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editorial
AS CRIANÇAS, O VÍRUS E A PEDIATRIA: WINTER IS COMING

“Childhood is brief and precious. Our pandemic 
plans must seek to protect it” 

Hasting Center Ethics Research Institute

À data deste texto, meio ano após o aparecimento, 25 milhões
de pessoas no mundo foram  infetadas com o SARS -CoV-2 e
mais de oitocentas mil morreram, quando for publicado, os
números serão já outros. De um modo demasiado rápido um
novo coronavírus chegou até nós e alterou o mundo em que
vivíamos.
Um dos aspetos que ainda não conseguimos explicar e de
certo modo surpreendente é a menor expressão e gravidade
da doença em pediatria, em que a necessidade de internamento
é ocasional e a mortalidade rara. Mais recentemente, a
descrição de um síndrome de resposta inflamatória multis-
sistémica grave associado à COVID-19 causou novas preocu-
pações quanto ao atingimento em idade pediátrica, mas a sua
expressão  continua a ser rara e  a relação com o SARS-CoV-2
ainda não esclarecida. Mas mesmo sem as atingir clinicamente,
a COVID19 afetou profundamente a vida de todas as crianças
portuguesas. Num cenário dominado pelo medo e sob a
pressão da opinião pública e notícias incessantes nos meios
de comunicação e redes sociais, as crianças foram rapidamente
consideradas como um importante veículo de transmissão de
doença e perigosas para grupos de risco como os idosos.
Escolas e infantários foram encerradas, avós foram afastados,
medidas estritas foram implementadas em hospitais de maneira
a evitar o contágio de profissionais de saúde e doentes. A
maneira como foram afetados e a repercussão na sua vida
pessoal familiar e bem estar psicológico não pode ser esquecida.
Em particular, crianças e adolescentes mais vulneráveis e de-
pendentes do papel estruturante da escola, oriundas de estratos
sociais desfavorecidos, ou com necessidades especiais a nível
de ensino, suporte e vigilância, foram sujeitas a alterações na
sua vida com possibilidade de consequências graves e even-
tualmente duradouras. Crianças institucionalizadas foram
devolvidas a famílias de risco, e expostas a famílias disfuncionais.
Crianças de todos os estratos foram sujeitas a inúmeras formas
de privação social e isolamento, aumentaram significativamente
o número de horas passadas em frente a écrans, perderam ro-
tinas, agravaram erros alimentares, perderam a prática de
exercício físico regular. Não sendo um grupo de risco para a
doença, foram profundamente prejudicadas com o seu con-
tributo para a contenção da pandemia e proteção da comuni-
dade. A longa persistência de doença ativa e significativa até
ao momento e a probabilidade de novos surtos obriga-nos a
repensar as estratégias iniciais visto que as consequências ne-
gativas que acarretam no desenvolvimento, socialização, e
bem estar das crianças poderão não as justificar mesmo em
fases de risco acrescido como poderá ser o caso no próximo 

