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Introdução

Discussão

Introdução: Transtornos de ansiedade são
pouco considerados na faixa etária
pediátrica e quando não tratados, podem
privar uma criança de interações
familiares, sociais e educacionais

Como o meio ambiente influencia a saúde
da população, certamente a pandemia do
Covid-19 acarretou modificações na vida
dessa pré-púbere de forma estrutural, tais
como: isolamento social, restrição do
convívio social com familiares e amigos;
mudanças na rotina escolar com redução
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desenvolvimento neuropsicológico, bom
rendimento
escolar
e
ausência
de transtornos do comportamento, além
de ausências de patologias pregressas
familiares, inclusive mentais. Em seu
ambiente doméstico, no entanto, dois
familiares foram igualmente acometidos
de sintomatologias leves para Covid-19,
cujos exames laboratoriais específicos
(PCR) para Covid-19 foram positivos.
Desde esse diagnóstico familiar, a prépúbere começou a apresentar níveis
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excessivos, uso de máscaras no interior da
cognitivo-comportamentais
e
até
casa e adoção do distanciamento social
medicamentosas são direcionadas para
dos familiares. Instituiu, por conta própria,
situações
mais
significativas
e
cuidados exagerados de descontaminação
duradouras,
sendo
transitórias
em
dos objetos domiciliares, preferindo
situações
leves ou moderadas e,
permanecer em ambientes isolados no
portanto,
sem
necessidades
de
interior de seu domicílio, além de
intervenções formais.
desinteresse pelas atividades escolares.
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