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Resumo 

O coronavírus, segundo o Ministério da Saúde, é uma família de vírus que provoca infecções nas vias 
respiratórias, causadores da doença (COVID-19) que tomou grandes proporções, afetando a saúde 
mundial e, também, a rotina de muitas pessoas. Diante disto, o objetivo geral do trabalho é descrever 
as ações preventivas adotadas no manejo da criança no contexto da Covid-19. Metodologicamente, 
trata-se de uma revisão sistemática de material científico que foi dividido em categorias de boletim 
epidemiológico, e artigos publicados e indexados nas bases de dados pesquisadas. O levantamento 
dos dados ocorreu a partir das bases de dados eletrônicos: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 
Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Sistema Online de Busca e 
Análise de Literatura Médica (MEDLINE) e PubMed. O resultado evidenciou que são necessárias 
medidas de prevenção para o cuidado integral das crianças. No entanto, mais estudos precisam ser 
realizados. 

Palavras-chave: Novo Coronavírus. Crianças. Ações de prevenção. 

 

Abstract 

The coronavirus, according to the Ministry of Health, is a family of viruses that causes infections in the 
respiratory tract, which cause the disease (COVID-19), which this year took on great proportions 
affecting the world health and also the routine of many people. Given this, the general objective of the 
work is to describe the preventive actions adopted in the management of the child in the context of 
Covid-19. Methodologically, it is a systematic review of scientific material that was divided into 
categories of epidemiological bulletin and articles published and indexed in the researched databases. 
The data were collected from the electronic databases: Scientific Eletronic Library Online (SciELO), 
Latin American and Caribbean Literature in Health Sciences (LILACS), Online Medical Literature Search 
and Analysis System (MEDLINE) and PubMed. The result showed that preventive measures are 
necessary for the comprehensive care of children. However, more studies need to be carried out. 
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1. Introdução 

 

No final do ano de 2019, o novo Coronavírus foi nomeado como SARS-CoV-2. 

Este novo Coronavírus produz a doença classificada como COVID-19, sendo agente 

causador de uma série de casos de pneumonia. Ainda não há informações plenas 

sobre a história natural, nem medidas de efetividade inquestionáveis para o manejo 

clínico dos casos de infecção humana pelo SARS-CoV-2, restando, ainda, muitos 

detalhes a serem esclarecidos (KENNETH, 2020). 

A COVID-19 teve início em Wuhan na China, trazendo fortes impactos para o 

planeta e reflexões de ordem pública, desafiando todo contexto mundial e brasileiro. 

Atualmente, pelo critério clínico epidemiológico, os casos confirmados através de 

exames laboratoriais e testes rápidos foram de 46.900, sendo notificados 482.113 e 

descartados 87.577 casos por meio de exames laboratoriais (BAHIA, 2020). 

Pela literatura atual, sabe-se que o vírus tem alta transmissibilidade e provoca 

uma síndrome respiratória aguda que varia de casos leves – cerca de 80% – a casos 

muito graves com insuficiência respiratória – entre 5% e 10% dos casos. Sua 

letalidade varia, principalmente, conforme a faixa etária e condições clínicas 

associadas (MCINTOSH, 2020). 

De acordo com os dados relatados, a população que apresenta maior 

acometimento da COVID-19 é formada por pessoas com idade acima de 60 anos e 

que apresentam comorbidades, tais como: hipertensão, doenças cardiovasculares, 

diabetes mellitus, asma, tabagismo e obesidade. Em relação às crianças, o perfil 

epidemiológico mostra que a taxa de contaminação por COVID-19 é baixa, havendo 

manifestações clínicas leves, com um bom prognóstico comparado ao adulto 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2020). 

Recentemente, na literatura, os dados epidemiológicos evidenciam que a 

COVID-19 tem prevalência maior em adultos do que em crianças. Porém, como a 

quantidade de casos confirmados nas crianças é menor, as campanhas de detecção 

dos patógenos virais não preconizaram essa população específica, bem como as 

medidas de prevenção e controle não foram adotadas inicialmente, aumentando, 

assim, os casos de infecção pelo COVID-19 na população infantil, que, embora nem 

sempre manifeste a patologia, funciona como um agente transmissor (BLACKWELL, 

2020). 
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Ainda, segundo Blackwell (2020), as crianças geralmente apresentam o 

sistema imunológico prematuro e vulnerável à infecção pela SARS-CoV-2, apontando 

um longo estágio de latência após a infecção. Contudo, as crianças que apresentam 

sintomatologia de manifestação do COVID-19 retratam um perfil característico de 

infecções associadas à família, com fase de manifestação mais longa em relação aos 

adultos. A maioria dos relatos de crianças infectadas pelo SARS-CoV-2 demonstra 

um contato familiar com diagnóstico comprovado da infecção. Entre as infectadas na 

China, em 82% dos casos, foi comprovado este contato domiciliar, reforçando, assim, 

a importância da prevenção (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2019). 

