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COVID-19 na América  
Latina e no Caribe:
Impacto nos serviços  
de saúde para mulheres,  
crianças e adolescentes

Coleta de informações sobre a pandemia
de COVID-19 na América Latina e no
Caribe: impacto nos serviços de saúde
para mulheres, crianças e adolescentes
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 metas estabelecidas na Estratégia 
Global para a Saúde das Mulheres, das Crianças e dos Adoles-
centes e se alinhar com os Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (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 conheci-
mentos sobre o que funciona no campo do desenvolvimento da 
primeira infância. Fornece assistência financeira e conhecimen-
to técnico aos governos, sociedade civil e ao mundo dos negó-
cios, para testar serviços eficazes para crianças pequenas e suas 
famílias e, posteriormente, ampliar.
O Grupo Colaborador para a Equidade em Saúde na América La-
tina (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 vi-
síveis as desigualidades na saúde da região e informar políticas 
públicas para atender às necessidades das populações que vi-
vem na pobreza.

O recém-criado Programa do Centro de Saúde Pública da Uni-
versidade 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 
inovação, além de treinar a próxima geração de líderes em Saú-
de Pública.
Essas quatro entidades estão conjuntamente conduzindo pes-
quisas operacionais em tempo real sobre a pandemia de CO-
VID-19 na América Latina em questões específicas de saúde da 
mulher, da criança e da adolescência, para informar políticas 
públicas e a alocação de recursos no curto e meio prazo.
Como parte deste estudo, convidamos funcionários públicos 
e não-governamentais dos setores social e de saúde a parti-
ciparem, respondendo a um questionário on-line, para de-
terminar os problemas que estão enfrentando na provisão 
de serviços de saúde da mulher, a infância e a adolescência. 
 
 

AGRADECEMOS SUA DISPOSIÇÃO EM RESPONDER ÀS SEGUINTES PERGUNTAS.

* OBRIGATÓRIO
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1. Para começar, você quer que suas respostas sejam anônimas? *  
Marcar apenas uma oval. 

  Sim   
  Não

2. Email *
 

3. Telefone 
 

4. Sexo * 
Marcar apenas uma oval. 

  Mulher  
  Homem  
  Outro 
  Eu prefiro não dizer

5. País onde você trabalha * 
Marcar apenas uma oval. 

  Argentina  
  Belize  
  Bolívia  
  Brasil  
  Chile  
  Colômbia  
  Costa Rica  
  Cuba  
  Equador 
  El Salvador  
  Guatemala 
  Guiana 
  Haiti 
  Honduras 
  Jamaica 
  México 
  Nicarágua 
  Panamá 
  Paraguay

   Peru 
  República Dominicana  
  Suriname  
  Trinidad e Tobago  
  Uruguai 
  Venezuela  
  Outro

6. Em qual setor você trabalha?  *  
Marque todas que se aplicam.

   Setor Público - Governo Federal, Central ou Nacional
   Setor Público - Governo Regional, Departamental ou  

 Provincial (autônomo)  
  Setor Público - Governo Local (Municípios)

   Setor Público - Outros (Serviços de Saúde, Hospitais,  
 Escolas, por exemplo) 

   Organização não governamental
   Organização Internacional ou Cooperação Internacional
   Setor privado
   Academia
  Outro
 

7. Em que área você trabalha? *  
Marque todas que se aplicam. 

   Saúde
   Educação 
   Desenvolvimento Social 
   Econômico
   Outro: 

 

8. Qual é a sua atividade / profissão? *

9. Quantos anos você tem como experiência total de trabalho? *
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ANTES DA PANDEMIA
AS SEGUINTES PERGUNTAS SE REFEREM À SITUAÇÃO EM SEU PAÍS ANTES DA PANDEMIA DE COVID- 19. RESPONDA EM RELAÇÃO AO 
PAÍS QUE INDICOU NA SEÇÃO ANTERIOR.

