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PANORAMA DA CLASSE
HOSPITALAR NO MUNDO

Alessandra Barros

INTRODUÇÃO

A existência de professores e espaços de ensino-aprendizagem nas enfer-
marias de hospitais que atendem crianças e adolescentes tem sido amplamente
afirmada como um direito destes indivíduos, face à inegável contribuição que
esta modalidade de atendimento lhes presta ao desenvolvimento integral, quando
este se encontra sob situação de risco (FONSECA, 2002; JIMÉNEZ; GOMEZ;
HERNÁNDEZ, 2002). Quando associada à melhora do estado clínico e ao
aumento da adesão aos tratamentos médicos, a existência de escolas nos hospi-
tais é, então, também afirmada em suas funções terapêuticas (ONTES; FON-
TES, 2003). Quando associada ao favorecimento da continuidade dos estudos e
da aquisição de habilidades e competências esperadas para a idade do jovem
paciente, a escola hospitalar é assinalada em suas funções educativas e, por esta
via, reafirmada como um direito (UNESCO, 2006).

Aqueles professores que trabalham ou já trabalharam junto a crianças e
adolescentes hospitalizados bem sabem o que pode vir a significar, no limite, a
expressão desse direito (FONTES, 2005). Algumas vezes, quando o prognósti-
co que se anuncia é o óbito, a meta mais próxima a ser atingida não é a conclu-
são de um ciclo de estudos, mas somente, e nem por isso apenas, o exercício
inalienável do que se chama simplesmente de um direito: aquilo que nos iguala
em oportunidades. Direito que numa concepção instrumental de educação,
voltada para demandas imediatas de formação para o trabalho, talvez seja inter-
pretado quase como um capricho.



280

O que proponho neste artigo é que experimentemos medir, para cada
país, a cobertura de escolas hospitalares: esta singular e significativa expressão
da prioridade à infância e da assunção da educação como princípio humanizador.

O que sugiro daqui para frente são modos de operacionalizar essa medi-
da, não na forma pronta de uma equação, mas ao menos nas premissas analíti-
cas que permitiriam o cotejamento deste peculiar indicador de justiça social.

DESENVOLVIMENTO

Neste sentido, inicio esclarecendo que tal cobertura presume, antes de
tudo, a densidade de escolas hospitalares. Por densidade deve entender a rela-
ção entre o número absoluto destas e a população de um país. Tornar um
valor apreciável a partir de uma razão de proporção permite corrigir discre-
pâncias extremas quando da comparação deste valor com outros. Assim, ao
comparar-se, por exemplo, a quantidade de escolas hospitalares existentes na
Finlândia com a quantidade daquelas existentes no Brasil, partiríamos do
número absoluto, mas compararíamos o número relativo. Assim, não incorre-
ríamos no erro de julgar que a Finlândia, porque tem 33 escolas hospitalares,
estaria dedicando um investimento menor à escolarização em hospitais do
que o Brasil, que tem 112 destas1, considerando-se que a população do Brasil
é de 180 milhões de habitantes e a da Finlândia é de apenas cinco milhões.
Assim, não seria possível dizer, tão apressadamente, que a Finlândia tem um
número menor de escolas hospitalares à disposição de suas crianças e adoles-
centes hospitalizados.

Esse princípio necessário de ponderação dos valores absolutos das escolas
hospitalares, quando da comparação de um país com outro, requer, ainda, a
consideração de que diferentes países ao redor do mundo possuem perfis
demográficos bastante diversos uns dos outros. Assim, pois, enquanto o Brasil
possui cerca de 30% de sua população na faixa etária de zero a 19 anos (IBGE,
2007), a Finlândia possui apenas 18% (LIZASOÁIN RUMEU; OCHOA
LINACERO; SOBRINO MORRÁS, 1999). Desse modo, melhor ainda se faz,
se ao compararmos um país com o outro no que tange à oferta de escolarização
em hospitais o fizermos tendo em conta a proporção estimada de jovens de cada
país.

