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RESUMO

O conceito de vulnerabilidade enfatiza o contexto de vida social e
histórico dos grupos sociais e está estreitamente relacionado ao esforço
de superação por meio das práticas preventivas de saúde apoiadas no
conceito de risco. A situação epidemiológica provocada pelo COVID-19 é
sentida globalmente, gerando ao confinamento obrigatório e à
paralisação de vários serviços, incluindo escolas de todos os níveis de
ensino. As crianças se encontram nas ruas, devido ao fechamento das
escolas e desprovidas de alimento para a sua sobrevivência. Nesse
sentido, buscamos refletir sobro o impacto da infeção pelo novo
coronavírus nas crianças brasileiras em situação de vulnerabilidade social.
Um estudo reflexivo fundamentado na formulação discursiva em dois
momentos: impacto da pandemia na saúde das crianças em
vulnerabilidade social e o desafio da enfermagem pediátrica nos cuidados
prestados. No Brasil, as crianças são restrições a direitos básicos,
aumentando o risco de vulnerabilidade durante a pandemia. A
enfermagem tem um papel relevante durante o acompanhamento dessas
crianças, oferecendo orientações preventivas da contaminação. Diante
deste fato, consideramos que as medidas adotadas para fazer face à
pandemia, no Brasil, com apoio social, deveriam concentrar nas
populações vulneráveis, devido aos problemas existentes no setor social e
econômico. A difícil situação socioeconómica, que muitas crianças estão a
viver, agravadas pela pandemia, tem aumentado o estado de
vulnerabilidade e ainda existem desafios a serem superados no Brasil
diante da COVID-19.
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