Em seu país, antes da pandemia de COVID-19, existiam programas ou planos de cobertura nacional associados aos  
seguintes benefícios?

10. Marque as opções que correspondem * 
Marque todas que se aplicam.

11. Se você marcou alguma opção de benefícios para a saúde, marque “Sim” nesta pergunta. Pelo contrário, marque “Não”, para 
avançar para a próxima fase. * 
Marcar apenas uma oval. 

  Sim 
  Não Pular para a pergunta 16

BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE
Indique a cobertura e a qualidade dos programas ou planos de saúde do seu país antes da pandemia do COVID-19 para os 
grupos específicos indicados

12. Qual foi a cobertura dos benefícios de saúde? *  
Marcar apenas uma oval por linha

PRESTAÇÕES
SOCIAIS

MUITO ALTA  
(90% OU MAIS)

BENEFÍCIOS
FINANCEIROS

ALTA (ENTRE  
75 Y 89%)

BENEFÍCIOS PARA A 
SAÚDE

MÉDIA (ENTRE  
50 Y 74%)

NÃO SE APLICA /
NÃO SABE

BAIXA (ENTRE  
30 Y 49%)

Mulheres Grávidas  

Recém- nascidos(as)  

Meninos e Meninas  

Adolescentes  

Mulheres   

Mulheres Grávidas              

Recém- nascidos(as)               

Meninos e Meninas               

Adolescentes                

 

Mulheres              
 

MUITO BAIXA 
(MENOS DE 30%)

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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13. Abaixo, você pode adicionar informações sobre a cobertura dos benefícios de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos(as), 
meninos e meninas, adolescentes e mulheres.

14. Qual foi a qualidade dos benefícios de saúde? * 
Marcar apenas uma oval por linha.

MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA

Mulheres Grávidas              

Recém- nascidos(as)               

Meninos e Meninas               

Adolescentes                

 

Mulheres                
 

MUITO BAIXA NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE

15. Abaixo, você pode adicionar informações sobre a qualidade dos benefícios de saúde.
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DURANTE A PANDEMIA
AS SEGUINTES PERGUNTAS REFEREM-SE À SITUAÇÃO GERAL NO SEU PAÍS (INCLUINDO COBERTURA E QUALIDADE) DURANTE A 
PANDEMIA DE COVID-19.

Você diria que durante a pandemia em seu país, os programas o planos de cobertura nacional associados a entrega de 
benefícios garantidos aos seguintes grupos específicos

16. Benefícios Sociais * 
Marcar apenas uma oval por linha

ELES 
PERMANECERAM

FORAM 
PARCIALMENTE 

REDUZIDOS
FORAM SUSPENSOS

SE ADAPTARAM 
ÀS NOVAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

Mulheres Grávidas              

Recém- nascidos(as)               

Meninos e Meninas               

Adolescentes                

 

Mulheres              

NOVOS FORAM 
CRIADOS

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE

17. Benefícios financeiros  * 
Marcar apenas uma oval por linha

ELES 
PERMANECERAM

FORAM 
PARCIALMENTE 

REDUZIDOS
FORAM SUSPENSOS

SE ADAPTARAM 
ÀS NOVAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

Mulheres Grávidas              

Recém- nascidos(as)               

Meninos e Meninas               

Adolescentes                

 

Mulheres              

NOVOS FORAM 
CRIADOS

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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18. Benefícios para a Saúde * 
Marcar apenas uma oval por linha

19. Para as seguintes ações de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e mulheres, 
indique o status atual em seu país: * 
Marcar apenas uma oval por linha

Controle de gestantes

Prevenção da trans-

missão materno-in-

fantil do VIH, sífilis, 

Hepatite B e Chagas

Acesso à parto institu-

cional / estabelecimen-

to de saúde

Controle de saúde pós-

parto e recém-nascido

Controle de saúde de 

meninos e meninas

Programa de vacinação

Medição do desenvolvi-

mento infantil

Acesso a serviços insti-

tucionais de assistência 

à infância

ELES 
PERMANECERAM

ELES 
PERMANECERAM

FORAM 
PARCIALMENTE 

FORAM 
PARCIALMENTE 

REDUZIDOS
FORAM SUSPENSOS

REDUZIDOS
FORAM SUSPENSOS

SE ADAPTARAM 
ÀS NOVAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

SE ADAPTARAM 
ÀS NOVAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

Mulheres Grávidas              

Recém- nascidos(as)               