1 Os números de escolas hospitalares do Brasil e da Finlândia foram atualizados com base em trabalhos
apresentados no 6th Congress of HOPE on Hospital Education, realizado em Tampere, Finlândia em
junho de 2008.
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Assim, o Brasil, com seus 54 milhões de adolescentes e crianças em idade
escolar, talvez não possua mesmo tantos espaços de escolarização em hospitais
quanto a Finlândia, que dispõe de 33 escolas para um contingente potencial de
jovens pacientes oriundos de um universo de pouco menos de um milhão de
crianças e adolescentes. Em verdade, esta rápida comparação nos diria que a
Finlândia tem, proporcionalmente, quase 16 vezes mais escolas hospitalares
que o Brasil.

Um maior refinamento interpretativo desta comparação deverá levar em
conta, também, que diferentes países, independente do tamanho de sua popu-
lação jovem, hospitalizam mais ou menos crianças e adolescentes. Assim o fa-
zem, principalmente, em razão da oferta de leitos, no caso em questão, leitos
pediátricos. De modo geral, quanto maior a oferta de leitos, maior a probabili-
dade de internação. No Brasil, existem cerca de 60 mil leitos pediátricos hospi-
talares (BRASIL, 2006), os quais, todavia, têm sido progressivamente reduzi-
dos devido à falta de recursos para manutenção, insumos e profissionais.

Contudo, deve-se entender por oferta de leitos, não somente a simples
existência física destes, mas, também, o acesso, no sentido da gratuidade. As-
sim, pois, no Brasil, 63% das internações totais são realizadas em hospitais
públicos e 36,6% em hospitais privados (ORGANIZACIÓN
PANAMERICANA DE LA SALUD, 2007). Mas o acesso, no sentido da proxi-
midade geográfica é igualmente relevante. Assim, mesmo distâncias muito pe-
quenas, que ainda têm embutidas despesas de transportes para as famílias, pro-
vocam importantes reduções na probabilidade de atendimento.

Além de considerar as instituições hospitalares, propriamente ditas, quando
da apreciação das possibilidades de internação de um indivíduo, devem-se levar
em conta, ainda, características da rede de assistência à saúde, no sentido mais
amplo, de um país. Isto é posto porque o atendimento em serviços de atenção
básica – postos de saúde, ambulatórios e programas de saúde da família – cum-
pre o papel de identificar e encaminhar demandas para internação hospitalar,
que de outro modo não seriam assistidas (CASTRO, 2006; OLIVEIRA;
TRAVASSOS; CARVALHO, 2005). Nestes termos, uma criança que chega a
ser internada para a realização de um procedimento cirúrgico no coração, por
exemplo, assim o foi porque, antes de qualquer coisa, teve tal demanda
identificada. O atendimento em serviços de atenção básica pode, ainda, preve-
nir o surgimento e/ou evitar o agravamento dos problemas de saúde e, logo,
reduzir a demanda dos serviços de maior complexidade – os hospitais. Assim,
por exemplo, países que ofertam, com regularidade e qualidade, cobertura de
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assistência ao pré-natal e ao parto, o que não é o caso do Brasil, administram
uma menor demanda de internações de crianças com paralisia cerebral, dentre
outros agravos (CASTRO; TRAVASSOS; CARVALHO, 2005).

Todavia, a ocorrência de uma internação hospitalar é um evento ainda
mais complexo do ponto de vista das variáveis que sofre influência. Além das
características apontadas, que podem diferir significativamente de um país para
outro, também o perfil epidemiológico de uma população é fator importante na
conformação dos modelos assistenciais hospitalares.

Logo, pode-se dizer que diferentes países, independente do tamanho de
sua população jovem, hospitalizam mais ou menos crianças e adolescentes em
razão das diferentes doenças que acometem esta população, ou das diferentes
taxas de incidência de uma mesma doença. Desse modo, distintos perfis de
morbidade na infância e juventude determinam diferentes tipos e quantidades
de internações hospitalares para cada país (NASCIMENTO; MOTA; COSTA,
2003). E, num contexto de concorrência por um número limitado de leitos,
situação por que passam muitos países periféricos, a ocupação destes se dá pelas
doenças mais prevalentes e/ou pelas de tratamento mais prolongado.

