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Resumo 

 
 

Introdução: A pandemia da COVID-19 impactou negativamente no desenvolvimento infantil 

e no bem-estar de seus cuidadores. Desenvolver e basear-se em pesquisar sobre a temática é 

crucial para delinear e implementar políticas de saúde pública adequadas aos cuidados em 

saúde na primeira infância. Objetivo: Investigar o impacto da pandemia da COVID-19 nos 

comportamentos das crianças e nas necessidades de seus cuidadores. Métodos: estudo 

descritivo de abordagem quantitativa realizado com 153 cuidadores de crianças de zero a cinco 

anos de três centros de educação infantil públicos do Brasil. A coleta de dados foi realizada por 

meio de formulário eletrônico enviado via WhatsApp. O Nurturing Care Framework da 

Organização Mundial da Saúde foi utilizado para orientar a avaliação das necessidades dos 

cuidadores. Resultados: a pandemia da COVID-19 foi responsável por aumento de estressores 

como redução da renda familiar, desemprego, tristeza, depressão e ansiedade nos cuidadores. 

As necessidades mais comuns dos cuidadores em relação ao cuidado das crianças foram 

relacionadas à oferta de brincadeiras adequadas à idade (49,7%), organizar a rotina de cuidados 

da criança em casa (41,8%) e educar a criança quando fizer algo errado (39,9%). Mau 

comportamento, agressividade e agitação ocorreram significativamente mais entre pré- 

escolares em comparação com bebês ou infantes (p ≤ 0,05). Conclusão: Os cuidadores 

necessitam de rede de apoio pessoal para conseguir descansar e organizar o funcionamento 

familiar no cotidiano com as crianças em casa. Durante e após a pandemia de COVID-19, as 

campanhas de saúde pública devem fornecer apoio de saúde mental aos pais e informações 

sobre segurança, proteção e oportunidades de aprendizagem precoce para os cuidados infantis 

no lar. 

Palavras-chave: Saúde da Criança; Desenvolvimento infantil; Coronavírus; Avaliação das 

necessidades; 

 
 



Introdução 

 
Estima-se que 250 milhões de crianças menores de 5 anos em países de baixa e média 

renda correm o risco de não atingir seu potencial de desenvolvimento (Black et al., 2017). A 

pandemia por COVID-19 pode afetar todas as pessoas no mundo, e o estresse de cuidar de 

crianças pequenas pode estar aumentando exponencialmente para os pais das famílias mais 

vulneráveis (Shonof , 2020). 

 

Durante a pandemia da COVID-19, pais de famílias de baixa e média renda sofreram 

com o risco de terem de enfrentar o isolamento social, desemprego, trabalho com baixos 

salários, falta de apoio para creches, moradia instável, insegurança alimentar e acesso limitado 

a cuidados médicos ou a programas governamentais de auxílio financeiro. Essas condições 

podem levar ao aumento das taxas de abuso de substâncias, violência familiar, problemas de 

saúde mental não tratados e pobreza (Shonkof , 2020; The Alliance for Child Protection in 

Humanitarian Action, 2020). Portanto, é preciso considerar que a pandemia da COVID-19 pode 

afetar a capacidade das famílias de fornecer cuidados integrais (Nurturing Care)
1
 às crianças. 

Os cuidados integrais (Nurturing Care) são definidos o conjunto de condições que 

proporcionam saúde, nutrição, segurança e proteção, cuidados responsivos e oportunidades de 

aprendizagem precoce para crianças (Black et al., 2017; Organização Mundial da Saúde [OMS] 

et al., 2018). 

 

Criar filhos saudáveis inclui monitorar a condição física e emocional das crianças, dar 

respostas afetuosas e adequadas às necessidades diárias das crianças, proteger as crianças 

pequenas dos perigos domésticos e ambientais, ter práticas de higiene que minimizem as 

infecções por meio de ações de promoção e proteção à saúde e buscar atendimento e tratamento 

adequado para as crianças doentes. A segurança alimentar da criança e da família é essencial 

para uma nutrição adequada (OMS et al., 2018). Segurança e proteção incluem garantir que 

crianças pequenas e indefesas sintam-se seguras e protegidas de não serem abandonadas, 

feridas ou punidas severamente (OMS et al., 2018). O cuidado responsivo inclui o 

 

 

1 Ainda não há um consenso sobre a tradução desse conceito para o português brasileiro. 



envolvimento entre as crianças e seus cuidadores, expresso por meio de carinho, contato visual, 

sorrisos, vocalizações e gestos para responder aos movimentos, sons, gestos e solicitações 

verbais da criança. (OMS et al., 2018). As interações cuidador-criança por meio de sorrisos, 

contato visual, conversas, cantos e brincadeiras são a base das oportunidades de aprendizagem 

precoce (OMS et al., 2018). 

 

Um estudo realizado na China mostrou alterações psicológicas e comportamentais 

negativas em 320 crianças e adolescentes de 3 a 18 anos durante a epidemia da COVID-19, 

como apego, distração, irritabilidade e medo de fazer perguntas, desconforto, pesadelos, fadiga 

e falta de apetite (Jiao et al., 2020) Frente a esses resultados, infere-se que os pais podem 

necessitar de apoio para lidar com mudanças no comportamento infantil, embora ainda sejam 

escassas as evidências sobre as respostas emocionais e comportamentais de crianças menores 

de três anos. 

 

Considerando que a pandemia da COVID-19 pode afetar o desenvolvimento infantil e 

os seus cuidadores, e que evidências científicas sobre o tema são cruciais para apoiar as 

capacidades dos cuidadores na prestação de cuidados às crianças durante as adversidades, 

capacitar as comunidades nesses cuidados, reforçar os serviços de apoio e delinear políticas 

públicas adequadas, este estudo teve como objetivo investigar o impacto da pandemia por 

COVID-19 nos comportamentos das crianças e nas necessidades dos seus cuidadores. 

