
Pesquisa Global sobre Tabaco entre Adultos   
Implementação Durante a Pandemia de COVID-19 
 

A Pesquisa Global sobre Tabaco entre Adultos (GATS) segue um Protocolo Padrão Abrangente para a 
implementação. Durante a pandemia da Doença do Coronavírus de 2019 (COVID-19), a implementação da 
GATS prossegue em países por todo o mundo. O propósito desse documento é fornecer recomendações 
para a implementação bem-sucedida da GATS durante a pandemia de COVID-19. Parceiros da GATS 
entendem que as linhas de tempo podem precisar ser modificadas no processo em virtude da 

epidemiologia local de COVID-19 e restrições de movimentos relacionadas à COVID-19.   

A disseminação da COVID-19 trouxe um conjunto único de desafios para a coleta de dados da GATS. Os processos da GATS 
foram afetados pela pandemia e, portanto, há uma necessidade de se desenvolver procedimentos de segurança da GATS para 
minimizar o risco de transmissão da COVID-19 entre todos os participantes que trabalham para implementar a GATS, incluindo 
supervisores, entrevistadores e participantes das pesquisas.  

Os procedimentos de segurança contra a COVID-19 da GATS cobrem todos os estágios do processo da GATS, começando do 
envolvimento para a disseminação de dados. Os procedimentos de segurança permitirão a implementação do Protocolo 
Padrão Abrangente da GATS, levando em conta medidas de prevenção para proteger parceiros, trainees, equipes de campo e 
respondentes. Os procedimentos de segurança também se valem de medidas preventivas instituídas para países que 
implementaram a GATS durante a pandemia de COVID-19.  

Visão Geral dos Procedimentos de Segurança 
O objetivo geral do procedimento de segurança da GATS está alinhado com os princípios informados no Relatório Belmont 
sobre Proteção de Humanos sob Pesquisa, garantindo, assim, os mais altos padrões éticos consistentes com a autonomia 
pessoal, beneficência para maximizar o benefício, não maleficência para minimizar o dano e distribuição justa de benefícios e 
imposições. De acordo com isso, o procedimento de segurança recomenda: 

 Colocar em vigor medidas de segurança contra a COVID-19 para reuniões pessoais, oficinas e treinamentos, incluindo 
a avaliação da situação vacinal.  

 Utilizar estratégias de controle de movimento para 
impedir a transmissão secundária do vírus que causa 
a COVID-19 em vários contextos públicos e de 
comunidades 

 Otimizar a efetividade do uso de máscaras para 
reduzir o risco de transmissão do vírus que causa a 
COVID-19  

 Modificar linhas de tempo no processo da GATS com 
base na epidemiologia local e em restrições de 
movimentos ligadas à COVID-19. 

 Passar algumas das reuniões, oficinas e treinamentos 
pessoais para um formato virtual. 

Centros de Controle e Prevenção                         
de Doenças                                                           
Centro Nacional de Prevenção de 
Doenças Crônicas e Promoção da Saúde 

https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=1
https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=4
https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/Documentation.aspx?SUID=4&DOCT=4
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html
https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

 
 
Missão de Engajamento da GATS: 
Para a segurança de todos os participantes, uma missão de engajamento da GATS será conduzida no formato virtual. 

 Participantes também podem considerar se juntar como grupos—com a aprovação do Ministério da Saúde—
utilizando medidas adequadas de prevenção à COVID-19, tais como máscaras bem-ajustadas, verificações de 
temperatura, distanciamento físico e estar vacinado(a) para ajudar a evitar a transmissão da COVID-19.  
 

Orientação da GATS:  
Para a segurança de todos os participantes, uma orientação da GATS será conduzida no formato virtual. 

 Participantes também podem considerar se juntar como grupos com medidas adequadas de prevenção à COVID-19, 
tais como o uso de máscaras, verificações de temperatura, distanciamento físico e estar vacinado(a) para ajudar a 
evitar a transmissão da COVID-19. 
 

Questionário da GATS: 
 Outras perguntas concentradas no uso do tabaco durante a pandemia de COVID-19 serão compartilhadas pelo CDC 

para considerar sua inclusão na GATS.  
 Perguntas de triagem de COVID-19 para entrevistados podem ser adicionadas ao início do questionário da GATS. Se o 

entrevistado tiver uma temperatura de 100,4oF (38oC), exposição recente a uma pessoa diagnosticada com COVID-19, 
ou tiver sintomas consistentes com a COVID-19, a entrevista deve parar e a casa pode ser revisitada no futuro. 
Exemplos dessas perguntas incluem:  

o Qual é a temperatura do respondente?  
o Você ou alguém em sua casa foi diagnosticado com COVID-19 nos últimos 14 dias? 
o Você está tendo sintomas como tosse, febre, nariz escorrendo, perda de olfato ou paladar, ou calafrios? 

