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Coordenação, Planejamento, Financiamento e Monitoramento: Apoiar a ativação e operação dos 
mecanismos nacionais de gestão de emergências de saúde pública, bem como o planejamento e a 
resposta à COVID-19, com base em uma abordagem inclusiva de todo o governo e de toda a sociedade

Comunicação de risco, envolvimento da comunidade (RCCE) e gestão infodêmica: Apoiar o 
desenvolvimento participativo e a implementação de planos de RCCE e a disseminação de informações 
de comunicação de risco para todas as populações e viajantes

Vigilância, investigação epidemiológica, rastreamento de contatos e ajuste de medidas sociais e de 
saúde pública: Fortalecer a capacidade dos sistemas de vigilância para detectar casos de COVID-19, 
garantindo a vigilância contínua de outras doenças epidêmicas e com potencial pandêmico

Pontos de entrada, viagens e transportes internacionais e reuniões em massa: Apoiar atividades de 
vigilância e comunicação de risco em pontos de entrada, bem como a implementação de medidas de 
saúde pública adequadas

Laboratórios e diagnósticos: Aumentar a capacidade laboratorial para detectar casos de COVID-19, bem 
como gerenciar testes em grande escala para COVID-19 internamente ou por meio de acordos com 
laboratórios de referência internacionais

Prevenção e controle de infecção (PCI) e proteção da força de trabalho de saúde: Apoiar os esforços 
para reduzir a transmissão de pessoa para pessoa nas unidades de saúde e na comunidade, inclusive 
por meio do desenvolvimento e implementação de planos nacionais de PCI

Manejo de casos, operações clínicas e terapêuticas: Melhorar a capacidade do sistema de saúde local e 
proteger os profissionais de saúde de modo a oferecer serviços de saúde equitativos com segurança

Suporte Operacional e Logístico (OSL) e Cadeia de Suprimentos: Estabelecer e implementar 
procedimentos rápidos para facilitar o apoio da Organização aos países e territórios em resposta à 
COVID-19

Fortalecimento de sistemas e serviços essenciais de saúde: Apoiar a operação contínua de sistemas de 
saúde equitativos com base na Atenção Primária à Saúde, para proteger e sustentar os ganhos de saúde 
pública, investindo na capacidade de resposta aprimorada no primeiro nível de atenção e nas redes de 
prestação de serviços de saúde, incluindo a implementação de ações sensíveis ao gênero e à cultural, 
usando abordagens baseadas em direitos humanos, para superar as barreiras de acesso, especialmente 
em populações em condições de vulnerabilidade.

Vacinação: Apoiar a introdução, a distribuição e a avaliação das vacinas contra a COVID-19, garantindo 
seu acesso oportuno e equitativo e fortalecendo a vigilância da segurança das vacinas.

Ações prioritárias nas Américas

REQUISITOS DE FINANCIAMENTO

US$ 239 M
Requisitos de financiamento estimados para implementar medidas prioritárias de saúde 

pública nos países da Região das Américas para enfrentar com êxito a pandemia da 
COVID-19 durante o período de 1° de janeiro a 31 de dezembro de 2021.
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Introdução
Atualizações regionais diárias da COVID-19 estão disponíveis no site sobre COVID-19 da OPAS/OMS (ht-
tps://bit.ly/39qia6q).

Após o surto inicial de um novo coronavírus (COVID-19) na cidade de Wuhan, província de Hubei, 
na China, ocorreu uma rápida disseminação comunitária, regional e internacional com número 
exponencialmente crescente de casos e óbitos em todo o mundo. Em 30 de janeiro de 2020, o 
diretor-geral (DG) da Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto da COVID-19 uma 
emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC) sob o Regulamento Sanitário 
Internacional (RSI) (2005), seguindo o conselho do Comitê de Emergência. O surto foi carac-
terizado como pandemia pelo DG em 12 de março de 2020, com apelos aos países para que 
tomassem medidas urgentes e agressivas.

Em 12 semanas, um surto localizado da COVID-19 evoluiu para uma pandemia global, marcada 
por rápida transmissão do vírus, aumento da gravidade com a idade e a presença de comorbi-
dades e grandes distúrbios sociais e econômicos, com profundas e prolongadas consequências 
humanas e socioeconômicas.

Desde os primeiros casos confirmados da COVID-19 até 31 de março de 2021, um total cumu-
lativo de 128.082.043 casos confirmados de COVID-19 foi notificado globalmente, incluindo 
2.802.796 mortes. Do total de casos confirmados cumulativos e mortes globalmente, 37% fo-
ram notificados entre 29 de dezembro de 2020 [Semana Epidemiológica (SE) 53)] e 31 de março 
(SE 13) de 2021. Esses números são um lembrete de que, embora muita coisa tenha acontecido 
no ano passado, a fase aguda da pandemia ainda não acabou. Uma vez que medidas de distan-
ciamento social, medidas de saúde pública e, agora, campanhas de vacinação continuam a ser 
implementadas, com abordagens diferentes em cada país e território, são necessários esforços 
coletivos sustentados para proteger e capacitar com sucesso as populações em situação de vul-
nerabilidade, suprimir a transmissão e salvar vidas.

ATUALIZAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

Em 31 de março de 2021

GLOBAL
 y 128.082.043 casos
 y 2.802.796 mortes
 y 236 países/áreas/territórios afetados

REGIÃO DAS AMÉRICAS
 y 55.941.329 casos
 y 1.349.933 mortes
 y 56 países/áreas/territórios afetados

Os Estados Unidos da América e o Brasil respondem por 76,4% dos casos notificados na Região.

Verificação de temperatura 
de um agente comunitário 
de saúde que participa de 
um treinamento de manejo 
de casos de COVID-19 na 
comuna de Arniquet no 
Departamento Sul, Haiti.

Crédito: OPAS/OMS

https://bit.ly/39qia6q
https://bit.ly/39qia6q
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Em 5 de março de 2020, a OPAS lançou sua Estratégia de 
Resposta à COVID-19 e Apelo a Doadores para apoiar os es-
forços de preparação e resposta à COVID-19 na Região das 
Américas, visando conseguir US$ 94,8 milhões para os pri-
meiros seis meses. Essa Estratégia/Apelo foi atualizada em 
agosto de 2020 para se alinhar com os nove pilares do Plano 
Estratégico de Preparação e Resposta à COVID-19 da OMS 
para 2020 (SPRP 2020) e expandir o apoio aos estados-mem-
bros além da fase aguda da resposta, levando em conta a 
complexidade e o impacto de longo prazo da resposta de saú-
de pública à pandemia.