Nesta perspectiva, justifica-se o presente estudo pela necessidade de se 

evidenciar o que a literatura apresenta a respeito da participação da criança na 

conjuntura da pandemia, vislumbrando estratégias mais coerentes de controle. Desta 

forma, o presente artigo objetiva descrever algumas ações preventivas adotadas no 

manejo da população infantil no contexto da COVID-19. 

 

2. Metodologia 

 

Este estudo consistiu em uma revisão de literatura do tipo sistemática. Para a 

seleção dos artigos foi utilizada a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), que integra 

informações de bancos de dados como Medline e Lilacs, além das bases de dados 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo) e Pubmed, realizados no próprio site de 

busca de forma independente. Os descritores combinados por meio do operador 

boleano “AND” foram: Covid-19; Novo Coronavírus; crianças; população infantil, 

prevenção, bem como os seus correspondentes em inglês, conforme demonstrado 

nos fluxogramas 1 e 2. 

A coleta dos dados foi realizada no período de 17 de setembro de 2020 a 01 

de outubro de 2020. Foram incluídos estudos publicados no ano de 2020, reportados 

na língua inglesa e portuguesa, com relevância em relação ao tema proposto, ou seja, 

ações preventivas adotadas no manejo da criança no contexto da covid-19. Foram 

excluídos resumos e teses de dissertações acadêmicas. 

A análise da literatura foi dividida em duas etapas, sendo realizada, 

inicialmente, a leitura dos títulos e resumos e, posteriormente, a leitura completa do 

material, selecionando os estudos de acordo com os critérios de inclusão. Para evitar 



 
 

v.1, n.1, 2021/p.81-95 

 

Revista Contextos 

a exclusão de estudos importantes para a revisão sistemática, todos os procedimentos 

de busca, seleção, avaliação da qualidade, leitura e extração dos dados dos artigos 

foram realizados por dois avaliadores independentes. Nos casos de divergência de 

opinião entre os avaliadores, um terceiro avaliador foi convidado para realizar a 

avaliação do artigo. 

 

3. Resultados  

 

Inicialmente foram encontrados 1294 artigos por meio da busca nas bases de 

dados através das palavras-chave utilizadas, 978 na língua inglesa e 316 na língua 

portuguesa (fluxogramas 1 e 2). Desses, 1260 foram excluídos por não se 

enquadrarem nos critérios de inclusão. Sendo assim, inicialmente, baseado na leitura 

do título e do resumo, 628 foram descartados, restando 34 estudos. Após a leitura dos 

textos na íntegra, 7 artigos foram selecionados para comporem a presente revisão 

sistemática (Quadro 1). 

 

 

 

 

 
 
FLUXOGRAMA 1: Busca de artigos científicos nas bases de dados de acordo com os 
descritores reportados na língua inglesa, utilizando o operador boleano AND. 
FONTE: O autor, 2020. 

•SCIELO  0

•LILACS 4

•MEDLINE  355

•PUBMED  0

•SCIELO  1

•LILACS 0

•MEDLINE  111

•PUBMED  4

•SCIELO  1

•LILACS 4

•MEDLINE  379

•PUBMED  10

•SCIELO  0

•LILACS 0

•MEDLINE  109

•PUBMED  0
NOVO

CORONAVÍRUS

AND CHILD

POPULATION

AND PREVENTION

COVID-19

AND CHILDREN

AND 
PREVENTION

NOVO 
CORONAVÍRUS

AND CHILDREN

AND

PREVENTION

COVID-19

AND CHILD

POPULATION

AND 

PREVENTION

TOTAL 
• SCIELO   2 
• LILACS    8 
• MEDLINE  954 
• PUBMED  14 

 

ARTIGOS SELECIONADOS: 03 
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FLUXOGRAMA 2: Busca de artigos realizadas nas bases de dados usando os descritores 
reportados na língua portuguesa e o operador boleano AND. 
FONTE: O autor, 2020. 
 
