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Português Brasileiro

Intro 1
Coleta de informações sobre a pandemia COVID-19 na América Latina e no Caribe: Impacto
nos serviços de saúde para mulheres, crianças e adolescentes
Every Woman Every Child -EWEC- é um movimento que catalisa e apoia os países em seus esforços para atingir as metas
e objetivos estabelecidos na Estratégia Global para a Saúde da Mulher, Crianças e Adolescentes e se alinhar aos ODS, com
foco na redução das desigualdades em saúde.

A Fundação Bernard van Leer (BvLF) é uma entidade privada comprometida em garantir um bom começo de vida para as
crianças e que busca desenvolver e compartilhar conhecimentos sobre o que funciona no desenvolvimento da primeira
infância. Ele fornece assistência financeira e conhecimento para governos, sociedade civil e mundo dos negócios para testar
serviços eficazes para crianças pequenas e suas famílias e, posteriormente, aumentá-los.

O Grupo Colaborador para a Equidade em Saúde na América Latina (CHELA) da Tulane University, lançado em 2015, lidera
iniciativas de pesquisa inovadoras cujos objetivos são analisar a equidade em saúde na América Latina e no Caribe, tornar
visíveis as iniquidades em saúde da região e informar políticas públicas para atender às necessidades das populações que
vivem na pobreza.

O Programa de Centros de Saúde Pública da Universidade de Santiago do Chile tem a missão de contribuir para a melhoria
da saúde coletiva em nível nacional, regional e global, desde a graduação e pós-graduação, vinculação com o meio
ambiente, pesquisa e inovação, além de formar a próxima geração de líderes em Saúde Pública.

Essas quatro entidades estão conduzindo conjuntamente uma pesquisa operacional em tempo real sobre a pandemia
COVID-19 na América Latina e no Caribe sobre questões específicas da saúde da mulher, infância e adolescência, para
informar as políticas públicas e a alocação de recursos a curto e médio prazo.
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Como parte deste estudo, convidamos funcionários públicos e não governamentais dos setores da saúde e social a
participar, respondendo a um questionário online para determinar os problemas que enfrentam na prestação de serviços de
saúde da mulher, das crianças e da adolescência.

AGRADECEMOS A SUA DISPOSIÇÃO EM RESPONDER AS SEGUINTES PERGUNTAS.

Intro 2
Para começar, deseja que suas respostas sejam anônimas? Marque apenas uma opção.
Sim
Não

Email

Sexo.
Mulher
Homem
Outro
Eu prefiro não dizer

País onde você trabalha. Marque apenas uma opção.
Argentina

Honduras

Belize

Jamaica

Bolívia

México

Brasil

Nicarágua

Chile

Panamá

Colômbia

Paraguai

Costa Rica

Peru

Cuba

República Dominicana

Ecuador

Suriname

El Salvador

Trinidad e Tobago

Guatemala

Uruguai
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Guiana

Venezuela

Haiti

Outro

Em que setor você trabalha? Selecione tudo que se aplica.
Setor Público - Governo Federal, Central ou Nacional
Setor Público - Governo Regional, Departamental ou Provincial (autônomo)
Setor Público - Governo Local (Municípios)
Setor Público - Outro (Serviços de Saúde, Hospitais, Escolas, por exemplo)
Organização não governamental
Organização Internacional ou Cooperação Internacional
Setor privado
Academia
Outras:

Em que área você atua? Selecione tudo que se aplica.
Saúde
Educação
Desenvolvimento Social
Econômico
Outras:

Qual é a sua atividade / profissão?

Quantos anos de experiência profissional total você tem?

Durante la pandemia
DURANTE A PANDEMIA.
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AS SEGUINTES PERGUNTAS REFEREM-SE À SITUAÇÃO GERAL DO SEU PAÍS
(INCLUINDO COBERTURA E QUALIDADE) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 .
Você diria que durante o mês de junho de 2021, em seu país, os Programas ou Planos
de cobertura nacional associados à entrega de benefícios garantidos aos seguintes
grupos específicos:
Benefícios sociais (bens, transferências de dinheiro, títulos e/ou subsídios).
Marque apenas uma opção por linha.

Ter entregue

Eles foram
entregues de
forma
insuficiente

Não foram
entregues

Não se aplica /
Não sei

Mulheres grávidas
Recém-nascidos
Meninos e meninas
Adolescentes
Mulheres

Benefícios para a saúde
Marque apenas uma opção por linha.
Eles se
Foram
adaptaram às
Eles
parcialmente
Foram
novas
permaneceram reduzidos suspensos circunstâncias

Novo

Não se
aplica /
Não sei

Mulheres grávidas
Recém-nascidos
Meninos e
meninas
Adolescentes
Mulheres

Para as seguintes ações de saúde para gestantes, recém-nascidos, crianças,
adolescentes e mulheres, em nível geral, indique o estado de seu país durante o mês de
junho de 2021 :
Marque apenas uma opção por linha.
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Eles se
Foram
adaptaram às
Eles
parcialmente
Foram
novas
permaneceram reduzidos suspensos circunstâncias