Embora muito progresso tenha sido alcançado no ano passa-
do, a Região das Américas continuou sendo o epicentro des-
sa pandemia. À medida que os casos, no Brasil e nos Estados 
Unidos – os dois países que por vários meses apresentavam 
o maior número de casos –, estão finalmente se estabilizan-
do, em muitos países e territórios do Caribe e da América do 
Sul eles estão aumentando. Os profissionais de saúde, em sua 
maioria mulheres, estão cada vez mais cansados   e sua saúde 
mental sofre com os meses de trabalho em circunstâncias ex-
tremamente desafiadoras.

Ao longo de 2020, a pandemia da COVID-19 expôs as deficiên-
cias existentes nos países na preparação e resposta a emer-
gências de saúde e continua a afetar uma série de sistemas 
sociais, econômicos e ecológicos dos países das Américas. 
Ela teve impacto na saúde das pessoas e no próprio sistema 
de saúde, corroeu o capital humano e colocou os governos 
sob pressão constante para sustentar esforços coordenados 
de resposta à COVID-19, preparar-se para possíveis desastres 
e outras emergências de saúde, garantir a continuidade na 
prestação de serviços essenciais de saúde e gerir a recupera-
ção e a reativação das economias. A perda de vidas e o colap-
so dos serviços básicos de saúde demonstram o que ocorre 
quando chega uma emergência e os sistemas de saúde não 
estão preparados. Isso destaca as deficiências críticas que há 
nos sistemas de saúde relacionadas à limitada governança das 
autoridades de saúde e de sistemas fragmentados, resultan-

do em barreiras ao acesso a serviços essenciais que afetam 
desproporcionalmente as comunidades economicamente 
carentes, as pessoas com comorbidades, os idosos e outras 
populações em condições de vulnerabilidade. Entre eles, os 
indígenas e os afrodescendentes foram particularmente afe-
tados, devido ao longo histórico de discriminação estrutural.

Embora a pandemia tenha perturbado os sistemas de saúde, 
sociedades e economias, ela também oferece oportunidade 
de eles emergirem mais fortes, fortalecendo as bases de sis-
temas de saúde equitativos, incluindo governança inclusiva 
melhorada, maior acesso a medicamentos e serviços de saúde 
para todos e maior capacidade do país para prevenir, prepa-
rar-se e responder a emergências de saúde.

Este documento descreve a estratégia regional da OPAS para 
o ano de 2021 para sustentar e ampliar a resposta à pandemia 
da COVID-19 nas Américas, suprimir a transmissão comunitá-
ria do vírus e mitigar o impacto da pandemia na saúde a lon-
go prazo. Baseia-se no trabalho realizado pelas autoridades 
nacionais e comunidades ao longo de 2020, com o apoio da 
OPAS, seus doadores e parceiros, e da comunidade internacio-
nal como um todo.

A Estratégia Regional de Resposta à COVID-19 de 2021 da 
OPAS está totalmente alinhada com o SPRP COVID-19 2021 
da OMS publicado em 24 de fevereiro de 2021. Baseia-se no 
conhecimento adquirido sobre o vírus e sua resposta coletiva; 
e incorpora as lições aprendidas no último ano para enfren-
tar os desafios e as prioridades persistentes e emergentes em 
nível nacional, subnacional e regional, tais como a necessida-
de de mitigar os riscos relacionados com novas variantes e 
a implantação segura, equitativa e efetiva de diagnósticos e 
vacinas. Inclui estimativas das necessidades de financiamento 
para implementar medidas prioritárias de saúde pública nos 
países da Região das Américas para enfrentarem com êxito a 
pandemia da COVID-19. Essa estratégia cobre o período de 12 
meses, de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2021.
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Situação na Região das 
Américas
O primeiro caso de COVID-19 nas Américas foi confirmado nos EUA em 20 de janeiro de 2020, 
seguido pelo Brasil em 26 de fevereiro de 2020. Após a introdução do vírus nas Américas, a 
COVID-19 se espalhou rapidamente por todos os 54 países e territórios das Américas. Em abril 
de 2020, a Região havia se tornado o epicentro da pandemia. No final de dezembro de 2020, a 
Região das Américas, da OMS, liderava globalmente no número de casos confirmados e mortes.

Situação epidemiológica

No geral, a situação da COVID-19 tem causado graves prejuízos aos países das Américas. Em 8 
de março de 2021, a Região relatou total acumulado de 51.694.320 casos de COVID-19, incluin-
do 1.242.308 mortes. Esses números representam quase 44% dos 116.521.281 casos e 48% das 
2.589.548 mortes relatadas globalmente. Essa Região tem o maior número de casos notifica-
dos e mortes entre todas as seis Regiões da OMS (seguida pela região europeia, que relatou 
39.892.674 casos e 885.846 mortes).

Os casos de COVID-19 nas Américas atingiram um pico durante a semana de 3 de janeiro de 
2021, quando 2.522.305 casos novos foram notificados, principalmente nos Estados Unidos da 
América (71%). De lá para cá, observou-se tendência de queda de casos até a semana de 21 de 
fevereiro de 2021, quando voltaram a ser observados leves aumentos semanais, impulsionados 
pelo aumento dos casos no Brasil. Da mesma forma, o número de mortes semanais atingiu o 
pico durante a semana de 24 de janeiro de 2021, quando 47.277 novas mortes foram relatadas 
na Região, principalmente nos Estados Unidos da América (48%), México (19%) e Brasil (16%). 
Desde então, continua a haver tendência geral de queda nos óbitos semanais, exceto no Brasil, 
onde o número semanal de óbitos também vem aumentando juntamente com o de casos.

De todos os casos e mortes por COVID-19 notificados na Região em 8 de março de 2021, os 
Estados Unidos da América respondem por 55% dos casos e 42% das mortes, ao passo que o 
Brasil responde por 21% dos casos e 21% de todas as mortes. Juntos, esses dois países respon-
dem por 76% de todos os casos e 63% das mortes atualmente notificadas nas Américas. Os paí-
ses que relataram as maiores proporções de novas mortes entre 1º de setembro de 2020 e 8 de 
março de 2021 foram os Estados Unidos da América (44%, 338.589 mortes); Brasil (19%, 143.497 
mortes); e México (16%, 9~91,12 mortes).

Diretor da OPAS/OMS 
dirigindo-se à mídia durante 
a coletiva semanal de 
imprensa sobre a COVID-19 
na sede da OPAS/OMS 
em Washington, D.C.