 
 
 
 

• SCIELO  1

• LILACS 0

• MEDLINE  153

• PUBMED  0

• SCIELO  0

• LILACS 0

• MEDLINE  09

• PUBMED  0

• SCIELO  1

• LILACS 0

•MEDLINE  144

•PUBMED  0

• SCIELO  0

• LILACS 0

•MEDLINE  08

•PUBMED  0
NOVO

CORONAVÍRUS

AND 
POPULAÇÃO

INFANTIL AND

PREVENÇÃO

COVID-19

AND CRIANÇAS

AND 
PREVENÇÃO

NOVO 
CORONAVÍRUS

AND CRIANÇAS

AND 
PREVENÇÃO

COVID-19

AND 
POPULAÇÃO

INFANTIL AND 

PREVENÇÃO

TOTAL 
• SCIELO   2 
• LILACS    0 
• MEDLINE  314 
• PUBMED  0 
 

ARTIGOS SELECIONADOS: 04 
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ARTIGOS SELECIONADOS 

TÍTULO AUTORES MÉTODO RESULTADOS 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

School Opening 
Delay Effecct on 

Transmission 
Dynamics of 
Coronavírus 

Disease 2029 in 
Korea: Based on 

Mathematical 
Modeling and 

Simulation Study. 

Kim, Soyoung; 
Peck, Kyong 
Ran; Jung, 

Eunok. 

Foram realizadas 
medições dos 

efeitos causados 
pela abertura de 

escolas com duas 
faixas etárias de 

crianças. 

A taxa de transmissão 
entre o grupo de 

crianças aumentou 
após a abertura das 
escolas. Apesar que 

nas crianças a 
transmissão da 

Covid-19 seja menor, 
mas pode ocorrer 

uma transmissão em 
grupo. 

2020 

The Implications of 
silent Transmission 

for Controlo f 
Covid-19 

outbreaks. 

Seyed M. 
Moghadas, 
Meagan C. 

Fitzpatrick Pratha 
Sah, Abhishek 
Pandey, Affan 

Shoukat, Burton 
H. Singer and 

Alison P. 
Galvani. 

Foi realizado o 
isolamento de 

casos baseados 
na sintomatologia. 

Anulação da taxa de 
propagação da Covid-

19. 
2020 

Strong Social 
Distancing 

measures in the 
United States 

Reduced the Covid-
19 Growth Rate. 

Charles 
Courtemanche 

Joseph Garuccio, 
Anh Le, Joshua 
Pinkston, and 

Aaron Yelowitz. 

Fundamentado em 
intervenções 
impostas pelo 

governo tais como: 
Fechamento de 

escolas públicas, 
proibições de 

grandes reuniões 
sociais. 

Redução da taxa de 
crescimento dos 

casos de Covid-19. 
2020 

Epidemiological 
Investigation of the 
First 135 Covid-19 
Cases in Brunei: 
Implications for 
Surveillance, 

Control, and Travel 
Restrictions. 

Justin Wong, 
Liling Chow, Wei 

Chian Koh 
Mohammad Fathi 

Alikhan Sirajul 
Adli Jamaludin, 

Wan Wen 
Patricia Poh, and 

Lin Naing. 

Realizaram 
rastreamento de 

contatos próximos 
a portadores 

sintomáticos e 
todos os contatos 
próximos foram 
submetidos ao 
teste RT-PCR. 

Inexistência de 
infecções pelo Covid-

19 na região local. 
2020 

Prevention and 
Control measures 

for Neonatal Covid-
19 infection: 
Medidas de 

Prevencion y 
Control para la 

Infeccion Neonatal 
de Covid-19: 
Revision del 

alcance/Medidas 
de Prevenção e 

Controle de 
Infecção Neonatal 

por Covid-19: 
Revisão de 

Escopo. 

Freitas, Bruna 
Hinnah Borges 

Martins de; 
Alves, Mayrene 
Dias de Souza 
Moreira; Gaíva, 
Maria Aparecida 

Munhoz. 

Utilizaram como 
uma das principais 

medidas de 
prevenção o uso 
de máscaras por 

suspeitos ou 
infectados, e 

higienização das 
mãos antes e após 

cada cuidado 
prestado ao 

Neonato. 

Redução da 
transmissão da 

Covid-19. 
2020 
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QUADRO 1: Artigos selecionados para discussão. 
FONTE: O autor, 2020. 

 

4. Discussão 

 

Segundo dados do Ministério da Saúde, a COVID-19 é uma doença causada 

pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta tanto infecções assintomáticas quanto 

quadros respiratórios graves. Conforme a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

aproximadamente 80% dos pacientes com COVID-19 podem ser assintomáticos e 

cerca de 20% deles podem necessitar de atendimento hospitalar por apresentarem 

em sua maioria dificuldade respiratória (BRASIL, 2020). 