Meninos e Meninas               

Adolescentes                

 

Mulheres              

NOVOS FORAM 
CRIADOS

NOVOS FORAM 
CRIADOS

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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Acesso a um programa 

de contraceptivo e / ou 

parentalidade responsá-

vel para adolescentes

Acesso a benefícios de 

saúde mental

Acesso a programas 

de alimentação e / ou 

suplementação comple-

mentaria para mulheres 

grávidas, amamentadas 

e crianças

Prevenção da violência 

contra crianças

Prevenção da violência 

contra as mulheres

Resposta imediata  

às vítimas de  

violência

Acesso a benefícios para 

a população migrante                                                                                                                                         

                                              

20. Abaixo, você pode adicionar mais informações sobre o status atual em seu país dos benefícios à saúde para mulheres grávidas, 
recém-nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e mulheres.

21. Em relação à resposta do setor de saúde para mulheres grávidas, recém- nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e mulheres 
durante a pandemia, houveram benefícios que foram implementados ou adaptados através do uso de dispositivos remotos (vídeo 
chamadas, telefonemas) ou meios de comunicação de massa ou mídias (rádios, televisão, vídeos no Youtube ou outras redes 
sociais)? Favor especificar.

ELES 
PERMANECERAM

FORAM 
PARCIALMENTE 

REDUZIDOS
FORAM SUSPENSOS

SE ADAPTARAM 
ÀS NOVAS 

CIRCUNSTÂNCIAS

NOVOS FORAM 
CRIADOS

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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22. Avaliar a resposta dos cuidados de saúde para mulheres grávidas, recém- nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e 
mulheres, durante a pandemia nas seguintes entidades ou setores: * 
Marcar apenas uma oval por linha.

MUITO BEM BEM NEM BEM 
NEM MAL

MAL MUITO MAL NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE

Governo Federal,  

Central ou Nacional

Governo Regional, 

Departamental ou  

Provincial (autônomo)

Governos Locais  

(Municípios)

Sistema de saúde

Estabelecimentos de 

Ensino

Organizações não- 

governamentais

Organizações interna-

cionais ou cooperação 

internacional

Setor Privado

Academia
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23. Avaliar a resposta do setor de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e mulheres, 
durante a pandemia nas seguintes ações: * 
Marcar apenas uma oval por linha

Promoção da saúde 

no primeiro nível de 

atenção

Prevenção no primeiro 

nível de atendimento

Cuidados no primeiro 

nível de atendimento

Reabilitação no  

primeiro nível de 

atenção

Atenção nos Serviços 

de Emergência no  

primeiro nível de 

atenção

Atenção em serviços 

de emergência  

hospitalar

Atenção em  

estabelecimentos 

hospitalares

24. Abaixo, você pode adicionar informações sobre a reposta da atenção de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos(as), 
meninos e meninas, adolescentes e mulheres na pandemia.

 

MUITO BEM BEM NEM BEM 
NEM MAL

MAL MUITO MAL NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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25. Você diria que durante a pandemia, em seu país, a cobertura ou instalação de diretrizes direcionadas à saúde na agenda pública 
dos problemas dos seguintes grupos, foi: * 
Marcar apenas uma oval por linha.

26. Sobre os cuidados de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos, meninos, meninas, adolescentes e mulheres, pertencentes 
aos povos indígenas, você diria que durante a pandemia, no seu país: * 
Marcar apenas uma oval. 