Crédito: OPAS/OMS
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A estimativa bruta de letalidade combinada (número de mor-
tes notificadas dividido pelo número de casos notificados) 
na Região é de 2,4%1. A estimativa mediana específica do 
país é de 1,5%, com um intervalo interquartil de 0,7%-2,5%. 
Regionalmente, há pequena diferença entre os sexos no que 
diz respeito ao número de casos, sendo 51% dos casos do 
sexo feminino. Porém, em termos de óbitos, os homens são 
os mais afetados, com 60% das mortes. Entre 20-59 anos, 67% 
das mortes foram de homens. No tocante às mortes acima de 
60 anos, 60% das mortes foram de homens. Em 8 de março de 
2021, de acordo com as informações disponíveis em 31 paí-
ses, um total de 1,28 milhão de casos de COVID-19, incluindo 
24.592 mortes, foram relatados entre profissionais de saúde. 
Desses, 72% eram mulheres, e as faixas etárias com maiores 
proporções de casos confirmados foram as de 30-39 anos e 
de 40-49 anos.

Na América Latina e no Caribe, as comunidades indígenas e 
de afrodescendentes vêm historicamente vivenciando desi-
gualdades. Sua renda mais baixa, seu nível mais baixo de reali-
zações educacionais e outros determinantes sociais de saúde 
desfavoráveis, combinados com acesso reduzido aos serviços 
de saúde, barreiras geográficas, discriminação e estigma, tor-
nam essas populações particularmente vulneráveis à infecção 
e à mortalidade por COVID-19.

Embora nem sempre haja dados precisos sobre essas popu-
lações, os relatórios mostram que nas populações indígenas 
o impacto não é homogêneo. Desde janeiro de 2020 até 
10 de março de 2021, houve 392.646 casos confirmados de 
COVID-19, incluindo 5.605 mortes, notificados entre as po-
pulações indígenas de 15 países da Região das Américas so-
bre os quais havia informações disponíveis2. Em comparação 
com os dados da Atualização epidemiológica da OPAS/OMS 
sobre a COVID-193 de 9 de fevereiro de 2021, isso representa 
53.509 casos confirmados adicionais, incluindo 862 mortes. 
Os dados disponíveis indicam que os três maiores números 
de casos cumulativos confirmados em nações ou comunida-
des indígenas relatados por país foram nos Estados Unidos 

1 Organização Pan-Americana da Saúde. Alerta Epidemiológico COVID-19 entre profissionais de saúde – 31 de agosto de 2020; disponível em: https://www.paho.org/
en/documents/epidemiological-alert-covid-19-among-health-workers-31-august-2020

2 Organização Pan-Americana da Saúde. Atualização epidemiológica: Doença por coronavírus (COVID-19) – 11 de março de 2021; disponível em: https://www.paho.
org/en/documents/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-11-march-2021

3 OPAS/OMS. Atualização epidemiológica: Doença causada pelo coronavírus (COVID-19). 9 de fevereiro de 2021, Washington, D.C.: OPAS/OMS; 2021. Disponível em: 
http://bit.ly/3aOxZWG

4 Organização Pan-Americana da Saúde. Atualização epidemiológica: Doença por coronavírus (COVID-19) – 11 de março de 2021; disponível em: https://www.paho.
org/en/documents/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-11-march-2021

5 OPAS, Considerações sobre os ajustes de distanciamento social e medidas relacionadas a viagens, 27 de abril de 2020, encontradas em: https://www.paho.org/en/
documents/considerations-adjustments-social-distancing-and-travel-related-measures

da América (187.291), seguido pelo Brasil (44.174) e pela 
Colômbia (37.254)4.

Muitas dessas populações já vulneráveis têm empregos na 
economia informal, que foi duramente atingida com a im-
plementação de medidas de saúde pública, como lockdowns. 
Os estressores adicionais sobre seus meios de subsistência 
aumentaram a insegurança alimentar e afetaram seu acesso 
a serviços de saúde, comunicação e transporte. A OPAS, por 
meio de suas representações nos países e em parceria com 
as autoridades nacionais de saúde, está realizando avaliações 
de risco e análise das vulnerabilidades, das capacidades e das 
exposições dessas populações vulneráveis.

A evolução epidemiológica mais plausível da pandemia nos 
próximos meses pode envolver ondas epidêmicas recorrentes 
intercaladas com períodos de transmissão de baixo nível. Isso 
também pode incluir diferentes cenários de transmissão que 
ocorrem simultaneamente em áreas não contíguas dentro do 
mesmo país5. Os países das Américas devem manter medidas 
de distanciamento social, melhorar a vigilância e fortalecer 
sistemas de saúde equitativos, que são as três ações principais 
para controlar a pandemia da COVID-19 na Região.

Ativação precoce de mecanismos de 
resposta

Em meados de janeiro de 2020, a Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) ativou uma resposta de toda a organiza-
ção para fornecer cooperação técnica a todos os seus países 
e territórios para abordar e mitigar o impacto da pandemia 
da COVID-19. Trabalhando por meio de suas equipes regio-
nais e nacionais do sistema de gestão de incidentes (IMST) na 
América Latina e no Caribe, a OPAS fornece resposta direta de 
emergência aos Ministérios da Saúde e outras autoridades na-
cionais para aumentar sua prontidão e operações de resposta, 
apoiando a melhoria da vigilância, dos testes e da capacida-
de laboratorial; preparar e fortalecer os serviços de saúde, de 
prevenção e controle de infecção, de manejo clínico e de co-
municação de risco, em alinhamento com o Plano Estratégico 

https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-alert-covid-19-among-health-workers-31-august-2020
https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-alert-covid-19-among-health-workers-31-august-2020
https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-11-march-2021
https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-11-march-2021
http://bit.ly/3aOxZWG
https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-11-march-2021
https://www.paho.org/en/documents/epidemiological-update-coronavirus-disease-covid-19-11-march-2021
https://www.paho.org/en/documents/considerations-adjustments-social-distancing-and-travel-related-measures
https://www.paho.org/en/documents/considerations-adjustments-social-distancing-and-travel-related-measures
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de Preparação e Resposta à COVID-19 da OMS6 e a Resposta 
ao Surto da COVID-19 na Região das Américas: Estratégia de 
resposta e apelo a doadores, da OPAS7.

Desde o início da pandemia, a OPAS desenvolveu, publicou e 
divulgou documentos técnicos baseados em evidências para 
ajudar a orientar as estratégias e políticas dos países para ma-
nejo desta crise de saúde pública. A Organização tem colabo-
rado com seus parceiros na Região e em todo o mundo, a fim 
de prover cooperação técnica, orientação e recomendações 
baseadas em evidências e defender a causa das Américas no 
cenário global. Os países rapidamente começaram a imple-
mentar medidas de saúde pública para controlar a pandemia, 
de acordo com sua capacidade e a situação epidemiológica. 
Essas medidas têm mostrado vários níveis de implementação 
e sucesso nos países e territórios da Região.