Novo

Não se
aplica /
Não sei

Controle de
gestantes
Prevenção da
transmissão vertical
do HIV, sífilis,
hepatite B e
Chagas
Acesso a partos
institucionais /
unidades de saúde
Exame de saúde
pós-parto e recémnascido
Exame de saúde
de meninos e
meninas
Programa de
vacinação
Medição do
desenvolvimento
infantil
Acesso a serviços
de creche
institucional
Acesso a um
programa
anticoncepcional e /
ou paternidade
responsável para
adolescentes
Acesso a
benefícios de
saúde mental
Acesso a um
programa alimentar
e/ou
suplementação
complementar para
gestantes,
amamentas e
crianças
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Eles se
Foram
adaptaram às
Eles
parcialmente
Foram
novas
permaneceram reduzidos suspensos circunstâncias

Novo

Não se
aplica /
Não sei

Prevenção da
violência contra
crianças
Prevenção da
violência contra a
mulher
Resposta imediata
às vítimas de
violência
Acesso a
benefícios para a
população migrante
Acesso a
benefícios para os
povos indígenas
Acesso a
benefícios para
população
afrodescendente

Abaixo, você pode adicionar informações sobre a situação atual em seu país de
benefícios de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos, crianças, adolescentes e
mulheres que foram detalhadas:

Avaliar a resposta da atenção à saúde da gestante, do recém-nascido, da criança, do
adolescente e da mulher durante o mês de junho de 2021 nas seguintes entidades ou
setores:
Marque apenas uma opção por linha.

Muito bem

Nós
vamos

Nem bem
nem mal

Errado

Muito mal

Não se
aplica /
Não sei

Governo Federal,
Central ou Nacional
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Muito bem

Nós
vamos

Nem bem
nem mal

Errado

Muito mal

Não se
aplica /
Não sei

Governo Regional,
Departamental ou
Provincial (autônomo)
Governos locais
(municípios)
Sistema de saúde
Estabelecimentos de
ensino
Organizações nãogovernamentais
Organizações
Internacionais ou
Cooperação
Internacional
Setor privado
Academia

Avalie a resposta do atendimento à saúde da gestante, do recém-nascido, da criança, do
adolescente e da mulher durante o mês de junho de 2021 nas seguintes ações.
Marque apenas uma opção por linha.

Muito bem

Nós
vamos

Nem bem
nem mal

Errado

Muito mal

Não se
aplica /
Não sei

Promoção da saúde no
primeiro nível de
atenção
Prevenção no primeiro
nível de atendimento
Cuidado no primeiro
nível de cuidado
Reabilitação no
primeiro nível de
atendimento
Atenção nos Serviços
de Emergência no
primeiro nível de
atendimento
Atenção nos Serviços
de Emergência
Hospitalar
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Muito bem

Nós
vamos

Nem bem
nem mal

Errado

Muito mal

Não se
aplica /
Não sei

Atendimento em
estabelecimentos
hospitalares

Abaixo, você pode adicionar informações sobre a resposta aos cuidados de saúde para
mulheres grávidas, recém-nascidos, crianças, adolescentes e mulheres na pandemia:

Para cada um dos tópicos a seguir, indique sua percepção da situação em seu país
durante o mês de junho de 2021 em comparação com a situação do ano passado em
junho de 2020 .
Marque apenas uma opção por linha.

Muito pior

Pior

Mesmo

Melhor

Muito
melhor

Não se
aplica /
Não sei

Desnutrição infantil
Sobrepeso e
obesidade na infância
Insegurança alimentar
familiar
Problemas de saúde
mental em mulheres
grávidas
Problemas de saúde
em meninos e meninas
Problemas de saúde
mental em
adolescentes
Problemas de saúde
mental em mulheres
Consumo de álcool
Uso de drogas ilícitas
Consumo de drogas
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Muito pior

Pior

Mesmo

Melhor

Muito
melhor

Não se
aplica /
Não sei

Uso do tabaco

Para cada um dos seguintes componentes de um sistema de saúde, indique qual é a
situação em seu país durante o mês de junho de 2021 em comparação com a situação
do ano passado em junho de 2020 .
Marque apenas uma opção por linha.

Muito pior

Pior

Mesmo

Melhor

Muito
melhor

Não se
aplica /
Não sei

Disponibilidade de
cuidados de saúde
Suficiência do pessoal
de saúde
Uso de sistemas de
informação em saúde
Acesso a
medicamentos
essenciais
Financiar o sistema de
saúde
Liderança das
autoridades de saúde

Na sua percepção, qual é o nível de relevância que as seguintes políticas têm na agenda
do governo do seu país?
Marque apenas uma opção por linha.