 

Tecnologia da Informação (Treinamento de TI): 
O treinamento de TI levará mais tempo no ambiente virtual do que em pessoa por causa das sessões mais curtas. A equipe de 
TI criará uma linha de tempo específica para cada país para o treinamento de TI quando a proposta da GATS estiver aprovada. 
A linha de tempo variará com base no número de idiomas necessário. 

 O treinamento de TI pode levar de 4 a 6 semanas e consistirá em sessões de 3 a 4 horas em cada dia de trabalho. 
 O treinamento de TI inclui uma análise do idioma, a configuração do PC da GATS, configuração do sistema de 

transmissão, visão geral do Sistema de Pesquisa Geral (GSS), gerenciamento de dados, sistema de gerenciamento de 
casos (CMS)/GSS/relatórios e treinamento para que a liderança de TI treine entrevistadores e supervisores. 
 

Treinamento Pré-Teste e de Pesquisa Completa: 
Há duas opções para o treinamento pré-teste: 

1. Parceiros dos países se reúnem pessoalmente, e o CDC, a OMS e a RTI International (RTI) se juntam remotamente. 
2. Todos os participantes se juntam remotamente. 

Para participantes do país que se reúnam pessoalmente, recomenda-se que: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html


 

 Cada país deve estabelecer um protocolo, incluindo verificações diárias de temperatura e triagens de sintomas da 
COVID-19 

 Deve ser exigido que cada participante use uma máscara bem ajustada sobre seu nariz e sua boca de forma 
adequada.  

 O local tenha um espaço adequado para o distanciamento físico (ou seja, pelo menos 6 pés [1,8 metro] de distância 
entre duas pessoas). 

 A agenda inclui tempo para uma triagem diária de temperatura e sintomas e um protocolo claro para um indivíduo 
que esteja apresentando sintomas relacionados à COVID-19. 

 Considerações são feitas relativamente a quaisquer restrições de viagens locais ou regionais. 
 Uma conexão de Internet confiável e câmera estão disponíveis no local para que representantes do CDC/RTI/OMS 

possam se juntar remotamente. 

Em caso de necessidade de um espaço maior para reuniões a fim de acomodar o distanciamento social, termômetros ou 
máscaras, favor incluir isso na solicitação de proposta de orçamento da GATS. 

Se todos os participantes se juntarem remotamente, salas de separação virtual podem ser utilizadas. 

Para qualquer uma das opções, uma consulta de 3 a 4 horas será conduzida com todos os parceiros. 

 
Coleta de Dados: 
Cada país deve estabelecer um protocolo para o trabalho de campo da GATS. Os Trabalhadores de Campo da GATS devem 
passar diariamente por triagens de COVID-19 e por verificações de temperatura. EPIs e termômetros infravermelhos podem 
ser incluídos no orçamento da GATS. Trabalhadores de campo devem imediatamente reportar sintomas ligados à COVID-19 
aos seus supervisores.  

 Quaisquer interrupções na coleta de dados devem ser reportadas ao Ponto Focal do CDC e à equipe de TI assim que 
possível. 
 

Oficina de Análise: 
 A oficina de análise pode ser em pessoa para a equipe do país que esteja observando o protocolo de prevenção à 

COVID-19, ao passo que parceiros internacionais podem se juntar virtualmente. 
 Participantes também podem se juntar como grupos com medidas adequadas de prevenção à COVID-19, tais como o 

uso de máscaras bem ajustadas, verificações de temperatura, distanciamento físico e estar vacinado(a) para ajudar a 
evitar a transmissão da COVID-19. 
 

Lançamento da GATS: 
 Cada país desenvolverá atividades de disseminação da GATS de acordo com o protocolo de prevenção da COVID-19, 

incluindo limitar a presença em pessoa, realizar verificações de temperatura e triagens de sintomas da COVID-19.  

 

 

Se tiver perguntas sobre esse documento, por favor, mande um e-mail para GTSSinfo@cdc.gov 

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_3
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