Surgimento de variantes preocupantes 
do SARS-CoV-2

A ocorrência de mutação é um evento natural e esperado 
no processo de propagação e evolução de qualquer vírus. O 
termo mutação refere-se a qualquer alteração no genoma do 
vírus. Em geral, um vírus que sofreu mutação é considerado 
uma variante do vírus original. Desde a caracterização genô-
mica inicial do SARS-CoV-2, esse vírus foi dividido em diferen-
tes grupos ou clados genéticos. As mutações ou variantes do 
vírus estão sendo monitoradas desde o início da pandemia da 
COVID-19 por meio do banco de dados de sequenciamento 
da Iniciativa Global de Compartilhamento de Dados da Gripe 
Aviária (GISAID).

A OMS avalia rotineiramente o impacto que as variantes do 
SARS-CoV-2 têm na transmissibilidade do vírus, na gravida-
de da doença ou na eficácia de métodos diagnósticos, trata-
mentos e vacinas. Embora a maioria das mutações não tenha 
nenhum impacto, algumas podem fazer com que o vírus seja 
mais transmissível ou facilitam a fuga do vírus da resposta 
imune. As variantes que podem aumentar o risco para a saúde 
humana foram classificadas pela OMS como variantes preocu-
pantes (VOC), em consulta com o Grupo de Trabalho da OMS 

6 Plano Estratégico de Preparação e Resposta à COVID-19 da OMS. Disponível on-line em: https://www.who.int/publications/i/item/
strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus

7 Resposta ao surto da COVID-19 na Região das Américas. Estratégia de resposta e apelo a doadores. Agosto de 2020. Disponível on-line em: https://www.paho.org/
en/documents/response-covid-19-outbreak-region-americas

8 https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/492177/SARS-CoV-2-VOC-factsheet-eng.pdf
9 Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Social Panorama of Latin America, 2020 (LC/ PUB.2021/2-P/Rev.1), Santiago, 2021 https://www.

cepal.org/sites/default/files/publication/files/46688/S2100149_en.pdf

sobre a Evolução do SARS-CoV-2. Essas VOCs parecem se es-
palhar mais facilmente entre as pessoas8.

Desde a primeira notificação de cada uma das três VOCs, de 
dezembro de 2020 até 23 de março de 2021, um número cres-
cente de países e territórios relatou a detecção de uma ou 
mais VOCs. Globalmente, até o momento, 141 países e territó-
rios detectaram casos de infecção por uma das três variantes 
preocupantes atualmente reconhecidas pela OMS. Desse to-
tal, 32 países e territórios estão na Região das Américas.

Uma das razões pelas quais podem surgir variantes é a “pres-
são de seleção”, provocada pela transmissão generalizada do 
vírus. Em uma comunidade, quanto maior o nível de trans-
missão maior é a probabilidade de ocorrerem mutações vi-
rais. Assim, embora os esforços de vacinação estejam apenas 
começando em muitos países das Américas, continua sendo 
fundamental sustentar e reforçar a aplicação de medidas de 
saúde pública e limitar a transmissão comunitária para limitar 
o surgimento de variantes preocupantes.

Além da crise de saúde pública

Embora ainda não seja totalmente quantificável, acredita-se 
que o impacto social e econômico negativo da pandemia da 
COVID-19 a curto, médio e longo prazo, em níveis local, na-
cional e global, seja sem precedentes. Na Região, a pandemia 
destacou e exacerbou desigualdades de longa data no acesso 
universal aos mecanismos de saúde e proteção social, impac-
tando desproporcionalmente os grupos populacionais que 
vivem em situação de vulnerabilidade. Muitas das tradicionais 
redes de segurança social, econômica e de saúde pública, às 
quais as pessoas recorrem em momentos de dificuldade, fo-
ram submetidas a tremenda pressão, juntamente com baixos 
níveis de crescimento econômico e altos níveis de informali-
dade do trabalho (54% para a ALC). Em sua recente publica-
ção do Panorama Social da América Latina 2020, a Comissão 
Econômica para a América Latina e o Caribe estimou declínio 
de 7,7% no produto interno bruto das economias da ALC 
como resultado dos efeitos da pandemia, e aumento na taxa 
de desemprego de 2,6 pontos percentuais em 20209. Essa re-

https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.paho.org/en/documents/response-covid-19-outbreak-region-americas
https://www.paho.org/en/documents/response-covid-19-outbreak-region-americas
https://www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0003/492177/SARS-CoV-2-VOC-factsheet-eng.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46688/S2100149_en.pdf
https://www.cepal.org/sites/default/files/publication/files/46688/S2100149_en.pdf
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cessão resultará inevitavelmente no agravamento das condições de vida, no aumento da pobre-
za e em desigualdades.

No entanto, isso representa oportunidade para que as autoridades nacionais fortaleçam, reini-
ciem e reconstruam as instituições, capitalizando os sucessos e as lições aprendidas por meio da 
inovação, da ação intersetorial, da participação de todo o governo e da participação inclusiva 
de toda a sociedade na resposta à pandemia. Particularmente nos países e territórios que têm 
conseguido responder sem exceder a capacidade de seus serviços de saúde, há pressão cres-
cente para que seja resolvida a tensão entre a saúde pública e as prioridades econômicas, de 
forma que não comprometa os ganhos alcançados até agora. A adaptação a uma nova realidade 
deve proteger as conquistas da saúde pública, promover a equidade, a igualdade e os direitos 
humanos no acesso à saúde, com as comunidades participando como parceiros iguais no de-
senvolvimento e na implementação de soluções, incluindo mais investimento em segurança 
sanitária e em sistemas de saúde resilientes.

COVID-19 e populações em situação de vulnerabilidade

Os impactos e implicações da COVID-19 atingem diversas populações de forma diferente e 
afetam desproporcionalmente aqueles grupos que já viviam em condições de vulnerabilidade. 
Além disso, embora algumas populações possam não ter sido consideradas “vulneráveis” no 
início da pandemia, elas passaram a ser afetadas dependendo dos planos de ação adotados 
e da adequação dos mesmos para atender às necessidades específicas dessas populações. As 
desigualdades de saúde existentes e as desigualdades sociais subjacentes, em especial as desi-
gualdades de gênero e étnicas e a discriminação e a estigmatização estrutural correlatas, bem 
como os determinantes sociais da saúde, incluindo condições de vida, trabalho e emprego, e 
a cobertura de proteção social devem, portanto, ser levados em consideração ao se abordar a 
COVID-19. Além disso, vários fatores, como gênero, status socioeconômico, etnia, entre outros, 
sobrepõem-se uns aos outros e podem agravar os impactos negativos sobre a saúde de indiví-
duos, famílias e comunidades.