 
Métodos 

 
Trata-se de um estudo transversal com abordagem quantitativa. O estudo foi realizado 

em três creches públicas de São Paulo, Brasil, que antes da pandemia ofereciam atendimento 

das 7h às 17h de segunda a sexta-feira para 450 crianças de zero a cinco anos. 

 

Os critérios de elegibilidade da população do estudo incluíram uma amostra de 

conveniência de cuidadores de crianças de 0 a 5 anos regularmente matriculadas nas creches. 

Os participantes receberam um convite online via WhatsApp para responder a um formulário 

online. O convite foi enviado pela diretora das creches. A coleta de dados ocorreu de junho a 

julho de 2020. 



As variáveis do estudo sobre as características sociodemográficas dos cuidadores 

incluíram idade, escolaridade, se estava empregado ou não, se trabalhava em casa ou não, renda 

familiar mensal, número de moradores na casa e número das crianças e adolescentes residentes 

na casa. A avaliação dos fatores de risco para o cuidado e desenvolvimento da criança incluiu 

perguntas sobre mudanças nos comportamentos dos familiares durante a pandemia da COVID- 

19, como o início ou aumento do consumo de álcool, uso de drogas, violência, perda do 

emprego, sensação de ansiedade ou tristeza/depressão. 

 

As variáveis sobre a criança incluíram idade, sexo, ocorrência de mudanças de 

comportamento (sim/não), caso a resposta “sim”, se a criança ficou mais agressiva, mais 

agitada, chorou mais, tornou-se mais triste, apresentou dificuldade para dormir, passou mais 

tempo na frente da televisão, tablet ou smartphone, tornou-se mais apegado ao cuidador, teve 

falta de apetite ou apresentou mau comportamento. 

 

O Nurturing Care Framework (OMS et al., 2018) foi usado para orientar a avaliação 

das necessidades do cuidador em fornecer saúde, nutrição, segurança e proteção, cuidados 

responsivos e aprendizado precoce. As questões incluíam se a família necessitava de apoio para 

ter acesso a cuidados médicos (consultas, tratamento e exames laboratoriais), ajuda nas tarefas 

domésticas, descanso, alimentação, moradia estável, vestuário ou outros, se estava recebendo 

apoio financeiro do governo, protegendo a criança do Coronavírus e acidentes em casa, 

educando a criança quando ela fazia algo errado, expressando afeto a ela por meio de carinhos, 

contato visual, sorrisos, vocalizações e gestos, oferecendo atividades lúdicas adequadas à idade 

da criança e organizando a rotina de cuidados dela em casa (horário de dormir, comer, brincar, 

tomar banho, etc.). 

 

Os dados foram analisados no Epi-info. As variáveis categóricas foram apresentadas de 

acordo com frequências absolutas e relativas e as variáveis numéricas de acordo com a 

estatística descritiva, com média, desvio padrão, mínimo e máximo. Para a análise estatística 

inferencial foi adotado nível de significância de 5% e intervalo de confiança de 95%. As 

mudanças nos comportamentos das crianças e as necessidades dos cuidadores foram 

comparadas entre bebês e infantes (crianças de zero a dois anos) versus pré-escolares (crianças 

de três a cinco anos) usando testes paramétricos e não paramétricos, como Pearson Qui- 

quadrado e teste Exato de Fisher. 



O desenvolvimento do estudo atende às normas nacionais e internacionais de ética em 

pesquisa envolvendo seres humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIFESP (Anexo 1), os participantes foram informados sobre os objetivos do estudo e, em 

seguida, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido foi oferecido online. 

 
Resultados 

 
Participaram do estudo cuidadores de 153 crianças de zero a cinco anos. A maioria era 

mãe da criança (93,5%), seguida do pai (3,3%), avó (2,6%) e tia (0,7%). A idade do cuidador 

variou de 16 a 49 anos, com média de 32 anos (DP: 7,04) e mediana de 33 anos. Entre os 

cuidadores empregados, a maioria não trabalhava em casa (56,5%). A média de moradores na 

casa era de quatro (DP: 1,3), e a maioria das famílias (68,4%) tinha três ou quatro pessoas. Em 

relação ao número de crianças ou adolescentes em casa, 47,9% das famílias tinham uma e 

33,8% duas. A Tabela 1 apresenta características sociodemográficas adicionais do cuidador. 

 

Tabela 1 - Características sociodemográficas dos participantes. São Paulo, Brasil, 2020. 

 

Características N (%) 

Nível de escolaridade do cuidador  

Analfabeto 1 (0.6%) 

Ensino Fundamental 17 (11%) 

Ensino Médio 84 (54.5%) 

Ensino Superior 52 (34%) 

Ocupação do cuidador 
 

Empregado 80 (51.6%) 

Desempregado 74 (48,4%) 

Ficou desempregado após a pandemia da COVID-19 

Sim 61 (39,9%) 

Não 93 (60,1%) 



Renda mensal da família  

Até R$ 500 22 (14.6%) 

Entre R$ 500 e R$ 1000 33 (21.8%) 

Entre R$ 1000 e R$ 2000 46 (30.4%) 

Entre R$ 2000 e R$ 4000 35 (22,5%) 

Entre R$ 4000 e R$ 10,000 12 (7.9%) 

Mais de R$ 10,000 4 (2.6%) 

Renda mensal diminuída após a pandemia por COVID-19 

Sim 119 (77,8%) 

Não 35 (22.2%) 

 
 

Em relação aos fatores de risco para o cuidado e desenvolvimento da criança, a maioria 

dos cuidadores não relatou aumento do consumo de álcool (93,4%), embora 16 cuidadores 

(10,5%) tenham relatado começar a consumir mais álcool ou já beber antes da pandemia da 

COVID-19. A maioria relatou não usar drogas com mais frequência (96%), dois cuidadores 

(1,3%) relataram usar drogas antes da pandemia e 2,7% não quiseram responder. A maioria 

relatou não ter sido exposta à violência intrafamiliar (96%), embora duas delas (1,3%) já se 

sentissem expostas anteriormente. Sentir-se mais triste, irritado ou ansioso ocorreu com 71,9% 

dos cuidadores. 

