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Manchas vermelhas no corpo de crianças podem ser sinais de covid? (Foto: Arquivo 
pessoal)  



"Os sintomas começaram no dia 6 de julho. Um dia antes, fomos 
ao mercado e levamos ela, pois não tinhamos com quem deixar. 
Depois, ela já amanheceu com uma leve febre", conta a mãe, 
Vanessa Melo, de São Paulo, referindo-se à filha, Lorenna, 2 
anos e meio. "Achei que fosse uma simples gripe por causa da 
mudança climática. Mas nos três primeiros dias, ela ficou super 
molinha e com o nariz escorrendo. Até que resolvi levá-la ao 
hospital. Lá, mediram a saturação e fizeram raio-x. Assim que o 
exame saiu, a médica informou que precisaria fazer o exame da 
covid. Pensei que fosse dar negativo, já que moramos em quatro 
pessoas e ninguém teve sintomas. Mas, para o nosso desespero, 
nossa pequena testou positivo", lembra.  
 
Quando o resultado saiu, Vanessa já estava em casa com a filha. 
"Após quatro dias sem febre, ela voltou a ter picos. Voltamos para 
o hospital e ela foi internada. No dia seguinte, começaram a 
aparecer as manchas vermelhas no corpo dela. Entraram com 
outro tipo de antibiótico e só assim minha filha começou a 
apresentar melhora. Foram quatro dias de internação até que ela 
recebeu alta, mas, ela segue fazendo acompanhamento com um 
pneumologista", conta. Segundo a mãe, ela, o marido e o filho 
caçula também fizeram o teste e todos deram negativo. "Só ela 
pegou", disse, intrigada. "Foram momentos de desespero, pois a 
todo o tempo os médicos falavam para mim que até eles não 
sabiam como o vírus poderia reagir no corpo da criança", lembra.  
Sobre as manchas, Vanessa disse que a filha não ela não 
reclamou de coceira. "Mas ficou um pouco irritada. Demorou 
cerca de cinco dias para começarem a sumir. As manchas tinham 
um tamanho médio. Elas aparecerem em todo o corpo, mas se 
concentraram mais na região do rosto e pescoço. No local das 
manchas, a pele ficou bem grossa", completou.  



 
Vanessa com Lorenna no dia da alta (Foto: Arquivo pessoal)  

 
Dois dos três filhos de Renata Oliveira, de São Paulo, tiveram 
sintomas de covid, incluindo as manchas pelo corpo, mas não 
fizeram o teste. "Minha caçula, Stela, 2 anos, começou com uma 
tosse da noite para o dia. Foi muito rápido. Na madrugada, 
começou a sentir também falta de ar, além de vômito, diarreia e 
febre. Corremos com ela para o Pronto Socorro. A saturação 
estava muito baixa e ela passou três dias internada. Quando 
retornamos para casa, meu outro filho, Bernardo, 4 anos, 
começou a vomitar e teve diarreia também. No dia seguinte, ele 
gritou para mim e disse: 'Mãe, meu coração!' Quando coloquei a 
mão no peito dele, senti o coração muito acelerado. Nesse 
momento, ele começou a desfalecer. Quando chegamos ao 
hospital e o médico tirou a roupa dele, tinha manchas vermelhas 
pelo corpo. As manchas apareceram de uma hora para outra! O 
médico desconfiou de alergia, mas as manchas eram grandes,  



muito vermelhas... Ele não reclamava de coceira ou dor. E foram 
duas semanas assim. Eles ficaram bem debilitados", lembra.  
Renata conta que, na época — em março — ainda não se falava 
muito em covid, então, nenhum dos dois fez o teste. "Hoje, eu 
acredito que foi covid. Os dois tiveram os sintomas e, depois, 
passaram para a gente. Meu marido chegou a ficar afastado do 
serviço", completa.  
 
VIRALIZOU  
Há algumas semanas, um alerta passou a circular pelas redes 
sociais, sem autoria. São fotos que mostram manchas vermelhas 
a arredondadas no corpo de uma criança. O post viralizou e 
muitos pais passaram a questionar se as informações são 
verídicas ou fake news.  

 
Post viralizou nas redes sociais (Foto: Reprodução Facebook)  



ATENÇÃO: Nossa equipe não conseguiu encontrar a fonte. Se 

você tem informações sobre esse post, por favor, entre em 

contato com a nossa equipe pelas redes sociais. 
 

MANCHAS SÃO SINAIS DE COVID? 

Segundo a dermatologista Selma Maria Furman Hélène, 

presidente do Departamento de Dermatologia da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo (SPSP), ainda não se sabe muito sobre 

as manifestações na pele causadas pela covid. "Não sabemos se 

são específicas ou não. Como qualquer virose, este vírus pode 

acometer a pele também, mas com comportamento diferente", 

explicou. 

Segundo o pediatra Nelson Douglas Ejzenbaum, membro da 

Academia Americana de Pediatria, as manchas na pele 

costumam ser uma manifestação mais rara em casos de covid. 

"Em alguns, podem aparecer manchas vermelhas ou, ainda, 

formar quadro alérgico, com manchas mais elevadas. Em alguns 

casos, também notamos manchas azuladinhas com extremidades 

brancas. Isso acontece porque a covid causa uma inflamação de 

vasos. Em geral, não costuma coçar ou doer, mas no quadro 

alérgico, é indicado o uso de antialérgico para diminuir os 

sintomas", explicou. O pediatra lembrou ainda que, em geral, as 

manchas não costumam ser o único sintoma em caso de covid. 

"A covid é multifatorial. Uma pessoa pode ser assintomática ou 

apresentar diversos sintomas. O vírus ainda é considerado 

imprevisível", comentou. 

Alguns estudos associaram a covid com uma síndrome que 
também apresenta esse sintoma. No entanto, Selma Maria 
explica que as lesões são muito diferentes entre si. "A nossa 
preocupação não está na presença ou não de coceira, mas 
outras manifestações, além deste sintoma", diz. Por isso, diante 
dos sintomas como diarreia, vômito, febre, tosse e manchas na 
pele, o mais indicado é buscar atendimento médico. "O médico 
fará diferença ao realizar o exame clínico. Todas as  

manifestações cutâneas, independentemente de febre e coceira, 

devem ser consideradas e serem avaliadas por um 

dermatologista", orientou. 
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