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Em 2021 e 2022, The Endowment for Health (Fundo de Saúde), membros da comunidade em New 
Hampshire e Child Trends (Tendências e Pesquisas sobre a Infância) trabalharam juntos no Early 
Childhood Equity Movement (ECEM - Movimento pela Igualdade na Primeira Infância).  O objetivo do 
ECEM é melhorar o acesso a serviços, como cuidados infantis e Educação, Saúde e outros serviços 
familiares (por exemplo, Habitação ou SNAP - Suplementação Alimentar / EBT - Transferência 
Eletrônica de Benefícios) para diversas famílias em New Hampshire.  No ano passado, conduzimos 
um bate-papo em grupo virtual (também chamado de grupo focal) com famílias que falam Português.  
As famílias compartilharam os pontos fortes e os desafios da comunidade no acesso aos serviços. 

Pontos Fortes da 
Comunidade: 
• Pessoas gentis e 

prestativas melhoram 
as experiências.  As 
famílias de Língua 
Portuguesa ficaram 
bastante satisfeitas com 
a ajuda que recebem dos 
prestadores de serviços. 
Elas compartilharam 
também que muitos de 
seus fornecedores foram 
gentis e prestativos. Isso 
melhorou suas 
experiências de 
aprendizado e obtenção 
de serviços. 

Desafios para a Comunidade: 
• Status de Cidadania e ausência de Intérpretes dificultam a  
obtenção dos serviços para as famílias. As famílias compartilharam 
que têm dificuldade em obter serviços porque não tinham certeza se os 
serviços eram limitados a cidadãos Americanos. Além disso, muitos lugares 
não têm Intérpretes para ajudá-los a se comunicar. Elas têm dificuldade em 
preencher a papelada e entender o que é solicitado nos documentos. 

• Obtenção de serviços pode ser confusa e frustrante. Pode ser difícil 
para as famílias saberem o que precisam fazer para obter serviços e com 
quem falar para obter ajuda. Elas precisam preencher muitos documentos e 
aplicativos. Muitas famílias têm dificuldade em obter serviços por causa 
desses processos. 

• Serviços são caros. O acesso a creches e serviços de Saúde pode ser 
caro. Muitas famílias de Língua Portuguesa compartilharam que o alto custo 
é um grande problema para elas quando vão ao Médico ou tentam conseguir 
creche para seus filhos. Mesmo com descontos, o custo do próprio bolso 
ainda pode ser muito alto para as famílias. Como os serviços são caros, elas 
evitam o Médico, a menos que seja uma emergência, e contam com amigos 
e familiares para cuidar das crianças. 

• Preocupação com a qualidade dos serviços e a falta de 
acompanhamento. As famílias estavam preocupadas porque nem todos 
os serviços apresentavam a mesma qualidade. Elas também compartilharam 
que não havia acompanhamento adequado durante os serviços de saúde 
prestados. 

A próxima fase do  Movimento pela Igualdade na 
Primeira Infância (ECEM) é a ampla divulgação das 
lições aprendidas, bem como a ajuda às famílias de 
Língua Portuguesa. Este movimento está crescendo e 
todos são bem-vindos – qualquer pessoa pode ajudar. 

Inscreva-se para receber 
atualizações deste trabalho: 

endowmentforhealth.org/early-
childhood-equity-movement 