outono. É consensual que deve haver um esforço para que as
escolas abram, só devendo encerrar por parecer de técnicos
de saúde e não por leigos, e inúmeras entidades como a Asso-
ciação Americana de Pediatria apoiaram já a sua abertura e
emitiram  normas orientadoras. Modelos matemáticos e ex-
periências como a de Taiwan em que as escolas se mantiveram
abertas, sugerem também que o impacto do encerramento
das escolas na transmissão de doença possa ser diminuto face
a medidas gerais de distanciamento social. Em Portugal, o
primeiro caso de COVID-19 surgiu a 02 de março e segundo
os dados publicados pela DGS foram diagnosticadas até ao
final de agosto 2043 crianças dos 0 aos 9 anos, e 2621 dos 10
aos 19 o que representa apenas 3,5% e 4,5% do total de
doentes, sendo mais provável que sejam os adultos a contagiar
as crianças e não o contrário.
Meses depois continua a escassear a evidência científica sobre
mecanismos de contágio que possa suportar decisões de
forma sólida e bem fundamentada. Alguns dados e publicações,
porém, confirmam a impressão de que as crianças possam
não ser um foco importante na disseminação da doença, em
particular  os lactentes e crianças pequenas por questões ana-
tómicas e fisiológicas, e  raramente são as crianças o caso
índex em famílias contaminadas e surtos.
Neste contexto, os profissionais de saúde foram e continuarão
a ser desafiados de um modo muito específico e durante um
período que se prevê longo e difícil. Enquanto parte da popu-
lação vivia uma fase de confinamento e quietude, nos hospitais
o trabalho redobrou. O medo do contágio, a necessidade pre-
mente de preparação e atualização, a ansiedade perante a ne-
cessidade de responder a famílias e doentes, e o desafio diário
da informação e desinformação nos meios médicos, opiniões
de peritos e leigos, contribuem para o cansaço e desgaste
emocional. 
Em particular, as crianças em situação de doença seguidas
em ambulatório e internamento,  foram submetidas a alterações
de protocolos de diagnóstico, tratamento e vigilância, a
restrições de visitas e acompanhamento, que tinham como
objetivo principal a prevenção do contágio e relegando para
segundo plano a sua especial vulnerabilidade, os seus direitos,
e a qualidade dos seus cuidados de saúde. As crianças no
hospital estão agora infinitamente mais sós. Afastadas de
irmãos, avós e amigos, são submetidas a procedimentos e
restrições sem fundamentação científica sólida e sem atender
à prevalência da doença no seu grupo etário e ao baixo risco
que representam quando comparadas com serviços de inter-
namento de adultos ou mesmo departamentos de pediatria
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integrados em hospital de adultos. Protocolos de reanimação
e entubação foram modificados em favor da segurança, em
crianças com insuficiência respiratória foi dada a indicação
de lhes colocar máscaras cirúrgicas.
Em meio hospitalar os profissionais de saúde enfrentam o
desafio de evitar a disseminação do vírus e ao mesmo tempo
assegurar que a qualidade de cuidados ao doente não seja
prejudicada. Há necessidade de um processo de revisão
contínua das normas e análise de novos dados à medida que
a epidemia evolui. O aumento da capacidade e rapidez de
diagnóstico de COVID-19 ajudou já a ultrapassar algumas
das dificuldades iniciais na distinção dos doentes mas muito
há ainda a melhorar. O acumular de experiência também, e
se os protocolos iniciais sobre insuficiência respiratória aguda
contraindicavam medidas de suporte como oxigénio de alto
fluxo ou Ventilação Não Invasiva, agora já o recomendam,
assim como já permitem a possibilidade de auscultar um
doente após entubação para avaliar a posição do TET como
sempre foi feito.
Há que equilibrar segurança, prudência e humanidade. Há
que procurar soluções criativas, (quem se lembra do corredor

das visitas à janela na galeria de mármore do antigo hospital?)
mantendo  a racionalidade. Na sua maioria os hospitais im-
plementaram restrições a visitas e acompanhamento de
crianças internadas, quer tenham ou não COVID-19, mas
existe uma grande variabilidade nas regras impostas. São ex-
ceções comuns e sensatas o apoio e presença de familiares no
fim de vida e a presença de um acompanhante que em
pediatria é  parte integrante dos cuidados à criança doente. A
variedade de situações implica que aplicar uma regra única
crie situações de grande injustiça e que deva existir uma
análise individualizada dos casos balançando o benefício para
a criança face ao risco que cada visita pode implicar e algumas
exceções devem ser concedidas. Fatores de risco específicos
que incluam a prevalência de infeção ativa na comunidade
local devem ser tidos em conta.
No longo inverno que se avizinha, as nossas crianças e famílias
precisarão de nós mais do que nunca. Cabe-nos a nós defen-
dê-las e protegê-las do vírus mas também da iatrogenia, da
prática da medicina sem evidência científica e da desinformação. 

Uma pediatria sem humanização é uma pediatria morta.

AS CRIANçAS, O VíRUS E A PEDIATRIA: winter is COming
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