
1 
 

Crianças, Infâncias e Direitos em Tempo de Pandemia
1
 

 

 

Damaris Gomes Maranhão (*) 

 

A Saúde e a Educação constituem os direitos básicos de todos os cidadãos residentes no 

Brasil (Brasil, 1988). A Organização Mundial da Saúde, por meio de uma estratégia 

Escolas Promotoras da Saúde, reconhece a escola como um locus privilegiado para a 

construção de conhecimentos e habilidades fundamentais para cuidar da saúde das 

crianças e adolescentes (Ministério da Saúde/FIOCRUZ , 1986).  

Neste momento pandêmico precisamos resgatar o conceito de Promoção a Saúde que 

tem como princípios o empoderamento, processo que permite que as pessoas exerçam 

controle sobre os determinantes da saúde, melhorando e fortalecendo habilidades e 

capacidades pessoais, grupos e comunidades; a equidade que reconhece as diferenças 

para que haja igualdade no direito a saúde; a construção da consciência sanitária por 

meio do envolvimento de todos  na reflexão sobre o papel de cada um e da sociedade na 

gênese e na resolução dos problemas de saúde e a intersetorialidade  para construção e 

integração de saberes,  objetivos, estratégias entre diferentes  profissionais dos serviços 

de  educação, saúde e assistência social ou outros, tecendo redes de corresponsabilidade 

na promoção do crescimento e desenvolvimento saudável.   

Entretanto, antes e durante a pandemia observam-se dificuldades de se estabelecer ações 

intersetoriais de fato entre os serviços educacionais, de saúde e sociais.  

O Sistema Único de Saúde se organiza para diminuir a mortalidade infantil e materna, 

por meio de assistência ao pré-natal e ao parto, ações educacionais e de suporte à 

alimentação saudável incentivando o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis 

meses de vida e complementado até dois anos ou mais, imunização, consultas regulares 

para acompanhamento da curva de crescimento e indicadores de desenvolvimento, 

cuidados específicos aos prematuros, aos portadores de síndromes ou outra patologia de 

base, promoção da saúde bucal, educação sexual e prevenção da gravidez na 

adolescência.  
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O Ministério da Educação reviu as políticas e estrutura dos serviços educacionais para 

menores de seis anos, ou seja, a Educação Infantil que compreende a creche e a pré-

escola.  

Em 1996 a Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional reconhece a creche como 

primeira etapa da educação básica para menores de três anos e onze meses, continuada 

pela pré-escola para os maiores de quatro anos e, posteriormente, pelo Ensino 

Fundamental e Médio.  

Em alguns municípios como São Paulo a chamada Saúde Escolar era organizada em 

serviços inseridos na estrutura das Secretarias Municipais de Educação, sendo extinta na 

cidade de São Paulo em 1989, compreendendo-se que as ações promotoras da saúde do 

escolar, em um sentido amplo, deveriam ser gerenciadas e oferecidas e pela Secretaria 

Municipal de Saúde.   

Objetivando a educação para a saúde, em 1997 o Ministério da Educação inclui o tema 

como transversal às demais disciplinas que compõem o ensino fundamental e médio 

(MEC, 1997). Em 1998 são publicados os Referenciais Curriculares Nacionais de 

Educação Infantil reconhecendo o cuidar como inerente ao educar dos menores de seis 

anos e elo entre saúde e educação. As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Infantil publicadas em 2009 reiteram a necessária integração entre os setores saúde e 

serviços de educação infantil.  

Em 2010, baseado nesse conceito, foi escrito e publicado um texto complementar às 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Infantil, estabelecendo-se 19 indicadores 

de uma creche e pré-escola promotora da saúde (Maranhão, 2010).   

Entretanto, a observação e acompanhamento da prática cotidiana em escolas  públicas e 

privadas e os estudos realizados sobre a intersetorialidade entre profissionais de saúde e 

educação evidenciam, ainda, dificuldades de se estabelecer um planejamento comum 

para uma  efetiva ação entre a Atenção Básica a Saúde e os Serviços Social. A Atenção 

Básica é  um conjunto de ações, de caráter individual e coletivo, situadas no primeiro 

nível de atenção dos sistemas de saúde, voltadas para a promoção da saúde, a 

prevenção de agravos, tratamento e a reabilitação (Brasil, PNAB, 2006).  