 Eles permaneceram
  Foram parcialmente reduzidos
  Foram suspensos
  Se adaptaram às novas circunstâncias 
  Novos foram criados
  Não se aplica / não sei
 
27. Abaixo, você pode adicionar informações sobre o status atual dos benefícios de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos, 

meninos, meninas, adolescentes e mulheres pertencentes a povos indígenas do seu país. Especifique na sua resposta se ela se 
refere a um território, povo ou população em particular.

 
28. Sobre os cuidados de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos, meninos, meninas, adolescentes e mulheres, pertencentes 

à população afrodescendente, você diria que durante a pandemia, no seu país: * 
Marcar apenas uma oval. 

 Eles permaneceram
  Foram parcialmente reduzidos
  Foram suspensos
  Se adaptaram às novas circunstâncias 
  Novos foram criados
  Não se aplica / não sei

MUITO ALTA ALTA MÉDIA BAIXA

Mulheres Grávidas              

Recém- nascidos(as)               

Meninos e Meninas               

Adolescentes                

 

Mulheres              
 

MUITO BAIXA NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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29. Abaixo, você pode adicionar informações sobre o estado atual dos benefícios de saúde para mulheres grávidas, recém-nascidos, 
meninos, meninas, adolescentes e mulheres pertencentes à população afrodescendente do seu país. Especifique na sua resposta 
se ela se refere a um território, povo ou população em particular.

DEPOIS DA PANDEMIA
AS SEGUINTES PERGUNTAS REFEREM-SE À SITUAÇÃO QUE OCORRERÁ QUANDO A FASE MAIS CRÍTICA DA PANDEMIA TERMINAR  
EM SEU PAÍS.

30. Das seguintes ações para mulheres grávidas, recém-nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e mulheres, em um nível geral, 
indique sua percepção geral do que você acha que acontecerá nos próximos 3 meses (incluindo a manutenção da qualidade das ações) 
em relação a: * 
Marcar apenas uma oval por linha

O NÍVEL DE COBER-
TURA PRÉ- PANDÊ-

MICA É  
MELHORADO

VOLTA AO NÍVEL DE 
COBERTURA 

 PRÉ- PANDÊMICA

SE PRODUZIR UMA 
RECUPERAÇÃO, 

NÃO HAVERÁ NÍVEL 
DE COBERTURA 
PRÉ- PANDEMIA

UM REVÉS SIGNIFICATIVO 
É GERADO EM RELAÇÃO 

AO NÍVEL DE COBERTURA 
PRÉ-PANDÊMICA

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE

Controle de gestantes

Prevenção da trans-

missão materno-infantil 

do VIH, sífilis, Hepatite B 

e Chagas

Acesso à parto institu-

cional / estabelecimento 

de saúde

Controle de saúde pós-

parto e recém-nascido

Controle de saúde de 

meninos e meninas

Programa de vacinação

Medição do desenvolvi-

mento infantil

Acesso a serviços institu-

cionais de assistência à 

infância
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Acesso a um programa de 

contraceptivo e / ou paren-

talidade responsável para 

adolescentes

Acesso a benefícios de 

saúde mental

Acesso a programas de 

alimentação e / ou suple-

mentação complementaria 

para mulheres grávidas, 

amamentadas e crianças

Prevenção da violência 

contra crianças

Prevenção da violência 

contra as mulheres

Resposta imediata às 

vítimas de violência

Acesso a benefícios para a 

população migrante

31.Das seguintes ações para mulheres grávidas, recém-nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e mulheres, em um nível 
geral, indique sua percepção geral do que você acha que acontecerá nos próximos 12 meses (incluindo a manutenção da 
qualidade das ações) em relação a: * 
Marcar apenas uma oval por linha