No Brasil, cerca de 400 mil crianças entre 5 e 9 anos e quase um 1 milhão
e meio de adolescentes entre 10 e 19 anos foram internados em hospitais públi-
cos no ano de 2005 (ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD,
2007). No Brasil, as causas de hospitalização mais frequentes de crianças entre
5 e 9 anos, são as doenças do sistema respiratório (que representam quase 30%
das hospitalizações nessa idade) seguidas pelas doenças transmissíveis (repre-
sentando 18%), com ênfase para a diarréia e outras doenças infecciosas intesti-
nais. Para os adolescentes do sexo feminino, as causas mais frequentes são com-
plicações na gravidez ou no parto (70%), doenças do aparelho geniturinário
(5%) e doenças do aparelho respiratório. Adolescentes do sexo masculino são
internados em razão de lesões, fraturas e envenenamentos, provenientes de aci-
dentes e violência (30%), em razão de doenças do aparelho respiratório (12%) e
de doenças do aparelho digestivo (10%).

Assim, voltando à comparação inicial que aproximou o Brasil e a Finlân-
dia, podemos dizer que as crianças desse segundo país, além de, numericamen-
te, representarem uma menor proporção quando comparadas à distribuição da
infância na população brasileira, quando adoecem e são internadas assim o fa-
zem muito mais pelo câncer, pela diabetes, pela asma e por algumas doenças
crônicas, como a fibrose cística - bastante comum em populações brancas
caucasianas. Estas enfermidades, embora também presentes num cenário como
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o brasileiro, competem pelas vagas nos leitos com as doenças mais típicas do
perfil sanitário desse país, dentre as quais vale destacar, ainda, aquelas determi-
nadas pela herança genética da população, neste caso a anemia falciforme, mais
comum em populações afrodescendentes (SILVA; RAMALHO; CASSORLA,
1993; CANÇADO; JESUS, 2007).

Mesmo as diferenças culturais entre países carecem ser consideradas quan-
do da comparação de seus perfis sanitários. Assim, pois, um país como o Brasil
tem, para a faixa etária de 10 a 19 anos, alta incidência de internações decorren-
tes da gravidez (NASCIMENTO; MOTA; COSTA, 2003), não somente por-
que são deficitários seus programas de educação em saúde, como provavelmen-
te, porque sua legislação não permite o aborto. Meninas francesas ou portugue-
sas, por outro lado, se chegam a engravidar na adolescência, não só podem
optar pelo aborto, como não precisam realizá-lo clandestinamente, não subme-
tendo sua saúde aos agravos dali decorrentes.

O planejamento e a gestão dos serviços de assistência hospitalar de um
país devem, portanto, contemplar essas variáveis quando do dimensionamento
da atenção à saúde e, no diálogo com o setor educação, prever a cobertura ideal
de escolas hospitalares. Se o fazem adequadamente, então, pode-se dizer – com
base em mais este indicador social – que seriam países justos do ponto de vista
da garantia do direito incondicional à educação.

Entretanto, se queremos comparar países neste aspecto, é importante
ressalvar que as distâncias em crescimento e desenvolvimento econômico
que separam radicalmente os países centrais dos países periféricos podem
tornar incomensurável um real investimento na oferta de escolarização em
hospitais.

