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NOTA EM APOIO À VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS 

 

 

Os membros da Diretoria e dos Departamentos Científicos da Sociedade de Pediatria do Distrito 

Federal, em reflexão sobre a pandemia que vivemos, vem expor os seguintes fatos: 

As crianças e adolescentes, público-alvo da atividade pediátrica, têm tido uma apresentação clínica 

de COVID-19 mais leve, quando comparadas aos adultos e, especialmente, idosos. Quando expostas ao SARS-

CoV-2, em sua maioria, serão assintomáticos ou terão apenas sintomas leves, que, muitas vezes, são 

confundidos com outras doenças da infância. Esta característica pode trazer-lhes o papel de transmissores 

não percebidos e assim disseminar a doença entre os que estão mais próximos, por exemplo os pediatras. 

Queremos aqui refletir sobre o grande número de pediatras que exercem sua atividade de forma 

liberal, em consultórios, clínicas, creches, escolas e faculdades de medicina, mas não fazem parte da chamada 

“linha de frente” em hospitais públicos ou privados. Todavia, o seu atendimento os mantêm em contato 

próximo com os pacientes, a despeito do uso preconizado de equipamentos de proteção individual e medidas 

higiênicas em seus locais de trabalho, estando expostos frequentemente ao vírus. Releve-se aqui que a 

atividade desses pediatras reduz de forma significativa a busca de atendimento em serviços de saúde, além 

de contribuir com a identificação de casos positivos com maior agilidade. 

Assim sendo, a SPDF vem a solicitar, às autoridades constituídas, que esses profissionais liberais sejam 

incluídos na categoria de grupo de risco profissional, sem incorrer em prejuízo do planejamento da vacinação 

da população em geral por faixa etária e/ou comorbidades. 

 

Brasília, 13 de fevereiro de 2021. 
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