Controle de gestantes

Prevenção da transmissão 

materno-infantil do VIH, 

sífilis, Hepatite B e Chagas

O NÍVEL DE COBER-
TURA PRÉ- PANDÊ-

MICA É  
MELHORADO

VOLTA AO NÍVEL DE 
COBERTURA 

 PRÉ- PANDÊMICA

SE PRODUZIR UMA 
RECUPERAÇÃO, 

NÃO HAVERÁ NÍVEL 
DE COBERTURA 
PRÉ- PANDEMIA

UM REVÉS SIGNIFICATIVO 
É GERADO EM RELAÇÃO 

AO NÍVEL DE COBERTURA 
PRÉ-PANDÊMICA

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE

O NÍVEL DE COBER-
TURA PRÉ- PANDÊ-

MICA É  
MELHORADO

VOLTA AO NÍVEL DE 
COBERTURA 

 PRÉ- PANDÊMICA

SE PRODUZIR UMA 
RECUPERAÇÃO, 

NÃO HAVERÁ NÍVEL 
DE COBERTURA 
PRÉ- PANDEMIA

UM REVÉS SIGNIFICATIVO 
É GERADO EM RELAÇÃO 

AO NÍVEL DE COBERTURA 
PRÉ-PANDÊMICA

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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Acesso à parto institucional 

/ estabelecimento de saúde

Controle de saúde 

pós-parto e recém-nascido

Controle de saúde de 

meninos e meninas

Programa de vacinação

Medição do desenvolvi-

mento infantil

Acesso a serviços institu-

cionais de assistência à 

infância

Acesso a um programa 

de contraceptivo e / ou 

parentalidade responsável 

para adolescentes

Acesso a benefícios de 

saúde mental

Acesso a programas de 

alimentação e / ou suple-

mentação complementa-

ria para mulheres grávidas, 

amamentadas e crianças

Prevenção da violência 

contra crianças

Prevenção da violência 

contra as mulheres 

 

Resposta imediata às 

vítimas de violência 

 

Acesso a benefícios para a 

população migrante

O NÍVEL DE COBER-
TURA PRÉ- PANDÊ-

MICA É  
MELHORADO

VOLTA AO NÍVEL DE 
COBERTURA 

 PRÉ- PANDÊMICA

SE PRODUZIR UMA 
RECUPERAÇÃO, 

NÃO HAVERÁ NÍVEL 
DE COBERTURA 
PRÉ- PANDEMIA

UM REVÉS SIGNIFICATIVO 
É GERADO EM RELAÇÃO 

AO NÍVEL DE COBERTURA 
PRÉ-PANDÊMICA

NÃO SE APLICA / 
NÃO SABE
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MUITO OBRIGADO
Agradecemos a sua participação e sua resposta a essas 
perguntas. Esperamos que você, a sua família e os seus amigos 
estejam muito bem. 

Em caso de dúvidas, por favor escreva para os diretores do 
projeto, PROF. CLAUDIO CASTILLO da Universidade de Santiago 
de Chile claudio.castillo.c@usach.cl e PROF. ARACHU CASTRO 
na Universidade de Tulane acastro1@tulane.edu.

32. Das seguintes ações, selecione a qual deve ser mais importante a médio prazo, em seu país :* 
Marcar apenas uma oval

 
  Defesa dos direitos de meninas, meninos e adolescentes

   Financiamento para desenvolver ações para mulheres, crianças e adolescentes
   Reatribuição de papéis e competências nos níveis subnacional e / ou local, em termos de proteção da gravidez, infância  

 e adolescência
   Aumento de cobertura institucional de assistência infantil Proteção e promoção da infância e adolescência livre de violência 

  Garantir o acesso aos benefícios de saúde

33. Se desejar, você pode adicionar mais informações sobre a situação dos serviços de saúde ofertados a mulheres grávidas, recém-
nascidos(as), meninos e meninas, adolescentes e mulheres, em seu país no contexto da pandemia de COVID-19.

34. Para monitorar a evolução da resposta à pandemia do COVID-19, podemos entrar em contato novamente com essa mesma 
modalidade? * 
Marcar apenas uma oval 

  Sim 
  Não

35. Para finalizar, deseja receber os resultados desta pesquisa em seu email? *
 Marcar apenas uma oval 

  Sim 
  Não