 

A maioria das crianças era do sexo feminino (52,9%). Em relação à idade da criança, 9 

(5,9%) eram lactentes, 134 (60,8%) eram infantes e 51 (33,3%) eram pré-escolares. A maioria 

dos cuidadores, 122 (79,7%) relatou alterações comportamentais em seu filho. As mudanças 

no comportamento das crianças de acordo com a idade estão descritas na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Idade das crianças e mudanças de comportamento. São Paulo, Brasil, 2020. 



 

 

Mudanças de 

comportamento das 

crianças 

Bebês e 

crianças 

n (%) 

Pré-escolares 

n (%) 

valor 

p 

Razão de 

chances 

[IC 95%] 

No geral 

 
 

Tornou-se mais 

apegado ao cuidador 
 

Sim 63 (61,8%) 30 (58,8%) 0,72 0,88 [0,44- 93 

(60,8%) 
1,75] 

Não 39 (38,2%) 21 (41,2%) 60 

(39,2%) 

Passaram mais tempo 

em frente à televisão, 

tablet ou smartphone 

Sim 48 (47,1%) 31 (60,8%) 0,11 1,74 [0,88- 79 

(51,6%) 
3,45] 

Não 54 (52,9%) 20 (39,2%) 74 

(48,4%) 

 

Mau comportamento 

 

Sim 38 (37,2%) 28 (54,9%) 0,03 2,05 [1,03- 66 

(43,1%) 
4,05] 

Não 64 (62,8%) 23 (45,1%) 87 

(56,9%) 

Mais agitado 

Sim 32 (31,3%) 31 (60,8%) 0,0005 3,39 [1,68- 63 

(41,2%) 
6,83] 

Não 70 (68,7%) 20 (39,2%) 90 

(58,8%) 

 

Chora mais 

 

Sim 35 (34,3%) 22 (43,1%) 0,29 1,40 [0,66- 57 

2,99] (37,2%) 



Não 67 (65,7%) 29 (58,9%) 96 

(62,8%) 

Problemas para dormir 

Sim 25 (24,5%) 16 (31,4%) 0,36 1,40 [0,66- 

2,96] 

41 

(26,8%) 

Não 77 (75,5%) 35 (68,6%) 112 

(73,2%) 

 

Falta de apetite 

 
Sim 16 (15,7%) 11 (21,6%) 0,36 1,47 [0,62- 27 

     

3,47] 
(17,6%) 

Não 86 (84,3%) 40 (78,4%)   126 

     (82,4%) 

Tornou-se mais 
     

agressivo      

Sim 11 (10,8%) 12 (23,5%) 0,03 2,54 [1,03- 23 (15%) 

Não 91 (89,2%) 39 (76,5%) 
 

6,26] 130 

     (85%) 

Mais triste 
     

Sim 4 (3,9%) 2 (3,9%) 1,0 1 [0,17- 6 (3,9%) 

Não 98 (96,1%) 49 (96,1%) 
 

5,16] 147 
     (96,1%) 

 
 

Cuidadores de pré-escolares relataram significativamente mais mau comportamento, 

agressividade e agitação em comparação com cuidadores de bebês e infantes. Os cuidadores 

também relataram algumas outras mudanças de comportamento, como atraso para aprender a 

usar o banheiro (n=1), estar mais mimado (n=1) ou impaciente (n=1), gritar mais (n=1) e perder 

a rotina da creche (n=1). Os pais também relataram mudanças positivas, como aumento do 

apetite (n=1), melhor padrão de sono (n=1), melhora na comunicação e saúde (n=1), ser mais 

interativo (n=1) e melhorar as habilidades de linguagem e expressão (n=1). 

 

Em relação às necessidades dos cuidadores durante a pandemia por COVID-19, a 

maioria (87,6%) relatou ter pelo menos uma necessidade, conforme a Tabela 3. 



 

Tabela 3- As necessidades dos cuidadores durante a pandemia por COVID-19 segundo a 

  idade das crianças. São Paulo, Brasil, 2020.  

 
Necessidades do Bebês e Pré- valor Razão No geral 

cuidador  crianças escolares p de  

  
n (%) n (%) 

 chances 

[IC 

 

     95%]  

 

 
 

 

Saúde 

Apoio para ter acesso a 

cuidados médicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ter tempo para 

descansar, relaxar ou 

cuidar de mim 

 

 

 

 

0,54 

[0,22- 

1,30] 

 

 

 

1,48 

[0,70- 

3,13] 

 

 

 

 

34 (22,2%) 
 

119 (77,8%) 

 

 

 

 
40 (26,1%) 

 

113 (73,9%) 

 

Sim 39 (38,2%) 26 (51%) 0,13 1,66 
[0,85- 

65 (42,5%) 

Não 63 (61,7%) 25 (49%) 

 
Nutrição 

Fornecer alimento para 

a família 

3,31] 88 (57,5%) 

 

Sim 27 (26,5%) 20 (39,2%) 0,10 1,79 
[0,87- 

47 (30,7%) 

Não 75 (73,5%) 31 (60,8%) 

 
Cuidados 

responsivos 

3,65] 106 (69,3%) 

Sim   26 (25,5%) 8 (15,7%) 0,17 

Não 
  

76 (74,5%) 43 (84,3%) 
 

Ajuda 

casa 

nas tarefas de 
  

Sim 
  

24 (23,5%) 16 (31,4%) 0,29 

Não   78 (76,5%) 35 (68,6%)  

 



Apoio para expressar 

afeto à criança 

 

 

 
1,40 

[0,63- 

3,11] 

 

 

 

1,37 

[0,66- 

2,81] 

 

 

 
33 (21,6%) 

 

120 (78,4%) 

 

 

 

 
41 (26,8%) 

 

112 (73,2%) 

 