Uma consideração importante para os países é o estabelecimento e a implementação de po-
líticas e programas que mitiguem as consequências negativas vivenciadas pelas populações 
em situação de vulnerabilidade, cujas condições adversas preexistentes se agravaram com as 
medidas não farmacêuticas relacionadas à COVID-19. Essas populações incluem, entre outros, 
profissionais sem proteção social ou seguro de saúde (muitas vezes com um número despro-
porcionalmente maior de mulheres), pessoas que vivem em espaços lotados, pessoas que resi-
dem em instituições, migrantes, sem-teto, idosos, deficientes, mulheres e meninas em risco de 
violência de gênero, indígenas e afrodescendentes. Além disso, as condições de confinamento 
desencadearam medo, depressão e ansiedade em um grande número de pessoas no mundo 
inteiro, e induziram ou agravaram condições de saúde mental e transtornos por uso de subs-
tâncias preexistentes.

Certos grupos populacionais foram particularmente desfavorecidos, especialmente aqueles que 
tinham dificuldade para acessar os serviços essenciais de saúde e proteção social mesmo antes 
da COVID-19, entre eles mulheres, meninas, migrantes, profissionais em condições de trabalho 
precárias e suas famílias, deficientes, idosos e populações indígenas e afrodescendentes. Esses 
grupos historicamente têm acesso limitado a serviços de saúde culturalmente apropriados, sen-
síveis ao gênero e de qualidade, o que já afetava seus desfechos de saúde, como maior mortali-

Desde o início da pandemia 
da COVID-19, as populações 
de migrantes e refugiados 
enfrentaram inúmeros 
desafios, incluindo a perda 
dos meios de subsistência, os 
despejos e a estigmatização.

Crédito: OPAS/OMS
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dade materna e menor expectativa de vida. Outro problema, 
em especial para as populações indígenas e afrodescenden-
tes, é a falta de acesso a informações de saúde específicas e 
necessárias, que devem ser culturalmente apropriadas e levar 
em consideração sua visão de mundo e práticas culturais.

Um aspecto particularmente importante é o fato de que as 
desigualdades de gênero existentes foram exacerbadas pela 
COVID-19 e estão impactando as meninas e mulheres de ma-
neira diferente da que afetam os homens. A exposição das 
mulheres e das meninas provavelmente será afetada pelas 
normas sociais e expectativas referentes a seu papel de cuida-
doras, tanto em termos de cuidar de doentes em casa quanto 
na força de trabalho de saúde. As mulheres estão na linha de 
frente da resposta à COVID-19, constituindo 70% da força de 
trabalho em saúde na Região, são a maioria dos profissionais 
do setor de serviços de saúde, desempenhando assim um pa-
pel fundamental para garantir o bem-estar e a resiliência de 
suas comunidades. Com o fechamento das escolas, as respon-
sabilidades das mulheres para com os filhos são adicionadas a 
esse fardo. Portanto, além de estarem mais expostas ao vírus, 
essas mulheres também correm o risco de exaustão e esgo-
tamento. O surto da COVID-19 também piorou a já elevada 
prevalência de violência de gênero (VBG), incluindo violência 
doméstica e tráfico, violência física e emocional, violência por 
parceiro íntimo, infecções sexualmente transmissíveis e gra-
videz não planejada. O estresse, a insegurança econômica 
e financeira, bem como as medidas de distanciamento e as 
ordens de permanência em casa que estão em vigor exacer-
baram os conflitos domésticos e o risco de violência contra 
as mulheres, ao passo que a ruptura das redes sociais e de 
proteção e a diminuição do acesso aos serviços reduziram as 
medidas de proteção. Na América Latina e no Caribe, os re-
latórios indicam aumento de 25%-35% em atendimentos de 
emergência relacionados à violência contra a mulher duran-
te o período de isolamento por conta da COVID-19, gerando 
maior demanda por abrigo e serviços de apoio.

É importante garantir que a resposta atenda aos determinan-
tes sociais e estruturais de saúde das populações em situação 
de vulnerabilidade para mitigar o impacto desproporcional na 
saúde desses grupos, minimizar o aumento das desigualda-
des e permitir que essas populações adotem ações preven-
tivas e protetivas. É necessário ajustar as medidas de saúde 
pública e comunicação de risco às realidades locais, e assegu-
rar que as políticas e programas promovam o acesso universal 

à saúde e o acesso à proteção social, aos direitos trabalhistas, 
à segurança alimentar, à água potável e à conectividade, en-
tre outros. A esse respeito, os países e territórios podem ser 
orientados e apoiados na implementação das orientações 
desenvolvidas pela OPAS, incluindo Considerações sobre 
Povos Indígenas, Afrodescendentes e Outros Grupos Étnicos 
durante a Pandemia da covid-19, Principais Considerações 
para Integrar a Igualdade de Gênero à Emergência da Saúde e 
Resposta a Desastres: covid-19, Principais considerações para 
promover a equidade em saúde, igualdade de gênero e etnia 
e direitos humanos in nas respostas à covid-19 e Orientação 
para a implementação de medidas não farmacológicas de 
saúde pública em populações em situação de vulnerabilidade 
no contexto da covid-19.

Prontidão para a introdução de vacinas 
contra a COVID-19

No início de 2020, a OPAS desempenhou um papel crítico na 
obtenção de EPIs que estavam escassos para apoiar os esforços 
nacionais no combate à COVID-19. Desde então, o mercado de 
EPI e outros suprimentos essenciais se estabilizou. Enquanto 
isso, os esforços globais para encontrar uma vacina segura e efi-
caz mostraram-se bem-sucedidos e a OPAS mudou grande par-
te de seu foco na intensificação do trabalho com os países a fim 
de desenvolver planos nacionais de implantação para a entrega 
e distribuição de vacinas para suas populações. Embora a trans-
missão intensa da COVID-19 ainda esteja em andamento em 
muitas partes da Região e continue a exercer enorme pressão 
sobre hospitais, unidades de terapia intensiva e profissionais de 
saúde, as vacinas constituem uma nova ferramenta de impor-
tância crítica na batalha contra a COVID-19. No entanto, como 
muitos países avançam com a vacinação contra a COVID-19, fo-
ram e são necessários esforços conjuntos para garantir que to-
dos os países tenham acesso equitativo e estejam prontos para 
receber e implantar as vacinas contra a COVID-19. O Acelerador 
de Acesso às Ferramentas COVID-19 (ACT), uma solução inte-
grada estabelecida para acabar com a pandemia da COVID-19 
em nível global, inclui o Mecanismo COVAX, que é o pilar de 
vacinas do Acelerador ACT. O Mecanismo COVAX – que é coli-
derado pela Gavi, pela Coalizão para inovações de preparação 
para epidemias (CEPI), pelo UNICEF e pela OMS – foi lançado 
em junho de 2020 com o objetivo de acelerar o desenvolvimen-
to e a fabricação de vacinas contra a COVID-19 e garantir acesso 
justo e equitativo para todos os países do mundo, independen-
temente do nível de renda.

