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É�proibido!
Lei proíbe o uso de andador infantil em escolas e 

creches de Belo Horizonte 

A programação das atividades da SMP está disponível no site   
www.smp.org.br

O que surpreende é que ainda hoje podemos considerar 

Foi divulgada no Diário Oficial do Município (DOM) dessa 

terça-feira (28), a sanção da lei nº 1.025/14 que proíbe o uso 

de andadores infantis em escolas e creches públicas e 

privadas de Belo Horizonte. A medida representa uma 

vitória para a Sociedade Mineira de Pediatria, que junto a 

Sociedade Brasileira de Pediatria, vem lutando contra o uso 

do equipamento em todo o país. 

O texto tem autoria do vereador Tarcísio Caixeta, que 

afirmou estar “mais tranquilo em relação à segurança das 

crianças das creches e escolas, pois vamos evitar muitos 

acidentes ao impedir o uso do andador infantil”.

Histórico

A proibição do uso e comercialização do andador infantil 

é uma recomendação da SBP, que iniciou uma campanha 

nacional em 2013. Em 2010, em Passo Fundo (RS), uma 

criança de 10 meses faleceu após sofrer um acidente 

doméstico com o objeto. Na ocasião, o pediatra que cuidou 

do caso, Rui Wolf, entrou com uma denúncia no Ministério 

Público da cidade gaúcha. Após a denúncia, a prefeitura 

recomendou a proibição do uso de andadores por crianças 

em creches e escolas públicas de Passo Fundo. 

Seguindo o exemplo e, preocupados com a segurança 

das crianças, a SMP aderiu à campanha contra o uso de 

andadores. Por iniciativa do Observatório da Saúde da 

Criança e do Adolescente (ObservaPED), de responsabilida-

de do Departamento de Pediatria da Escola de Medicina da 

UFMG, na época coordenado por Maria do Carmo Barros de 

Melo, vice-presidente da SMP, a SMP e a SBP começaram o 

acompanhamento do projeto de Lei para a proibição do 

equipamento em escolas e creches de Belo Horizonte, 

proposto pelo vereador Tarcísio Caixeta, já sensibilizado pelo 

assunto. Dados sobre os problemas causados pelo andador 

infantil foram apresentados por Maria Aparecida Martins, 

professora da UFMG, ao vereador. Em novembro de 2013 foi 

realizada uma reunião de apoio ao projeto com a participa-

ção da diretoria executiva da SMP.

“Entrei na luta, pensando na segurança e no desenvolvi-

mento das crianças. Analisei as informações apuradas pela 

Sociedade Brasileira de Pediatria e acreditei que deveria ser 

construída uma proposta para barrar o uso desses equipa-

mentos que trazem um grande risco para todas as crianças 

que estão submetidas ao uso deles”, afirmou o vereador.

Dados

Estima-se que há pelo menos um caso de traumatismo 

para cada três crianças que usam o andador. As estatísticas 

mostram ainda que 1/3 destas lesões são graves, com 

traumas cranianos que podem resultar em morte ou em 

sequelas neurológicas irreversíveis. Os acidentes envolven-

do crianças que usam andadores são muito frequentes, 

principalmente as quedas, comuns em escadas, além do 

risco de afogamentos (a criança pode cair numa piscina ou 

outra superfície com água), queimaduras (ao colidir contra o 

fogão ou alcançar o cabo da panela com alimentos quentes) 

e intoxicações (por propiciar maior alcance a produtos 

químicos). Por outro lado, os estudos não conseguiram 

comprovar os benefícios do seu uso para o desenvolvimento 

infantil. 

Comercialização e fiscalização 

Desde dezembro de 2013, a comercialização de 

andadores é proibida em todo o território brasileiro por 

liminar acatada pela juíza Lisandra Cericato Villarroel do 

Fórum de Passo Fundo (RS). A multa prevista é de R$ 5 mil 

por dia para os estabelecimentos que comercializam o  

equipamento. 

“Infelizmente, por falta de fiscalização efetiva, os 

andadores ainda são comercializados em lojas e sites”, 

lamenta Marislaine Lumena de Mendonça, presidente do 

Departamento de Segurança Infantil da SBP. Segundo o 

vereador Tarcísio Caixeta, com a lei entrando em vigor, a 

fiscalização ficará a cargo da Prefeitura de Belo Horizonte. 

O que a decisão significa... 

‘’Tão importante quanto a Lei é o processo de educação 

continuada realizado por cada um de nós pediatras, no 

nosso dia a dia, convencendo e conscientizando as famílias  

dos perigos  e riscos  do andador e da ausência de qualquer 

comprovação de seus benefícios. Agradeço, em nome da 

Sociedade Mineira de Pediatria, a todos vocês e também 

aqueles que direta, indiretamente, de forma conhecida e 

anônima, foram responsáveis por essa importante vitória 

em prol da segurança da criança mineira e brasileira”

Raquel Pitchon dos Reis - Presidente da Sociedade 

Mineira de Pediatria 

“Com o sancionamento da PL 1025/14 pelo Prefeito 

Márcio Lacerda, agora, me sinto mais tranquilo em relação a 

segurança das crianças das creches e escolas, pois vamos 

evitar muitos acidentes ao impedir o uso do andador 

infantil.”

Tarcísio Caixeta - Vereador BH

“A aprovação deste Projeto de Lei em BH no último dia 

27/07, dia do pediatra, é um passo a mais sem andador! É 

uma oportunidade de eliminar, para evitar reaproveitamen-

tos, e divulgar nas UMEIS e escolas os riscos inerentes ao uso 

deste equipamento 'perigoso e desnecessário.”

Marislaine Lumena Mendonça - presidente do 

Departamento Científico de Segurança da Criança e do 

Adolescente da SBP

“Estou muito feliz, mas ainda há muito que “caminhar”, 

pois estes equipamentos ainda são comercializados, mas 

essa Lei já é um grande passo na prevenção de acidentes na 

criança.” 

Maria Aparecida Martins - professora do 

Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina 

da UFMG. 

“Parabéns a todos... ganham as crianças do Município!”

Marília Janotti - Secretária Adjunta de Saúde de 

Belo Horizonte

Reunião em novembro de 2013. Neste encontro foi apresentado o Projeto de Lei, que proibia o uso de andadores. 
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SMP, Maria do Carmo Barros de Melo, vice-presidente da SMP, Giane Chaves, 1ª secretária SMP, Ricardo Sobreira, 2º 

secretário da SMP.