Segurança e proteção 

Proteger a criança do 

Coronavírus e lesões 

em casa 

Sim 28 (27,4%) 14 (27,4%) 1,0 1,07 42 (27,4%) 

Não 74 (72,6%) 37 (72,6%) 
 [0,47- 

2,12] 111 (72,6%) 

 

Educar a criança 

quando ela faz algo 

errado 

Sim 35 (34%) 26 (51%) 0,04 1,99 
[1,0- 

 

 

 

 
61 (39,9%) 

Não 67 (66,7%) 25 (49%) 

 
Oferecer moradia 

1,94] 92 (60,1%) 

 

 

0,50 
[0,17- 

23 (15%) 

1,45] 130 (85%) 

 

 

 
 

para a 

família 

criança e a    

Sim   16 (15,7%) 8 (15,7%) 1,0 1 [0,39- 24 (15,7%) 

Não 
  

86 (84,3%) 43 (84,3%) 
 2,51] 

129 (84,3%) 

Sim   20 (19,6%) 13 (25,5%) 0,40 

Não 
  

82 (80,4%) 38 (74,5%) 
 

Apoio 

criança 

para cuidar da 
  

Sim 
  

29 (28,4%) 18 (35,3%) 0,38 

Não   73 (71,6%) 33 (64,7%)  

 

estável para a família  

Sim 18 (17,6%) 5 (9,8%) 0,20 

Não 84 (82,4%) 46 (90,2%) 
 

Fornecer  roupas ou 

outros suprimentos 

   

 



 

 

 

0,69 
[0,31- 

40 (26,1%) 

1,53] 113 (73,9%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,96 
[0,49- 

76 (49,7%) 

1,88] 77 (50,3%) 

 

 

 

 

 

 

0,96 
[0,48- 

 

64 (41,8%) 

1,90] 89 (58,2%) 
 

 

De acordo com a Tabela 3, as necessidades mais comuns foram relacionadas à oferta 

de atividades lúdicas adequadas à idade (49,7%), organizar a rotina de cuidados da criança em 

casa (41,8%) e educar a criança quando ela fazia algo errado (39,9%). Os cuidadores de pré- 

escolares relataram significativamente mais a necessidade de apoio para educar a criança 

quando fazem algo errado em comparação aos cuidadores de bebês ou infantes (p=0,04). 

Os comportamentos das crianças foram testados em associação com as necessidades 

das famílias. Os cuidadores com crianças mais agitadas relataram maior necessidade de apoio 

nas tarefas domésticas (p = 0,04), em comparação com aqueles que não identificaram maior 

agitação em seus filhos durante a pandemia (49,2% versus 33,3%). 

 

Aqueles com crianças que choravam mais, relataram significativamente mais (p = 0,01) 

a necessidade de apoio para oferecer atividades lúdicas adequadas à idade (63,1% versus 

41,7%) em comparação com aqueles sem crianças que choram muito. A necessidade de apoio 

para cuidar da criança (p = 0,01) e organizar a rotina de cuidados em casa (p = 0,05) foi 

Apoio financeiro do 

governo 

 

Sim 
 

29 (28,4%) 11 (21,6%) 0,36 

Não 
 

73 (71,6%) 40 (78,4%) 
 

Oportunidades de 
   

aprendizado precoce 

Oferecer 

lúdicas 

idade 

atividades 

adequadas à 

   

Sim 
 

51 (50%) 25 (49%) 0,90 

Não  51 (50%) 26 (51%)  

 
Organizar a rotina de 

cuidados da criança em 

casa 

   

Sim 43 (42,2%) 21 (41,2%) 0,90 

Não 59 (57,8%) 30 (58,8%)  

 



significativamente menor entre os cuidadores que perceberam que seus filhos eram mais 

apegados a eles, 26,9% versus 73,1% e 37,6% versus 62,4% respectivamente. A combinação 

de ser mais apegado ao cuidador, chorar mais, estar mais agitado, agressivo ou com mau 

comportamento não se associou a nenhuma necessidade específica da família (p>0,05). 

 
Discussão 

 
O cuidado com as crianças nos primeiros anos deve proporcionar-lhes afeto, proteção, 

estimulação, nutrição e, ao mesmo tempo, possibilitar que desenvolvam habilidades sociais, 

emocionais e cognitivas (Gromada et al., 2020). Isolamento social, confinamento parcial, 

pobreza, falta de apoio de avós e vizinhos e fechamento de creches devido à pandemia da 

COVID-19 tornaram o cuidado infantil um desafio ainda maior para os pais brasileiros. 

Nossos achados destacaram que os pais relataram alguns estressores como baixa renda 

familiar, desemprego, violência, tristeza, depressão, ansiedade, mau comportamento dos filhos 

e necessidade de oferecer atividades adequadas à idade, educar a criança e organizar os 

cuidados rotineiros em casa. Por isso, cuidadores e crianças necessitam de apoio para mitigar 

as consequências da pandemia em suas vidas. As campanhas de saúde pública devem incentivar 

os pais a usar a tecnologia para se conectar socialmente com familiares, amigos e profissionais 

de saúde, além de fornecer informações sobre o desenvolvimento infantil e como lidar com o 

mau comportamento. 

Algumas das políticas sociais exigidas incluem programas de transferência de renda do 

governo, pisos de proteção social, acordos de trabalho flexíveis com empregadores, opções de 

cuidados infantis, apoio à saúde mental e disponibilidade de serviços para prevenir e responder 

à violência por meio de vários canais de comunicação (Gromada et al., 2020; Banco Mundial, 

2020; UNICEF et al., 2020; OMS, 2020). 

