ARANHAS E ANDARILHOS…RIMAM COM SARILHOS
Muitos são os pais que chegam à consulta de Pediatria e questionam sobre se devem ou
não usar aranhas ou andarilhos. A resposta é perentória: Este tipo de objetos não devem
ser utilizados.
São os equipamentos de Puericultura que mais acidentes provocam. Um estudo do
Observatório Nacional de Saúde contabiliza cerca de 650 casos de acidentes com
andarilhos por ano atendidos nos hospitais portugueses. Somam-se a estes os casos em que
a criança é levada a outros serviços de urgência, aos centros de saúde ou em que a criança
é tratada no infantário ou em casa1.
Em todas as comunidades científicas são desaconselhados estes dispositivos, chegando
mesmo alguns países (como o Canadá) a proibir a comercialização2,3,4.
Em Portugal são unânimes as recomendações no sentido da não utilização destes artigos
sendo essa recomendação explicita no boletim de saúde do bebé5.
Muitos pais pensam que os andarilhos facilitam a marcha do bebé. Na verdade, este tipo de
objetos não tem qualquer utilidade na antecipação da idade de marcha e são perigosos. Ao
darem maior mobilidade à criança aumentam o risco de acidentes de todo o tipo: quedas
em escadas ou pequenos ressaltos, afogamento, intoxicações, queimaduras.
Frequentemente este tipo de acidentes ocorre mesmo quando os adultos estão por perto e
a rapidez com que ocorrem nem sempre permitem que sejam evitados6.
Para além disso diminuem o esforço do bebé e o trabalho muscular que tem que ser
desenvolvido ao longo das outras etapas (gatinhar, pôr-se de pé). Esse reforço muscular que
é feito nos grupos musculares dos membros inferiores e do tronco é importante para a
postura em posição vertical e início da marcha7. A atitude correta será estimular a criança
a adquirir essas competências e não a ultrapassar etapas.
As aranhas e andarilhos colocam o bebé em má postura ortopédica, com as pernas numa
posição arqueada podendo ser responsáveis por posições viciosas7.
As aranhas ou andarilhos não têm vantagens e como tal deve ser evitados.
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