https://iris.paho.org/handle/10665.2/52251
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52251
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52251
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52247
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52247
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52247
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52247
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52058/PAHOEGCLEGCOVID-19-0001_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52058/PAHOEGCLEGCOVID-19-0001_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52058/PAHOEGCLEGCOVID-19-0001_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52058/PAHOEGCLEGCOVID-19-0001_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52058/PAHOEGCLEGCOVID-19-0001_eng.pdf?sequence=6&isAllowed=y
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53078
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53078
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53078
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53078
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53078
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53078
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Nesse contexto e com a visão de garantir que todas as pes-
soas elegíveis nas Américas recebam uma vacina contra a 
COVID-19 quando disponível, a OPAS alavancou os órgãos 
consultivos regionais existentes, como o Grupo Consultivo 
Técnico (TAG) sobre doenças imunopreveníveis para garan-
tir que haja sistemas estabelecidos para manter e fortalecer 
os programas nacionais de imunização (NIP) no contexto de 
uma pandemia, e para fornecer orientação sobre políticas e 
recomendações de implementação para a vacinação contra a 
COVID-19. Em julho de 2020, a OPAS desenvolveu e divulgou 
orientações para o planejamento da introdução da vacina con-
tra a COVID-1910, com o objetivo de fornecer orientação aos 
programas nacionais de imunização para o desenvolvimento 
de seus respectivos planos de vacinação contra a COVID-19. 
Em setembro de 2020, como o 58º Conselho Diretor também 
instou os estados-membros (MS) a continuar avançando com 
seus planos preparatórios nacionais para introdução das vaci-
nas contra a COVID-1911, foi estabelecida dentro da OPAS uma 
força-tarefa para vacinação contra a COVID-19 nas Américas, 
sob a coordenação do subdiretor da OPAS. Seu objetivo prin-
cipal é fornecer orientação estratégica, técnica e operacional 
para o planejamento e a implementação bem-sucedidos da 
vacinação contra a COVID-19 nas Américas.

A Ferramenta de Avaliação da Prontidão para a Introdução da 
Vacina contra a covid-19 (VIRAT2), desenvolvida pela OMS-

10 https://iris.paho.org/handle/10665.2/52532
11 https://www.paho.org/en/documents/cd58-r9-e-covid-19
12 Painel Regional da Ferramenta de Preparação para Introdução de Vacinas contra a COVID-19 (VIRAT): https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp

OPAS, UNICEF, Banco Mundial, Gavi e outros parceiros, é um 
instrumento para ajudar a preparar os países para a introdu-
ção da vacina contra a COVID-19. Ela fornece roteiro para a 
introdução e esquema estruturado para que os países avaliem 
sua prontidão e progresso em relação aos marcos principais. 
A implementação da VIRAT é monitorada de perto pela OPAS, 
e as informações são reunidas e relatadas em um painel re-
gional disponível publicamente no site da OPAS12. Como os 
países agora começam a distribuir vacinas aprovadas contra 
a COVID-19, a OPAS também está prestando assistência no 
monitoramento dos dados de segurança; coordenando a 
administração das doses e seu monitoramento; recrutando 
e treinando profissionais para que a equipe de saúde saiba 
como administrar as vacinas; e ajudando na implementação 
de campanhas de informação ao público para garantir que as 
pessoas saibam onde, quando e por que receber suas doses.

O fornecimento limitado de vacinas inevitavelmente exige 
priorização de quem deve receber a vacina primeiro. O SAGE 
da OMS emitiu recomendações de políticas sobre priorização 
de populações (novembro de 2020) e publicou esquema de 
valores (setembro de 2020) para apoiar o desenvolvimento de 
políticas específicas. A OPAS está apoiando os governos na-
cionais a usarem essas posições políticas globais como base 
para o desenvolvimento de suas políticas nacionais de vaci-
nação e imunização contra a COVID-19. Compreendendo que 

Entrega da primeira rodada 
de vacinas contra a COVID-19 
para El Salvador por meio 
do Mecanismo COVAX em 
11 de março de 2021.

Crédito: OPAS/OMS

https://www.paho.org/en/documents/covid-19-vaccine-country-readiness-assessment-tool-virat
https://www.paho.org/en/documents/covid-19-vaccine-country-readiness-assessment-tool-virat
https://iris.paho.org/handle/10665.2/52532
https://www.paho.org/en/documents/cd58-r9-e-covid-19
https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp
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fortes programas nacionais de imunização são a base para a 
introdução das vacinas contra a COVID-19, a OPAS também 
está apoiando os países no fortalecimento de sua capacidade 
de cadeia de frio, sistemas de informação, vigilância da segu-
rança de vacinas e estabelecendo as bases para a geração de 
demanda para a vacinação contra a COVID-19 por meio do en-
volvimento da comunidade, entre outras coisas.

A OPAS está implementando o trabalho básico de cooperação 
técnica existente, bem como aproveitando suas funções de 
aquisição (Fundo Rotativo da OPAS para Acesso a Vacinas e 
Fundo Estratégico para Insumos de Saúde Pública) como par-
te da resposta à pandemia. O 58º Conselho Diretor reconhe-
ceu formalmente o Fundo Rotativo para Acesso a Vacinas (RF), 
da OPAS, como o mecanismo de cooperação técnica da OPAS 
mais adequado para proporcionar acesso equitativo às vaci-
nas contra a COVID-19 na Região13. Dessa forma, com 41 anos 
de experiência facilitando o acesso à vacina pelo MS e defen-
dendo preços acessíveis, o RF OPAS foi reconhecido como o 
agente de compras do Mecanismo COVAX para a Região.

A introdução efetiva da(s) vacina(s) contra a COVID-19 na 
Região das Américas exigirá um esforço sem precedentes. 
Prevê-se que seja a maior operação da OPAS até o momen-
to e um foco prioritário de sua cooperação técnica ao menos 
no próximo ano. A implantação e distribuição bem-sucedida 
da vacina contra a COVID-19 a todas as pessoas elegíveis nas 
Américas, quando ela estiver disponível, representam um 
imenso empreendimento de emergência que exigirá tanto 
cooperação técnica oportuna aos estados-membros quanto 
aumento de recursos no âmbito regional e níveis de país por 
parte do secretariado da Organização. A garantia do acesso 
equitativo e oportuno às vacinas contra a COVID-19 aos esta-
dos-membros é uma das prioridades da OPAS, o que exigirá 
um pacote técnico abrangente que vai desde a orientação dos 
processos regulatórios e de supervisão, o reforço das políti-
cas de imunização e estratégias de implantação de vacinas, 
o apoio à aquisição de vacinas, os problemas de logística e a 
cadeia de frio, fortalecendo as estratégias de comunicação e 
defendendo um justo acesso e distribuição das vacinas.