A transmissão do SARS-COV-2 acontece de forma principal por intermédio de 

gotículas respiratórias por meio da fala ou espirros e contato com pessoas que 

apresentam o vírus, mesmo estando assintomáticos. A infecção do SARS-COV2 se 

fundamenta por portadores assintomáticos, pré-sintomáticos e sintomáticos 

(WIERSINGA, 2020). 

O SARS-COV-2 tem como propósito de alcance as células epiteliais nasais e 

pneumocitos, que em ligação a proteína viral Spike se interligam ao receptor da 

Enzima Conversora de Angiotensina 2 (ACE 2) e, em seguida, acontece a absorção 

TÍTULO AUTORES MÉTODO RESULTADOS ANO DE 
PUBLICAÇÃO 

Exploring The 
Young 

Demographic 
Profile of Covid-19 

Cases in Hong 
Kong: Evidence 

From Migration and 
Travel History Data. 

Cruz, Christian 
Joy Pattawi; 

Ganly, Rachel; Li 
Zilin; Gietel-

Basten, Stuart. 

Avaliaram a 
distribuição dos 

casos confirmados 
por idade e sexo, 

como também 
realizaram coleta 

de dados 
relacionados a 
históricos de 

viagens. 

Medidas como, 
fechamento de 

fronteiras, 
rastreamento de 

contatos dos casos 
confirmados e 

medidas como o uso 
das máscaras e o 

fechamento de 
escolas, contribuiram 

para a redução do 
grave surto de Covid-

19 em Hong Kong. 

2020 

Hand Hygiene, 
Mask-Wearing 

Behaviors and its 
Associated Factors 
During The Covid-

19: A Cross-
Sectional Study 
among Primary 

School Students in 
Wuhan, China. 

Chen, Xuyu; 
Ran, Lis; Lui, 

Qing; Hu, Qikai; 
Du, Xueying; 

Tan, Xiaodong. 

Envio de 
questionário aos 
pais, de forma 

online para 
preenchimento, 

abordando 
métodos de 

higiene das mãos 
e o uso habitual de 
máscaras, tendo 

por critério orientar 
aos filhos. 

Os participantes 
apresentavam 

histórico de saída de 
suas residências. Foi 
demonstrado melhor 

resultado para 
aqueles participantes 

com maior higiene 
nas mãos  do que 
aqueles que não 
saiam de suas 

residências. 

2020 
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viral da ACE 2 por meio da Serina Protease Transmembrenar, que se faz presente na 

célula hospedeira, promovendo a ativação da proteína SARS-COV-2, facilitando a 

entrada do Coronavírus na célula (WIERSINGA, 2020). 

O comportamento da infecção respiratória por COVID-19 em crianças parece 

ser semelhante ao que ocorre nas demais infecções respiratórias agudas (IRpA), 

sendo comum a internação hospitalar. As IRpAs correspondem a 11,3% das mortes 

no mundo e são uma das principais causas de morbidade e mortalidade em crianças 

(UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND (UNICEF), 2012). 

Febre e tosse são manifestações clínicas comuns em crianças com COVID-19. 

Em alguns casos específicos pode-se observar fadiga, mialgia, congestão nasal, 

coriza, espirros, dor de garganta, dor de cabeça, tontura, vômito e dor abdominal. 

Algumas crianças não apresentam febre, mas apenas manifestam tosse ou diarreia e 

ainda podem ser portadores assintomáticos (BLACKWELL, 2020, p. 8). 

Geralmente as crianças apresentam sintomas leves, comparados aos adultos. 

No entanto, é a população que mais preocupa por ser vetor de transmissão para a 

população de uma forma geral. A criança pode estar infectada, assintomática, e 

mesmo assim fazer disseminar o vírus para as pessoas idosas ou aqueles que 

apresentam maiores comorbidades, trazendo impactos diante a ordem pública de 

saúde. A taxa média de incubação da COVID-19 em crianças é de 6,5 dias, enquanto 

nos adultos é de 5,4 dias, sendo necessário falar com maior seriedade sobre as 

medidas de prevenção adotadas na população infantil, de maneira mais específica 

(CHEN et al., 2020). 