O impacto da COVID-19 na saúde mental dos pais precisa ser abordado, considerando 

que mais de 70% dos cuidadores relataram sentir-se mais tristes, irritados ou ansiosos, e alguns 

deles (1,3%-10%) relataram abuso de substâncias. Em relação ao impacto dos desastres 

pandêmicos na saúde mental, um estudo anterior relatou que 25% dos pais em quarentena e 

30% de seus filhos apresentavam alguns sintomas de transtorno de estresse pós-traumático 

(Brooks et al. 2020). Algumas estratégias para ajudar os pais podem incluir incentivá-los a usar 

tecnologias digitais para superar a distância e o isolamento social (Galea et al., 2020). 

Durante a pandemia da COVID-19 nossos achados mostraram que mais de 60% das 

crianças se apegaram mais ao cuidador e 51,6% delas passaram mais tempo com televisão, 



tablet ou smartphone. Mau comportamento, agressividade e agitação ocorreram 

significativamente mais entre os pré-escolares. Os cuidadores relataram necessidades 

relacionadas a oferecer atividades lúdicas adequadas à idade (49,7%), organizar a rotina de 

cuidados da criança em casa (41,8%) e educar a criança quando fizer algo errado (39,9%). 

Portanto, há uma necessidade urgente de apoiar os pais na promoção do desenvolvimento 

infantil em casa. 

Dados de 54 países de baixa e média renda revelaram que apenas 6 em cada 10 crianças 

de 36 a 59 meses foram engajadas por seus pais em atividades como brincar, sair de casa, cantar 

músicas, dar nomes, contar, desenhar, ler ou ouvir histórias (Gromada et al., 2020). Os pais 

devem ser estimulados a conversar, a brincar com a criança utilizando objetos domésticos, 

contando histórias, cantando, falando sobre números, objetos, ou fazendo dramatização, jogos 

de movimento e música (UNICEF, 2020). Criar uma rotina diária flexível, mas consistente, 

ajuda as crianças a se sentirem mais seguras e a se comportarem melhor (UNICEF, 2020). A 

parentalidade, quando as crianças se comportam mal, pode ser um desafio. Portanto, algumas 

recomendações para construir relacionamentos positivos cuidador-criança e gerenciar o mau 

comportamento incluem redirecionar a atenção da criança de um comportamento negativo para 

um bom, distraí-la quando ela começar a ficar inquieta e gerenciar o estresse (UNICEF, 2020). 

Devido ao surto do Coronavírus, a parentalidade pode ser desafiadora, mas tempos de 

dificuldades também podem permitir a construção de relacionamentos mais fortes com a 

criança, pois se tornam mais apegadas ao cuidador (Cluver el al., 2020). Nosso estudo inova 

ao investigar as mudanças comportamentais de crianças menores de seis anos e as necessidades 

de suas famílias durante a pandemia da COVID-19 no Brasil. Nossas descobertas contribuem 

para reconhecer uma lacuna de conhecimento no apoio aos pais durante a pandemia, o que 

representa um elemento-chave para projetar políticas de saúde pública. A limitação deste 

estudo inclui seu desenho transversal com coleta de dados única. 

 
Conclusão 

 
Os pais relataram alguns estressores como baixa renda familiar, desemprego, violência, 

tristeza, depressão, ansiedade, mau comportamento dos filhos, necessidade de oferecer 

atividades adequadas à idade, educar a criança e organizar a rotina de cuidados em casa. Os 

cuidadores precisam de apoio para mitigar as consequências da pandemia em suas vidas e nas 

das suas crianças, As campanhas de saúde pública devem incentivar os pais a usar a tecnologia 

para se conectar socialmente com familiares, amigos e profissionais de saúde, além de fornecer 



informações sobre o desenvolvimento infantil e como lidar com o mau comportamento da 

criança. 
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Apresentação do Projeto: 

-Projeto CEP/UNIFESP n:0515/2020 (parecer final) 

-Trata-se de Projeto com participação de aluno de graduação. Orientadora: Profa. Dra. Priscila Costa; 

Equipe: Maria Eduarda Soares de Carvalho e Marcella Barbi Marques. 

-Projeto vinculado ao Departamento de Enfermagem Pediátrica, Campus São Paulo, Escola Paulista de 

Enfermagem, UNIFESP. 

 
-As informações elencadas nos campos "Apresentação do Projeto", "Objetivo da Pesquisa" e "Avaliação dos 

Riscos e Benefícios" foram retiradas do arquivo Informações Básicas da Pesquisa 

(PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_PROJETO_1551542.pdf, gerado em 8/5/2020) 

 
APRESENTAÇÃO: Introdução: O investimento no desenvolvimento na primeira infância deve ser prioridade 

em todos os países, fornecendo às crianças oportunidades de aprendizagem, crescimento físico e boa 

saúde. Objetivo: Identificar as necessidades relacionadas ao desenvolvimento infantil de crianças menores 

de três anos. Métodos: Estudo transversal, de abordagem quantitativa, a ser realizado em um centro de 

educação infantil com uma amostra estimada de 180 familiares de crianças na faixa etária de 0 a 35 meses. 

Por meio de entrevistas 
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aos responsáveis pela criança, serão obtidos dados sobre possíveis fatores associados ao desenvolvimento 

infantil através da aplicação do instrumento Primeira Infância Para Adultos Saudáveis (PIPAS); e à respeito 

do desenvolvimento infantil, por meio da aplicação do instrumento sobre o Desenvolvimento na Primeira 

Infância Relatado por Cuidadores/Caregiver Reported Early Development Instruments- CREDI. Ambos 

foram validados recentemente para aplicação em larga escala na população brasileira. O estudo será 

submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. 

-HIPÓTESE: A hipótese do estudo é que o desenvolvimento infantil será influenciado pelas condições 

socioeconômicas da família e suas necessidades durante a pandemia, escolaridade dos pais, idade 

materna, depressão materna e a realização de interações positivas com a criança. 

 
 
 

 
Objetivo da Pesquisa: 

OBJETIVO PRIMÁRIO 

Identificar as necessidades relacionadas ao desenvolvimento infantil de crianças menores de três anos. 

