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INFECÇÃO POR SARS-COV-2 EM CRIANÇAS 

 
Quando o assunto é o novo coronavírus, SARS-CoV-2, COVID-19, muito se fala sobre 
as pessoas com mais de 60 anos, que fazem parte do grupo de risco.1,2 Entretanto, tem-se 
questionado: crianças são afetadas de maneira diferente dos adultos? 

 
Sim, muitas crianças infectadas com Covid-19 parecem ter sintomas leves ou até mesmo 
não apresentam sintomas. Porém, há relatos de casos graves e gravíssimos na 
população pediátrica. 

 
Dong e colaboradores3 publicaram, na Pediatrics, uma série de mais de 2.000 crianças 
com idade média de 7 anos e suspeita de COVID-19. Os autores reportaram 
confirmação viral em 731 crianças (34%), sendo que 13% dos casos confirmados 
tinham infecção assintomática. Entre as crianças sintomáticas, 5% apresentaram 
dispneia ou hipoxemia, e 0,6% progrediram com síndrome do desconforto respiratório 
agudo (SDRA) ou disfunção de múltiplos órgãos. Os outros menores apresentaram 
manifestações leves ou moderadas. 

 
Os sintomas mais prevalentes foram reportados em um estudo retrospectivo envolvendo 
171 crianças hospitalizadas em Wuhan, China, que testaram positivo para SARS-CoV-2 
(Covid-19): tosse (48,5%), eritema faríngeo (46,2%) e febre (41,5%); e, mais raros: 
diarreia, fadiga, rinorreia, vômito e congestão nasal. Os autores reportam ainda que 
15,8% das crianças com o Covid-19 não apresentou sintomas ou quaisquer sinais 
radiológicos, 7% apresentou alterações radiológicas sem sintomas e apenas 3 pacientes 
necessitaram de terapia intensiva e ventilação mecânica invasiva.4  

 
Qual seria a possível explicação para as manifestações do Covid-19 serem menos 
expressivas em crianças? 

 
Guo e colaboradores5 discutiram em uma publicação no Military Medical Research, a 
origem, transmissão e o curso do Coronavirus, citando que o receptor humano da SARS-
CoV-2 é a enzima conversora de angiotensina II, um peptídeo que tem numerosas 
funções conhecidas na fisiologia humana, em especial no controle da pressão arterial. 
Ao passar pelos vasos pulmonares, a angiotensina I interage com uma ectoenzima 
presente nas células endoteliais, principalmente dos pulmões, chamada Enzima 
Conversora de Angiotensina (Comumente chamada ECA) ou Covertase, transformando-
se em Angiotensina II. Partindo desse pressuposto, a hipótese levantada é que as 
crianças são levemente afetadas e cursam até assintomáticas por apresentarem menor 
quantidade dos receptores pulmonares quando comparado a indivíduos adultos.  

 
Apesar de, no momento, não existir uma vacina para prevenir a Covid-19, a 
Academia Americana de Pediatria6 recomenda algumas ações: 
 

• Distanciamento social; 
• Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por, pelo menos, 20 segundos; 
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• Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos (que seja 60% ou 

mais à base de álcool); 
• Manter as crianças afastadas de outras pessoas doentes ou mantê-los em casa se 

estiverem doentes; 
• Ensinar as crianças a tossir e espirrar em um lenço de papel (certificar de jogá-lo 

fora após cada uso!) Ou ensinar a tossir e espirrar no braço ou cotovelo, não nas 
mãos; 

• Limpar e desinfetar a casa como de costume, usando sprays ou panos de limpeza 
domésticos regulares; 

• Evitar tocar o rosto; ensinar os filhos a fazer o mesmo; 
• Evitar viajar para áreas altamente infectadas; 
• Uma observação sobre máscaras faciais: o CDC recomenda apenas máscaras faciais 

para pessoas com sintomas de Covid-19, não para pessoas saudáveis. Os 
profissionais de saúde e qualquer pessoa que cuidam de alguém com Covid-19 
devem usar máscaras faciais; 

• Se a criança foi exposta ao SARS-CoV-2 ou se os pais estiverem preocupados com 
os sintomas, devem ligar imediatamente para o pediatra. 
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