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editorial
EFEITO COVID-19: UMA JANELA DE OPORTUNIDADES PARA OUTRAS REALIDADES?

À data da elaboração deste editorial 10 meses decorreram
desde a declaração do surto da doença COVID-19 causada
pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, como uma emergência
de saúde pública de âmbito internacional, pela Organização
Mundial de Saúde (OMS). No dia 2 de março Portugal
registava o primeiro caso de doença e, a 11 de março, a OMS
qualificou-a como uma pandemia internacional.1

Desde então o aumento exponencial do número de infetados,
de internamentos hospitalares e de óbitos relacionados, direta
ou indiretamente, com esta doença, modificou rapidamente a
organização e prestação de cuidados de saúde em Portugal.
Assistimos ao impacto imediato nos serviços de saúde, sendo
visível a queda acentuada da atividade programada e não
programada, sendo a gestão de vagas uma notícia quase siste-
mática nos diversos meios de comunicação, pela sua comple-
xidade e escassez.
Apesar de cursar, na maioria das vezes, com quadros ligeiros
em lactentes e crianças, estudos multicêntricos mostram-nos
que uma pequena percentagem desenvolve doença severa,
com necessidade de admissão em cuidados intensivos, sendo
a doença crónica pré-existente um dos factores de risco iden-
tificados.2

Até aqui, nada de novo. Era expectável que a doença crónica
pudesse ser factor de risco para agravamento, tal como o é
em várias outras condições. E se, arrisco-me a dizer, há um
ano atrás dificilmente se previa uma pandemia com este
impacto à escala mundial, o impacto da doença crónica é
amplamente estudado e conhecido há várias décadas. 
Por isso mesmo, urge atuar de forma proativa e preventiva na
abordagem de doentes com elevada complexidade e dependência
de cuidados, promovendo a descentralização dos cuidados
prestados do contexto hospitalar.3 Neste contexto, os cuidados
paliativos devem assumir um papel fundamental, desde logo,
pela sua essência – a prestação de cuidados centrada não na
doença mas antes no doente, neste caso, na criança e na sua
família.
Anualmente, na segunda sexta-feira de outubro, celebra-se a
Campanha Internacional de Sensibilização para os Cuidados
Paliativos Pediátricos (CPP) “HatsOn4CPC”, dinamizada pela
International Children´s Palliative Care Network visando sen-
sibilizar a população em geral para a necessidade de acesso a
cuidados paliativos de qualidade, pelos mais de 21 milhões
de crianças e adolescentes em todo o mundo.
Manter a necessidade de existir um dia mundial de sensibilização
significa, tão somente, que, em pleno século XXI, os CPP
continuam a ser uma questão secundária para uma faixa im-
portante da nossa sociedade.
Em Portugal, estima-se que existam, atualmente cerca de
8000 crianças e adolescentes com necessidades paliativas.4
Contrariamente ao que se verifica em países com redes de

apoio domiciliário bem estruturadas, como o Reino Unido
ou América do Norte, os internamentos de crianças com
doença crónica complexa no nosso país têm vindo a aumentar
proporcionalmente, sendo mais prolongados e onerosos, re-
presentando 40% da despesa e mais de 80% do total de
óbitos.5 A maior sobrevivência de crianças com doença crónica
complexa condiciona um maior número de comorbilidades,
elevada dependência de tecnologia, polimedicação, recurso a
mais profissionais de saúde, com rebate na dinâmica de en-
fermarias pediátricas nacionais.6

Independentemente do inevitável foco que é necessário colocar
na gestão de doentes com COVID-19 importa, mais que
nunca, repensarmos soluções e alternativas que possibilitem
a prestação adequada de cuidados ao doente crónico ou me-
dicamente complexo no domicílio, sempre que possível e de-
sejado, através de uma articulação estreita entre os recursos
hospitalares e da comunidade, libertando, simultaneamente,
os cuidados hospitalares para o doente agudo. Através da
rentabilização de um manancial de recursos e soluções que
incluem os cuidados de saúde primários, a rede nacional de
cuidados paliativos e cuidados continuados, as escolas, o
setor social e a iniciativa privada, é chegada a fase de poten-
ciarmos uma estrutura organizacional que assegure cuidados
globais, coordenados, complementares e transversais, que vão
de encontro às necessidades destas crianças e suas famílias,
independentemente da condição e do local onde residam.
Uma intervenção proativa neste âmbito, nomeadamente
através da criação e ampliação da atividade de equipas multi-
disciplinares de CPP e investindo, necessariamente, na sua
vertente de apoio domiciliário como motor na coordenação
próxima com os recursos comunitários disponíveis, pode
contribuir de forma muito significativa para a melhoria da
qualidade de vida destas famílias, com potencial impacto
positivo no consumo de recursos a nível hospitalar, assim
como na sustentabilidade do nosso sistema de saúde e na ca-
pacidade de resposta hospitalar mais eficaz a situações de ex-
cepção como a que vivenciamos hoje. 
Apesar dos importantes passos já dados em Portugal nos
últimos anos, sendo um dos poucos países no mundo que
prevê, na sua legislação, a constituição de equipas intra-hos-
pitalares de suporte em CPP, importa potenciar a formação
especializada de mais profissionais e re-organizar a alocação
dos recursos já existentes nos diferentes serviços de Pediatria,
de forma a que estes profissionais tenham mais tempo para a
prestação de cuidados de qualidade, quer a nível intra-
hospitalar, quer domiciliário. E neste contexto, incluir os pro-
gramas de hospitalização domiciliária, que podem constituir
uma excelente alternativa em fases de agudização ou de
doença avançada.
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De igual modo, o acesso a equipas de CPP deve ser equitativo
e transversal a toda a trajetória de doença, garantindo-se que
a referenciação dos doentes é feita numa fase precoce, o que
requer a sensibilização dos diferentes profissionais envolvidos,
por forma a facilitar a intervenção atempada destas equipas e
prevenindo o impacto negativo de uma forma de prestação
de cuidados fragmentada.7,8

Por outro lado, salientar a importância que a telemedicina
tem desempenhado nesta fase de pandemia, tendo o volume
de consultas por telemedicina aumentado em cerca de 50%
logo em abril.1 Pode constituir uma ferramenta muito útil no
apoio à criança com doença crónica complexa e suas famílias,
evitando deslocações desnecessárias e reforçando o papel do
apoio telefónico, muito valorizado pelas famílias na gestão de
dúvidas, controlo de sintomas ou em fases avançadas da
doença.

Com as múltiplas vacinas que se anunciam, para 2021, prevê-
se a possibilidade de se atenuar, progressivamente, o efeito
dramático da pandemia COVID-19 nos diversos setores –
saúde, educação, económico, social e cultural. Porém, a vida
das crianças que lidam diariamente com doenças crónicas
complexas continuará, sendo previsível uma tendência de
crescimento deste tipo de doentes, a requerer resposta urgente. 
Que não se desperdicem oportunidades. E que se incremente
o investimento em recursos e formação especializada.

Cândida Cancelinha
Pediatra, Médica Paliativista 
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