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Quando começou a falar-se da existência 
de um novo vírus, não se verificavam 
casos graves em crianças com idades até 
aos 10 anos, fazendo crer que os mais 
novos estavam livres desta doença. Mas 
não é bem assim...

Com o avançar do número de casos infetados 
por coronavírus, foi possível perceber que o 

panorama não é livre de perigos para as crianças, 
ainda que com menor incidência, e começaram a ser 
relatados casos de meninos e meninas internados por 
infeção do novo coronavírus. A TeleNovelas falou 
com Joana Santos Martins, pediatra na Unidade 
de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital D. 
Estefânia, centro de referenciação a sul do país para 
crianças COVID-19 positivas com necessidade de 
cuidados intensivos, para perceber o que acontece na 
realidade e como deve agir se o seu filho apresentar 
algum tipo de sintoma.

Assintomáticos… mas doentes!
Conforme explica a especialista, a doença pode 
surgir, sim, na idade pediátrica, mas sem sintomas, 
com sintomas leves ou moderados, que são, “na 
sua maioria, respiratórios”, nomeadamente “febre, 
obstrução nasal, muco e tosse”. Contudo, ressalva 
que “os bebés podem manifestar recusa alimentar 
e irritabilidade” e num outro “grupo de doentes 
podem surgir sintomas de predomínio gastrointesti-
nal, como diarreia e vómitos”. Os pais têm de estar 
muito atentos, uma vez que os sintomas são muitas 
vezes desvalorizados ou confundidos com outras 
infeções comuns, permitindo à criança infetada 
manter o contacto com os restantes familiares e 
levando à disseminação do vírus.

TUDO O QUE DEVE SABER SOBRE O      CONTÁGIO POR COVID-19 em CRIANÇAS

Esteja atenta à SAÚDE
dos seus filhos

Texto Sílvia Santos Fotos Dreamstime e DR

“Agora que as famílias 
estão em casa há duas 

ou mais semanas, 
a probabilidade das crianças 
se infetarem depende mais 

dos comportamentos de risco 
do seu agregado”

 

NAS CRIANÇAS  
esta resposta imunitária 

adaptativa é mais ligeira e, 
como tal, não apresentam 
o quadro em duas fases 
bastante características

NOS ADULTOS 
esta resposta é 
intensa e, como 

tal, desenvolvem 
ainda mais 
sintomas, 

não ficando 
debilitados 

pela doença 
em si mas pelo 

combate que 
estão a travar

Adultos VS crianças
De acordo com a especialista 
“este vírus consegue interagir 
com o revestimento  
das nossas mucosas  
(o revestimento da nasofaringe, 
orofaringe e todo o revestimento 
do nosso aparelho 
respiratório) atravésdo recetor 
da angiotensina, que vai 
aumentando nas mucosas 
ao longo da vida” ou seja, 
“isso torna os adultos mais 
propensos a interagirem com 
cargas virais maiores”.  
Por outro lado, “esta doença 
tem nitidamente duas fases:  
uma inicial com sintomatologia 
mais ligeira e uma fase
de agravamento no final  
da primeira semana.  
E esta modificação deve-se  
à forma como o nosso sistema 
imunitário responde à infeção. 
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Ao contrário dos adultos, as crianças  
– principalmente em idades mais  
precoces – mostram ser pouco colaborantes 
nas medidas de controlo de propagação 
do vírus: tossem sem aviso ou proteção, 
tocam em todas as superfícies e não 
fazem a higienização das mãos de forma 
adequada. Por outro lado, ao contrário do 
que acontece com os adultos, é praticamente 
impossível manter as crianças em total 
isolamento. Por estas razões, é importante 
saber o que deve fazer e como deve proteger 
os mais novos, bem como os restantes 
habitantes da sua casa.

“O isolamento da criança deveria decorrer 
como o adulto... mas são crianças!”, sublinha 
Joana Martins, lembrando que “é difícil 
garantir que uma criança permaneça numa 
divisão diferente da casa, que não coma 
em conjunto com os adultos e que faça 
uma vida de recolhimento”, daí “serem 
efetivamente um fator de risco para 
o contágio”. Por isso, o importante 
é mesmo apostar na prevenção, “evitando 
que eles estejam em contacto com 
os considerados grupos de risco, 
nomeadamente os avós que correm 
o risco de doença grave”.

Tenho um menor com Covid-19 em casa, E AGORA?
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“As crianças evoluem globalmente para a cura espontânea  
e fazem parte dos 80% que recupera sem dificuldade”

SAÚDE

Recorra ao hospital apenas se...
... verificar sintomas de dificuldade 

respiratória acentuada (covinhas na base 
do pescoço, entre e abaixo das costelas, 
balanceio da cabeça e gemido)

... mudanças drásticas na alimentação  
ou recusa à ingestão de líquidos, que 
venha a contribuir para um quadro  
de desidratação ou de necessidade  
de suporte ventilatório

... febre com mais de três dias, difícil de 
controlar com recurso ao paracetamol (o 
papel do ibuprofeno não está totalmente 
esclarecido)

... a criança acusar mau estado geral 
(prostração e pouca atividade em 
períodos sem febre, irritabilidade 
constante, não consolável)

...verificar vómitos ou diarreia persistentes 
com desidratação associada

ANTES: ligue sempre para a SNS24 (808 24 24 24)!

Um pouco por todo o mundo 
chegam (felizmente poucas) 
histórias de crianças, com 
menos de 17 anos, que 
perderam a luta contra 
a Covid-19. Meninos e 
meninas saudáveis que 
contraíram o vírus – na sua 
maioria sem saberem onde 
– e a terapêutica e ajuda dos 
profissionais de saúde não 

foi suficiente para os salvar. 
Contudo, há também casos 
de sucesso ou outros que 
mantêm a esperança na força 
do próprio corpo. Ellie, de 
2 meses, e Alfie, de 5 anos 
estão a lutar contra a doença. 
Os relatos são das próprias 
mães, que deixam um alerta 
comum: “Ninguém está livre; 
O vírus não escolhe idades”. 

“O vírus não escolhe idades” 

ELLIE: “Ela não tinha 
nenhum sintoma de 
antemão. Apenas ficou 
um pouco ofegante 
por alguns dias, nada 
alarmante. Dias antes, 
no check-up dos  
2 meses, os pulmões 
estavam bem”, 
escreveu a mãe, Ashley 
Hildebrand

ALFIE: “O coronavírus não é uma brincadeira. 
Ele estava tão assustado que me perguntou se ia morrer”, 

escreveu a britânica Lauren Fulbrook

Casos  
reais