Muito alta

Alto

Metade

Baixo

Muito
baixa

Não se
aplica /
Não sei

Coordenação eficaz
entre os setores de
saúde, educação e
desenvolvimento social
Fortalecimento das
políticas de proteção
social para famílias em
situação de
vulnerabilidade
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Muito alta

Alto

Metade

Baixo

Muito
baixa

Não se
aplica /
Não sei

Fortalecimento da
Atenção Primária à
Saúde
Fortalecimento das
estratégias de
telessaúde
Fortalecimento dos
sistemas de
informação em saúde

Na sua percepção, qual o nível de relevância das seguintes ações na agenda política do
governo de seu país?
Marque apenas uma opção por linha.

Muito alta

Alto

Metade

Baixo

Muito
baixa

Não se
aplica /
Não sei

Acesso a creches
institucionais
Acesso a aulas
presenciais para
meninos e meninas
Acesso a cuidados de
saúde mental para
adolescentes
Acesso a cuidados
preventivos de saúde
sexual e reprodutiva
(PAP e mamografia /
mamografia)
Acesso a vacinas
NON-COVID para
crianças e
adolescentes
Acesso a vacinas NÃO
COVID para mulheres
grávidas
Acesso às vacinas
COVID para toda a
população
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Em seu país, a vacinação para COVID teve algum impacto positivo ou negativo nos
benefícios para a saúde de mulheres grávidas, recém-nascidos, meninas, meninos,
adolescentes e mulheres? Você pode explicar que tipo de impacto?

Posterior a la pandemia
PÓS-PANDÊMICA.
AS SEGUINTES PERGUNTAS REFEREM-SE À SITUAÇÃO QUE OCORRERÁ EM
2022.
Das seguintes ações para gestantes, recém-nascidos, crianças, adolescentes e
mulheres, em um nível geral, indique sua percepção do que você acha que vai acontecer
em 2022 (incluindo a manutenção da qualidade das ações) em relação a:
Marque apenas uma opção por linha.

O nível de
cobertura
prépandêmica é
melhorado

Retornar ao
nível de
cobertura
prépandêmica

Um
retrocesso
A
significativo é
recuperação
gerado em
ocorre, mas
relação ao
não no nível
nível de
de cobertura
cobertura
préprépandêmica
pandemia

Não se
aplica / Não
sei

Controle de gestantes
Prevenção da
transmissão vertical do
HIV, sífilis, hepatite B e
Chagas
Acesso a partos
institucionais /
unidades de saúde
Exame de saúde pósparto e recém-nascido
Exame de saúde de
meninos e meninas
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O nível de
cobertura
prépandêmica é
melhorado

Retornar ao
nível de
cobertura
prépandêmica

Um
retrocesso
A
significativo é
recuperação
gerado em
ocorre, mas
relação ao
não no nível
nível de
de cobertura
cobertura
préprépandêmica
pandemia

Não se
aplica / Não
sei

Programa de
vacinação
Medição do
desenvolvimento
infantil
Acesso a serviços de
creche institucional
Acesso a um
programa
anticoncepcional e / ou
paternidade
responsável para
adolescentes
Acesso a benefícios
de saúde mental
Acesso a um
programa alimentar e /
ou suplementação
complementar para
gestantes, amamentas
e crianças
Prevenção da
violência contra
crianças
Prevenção da
violência contra a
mulher
Resposta imediata às
vítimas de violência
Acesso a benefícios
para a população
migrante
Acesso a benefícios
para povos indígenas
Acesso a benefícios
para população
afrodescendente
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Se desejar, você pode adicionar algumas informações adicionais sobre a situação de
saúde de mulheres grávidas, recém-nascidos, crianças, adolescentes e mulheres, em seu
país no âmbito da pandemia COVID-19:

Finalizar
Para monitorar a evolução da resposta à pandemia COVID-19, podemos entrar em
contato novamente nesta mesma modalidade?
Marque apenas uma opção
Sim
Não

Por fim, deseja receber os resultados desta investigação em seu e-mail?
Marque apenas uma opção
Sim
Não

MUCHAS GRACIAS

Le agradecemos su participación y que haya respondido estas preguntas. Esperamos que usted, sus familiares y
sus colegas se encuentren muy bien.

Ante cualquier duda, puede escribir a los directores del proyecto, la Dra. Arachu Castro en la Universidad de Tulane
(acastro1@tulane.edu) y el Prof. Claudio Castillo en la Universidad de Santiago de Chile
(claudio.castillo.c@usach.cl).

MUITO OBRIGADOS
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Agradecemos sua participação e por responder a essas perguntas. Esperamos que você, sua família e seus
colegas estejam bem.

Se você tiver alguma dúvida, pode escrever aos diretores do projeto, Dra. Arachu Castro da Universidade de
Tulane (acastro1@tulane.edu) e ao Prof. Claudio Castillo da Universidade de Santiago do Chile
(claudio.castillo.c@usach.cl).

THANK YOU

We thank you for your participation and for responding to these questions. We hope that you, your family, and
colleagues are doing well.

If you have any questions, you can write to the project directors, Dra. Arachu Castro at Tulane University
(acastro1@tulane.edu) and Prof. Claudio Castillo at the Universidad de Santiago de Chile
(claudio.castillo.c@usach.cl).
Desenvolvido por Qualtrics
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