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resumo: A pandemia COVID-19 colocou uma séria pressão nas instituições de saúde, tornando-se uma 
das principais preocupações da sociedade científica, e no geral, uma vez que acarreta consequências 
a todos os níveis do cuidar. 

À medida que os conhecimentos sobre o vírus evoluem, geram-se inconsistências e dificuldades, ha-
vendo necessidade de mudança e adaptação. Assim, torna-se urgente a orientação dos profissionais 
de saúde e das famílias de crianças com doença oncológica sobre as adaptações dos serviços de saúde, 
protegendo a saúde e a segurança da equipa multidisciplinar, crianças e famílias. 

No presente artigo será abordada a resposta do Serviço de Pediatria do Instituto Português de Onco-
logia de Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG) ao atual contexto pandémico, enquanto centro de referên-
cia para o tratamento de crianças com cancro, de forma a dar continuidade à prestação de cuidados 
médicos e de Enfermagem de qualidade e excelência, indo de encontro às necessidades específicas 
das crianças e das suas famílias. 
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abstract: The COVID-19 pandemic has put serious pressure on healthcare institutions, becoming one of 
the main concerns of the scientific society, and in general, since it has consequences for all levels of care.

As knowledge about the virus evolves, so do the choices, generating inconsistencies, difficulties and 
the need for change and adaptation. Thus, it is urgent to provide guidance to health professionals and 
families of children with oncological disease on the adaptations of health services, protecting the health 
and safety of the team, children and families.
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Introdução
Atualmente, a COVID-19, causado pelo SARS-

-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-coronavirus-2) 
é considerada o mais grave problema de saúde pública 
desta geração, tendo sido declarada pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) como uma pandemia interna-
cional (Direção-Geral da Saúde, 2020a, 2020c).

A propagação fácil e maciça do vírus, assim como a 
morbilidade e mortalidade que acarreta, causou perturba-
ções graves a vários níveis, sendo especialmente relevante 
o impacto nos serviços de saúde, com necessidade de 
reajustamento da capacidade de resposta e dos cuidados 
prestados (Branco et al., 2020).

O Serviço de Pediatria do Instituto Português de 
Oncologia de Lisboa Francisco Gentil (IPOLFG), inse-
rido numa unidade de saúde onde são prestados cuidados 
assistenciais a doentes oncológicos, foi funcionalmente 
isolado daqueles que prestam cuidados assistenciais a 
doentes não oncológicos, procedendo à “implementação 
de medidas reforçadas de rastreio e monitorização de infeção 
por SARS-CoV-2, por forma a minimizar o risco de infeção 
cruzada” (Direção-Geral da Saúde, 2021). 

Estrutural e funcionalmente, devido às especificidades 
que o cuidado pediátrico acarreta, o serviço tem-se reor-
ganizado ao longo do tempo, modificando as suas práticas 
e procedimentos por forma a adaptar-se às exigências da 
pandemia e a dar resposta às necessidade dos profissio-
nais, crianças e famílias.

1. Covid-19 e o cuidado à criança/jovem
O atual contexto pandémico está a ter um grande 

impacto na vida de milhões de famílias, alterando dinâ-
micas familiares, com potenciais constrangimentos 
no desenvolvimento das crianças. Este impacto é sen-
tido a vários níveis e afeta não só as crianças infetadas 
pelo vírus, como também as crianças saudáveis ou com 
outras patologias, salientando-se a eminência de riscos 
sem precedentes para os direitos, segurança, educação, 

desenvolvimento e bem-estar das crianças de todo o 
mundo (European Academy of Paediatrics, 2020; United 
Nations, 2020).

Em Portugal, dada a necessidade de implementa-
ção de medidas excecionais por parte das instituições de 
saúde, que têm vindo a adiar os serviços não urgentes, 
com o objetivo de conter a propagação do vírus SARS-
-CoV-2, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elaborou e 
divulgou em Março de 2020 o “Programa Nacional de 
Saúde Infantil e Juvenil e epidemia de Covid-19”, sensi-
bilizando para a importância e necessidade de não adiar 
procedimentos como as Consultas de Vigilância de Saúde 
Infantil e Juvenil e o cumprimento do Programa Nacional 
de Vacinação, “para manutenção e monitorização da saúde da 
população infantil e juvenil durante este período de exceção” 
(Direção-Geral da Saúde, 2020d). Além disso, fornece 
ainda diretrizes e orientações relativamente às medidas 
que devem ser adotadas de forma a evitar o contágio das 
crianças e famílias que recorrem aos serviços de saúde, tais 
como: programar a deslocação com a família (respeitando 
horários); permitir apenas um acompanhante por criança; 
evitar acumulações em salas de espera de utentes, cum-
prindo o distanciamento social; retirar os brinquedos e 
material didático dos espaços comuns e, por fim, respeitar 
as normas de controlo de infeção recomendadas para a 
COVID-19, incluindo limpeza e desinfeção frequente 
das superfícies e do mobiliário da sala de espera (Direção-
-Geral da Saúde, 2020d).

No que diz respeito ao SARS-CoV-2, a sua trans-
missão dá-se de igual forma, seja em adultos como em 
crianças, e ocorre principalmente pela inalação de gotí-
culas expelidas pela tosse ou espirros de pessoas infetadas 
com o vírus, podendo também ser transmitido através do 
contacto com superfícies contaminadas seguido de con-
tacto com as mucosas (olhos, nariz, boca) (Direção-Ge-
ral da Saúde, 2020b). Em relação ao local de transmissão 
do vírus, a evidência científica sugere que as crianças são 
infetadas, principalmente, em ambiente familiar (Guo et 
al., 2020; Sociedade Portuguesa de Pediatria, 2020).

This article addresses the response of the Pediatric Service of Instituto Português de Oncologia de Lisboa 
Francisco Gentil (IPOLFG) to the current pandemic context, as a reference center for the treatment of 
children with cancer, in order to continue the provision of quality and excellent medical and nursing care, 
meeting the specific needs of children and their families.
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