Logo, assim como para comparar ordens de grandezas diferentes é neces-
sário ajustá-las a uma base comum, o que se segue, neste percurso explicativo
que propõe a medida da densidade de escolas hospitalares como indicador de
justiça social, é que assim o façamos a partir da segmentação dos países por
grupos. Um primeiro grupo de países que teriam suas coberturas de escolarização
hospitalar comparadas seria aquele cujo Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH ) se situasse na faixa de zero a 0,5. O segundo grupo na faixa de 0,5 a 0,8
e o terceiro grupo de países comparados quanto à justeza da sua cobertura de
escolas hospitalares seria aquele de IDH acima de 0,8. O exercício comparativo
partiria, assim, de contextos e conjunturas já estabelecidas de conquistas ampli-
adas em direitos de cidadania e equidade social.
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O Reino Unido, por exemplo, é um país que, tendo apenas 60 milhões de
habitantes e uma pirâmide etária anômala para os nossos padrões, consegue
contabilizar 30 escolas hospitalares, em parte porque não precisa destinar re-
cursos para sanar mazelas sanitárias. No seu cenário de saúde não se debate
mais problemas como a mortalidade infantil, ali reduzida a apenas cinco crian-
ças que morrem antes de completarem um ano de idade, para cada 1000 nasci-
das vivas (LIZASOÁIN RUMEU; OCHOA LINACERO; SOBRINO MORRÁS,
2002). Além disso, porque reconhecem os direitos de cidadania de sua popula-
ção, e dentre estes os direitos da infância, é que se obrigam a investir tanto nas
condições que garantem os baixos índices de mortalidade infantil, quanto na-
quelas que levaram à extrema redução do analfabetismo, praticamente erradicado
no Reino Unido.

Indicadores como o IDH e os escores do PISA, passam a ser, desse modo,
manifestações redundantes dessa conjuntura. A grande disponibilidade de es-
colas hospitalares para a população infantil hospitalizada ganharia, igualmente,
o peso de uma constatação óbvia. Entretanto, há de se conferir se, de fato, todas
as nações que reúnem essas melhores e ideais condições econômicas e sociais,
realmente cumprem o dever de assistir suas crianças integralmente.

Resultado de mobilização política e de uma conjuntura socioeconômica
favorável, o fato de crianças doentes terem o direito de continuar aprendendo
dentro de um hospital é, todavia, também causa, além de consequência das
plataformas democráticas dessas nações.  Na singeleza de seus números, que
pouco representam quando se compara a cobertura normal de um sistema re-
gular de ensino, essas escolas hospitalares fazem continuamente lembrar, aos
cidadãos e aos seus representantes eleitos, os pressupostos implícitos que fun-
dam aqueles programas de governos.

Daí, se as 30 escolas hospitalares do Reino Unido são ou não suficientes,
há de se julgar a partir da comparação deste país com outros que usufruem de
semelhantes condições infraestruturais e que nos termos aqui sugeridos, com-
partilham a mesma faixa de IDH. Assim o façamos, então aproximando o Rei-
no Unido (IDH 0,928) à Finlândia (IDH 0,930) (OECD, 2006). Este segundo
país, que para tornar fácil o cálculo, teve aqui sua população jovem estimada
em 1 milhão de habitantes, tem 33 escolas hospitalares: o que representa cerca
de onze vezes mais que as 30 escolas que o Reino Unido dispõe para os seus dez
milhões de crianças e adolescentes.

Por conseguinte, ao invés de compararmos o Brasil à Finlândia, compara-
ríamos o Brasil com a Venezuela, por exemplo. Esta aproximação nos diria, em
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princípio, que tendo a Venezuela cerca de 7,5 milhões de crianças e adolescen-
tes, a suas 30 escolas hospitalares representam, em termos de cobertura, duas
vezes mais que as 112 escolas hospitalares brasileiras representam para o Brasil
nos seus 54 milhões de crianças e adolescentes.

Mas então, se comparamos dessa vez, o Brasil ao Chile, reafirmaremos o
quão distante de um ideal de justiça social o Brasil se coloca em termos da
oferta de escolas hospitalares, pois o Chile, com seus 4 milhões de crianças e
adolescentes oferta, através de suas 25 escolas hospitalares, três vezes mais que
o Brasil o faz.