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

• Identificar as características sociodemográficas das crianças e suas famílias; 

• Identificar as necessidades das famílias quanto ao cuidado da criança durante a pandemia por COVID-19; 

• Identificar as necessidades relacionadas ao desenvolvimento infantil das crianças de acordo com a faixa 

etária; e 

. Verificar a associação entre os fatores sociodemográficos e os relacionados ao cuidado da criança com o 

desenvolvimento infantil. 

 
 
 

 
Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

O estudo envolve risco mínimo aos participantes, sendo o mesmo relacionado à resposta das perguntas. 

O benefício inclui o compartilhamento de saberes sobre o cuidado da criança e seu desenvolvimento. 
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Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de estudo transversal, observacional, de abordagem quantitativa. 

Local 

O estudo será realizado em um Centro de Educação Infantil (CEI) público localizado em uma região de alta 

vulnerabilidade social, no bairro do Jabaquara, no munícipio de São Paulo. O CEI pertence a um centro 

assistencial de caráter filantrópico e está conveniado à Prefeitura de São Paulo. Atualmente, disponibiliza 

201 vagas para crianças com idade entre zero e quatro anos, sendo aproximadamente 180 crianças 

menores de 36 meses. 

População 

A população será composta pelos familiares ou responsáveis pelas crianças. A amostragem será por 

conveniência, e se prevê a participação de 180 familiares ou responsáveis. O critério de inclusão dos 

participantes é ser pai, mãe ou responsável por uma criança com idade entre 0 e 35 meses regularmente 

matriculada no centro de educação infantil. O critério de exclusão é que familiar tenha suspeita ou 

diagnóstico de doença mental, ou não seja possível coletar os dados. 

 
Procedimento de coleta de dados 

Os dados serão coletados por meio de entrevista com as famílias. As entrevistas poderão ser feitas 

através de contato telefônico, ou pessoalmente no Centro de Educação Infantil (CEI) pela equipe de 

pesquisa ao término do período de isolamento social devido à pandemia por COVID-19, ou através do envio 

das perguntas via e-mail, WhatsApp ou agenda da criança, conforme a preferência do familiar. Pretende-se 

realizar a coleta de dados no período de maio de 2020 à março de 2021. 

Análise dos dados 

Os dados serão tabulados em planilha do programa Excel da Microsoft, e analisados no software Epi Info. 

As variáveis categóricas são apresentadas segundo frequências absoluta e relativa, e as variáveis 

numéricas segundo estatística descritiva com média, desvio padrão, mínimo e máximo. Será adotado 

intervalo de confiança de 95% nas análises estatísticas de identificação dos fatores associados ao 

desenvolvimento infantil. 

Aspectos éticos 

O desenvolvimento do estudo atenderá às normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos. O projeto de pesquisa será submetido Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de São Paulo. APÓS A APROVAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA, os 
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familiares serão CONVIDADOS A PARTICIPAR DA PESQUISA SENDO ENTÃO esclarecidos quanto aos 

objetivos do estudo. DEVIDO À PANDEMIA E A NECESSIDADE DE ISOLAMENTO SOCIAL, O CONVITE 

ÀS FAMÍLIAS SERÁ FEITO ATRAVÉS DO ENVIO DE MENSAGEM POR WHATSAPP QUE CONTERÁ UM 

LINK PARA UM FORMULÁRIO ELETRÔNICO. ESTA MENSAGEM SERÁ ENVIADA PELA DIRETORA DO 

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI), POIS AS FAMÍLIAS DAS CRIANÇAS DE CADA SALA 

PARTICIPAM DE GRUPOS NO WHATSAPP COM OS PROFESSORES E A DIRETORIA. O FORMULÁRIO 

ELETRÔNICO CONTERÁ O TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE). Por se 

tratar de TCLE em página WEB, e sem a possibilidade de assinatura física, será explicado que “ao clicar no 

botão abaixo, o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa nos termos deste TCLE. No lugar da 

assinatura do participante haverá a seguinte frase “Li e concordo em participar da pesquisa”. Caso não 

concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador”. AO ACEITAR, UMA NOVA PÁGINA 

DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO MOSTRARÁ AS QUESTÕES DO INSTRUMENTO DE COLETA DE 

DADOS. 

APÓS A PANDEMIA E COM O RETORNO DAS ATIVIDADES ESCOLARES, OS FAMILIARES QUE NÃO 

PARTICIPARAM DA PESQUISA VIA FORMULÁRIO ELETRÔNICO SERÃO CONVIDADOS A 

PARTICIPAR. PARA ISTO, SERÁ ENVIADO UM CONVITE ATRAVÉS DA AGENDA DA CRIANÇA. CASO 

O FAMILIAR CONCORDE EM PARTICIPAR, UMA DATA E HORÁRIO SERÃO COMBINADOS COM ELE 

PARA QUE O MESMO SEJA ESCLARECIDO SOBRE OS OBJETIVOS DA PESQUISA, SENDO ENTÃO 

OFERECIDO O TCLE EM DUAS VIAS. APÓS A LEITURA E ASSINATURA DO TCLE, SE PROCEDERÁ À 

COLETA DE DADOS ATRAVÉS DE ENTREVISTA. 

 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

1- Foram apresentados os principais documentos: folha de rosto; projeto completo; cópia do cadastro 

CEP/UNIFESP, orçamento financeiro e cronograma apresentados. 

2- TCLE a ser aplicado aos participantes. 

3- Os questionários estão anexados no final do projeto detalhado 

 
 

Recomendações: 

Sem recomendações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Trata-se da reapresentação de uma projetos com pendências. Como estas foram todas sanadas, o 
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projeto pode ser aprovado. 

 

PENDÊNCIA 1- Foi informado no formulário de informações básicas da Plataforma Brasil, campo “Outras 

informações, justificativas ou considerações a critério do pesquisador” que o estudo foi aprovado pela 

diretoria do Centro de Educação Infantil. Solicita-se que essa autorização seja anexada na Plataforma 

Brasil. 

RESPOSTA: A autorização foi anexada. 

