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RESUMO

INTRODUÇÃO: A COVID-19, doença causada pela Síndrome Respiratória
Aguda Grave (SARS-CoV-2), tem gerado um grande impacto na economia
mundial refletindo em grandes desafios sociais e de saúde na população,
principalmente entre os mais vulneráveis, como as crianças de baixa
renda. OBJETIVO: Identificar o que a literatura aborda acerca do impacto
da COVID-19 na saúde das crianças em situação de pobreza. MÉTODO:
Trata-se de uma revisão integrativa realizada através da Biblioteca Virtual
em Saúde (BVS), por meio dos Descritores em Ciências da Saúde (DeSC):
“ Criança”, “ Infecções por coronavírus”, “Pobreza” e Saúde”. Como
critérios de inclusão, artigos completos, nos idiomas português, inglês e
espanhol, que abordassem a temática. Como critérios de exclusão, artigos
duplicados, teses, revisões integrativas ou que não atendem ao objetivo
da pesquisa, sendo selecionados 10 artigos. RESULTADOS: Embora os
sinais e sintomas da COVID-19 em crianças sejam brandos, os efeitos
secundários da pandemia têm afetado o crescimento e desenvolvimento
saudável, dentre eles, a insegurança alimentar entre as famílias de baixa
renda, resultando no agravo da desnutrição infantil e riscos à saúde física
e mental. Cerca de 41% dessas famílias   não tem acesso a alimentação
básica, fato esse agravado pelo desemprego dos pais e fechamento das
escolas, visto que muitos alunos dependem da merenda como principal
refeição do dia. CONCLUSÃO: A pandemia tem afetado duramente a
realidade vivida pelas crianças em situação de pobreza, refletindo
negativamente no atendimento das necessidades humanas básicas
fundamentais para proteção da saúde infantil, o que reforça a importância
de medidas protetivas.  
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