Comparar países que estão dentro de uma mesma faixa de IDH nos leva-
ria a aproximar a Argentina (IDH 0,844) e o Chile (IDH 0,867) ambos os
países da América Latina, à Finlândia, mais uma vez, sob exemplo. O fato de o
Chile ostentar excelente posição no ranking do PISA, o 1º dentre todos da
América Latina (OECD, 2006), nos insta a reafirmar a possibilidade de compará-
lo à Finlândia. Assim, pois, se em relação ao Brasil, o Chile demonstra possuir
uma cobertura bem maior de escolas hospitalares, não o faz, por outro lado se
comparado à Finlândia. Em relação a este país, o Chile e as 25 escolas hospita-
lares disponíveis para os seus 4 milhões de crianças e adolescentes ainda repre-
sentam cinco vezes menos que as 33 existentes na Finlândia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cabe asseverar que esse exercício de aproximação entre países foi aqui
apresentado apenas para breve ilustração do poder analítico da proposta. Ele
não poderia prescindir, conforme os argumentos aqui expostos vêm sugerindo,
de uma sofisticação analítica que agregasse a estes cálculos outros indicadores
que, ao qualificarem as respectivas taxas de ocupação média dos leitos pediátricos,
trariam melhor ajuste à comparação.

Nações que alcançam o sentido primeiro e talvez o mais verdadeiro da
educação, a elegem em prioridade nas suas agendas de governo. Assim expres-
sam quando a fazem uma opção incondicional, pois se negam a contingenciá-la
a orçamentos insuficientes, metas de curto prazo ou quantificações intangíveis.
Ofertam educação a todas as suas crianças indistintamente.

Como resultado de um percurso coerente de investimentos em sanea-
mento urbano, em geração de emprego e renda, no combate a epidemias, na
alfabetização das mulheres, na produção de divisas, mas acima de tudo, na bus-
ca por um equacionamento menos desigual dessas riquezas, essas nações alcan-
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çam um sucesso mútuo e retro alimentador na erradicação tanto de doenças
quanto do iletramento. Por isso, quase fazem parecer, aos olhos das nações que
não lograram romper a circularidade da relação pobreza, ignorância e exclusão
social, que a implantação – em número suficiente – de espaços de ensino-apren-
dizagem em hospitais para crianças, é um luxo possível apenas para gestores
públicos que já sanaram outras demandas mais urgentes.

Que assim o seja, o fato é que, na prática talvez este ideal esteja sendo
cumprido mais por uns países do que por outros. Daí deriva, então, a necessida-
de da apreciação da cobertura de escolas hospitalares de cada país.

A mensuração que aqui se propõe, desde que nos termos que se sugere
ajustar, vizibilizaria, ainda, o mérito eventual de um país no empenho em es-
tender a sua cobertura de escolarização em hospitais, até então ocultada pela
insuficiência de recursos para os setores saúde e educação, preponderantemen-
te.

Aquela última estratégia de ajuste analítico aplicável ao indicador de co-
bertura de escolas hospitalares cumpriria, igualmente, o papel de evitar a
culpabilização de países – muitos da América Latina e do Caribe – já vitimizados
pelo endividamento e pela dependência econômica resultantes da submissão a
paises centrais; atrelamento este que expressa o contraponto da riqueza e pu-
jança material de muitas das nações europeias.

Corrigiria ainda, talvez, aberrações resultantes de situações nas quais um
país, eventualmente possuidor de uma grande cobertura de escolas hospitala-
res, porque antes de tudo referido a um grande contingente de crianças e ado-
lescentes doentes e internados, fosse concebido como um país justo.

Encerro esse artigo, clamando por uma maior união de esforços intelectu-
ais entre pedagogos, sociólogos, sanitaristas, psicólogos, demógrafos, cientistas
políticos, administradores, entre outros, no sentido da produção de mais inici-
ativas de macroanálise como esta e, principalmente, no sentido do aperfeiçoa-
mento desta. A consolidação das escolas hospitalares no horizonte dos direitos
de cidadania das crianças e adolescentes de todos os países depende, dentre
muitas coisas, da capacidade daqueles que executam a escolarização nos hospi-
tais e/ou a justificam teoricamente, de fazer ouvir a importância desta modali-
dade de atendimento. Importância esta afirmada tanto pela escolarização hos-
pitalar em si mesma, quanto pelas contribuições que ela soma a outras instânci-
as e fóruns de proteção à infância e à juventude.
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