 Em 2015, como estratégia de intersetorialidade, foi revista a Caderneta de Saúde da 

Criança objetivando torná-la um documento intersetorial. Por isso, passou a ser 

denominada como Caderneta da Criança, sendo impressa e distribuída nas maternidades  

a partir de 2020.  Isso significa que este novo modelo somente chegara às escolas a 

partir da matricula das crianças nascidas a partir de junho de 2020. Outro problema é 
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que as crianças nascidas, acompanhadas e vacinadas em serviços privados ainda que 

tenham direito a esse novo modelo, às vezes por questões de marketing, tinham o 

documento nacional substituído por outro modelo, fornecido pelas maternidades 

privadas onde nasceram ou por serviços privados de imunização, o que dificulta a 

estratégia de torná-la um documento intersetorial.    

Mesmo na atual pandemia, quando o setor de saúde passa a determinar o fechamento ou 

abertura das escolas não há uma efetiva integração revelando, inclusive em alguns 

protocolos, o desconhecimento que os profissionais do setor saúde podem ter sobre a 

dinâmica de uma escola  de educação infantil, sobretudo no atendimento dos menores 

de dois anos.  Por exemplo, um deles publicado pelo Estado de São Paulo, aconselhava 

que os brinquedos fossem mantidos nos “berços” dos bebês (os menores de dezoito 

meses ou conforme cada categoria entende este termo), sem saber que a maioria das 

creches mantém berços apenas para os menores de um ano.  A maioria que ainda precisa 

dormir algumas horas durante o dia, o faz em outro tipo de dispositivo mais seguro que 

possibilita a autonomia de locomoção ao acordar, de acordo com o desenvolvimento 

real de cada criança.  

Outro equívoco derivado desse desconhecimento da dinâmica da educação infantil foi 

aconselhar que os familiares entregassem as crianças (outro problema é considerar a 

faixa etária que este termo compreende, tanto em protocolos nacionais como 

internacionais) na porta da escola, sem se dar conta de que muitos bebês podem ainda 

não se locomoverem de forma independente e necessitam passar direto do colo do 

familiar para o do professor.  

O mesmo ocorreu com relação às recomendações sobre desinfecção, uma vez que o 

conhecimento sobre controle de infecção hospitalar não é suficiente para compreender a 

dinâmica das infecções que podem se disseminar no ambiente da educação infantil.    

Mesmo os enfermeiros ou outros profissionais que coordenam as ações do Programa 

Saúde na Escola no território a partir de sua inserção na Atenção Básica demonstram 

não conhecer a dinâmica das creches ou CEIS, como se denominam no município de 

São Paulo. Até o momento os enfermeiros têm executado apenas as ações de controle 

biométrico, enquanto os dentistas realizam ações de promoção da saúde bucal, mas sem 

planejamento conjunto com os professores, o que revela uma compreensão equivocada 

do próprio conceito da intersetorialidade. Ao ler o documento que normatiza o 

Programa de Saúde na Escola, as ações focam, sobretudo, os maiores de seis anos, 

embora tenha sido proposto por consultoria realizada junto ao Ministério da Educação 
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ações relacionadas aos 19 Indicadores de uma Creche e Pré-escola Promotora da saúde, 

no documento complementar as DCNEI publicado em 2010 (Maranhão, 2010). Se 

pesquisarmos artigos acadêmicos sobre as ações do PSE nas creches nos últimos anos, 

encontraremos um grande foco nos problemas nutricionais. Não se está negando que 

esses sejam problemas relevantes e básicos, mas talvez não sejam aqueles que, no 

cotidiano, previnem agravos prevalentes que preocupam os professores, gestores e 

familiares dos bebês que frequentam creches.  

