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INTRODUÇÃO
A pandemia pelo Severe Acute Respiratory
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) trouxe
impactos desafiadores para a vida das crianças.
A necessidade de isolamento social, a completa
modificação da rotina escolar, a intensificação do
convívio com os familiares e a perda dos entes
queridos pela doença ocasionaram mudanças no
comportamento e desenvolvimento infantil.
Tais fatores suscitam transtornos orgânicos e
psicossociais importantes, que devem ser
considerados na abordagem integral das
crianças, para reduzir efeitos a longo prazo.

contexto da pandemia, somando-se horas em
frente a telas, o que pode contribuir para
distúrbios visuais, baixa tolerância à frustração,
distúrbios do sono e sedentarismo.

OBJETIVO
Discutir possíveis impactos do isolamento social
na infância e propor medidas de contenção dos
mesmos, a fim de preservar a saúde da
população pediátrica.

METODOLOGIA

CONCLUSÃO
É necessário que profissionais de saúde se
capacitem para orientar as famílias sobre como
se adequar à nova rotina imposta pelo
isolamento, promover estimulação adequada e
evitar déficits na população pediátrica. Gestores
de saúde e educação, em conjunto com a
sociedade civil, devem se empenhar em
elaborar medidas que possam reduzir o impacto
da pandemia na vida futura das crianças.

REFERÊNCIAS
RESULTADOS
A grande desigualdade social brasileira dificulta a
análise global dos impactos das mudanças
ocasionadas pela pandemia, visto que o acesso
a ensino, lazer e serviços de saúde é bastante
heterogêneo. Diversas alterações secundárias ao
isolamento têm sido relatadas, no âmbito do
aprendizado e nas atividades de vida diária, tais
como déficit de atenção, irritabilidade e
mudanças no padrão alimentar. A falta de
socialização com os pares e o
déficit de
estímulos adequados ao desenvolvimento são
fatores desencadeantes de transtornos orgânicos
e psicossociais em curto e longo prazo. Esse
cenário acentuou a proximidade das crianças
com as tecnologias de informação que, embora
sejam ferramentas úteis para continuidade do
ensino online, transformaram-se também em
uma das poucas opções de de lazer possível no
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