PENDÊNCIA 2- Não ficou claro de forma e em que momento o TCLE será aplicado. -Foi informado na 

metodologia do projeto, pg.7, item “Procedimento de coleta de dados”, que “as entrevistas poderão ser feitas 

através de contato telefônico, ou pessoalmente no Centro de Educação Infantil (CEI) pela equipe de 

pesquisa ao término do período de isolamento social devido à pandemia por COVID-19, ou através do envio 

das perguntas via e-mail, WhatsApp ou agenda da criança, conforme a preferência do familiar.” -E foi 

informado também, (pg.7 item “Aspectos éticos”), que o TCLE poderá ser aplicado na forma impressa ou na 

forma eletrônica. - E nos 3 TCLE enviados, no parágrafo 1º, consta a frase “Esta entrevista poderá ser feita 

pessoalmente (quando o isolamento social pela pandemia acabar), por telefone, e-mail ou WhatsApp, 

conforme sua preferência.”. Em vista dessas informações, solicitamos esclarecer: em que momento o TCLE 

será aplicado? Se ainda não foi decidido em que local a entrevista será realizada, sendo que a escolha do 

local será feita pelo participante (conforme informado no TCLE), presume-se que o TCLE esteja sendo 

aplicado em um momento anterior à escolha do lugar. Que momento será este? E caso a entrevista ser 

realizada por contato telefônico ou WhatsApp? De que forma será aplicado o TCLE? Solicitamos informar 

com clareza de que forma o TCLE será aplicado em cada situação e em que momento. 

Resposta: Devido à pandemia e a necessidade de isolamento social, o TCLE eletrônico será enviado 

através de um formulário eletrônico por Whatsapp às famílias das crianças do CEI após a aprovação do 

projeto no CEP. Esta mensagem será enviada pela diretora do CEI, pois a mesma administra grupos no 

Whatsapp com os familiares das crianças de acordo com a sala à que a criança pertence. Após a pandemia 

e com o retorno das atividades escolares, os familiares que não participaram da pesquisa por via eletrônica 

serão convidados a participar por meio do envio de um convite na agenda da criança. Ao aceitar o convite, 

serão agendadas data e horário para que o mesmo seja esclarecido sobre os objetivos da pesquisa, sendo 

então oferecido o TCLE em duas vias. Após sua assinatura, se procederá à coleta de dados através de 

entrevista. Optamos por não 
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mais realizar a entrevista através de contato telefônico, devido aos custos relacionados à ligação telefônica. 

Os procedimentos de coleta e os aspectos éticos do projeto foram modificados e constam na página 6, 7 e 

8. 

PENDÊNCIA 3- No documento TCLE.docx (postado em 8/5/202), estão inseridos 3 TCLEs: o 3º, refere-se 

ao TCLE que será aplicado de forma eletrônica. O 1º e o 2º estão idênticos e com paginação em sequência 

(o 1º, na página 1/2 e o 2º na página 2/2). Solicita-se esclarecer: por qual motivo, foram enviados 2 TCLE 

idênticos? 

Resposta: Peço desculpas, pois me equivoquei. O erro foi corrigido. 

PENDÊNCIA 4- Em relação aos TCLEs: ATENÇÃO: o endereço e o horário de atendimento do 

CEP/UNIFESP mudaram: Rua Botucatu, 740, Vila Clementino, São Paulo/SP - CEP: 04023-900. Horário de 

atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das 9 às 12hs. Telefone e e-mail 

continuam os mesmos: E-mail: cep@unifesp.br. Telefones: (11)-5571-1062; 

Resposta: Os dados foram corrigidos no TCLE. 

PENDÊNCIA 5- Em relação ao TCLE eletrônico: 5.a)- Foi informado na metodologia (pg.7 item “Aspectos 

éticos”), que no caso de aplicação de TCLE eletrônico, os participantes serão assegurados de que o TCLE 

poderá ser impresso, como comprovante do mesmo. Nele constará o link da página de onde o TCLE poderá 

ser impresso, constando o timbre e logotipo da instituição proponente. Solicitamos adequar o TCLE, pois 

esta informação não consta no TCLE. 

Resposta: este trecho foi excluído do projeto, pois não se faz necessário. 

5.b)- retirar a frase “Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido está sendo disponibilizado em 2 vias 

originais, uma para o participante e outra para o pesquisador.”. Por se tratar de um TCLE que será aplicado 

por via eletrônica, essa frase não se aplica. 

Resposta: o trecho foi excluído do TCLE eletrônico. 

5.c)- adequar o final do TCLE: por se tratar de TCLE em página WEB, e sem a possibilidade de assinatura 

física, os campos para assinatura devem ser retirados. Todas os campos a partir da frase “Declaro que 

obtive de forma apropriada e voluntária,. ” devem ser retirados. 

Resposta: o trecho foi excluído do TCLE eletrônico. 

PENDÊNCIA 6 – o cronograma (anexado na plataforma Brasil, no formulário de informações básicas da 

Plataforma Brasil) deve ser readequado/ajustado: deve ser levado em consideração o tempo para a 

tramitação do projeto no CEP UNIFESP. Uma vez que o projeto ainda está pendente, não haverá tempo 

hábil para que a coleta de dados seja iniciada em 25/05/2020. 
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Resposta: o cronograma foi alterado. 

 

PENDÊNCIA 7- foi informado no cadastro CEP UNIFESP, campo “Objetivo Acadêmico”, que haverá a 

participação de aluno de graduação. Entretanto, não foi encontrado o nome ou referência a aluno de 

graduação. No formulário de informações básicas da Plataforma Brasil, nos campo "Equipe de Pesquisa", 

estão informados os nomes de Maria Eduarda Soares De Carvalho e Marcella Barbi Marques. Alguma desta 

2 (ou ambas) é a aluna de graduação? Por favor, incluir a referência ao nome do aluno de graduação na 

folha frontal(capa) 

Resposta: As alunas de graduação e de iniciação científica são Maria Eduarda Soares De Carvalho e 

Marcella Barbi Marques. A capa do projeto foi ajustada. 

