Andador infantil: até quando será causador de
acidentes na população pediátrica?
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INTRODUÇÃO
As quedas não intencionais são a
principal causa de lesão não fatal em
crianças menores de 19 anos e
correspondem a 8% das lesões fatais
em pediatria. O uso do andador infantil
ainda é reportado como grande
responsável,
principalmente
em
menores de 15 meses.
DESCRIÇÃO DO CASO
Masculino, nove meses, apresentou
traumatismo crânio encefálico (TCE)
leve secundário a queda de
aproximadamente
três
metros
enquanto estava brincando em seu
andador infantil. Foi atendido em
serviço médico e identificada imagem
de fratura linear parietal direita em
continuidade com sutura coronal e
contusão frontal pequena subjacente a
fratura
em
Tomografia
computadorizada de crânio (TCC). Após
48 horas do acidente, paciente evoluiu
com sonolência, sendo então realizada
nova TCC e verificado hematoma
extradural agudo (HEDA) frontoparietal
direito volumoso com efeito de massa
local e contusão cerebral (FIG.1).
FIG. 1: Corte axial de TC
de cranio evidenciando
hematoma
extradural
frontoparietal Esquerda
(espessura > 10mm) e
contusão
parenquimatoso
adjacente.
Nota-se
também traço de fratura
subjacente e hematoma
subgaleal volumoso.

Submetido a craniotomia para
drenagem do HEDA. TCC de controle
verificou drenagem adequada de HEDA
e pequena coleção epidural subaguda
sem efeito de massa (FIG.2). Alta após
sete dias, sem déficits neurológicos
para seguimento ambulatorial.
FIG.2: Corte axial
de TC de crânio
de controle pósoperatória
evidenciando
drenagem do
hematoma
extradural.

DISCUSSÃO
Mesmo após inúmeras campanhas em
todo o mundo contrárias ao uso do
andador infantil, este continua sendo
amplamente utilizado. Cerca de 90%
dos acidentes envolvem TCE ou
trauma cervical, ocorrendo, em sua
maioria, em ambiente domiciliar.
CONCLUSÃO
É de responsabilidade do pediatra
instruir e alertar os cuidadores quanto
ao risco relacionado ao uso de
andadores
e
necessidade
do
abandono deste dispositivo.
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