13 https://www.paho.org/en/documents/cd58-r9-e-covid-19

https://www.paho.org/en/documents/cd58-r9-e-covid-19
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Lacunas e prioridades 
para ações
Pilar 1: Coordenação, Planejamento, Financiamento e 
Monitoramento

A OPAS tem entrado em contato com outras agências da ONU nos países para liderar a resposta 
do setor de saúde e garantir que o sistema da ONU siga uma abordagem holística no apoio 
às autoridades nacionais para enfrentar essa pandemia e suas repercussões. Para montar uma 
resposta abrangente, todos os 35 estados-membros ativaram mecanismos de coordenação in-
tersetorial em resposta à pandemia da COVID-19. Isso envolve a mais alta liderança política, 
incluindo funcionários de setores-chave e envolvimento ativo de governos e autoridades locais, 
bem como a ativação de planos de gestão de crises e mecanismos de resposta a emergências. 
As equipes das representações da OPAS nos países trabalharam diretamente com as contrapar-
tes do governo para desenvolver planos nacionais de ação com base na transmissão dos países 
e nos níveis de risco da época. A maioria dos países nas Américas já desenvolveu e está imple-
mentando seus planos de preparação e resposta à COVID-19, com orientação e apoio da OPAS.

Os países da Região enfrentaram a pandemia em diferentes momentos, inclusive vivenciando 
diferentes estágios de surtos em nível nacional e subnacional dentro de um país. O que foi ob-
servado de forma consistente é que, onde houve forte liderança política, ação precoce e im-
plementação de medidas abrangentes de saúde pública – como identificação de casos, testes 
e isolamento generalizados e rápidos, rastreamento de contatos e quarentena –, os países e 
regiões subnacionais suprimiram a propagação da COVID-19 abaixo do limite no qual os sis-
temas de saúde se tornam incapazes de prevenir o excesso de mortalidade. Na ausência de 
um tratamento específico e enquanto as vacinas contra a COVID-19 estão sendo distribuídas 
em ritmos diferentes em toda a Região, o padrão e a magnitude da disseminação observados 
do vírus SARS-CoV-2 são atribuíveis principalmente à adoção de intervenções não farmacêu-
ticas em todo o país. As intervenções não farmacêuticas incluem medidas de proteção indivi-
dual, medidas ambientais, medidas de distanciamento físico e medidas relacionadas ao tráfego 
internacional.

De 2 de março de 2020 em diante, virtualmente, todos os estados-membros da OPAS adotaram 
medidas em toda a comunidade para restringir drasticamente o movimento da população em 
um esforço para desacelerar a transmissão da COVID-19, limitando o contato entre as pessoas. 
O achatamento da curva epidêmica e o retardo de seu pico têm permitido: (i) intensificar a de-
tecção de casos e ganhar tempo; (ii) para melhorar a capacidade dos serviços de saúde e dos 
serviços de saúde pública e reorganizá-los conforme necessário; (iii) aumentar a proteção de lu-
gares que possam constituir amplificadores da transmissão do vírus SARS-CoV-2 (por exemplo, 
lares de idosos, centros de detenção); (iv) reestruturar os serviços públicos, os espaços públicos 
e locais de trabalho de modo a retomar com segurança suas atividades e funções; (v) fomentar 
o diálogo entre instituições governamentais, diferentes níveis de governo, o setor privado e 
representantes de todos os grupos populacionais dentro da sociedade para a formulação de 

A ativação de mecanismos 
de coordenação intersetorial  
foi fundamental para 
garantir respostas 
nacionais abrangentes à 
pandemia da COVID-19.
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intervenções de resposta equitativas, sensíveis ao gênero e 
à cultura; (vi) para que medidas farmacêuticas específicas se 
tornem disponíveis (por exemplo, acesso específico seguro, 
eficaz e equitativo a tratamento e à vacina contra a COVID-19).

No entanto, em muitos casos, essas medidas tiveram profun-
do impacto negativo sobre indivíduos, comunidades e socie-
dades, ao quase paralisarem a vida social e econômica. Essas 
medidas afetaram desproporcionalmente os grupos que en-
frentam desvantagem e discriminação, incluindo mulheres e 
meninas (especialmente aquelas que enfrentam os riscos de 
violência de gênero em casa e/ou enfrentam uma carga des-
proporcional de prestação de cuidados e trabalho não remu-
nerados), pessoas em situação de pobreza, trabalhadores do 
setor informal, populações indígenas e afrodescendentes, mi-
grantes, deslocados internos e refugiados, que na maioria das 
vezes vivem em locais superlotados e sem recursos, depen-
dem do trabalho diário para subsistência e podem enfrentar 
barreiras culturais ou de gênero para cumprir com segurança 
as políticas e ações de mitigação. Isso exige adaptação das 
medidas ao contexto local e à implementação de políticas e 
ações mitigadoras, como a ampliação e o aprofundamento do 
acesso às medidas de proteção social para atender às neces-
sidades específicas de determinados grupos populacionais.

Pilar 2: Comunicação de risco, 
envolvimento da comunidade e gestão 
infodêmica
O surto e a resposta à COVID-19 foram acompanhados por 
uma superabundância de informações – algumas precisas, 

outras não – que torna difícil para as pessoas encontrarem 
fontes confiáveis, como a OPAS/OMS, e orientação confiável 
quando precisam.

Com o apoio da OPAS e seus parceiros, as autoridades de 
saúde implementaram campanhas de comunicação de risco 
para disseminar maciçamente à população em geral informa-
ções conceitualmente acessíveis e confiáveis   sobre o surto 
da COVID-19, bem como conselhos simples de saúde pública 
sobre como se proteger do vírus. A OPAS tem desenvolvido e 
distribuído estratégias e ferramentas de comunicação de risco 
para profissionais de saúde, comunicadores de mídia e líderes 
de países e territórios da Região. Os países devem continuar 
a fortalecer ou manter uma abordagem de comunicação de 
risco consistente com as medidas introduzidas, ajustadas ou 
descontinuadas, ao mesmo tempo em que mantêm um alto 
grau de conscientização individual sobre os riscos.