 
PENDÊNCIA 8- A folha de capa do projeto deve ser elaborada de forma adequada. Solicitamos completar 

inserindo: Departamento/Disciplina ou Setor ao qual o pesquisador responsável está vinculado; o nome do 

pesquisador responsável; natureza do trabalho (trabalho de conclusão de curso, dissertação de mestrado ou 

doutorado, especialização, etc.); nome do orientador e do aluno (se for o caso); nome dos membros da 

equipe da pesquisa (se houver); área de concentração; nível de ensino, curso, programa de pós-graduação, 

programa de residência, e outros. 

Resposta: a folha de capa do projeto foi ajustada e agora contém as informações solicitadas. 

 
 

Considerações Finais a critério do CEP: 

1 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação toda proposta de modificação ao projeto original 

deverá ser encaminhada por meio de emenda pela Plataforma Brasil. 

2 - O CEP informa que a partir desta data de aprovação, é necessário o envio de relatórios parciais 

(semestralmente), e o relatório final, quando do término do estudo, por meio de notificação pela Plataforma 

Brasil. 

 
 
 
 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
 

Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação 

Informações Básicas 
do Projeto 

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P 
ROJETO_1551542.pdf 

30/05/2020 
12:15:38 

 Aceito 

 

Página 07 de 08 

UNIFESP - HOSPITAL SÃO 
PAULO - HOSPITAL 
UNIVERSITÁRIO DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE 
SÃO PAULO - HSP/UNIFESP 

mailto:cep@unifesp.br


 
 

Continuação do Parecer: 4.068.961 

 
Outros cei.pdf 30/05/2020 

12:15:17 
Priscila Costa Aceito 

Outros Carta.docx 30/05/2020 
12:14:12 

Priscila Costa Aceito 

Cronograma CRONOGRAMA.docx 30/05/2020 
12:12:52 

Priscila Costa Aceito 

TCLE / Termos de 
Assentimento / 
Justificativa de 
Ausência 

TCLE.docx 30/05/2020 

12:12:31 

Priscila Costa Aceito 

Projeto Detalhado / 
Brochura 
Investigador 

projetoCEPdesenvolvimentoinfantil.docx 30/05/2020 
12:11:51 

Priscila Costa Aceito 

Outros cadastro.pdf 08/05/2020 
15:07:08 

Priscila Costa Aceito 

Folha de Rosto folha.pdf 08/05/2020 
15:05:26 

Priscila Costa Aceito 

 
 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 
 
 
 
 

SAO PAULO, 04 de Junho de 2020 

 
 

Assinado por: 

Miguel Roberto Jorge 

(Coordenador(a)) 
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ANEXO 2 - INSTRUMENTO DO 
PARECERISTA PARAAVALIAÇÃO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Título do Trabalho: O impacto da pandemia da COVID-19 em crianças na primeira infância e seus 
cuidadores. 

Nome do(a) Discente: Annelise Alves Carvalho 

Nome do(a) Orientador(a): Andréia Cascaes Cruz 

Nome do(a) avaliador(a): Edmara Bazoni Soares Maia 

 

 

CRITÉRIOS 
 

Adequação quanto a: 

 
Sim 

 
Não 

 
Parcialmente 

 
Nota 

1. Título (0 a 0,5) 
X   0,5 

2. Resumo (0 a 1,0) 
X   1,0 

3. Introdução (0 a 1,0) 
X   1,0 

4. Objetivos (0 a 1,0) 
X   1,0 

5. Material e Métodos (0 a 1,0) 
X   1,0 

6. Resultados (0 a 1,0) 
X   1,0 

7. Discussão (0 a 1,0) 
X   1,0 

8. Conclusão (0 a 1,0) 
X   1,0 

9 Referências (0 a 1,0) 
X   1,0 

10. Formatação e apresentação geral (0 a 0,5) 
X   0,5 

11. Ortografia (0 a 1,0) 
X   1,0 

 

Nota final 

10,0 

 
 

Apreciação geral 
 

Agradeço a oportunidade de leitura do relatório final do TCC. 

Ele aborda temática importante sobre o impacto da pandemia da COVID-19 em crianças na primeira 

infância e seus cuidadores. A relevância social e a contribuição com evidências para a construção de politicas 

publicas a essa clientela está posta, com subsídios para discussões em âmbito acadêmico, assistencial e político. 

A pesquisa apresenta percursos metodológicos que atendem a construção de um TCC e possibilitou respostas 



ao objetivo. Parabenizo a estudante e suas orientadoras pela condução do estudo. 

Para contribuição ao texto, sugiro somente que seja acrescentado ao último parágrafo da discussão, 

quando ressaltam que tempos difíceis também podem construir relacionamentos mais fortes, acrescentarem 

que o estudo também evidenciou mudanças positivas como aumento do apetite, melhora do padrão de sono etc. 

Ainda, como reflexão gostaria de chamar a atenção sobre a escolha do método de coleta de dados, via 

WhatsApp, para que cuidadores respondessem a um formulário online, contendo temáticas que envolveram 

entre outros tópicos: álcool, drogas e violência intrafamiliar. Esses temas são complexos e muito íntimos e, 

portanto, acredito que devam ser realizados por meio de escuta atenta para que a pessoa sinta eco em sua fala 

e possa ser realmente ouvida e acolhida. Nesse sentido, convido os pesquisadores a refletirem se essa forma de 

abordagem não justificaria o fato de as pessoas decidirem não responder sobre o item drogas, por exemplo, ou 

ainda relatar não ter sofrido violência familiar, problema que se intensificou durante a pandemia e, talvez, essa 

seja uma limitação do estudo. 

Mais uma vez agradeço e parabenizo por importante pesquisa. 

Muito obrigada 

Edmara 

 

 

 

Data:21/09/2022 

 
 

Assinatura do(a) avaliador(a): 
 


