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COVID-19 NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE: IMPACTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE 
PARA MULHERES, CRIANÇAS E ADOLESCENTES.

RESUMO

O Grupo Colaborador pela Equidade em Saúde na América Latina (CHELA) da Uni-
versidade de Tulane e o Programa Centro de Saúde Pública da Universidade de 
Santiago do Chile (USACH), com o apoio do movimento Todas as Mulheres Todas as 
Crianças (Every Woman, Every Child, EWEC) e a Fundação Bernard van Leer (BvLF), 
estão realizando uma coleta de informações sobre a pandemia do COVID-19 na 
América Latina e no Caribe e o impacto nos serviços de saúde das mulheres, da 
infância e da adolescência (ISLAC).

OBJETIVO
O objetivo deste projeto é realizar pesquisas operacionais quantitativas e quali-
tativas em tempo real sobre a pandemia do COVID-19 em 25 países da América 
Latina e Caribe (Argentina, Belize, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, 
República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Trinidad e Tobago, 
Uruguai e Venezuela), em questões de saúde da mulher, da infância e da adoles-
cência para informar políticas públicas e a alocação de recursos.

PRODUTOS
• Elaborar um documento com recomendações práticas sobre como retornar 

os serviços de qualidade nos níveis municipal, provincial e estadual para apre-
sentar na reunião regional da Parceria para Saúde Materna, Neonatal e Infan-
til (PMNCH).

• Monitorar a evolução da resposta à pandemia do COVID-19 durante o ano de 
2021, em questões de serviços de saúde para mulheres, crianças e adolescen-
tes em 25 países da América Latina e do Caribe.
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JUSTIFICAÇÃO
• Os benefícios de saúde materna, infantil e adolescente tornam-se invisíveis 

porque se tornam uma população com menor risco diante do COVID-19.
• Cortes na prestação de serviços resultarão em um revés nos indicadores de 

saúde, nas políticas de desenvolvimento infantil e no financiamento de médio 
e longo prazo.

• Ao contrário de desastres devastadores, mas específicos, a direção da pande-
mia e quando os serviços serão restaurados são desconhecidos, especialmen-
te quando as pessoas que os fornecem estão confinadas.

• Existem menos oportunidades para denunciar abusos e muitas barreiras para 
denunciar em plataformas virtuais.

• Estimativas da Escola de Saúde Pública John Hopkins Bloomberg mostram 
que, se os cuidados de saúde de rotina forem interrompidos e o acesso a ali-
mentos for reduzido (como resultado de interrupções inevitáveis, o colapso 
do sistema de saúde ou decisões deliberadas tomadas em resposta à pande-
mia), o aumento das mortes infantis e maternas será devastador1 .

ATIVIDADES DE INVESTIGAÇÃO
1. Revisão da literatura científica e fontes da imprensa sobre o que funcionou e 

o que não funcionou em situações de desastre.
2. Compilação de dados nacionais sobre serviços de saúde para mulheres, 

crianças e adolescentes dos 25 países selecionados.
3. Aplicação de um questionário on-line a funcionários públicos e não-governa-

mentais dos setores social e de saúde, para determinar os problemas colocados 
pela prestação de serviços de saúde para mulheres, crianças e adolescentes.

4. Realização de entrevistas semiestruturadas com no máximo 100 funcio-
nários públicos e não governamentais dos setores social e de saúde dos países  
considerados.

5. Preparação do relatório final com recomendações.
6. Apresentação do relatório   

 

1 Timothy Roberton, Emily D Carter, Victoria B Chou, Angela R Stegmuller, Bianca D Jackson, Yvonne Tam, Talata 
Sawadogo-Lewis, Neff Walker. Early estimates of the indirect effects of the COVID-19 pandemic on maternal 
and child mortality in low-income and middle-income countries: a modelling study. Johns Hopkins Bloomberg 
School of Public Health, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA. Lancet Glob Health 2020 Published On-
line May 12, 2020 https://doi.org/10.1016/ S2214-109X(20)30229-1. https://www.thelancet.com/journals/langlo/
article/PIIS2214-109X(20)30229-1/fulltext
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UNIVERSIDADES E PAICEROS
Cada Mulher, Cada Criança (Every Woman Every Child, EWEC) é um movimento 
que catalisa e apoia os países em seus esforços para alcançar as objetivos e me-
tas estabelecidas na Estratégia Global para a Saúde das Mulheres, das Crianças e 
dos Adolescentes e se alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), com foco na redução das desigualdades no setor da saúde. 

A Fundação Bernard van Leer (BvLF) é uma entidade privada comprometida em 
garantir um bom começo de vida para as crianças e em procurar desenvolver e 
compartilhar conhecimentos sobre o que funciona no campo do desenvolvimento 
da primeira infância. Fornece assistência financeira e conhecimento técnico aos 
governos, sociedade civil e ao mundo dos negócios, para testar serviços eficazes 
para crianças pequenas e suas famílias e, posteriormente, ampliar. 

O Grupo Colaborador para a Equidade em Saúde na América Latina (CHELA) da 
Universidade de Tulane, 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 desigualidades na saúde da região e informar políticas públicas 
para atender às necessidades das populações que vivem na pobreza. 

O recém-criado Programa do Centro de Saúde Pública da Universidade de  
Santiago, Chile, tem a missão de contribuir para melhorar a saúde coletiva em 
nível nacional, regional e global, a partir de programas de treinamento para alunos 
de graduação e recém-formados, vinculando-se ao meio ambiente, pesquisa e ino-
vação, além de treinar a próxima geração de líderes em Saúde Pública. 

PESQUISADORES E PESQUISADORAS
CLAUDIO CASTILLO 
Administrador Público e Mestre em Políticas Públicas. Pesquisadora do Programa 
Centro de Saúde Pública da Universidade de Santiago de Chile.

ARACHU CASTRO 
Doutora em Antropologia Social, Doutora em Ciências Sociais e Saúde e Mestre 
em Saúde Pública. Ele lidera o Grupo CHELA na Universidade de Tulane.

MATILDE MADDALENO. 
Pediatra, especialista em adolescência e Mestre em Saúde Pública com menção 
em Epidemiologia. Ele dirige o Programa do Centro de Saúde Pública da USACH.

CARINA VANCE. Formada em História e Ciências Políticas e mestre em Saúde Pú-
blica. Atualmente, ele está cursando o programa de doutorado em Saúde Pública 
na Universidade de Tulane.

PABLO VILLALOBOS
Engenheiro Comercial com Menção em Economia, Mestrado em Economia com 
foco em Políticas Públicas e Doutor em Saúde Pública.
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CONVITE PARA PARTICIPAR NO ESTUDO
Como parte deste estudo, convidamos funcionários públicos e não-governamen-
tais dos setores social e de saúde a participarem, respondendo a um questionário 
on-line (disponível em inglês, francês, português e espanhol em www.islaccovid.
org), para determinar os problemas que estão enfrentando na provisão de serviços 
de saúde da mulher, a infância e a adolescência. 

MAIS INFORMAÇÕES

Website
www.islaccovid.org

Facebook  
https://www.facebook.com/ISLAC-Covid-19-113300307112540

Twitter 
https://twitter.com/ISLAC19 

E-mail
contact@islaccovid.org.
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