A hipótese desta autora é que a distância observada entre as demandas e prioridades dos 

professores e gestores de creche, daquelas focadas pelos profissionais do setor saúde e 

do serviço social, é o que Houzel escreve como a incapacidade de nosso cérebro em 

focar duas coisas ao mesmo tempo. Se sou especialista em saúde e atuo no setor da 

saúde, percebo o fenômeno sob uma lente, enquanto o profissional da educação ou da 

assistência social, que atua dentro da educação, o percebe de outra perspectiva. Em cada 

setor prevalecem regras e lógicas próprias, sem flexibilidade para ouvir a demanda do 

outro, para entender a perspectiva do outro. Não há transdisciplinaridade, mas apenas, 

quando há, uma multidisciplinaridade justaposta, que não conversa, cujos participantes 

não estão abertos para olhar através da lente do outro especialista (Houzel, 2014; 

Almeida, 1997).   

Por exemplo, ao priorizar as ações de controle biométrico dos menores de três anos em 

creches, mesmo quando esse controle é feito ou deveria ser feito regularmente durante o 

acompanhamento da criança na Unidade Básica de Saúde, registrando-se os dados na  

Caderneta da Criança para ser acompanhada tanto pelos profissionais de saúde, de 

educação e pela família.   

A energia e tempo consumido nessa ação de controle biométrico, realizada na creche, 

não resultam em planejamento de ações comuns entre profissionais da saúde e educação 

e, se necessário, do serviço social. Esse tempo poderia ser empregado para rever, em 

conjunto, as atitudes e procedimentos empregados no cuidado cotidiano das crianças, 

base da promoção da saúde e, ao mesmo tempo, entrelaçado à educação infantil.  

Juntos poderiam discutir e encontrar melhores soluções de promoção à saúde, como dar 

continuidade ao aleitamento materno, mesmo acolhendo bebês no primeiro semestre de 

vida de mães trabalhando ou residindo em diferentes territórios.  Os profissionais da 

Atenção Básica poderiam, por exemplo, orientar os professores e famílias sobre como 

podem ajudar o bebê que chora muito, na adaptação porque mama no peito, e não aceita 

o leite materno na mamadeira e nem iniciou ainda a introdução de outros alimentos. Ou 
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como alimentar uma criança desnutrida, que não aceita as refeições na creche, porque a 

mãe, como em um dos casos vivenciados, o oferecia de forma violenta em casa. 

Também poderiam refletir e estudar juntos como diminuir o estresse da adaptação que 

eleva o cortisol e diminui a imunidade e que, junto com práticas inadequadas de 

ventilação dos ambientes, ou de confinamento das crianças nas salas, aumentaria o risco 

de infecção respiratória nos primeiros seis meses de frequência na creche.  Como 

organizar a troca de fraldas para promover uma rica interação com o bebê e ao mesmo 

tempo prevenir a disseminação de infecções no contexto coletivo?  

Ao contrário, opta-se pela duplicidade de ações focando apenas a prevenção dos 

agravos e não na promoção do crescimento e desenvolvimento integral saudável.  

Por outro lado, estudos e revisões sistemáticas evidenciam que os dados biométricos ou 

de desenvolvimento previstos na Caderneta da Criança, nem sempre são registrados 

pelos profissionais de saúde, exceto os iniciais de nascimento e durante os três ou seis 

meses de vida e as vacinas. Além disso, crianças nascidas em maternidades geridas pelo 

setor complementar, ou seja, privadas, na maioria dos casos fornecem outro tipo de 

documento, e também não registram os dados que poderiam servir aos profissionais de 

educação para planejar cuidados, brincadeiras e interações especificas para cada criança, 

visando o crescimento e desenvolvimento saudável. Os profissionais da educação, se 

bem orientados, poderiam usar esses dados para planejar cuidados para aquelas com 

sobrepeso, ou baixo peso, ou que recusam alimentos, ou com aparente atraso no 

desenvolvimento.  

Poderiam ser relatadas aqui várias experiências da autora junto à rede de educação 

infantil pública e privada, dos mais simples aos mais complexos, casos de difícil 

diagnóstico e que, se não fosse a insistência dos educadores, talvez nem fossem 

diagnosticados, como Síndrome de Rett, Abuso Sexual, Deficiência Auditiva,  

Negligencia e Violência associada à doença psiquiátrica materna como um caso de  

Síndrome de Muchhausen by proxy (por procuração) e outros.  