Para Moghadas et al. (2020), a medida de proteção acontece com o 

distanciamento social entre todos os indivíduos. É uma medida de barreira ativa para 

conter o vírus entre as crianças até os idosos, garantindo o isolamento domiciliar para 

não acontecer o contágio. Justin al. (2020) corroboram ao afirmarem que a prevenção 

para a população em situação de vulnerabilidade se destaca pelas restrições de 

acesso aos lugares, garantindo o distanciamento e isolamento social. Ainda 

mencionam que as restrições de viagens e o monitoramento de casos assintomáticos 

de COVID-19, na localidade de Brunei, por meio de testes RT-PCR na chegada a 

cidade e a quarentena de 14 dias tiveram como resultado a inexistência de infecções 

em tal localidade. 

Charles et al. (2020) relatam também que são a favor das medidas enérgicas 

de proibições, impedindo a circulação dos indivíduos em possíveis locais de grandes 
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aglomerações, como nas escolas, parques, dentre outros. Já que onde têm adultos, 

crianças e idosos, também pode acontecer a circulação do SARS-CoV-2, 

representando amplos riscos de infecções e contaminação. Ressaltam, ainda, que as 

intervenções estabelecidas pelo governo, como o fechamento de escolas e proibições 

de grandes reuniões, contribuíram para o controle das taxas de disseminação do 

vírus.  

Em conformidade às medidas preventivas, Cruz et al. (2020) relatam que os 

casos confirmados entre jovens em Hong Kong foram provenientes de casos 

importados e viagens aos países que apresentavam a infecção do vírus. E que ao 

adotar as medidas preventivas, como o fechamento de fronteiras, restrições de 

viagens, busca de contatos, quarentena dos casos confirmados e contatos próximos, 

contribuiu para a queda dos casos confirmados da COVID-19 em Hong Kong. 

Analisando em outra vertente, Kim et al. (2020), afirmam que as principais 

medidas para proteger a população como um todo, sobretudo as crianças, são as 

estratégias educacionais de higiene, como lavar as mãos em todos os momentos. 

Fazendo a lavagem das mãos um exercício constante, todas as faixas etárias estariam 

com a consciência de estar com saúde e limpeza, principalmente as crianças que 

necessitam do contato constante com adultos. 

Ainda sobre as condutas de higiene, Chen et al. (2020) relatam a lavagem das 

mãos como sendo de suma importância para proteger a população. Também 

salientam sobre o uso de máscaras e a importância das medidas de educação 

permanente até um alcance farmacêutico disponível contra a COVID-19. Freitas et al. 

(2020) corroboram ao abordarem o uso de máscaras para pessoas infectadas e a 

lavagem das mãos em cada cuidado prestado ao recém-nascido, sendo de extrema 

importância na diminuição da propagação viral. 

De acordo com Kim et al. (2020), o uso de sabão e máscaras como forma de 

prevenção e controle da COVID-19 consistem em estratégias simples, com altas 

melhorias para a saúde e economia. Desta forma, as crianças com a educação 

permanente, o uso diário das máscaras e as lavagens das mãos, tornarão pessoas 

futuramente com um olhar diferenciado, visando à saúde não somente delas, mas de 

uma população que necessita de medidas e controle terapêutico simples e mais 

eficaz.  

É importante destacar que, assim como foi com as outras doenças infecto 

contagiosas, é necessário encontrar um método eficaz de barreira para as gerações 
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futuras, permitindo que as medidas de profilaxias sejam ajustadas com a vacinação. 

Assim, a vacina é uma das medidas de proteção e prevenção em grande escala, mas 

enquanto não está disponível para todas, outras estratégias devem ser adotadas 

(SEYED et al., 2020). 

 

5. Considerações finais 

 

Considerando-se o alto percentual de assintomáticos e de pessoas com 

sintomas leves, as quais não serão captadas pelo sistema de vigilância de forma 

completa, por meio da investigação e confirmação laboratorial, cabe aos serviços de 

saúde estarem atentos às estratégias de prevenção, sobretudo na população infantil. 

Com o conjunto de artigos levantados na revisão sistemática foi possível 

detectar que se faz necessário medidas de normas padronizadas, como o uso de 

máscaras, distanciamentos sociais, higienização das mãos com água e sabão e o 

afastamento das crianças ao ambiente escolar. Aspectos estes que são essenciais no 

combate à disseminação do vírus para a população mais vulnerável ao COVID-19. 

Não se esquecendo da educação continuada como estratégia de controle.  

No entanto, mais estudos precisam ser realizados, destacando estratégias 

preventivas na população infantil, bem como a efetividade e responsividade de cada 

conduta. 
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