Continuam surgindo demandas dos professores sobre como cuidar de criança com 

colostomia, que frequentou creche de empresa, ou como aspirar a traqueostomia e 

integrar ao grupo uma  criança com  Síndrome de Treachen Collins em uma pré-escola 

pública da zona leste de São Paulo. Como impor limites durante as refeições 

compartilhadas com outras crianças para uma menina portadora de  Sindrome de Prade 

Willi? Recentemente uma pedagoga da zona leste nos questionou sobre como 

compreender e lidar com o fenômeno cultural de uma criança imigrante que mora em 



6 
 

condições inadequadas, infestada de pediculose, cuja avó tem o costume de “comer 

piolhos”, que na realidade era um fenômeno cultural e afetivo de grooming  (Maranhão, 

2020).   

Com a sobrevida de prematuros extremos e outras condições que deixam sequelas, as 

escolas têm recebido cada vez mais crianças com necessidades de cuidados 

diferenciados, para os quais, sem efetiva ajuda do serviço de saúde, os professores se 

sentem inseguros, desorientados, assim como as famílias.  

Enquanto isso, as mães trabalhadoras, já sobrecarregadas pelas múltiplas tarefas do lar e 

da inserção no mercado de trabalho, são  chamadas durante o dia para administrar um 

antitérmico ou antibiótico prescrito pelo médico pediatra, cuja receita ela entregou para 

a gestora ou professora que deveria ser formada e treinada para saber ler e interpretar a 

prescrição. Pesquisa realizada na região sul em 42 creches evidenciou os erros causados 

por falhas no sistema de organização desse cuidado na creche, embora haja uma lei que 

garanta esse direito a criança. Enquanto isso em alguns estados americanos o Conselho 

de Enfermagem dos EUA, discute e conclui que treinar os professores para ofertar 

medicação prescrita em creches, é sim uma função importante de saúde pública e não 

mais consideram como delegar um ato privativo da enfermagem, como às vezes ainda 

ouvimos no Brasil (Natal, Maranhão, 2011).  

Recentemente, na rede pública, tanto na zona leste como na zona sul da cidade de São 

Paulo, aumentam as demandas dos professores sobre como cuidar das especificidades 

dos bebês que são matriculados a partir de um mês ou um mês e meio de idade, alguns 

filhos e filhas de adolescentes ou de mães e pais adultos, mas que temem perder a vaga, 

caso não os matriculem quando são chamados a partir da lista de inscrição. Assim, 

antecipam sua matrícula, mesmo ainda estando licenciados da atividade escolar ou do 

trabalho, desconsiderando as necessidades iniciais de simbiose fisiológica e afetiva do 

recém-nascido ou lactente de poucos meses com sua mãe. É preciso que o serviço de 

saúde, o serviço social e serviço de saúde investiguem esses casos e repensem políticas 

públicas para essa demanda em parceria com as famílias, pesando os riscos e benefícios 

dessa convivência coletiva tão cedo, em que pese o direito a educação previsto em lei,  

ser garantido desde zero idade.  

Por outro lado, é possível que se desconheçam ações em outros municípios, ou mesmo 

na cidade de São Paulo, além das citadas. Seria interessante uma pesquisa que 

evidenciasse boas prática de intersetorialidade no Brasil e no mundo. Com base nas 

boas experiências que devem existir, pode-se aprimorar a percepção transdisciplinar e 
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intersetorial para as crianças e suas famílias. Olhares de perspectivas diferentes, mas 

complementares, não divergentes.  

E poderíamos começar pela formação de pedagogos, psicólogos, assistentes sociais, 

enfermeiros, nutricionistas, médicos pediatras, especialistas em saúde coletiva, 

odontólogos, abordando os estudos mais recentes sobre integração corpo-mente, 

crescimento, desenvolvimento e aprendizagem infantil numa perspectiva  

transdisciplinar e intersetorial.  

Está aberto o debate.  
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