Com o lançamento das campanhas de vacinação contra a 
COVID-19, o fortalecimento dos esforços de comunicação 
para abordar a hesitação vacinal e edificar a confiança nos 
programas de imunização dos países é um desafio importan-
te. Os países também precisam garantir que as mensagens se-
jam adaptadas ao contexto específico (por exemplo, fornecer 
mensagens alternativas para lavagem das mãos na ausência 
de água), sejam culturalmente sensíveis e sejam implantadas 
de maneira eficaz. Portanto, é imperativo que a capacidade de 
comunicação de risco continue a ser aprimorada para garantir 
que informações baseadas em evidências sejam regularmen-

Representante da OPAS/OMS 
na Colômbia dirigindo-se 
à mídia para o lançamento 
de campanhas de vacinação 
contra a COVID-19 para 
profissionais médicos em 
Cundinamarca, Colômbia.
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te compartilhadas com as populações de acordo com suas necessidades e preferências de co-
municação e para os viajantes a fim de reduzir a transmissão.

Pilar 3: Vigilância, investigação epidemiológica, rastreamento 
de contatos e ajuste de medidas sociais e de saúde pública

Em oposição à dicotomia histórica entre contenção e mitigação, a resposta pandêmica à 
COVID-19 trouxe à tona o conceito estratégico de supressão. Como teria acontecido com uma 
pandemia de gripe, a resposta inicial à pandemia da COVID-19 baseou-se na mitigação – con-
sistindo essencialmente na implementação de medidas sociais e de saúde pública aplicadas 
indiscriminadamente a comunidades inteiras afetadas para retardar a transmissão. No entanto, 
alguns países demonstraram que, em algumas circunstâncias, as características da COVID-19 
possibilitam a interrupção da sua transmissão. Complementando outras intervenções na comu-
nidade, a pedra angular dessa estratégia de supressão é enfocar as cadeias de transmissão em 
curso e circunscrever o contágio aos pacientes e seus contatos.

Para isso, as autoridades de saúde pública devem aumentar a capacidade de detectar pacien-
tes com COVID-19 e isolá-los, bem como rastrear os contatos desses pacientes e colocar esses 
contatos em quarentena. Essa expansão precisa ocorrer tanto em termos quantitativos quanto 
qualitativos.

Uma parte essencial da resposta da OPAS tem sido trabalhar com os países para fortalecer a 
capacidade dos sistemas de vigilância para detecção de casos de COVID-19. Para aumentar a 
capacidade de rastreamento e quarentena de contatos, a OPAS promoveu a adoção de novas 
ferramentas para investigação de surtos, especificamente o Go.Data. Essa plataforma agiliza a 
coleta de dados de emergências de saúde pública e integra funcionalidades para investigação 
de casos, acompanhamento de contatos e visualização de cadeias de transmissão. Foi projetado 
para ter flexibilidade no campo e ser adaptável a uma ampla variedade de cenários de surto. 
Liderado e administrado pela Rede Global de Surto e Resposta (GOARN, da qual a OMS é o 
Secretariado), o Go.Data resulta da colaboração de vários parceiros da rede, e é um produto 
gratuito que continua se beneficiando de suporte técnico internacional. Junto com a GOARN, a 
OPAS treinou mais de 30 países das Américas, e 21 desses países já estão integrando o Go.Data 
em sua resposta à pandemia da COVID-19.

A OPAS também desenvolveu e publicou orientações intituladas Considerações para a imple-
mentação e gestão do rastreamento de contatos para a doença causada pelo coronavírus 2019 
(covid-19) na Região das Américas.

A detecção precoce de casos suspeitos, seguida por testes laboratoriais validados, isolamento, 
rastreamento de contatos e quarentena de contatos, deve ser a pedra angular de uma estratégia 
direcionada e sustentável para controlar e suprimir a transmissão da COVID-19. Na maioria dos 
países, isso requer aumento significativo de recursos humanos, maior investimento financeiro 
e ferramentas inovadoras, bem como a manutenção de mecanismos para garantir a vigilância 
da COVID-19 e outras doenças transmissíveis. Novas abordagens e ferramentas também são 
necessárias para rastreamento de contatos e quarentena, adaptadas ao contexto legal, social, 
econômico, cultural e epidemiológico de cada país ou território, e respeitando os direitos hu-
manos. Além disso, recomenda-se que os países implementem uma combinação de estratégias 

A detecção precoce de casos 
e testes tem sido a base da 
estratégia dos países para 
reduzir a disseminação da 
COVID-19 e controlar surtos.

Crédito: OPAS/OMS

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52384/PAHOIMSPHECOVID-19200032_eng.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52384/PAHOIMSPHECOVID-19200032_eng.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52384/PAHOIMSPHECOVID-19200032_eng.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52384/PAHOIMSPHECOVID-19200032_eng.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52384/PAHOIMSPHECOVID-19200032_eng.pdf


13

para a vigilância da COVID-19, como a vigilância universal e 
nominal com base na definição de um caso suspeito; vigilân-
cia sentinela de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) 
e síndromes gripais (SG); e vigilância baseada em eventos (ou 
seja, coleta e avaliação sistemática de relatórios e rumores da 
mídia).

A detecção ativa de casos e a vigilância sentinela SRAG/SG 
são essenciais para a detecção e o monitoramento aprimora-
dos da transmissão da COVID-19 na comunidade. O fortaleci-
mento da vigilância com base em eventos é particularmente 
crítico para enfrentar os desafios da detecção precoce em 
populações em situações vulneráveis, incluindo populações 
indígenas e afrodescendentes, cuja falta de acesso a serviços 
de saúde, de comunicação, transporte de qualidade cultural-
mente apropriados e condições de vida inadequadas rela-
cionadas à pobreza aumentam sua vulnerabilidade ao vírus 
SARS-CoV-2.

A vigilância contínua dos vírus da gripe e de outras doenças 
com potencial epidêmico, como febre amarela, dengue e zika, 
deve ser assegurada, dado seu potencial epidêmico e pandê-
mico. É necessário trabalho contínuo para coletar e analisar 
dados de vigilância desagregados por variáveis-chave (como 
idade, sexo, etnia, geografia, situação socioeconômica, etc.), 
incluindo o apoio ao estabelecimento e a manutenção de sa-
las de situação em saúde nos Ministérios da Saúde.

Como a COVID-19 se espalhou rapidamente pelo mundo e 
cada vez mais países relataram casos importados, foram pos-
tas em prática medidas relacionadas a viagens internacionais 
para evitar novas importações. Na ausência de uma vacina, a 
estratégia de controle da COVID-19 centralizou-se principal-
mente no uso de intervenções não farmacêuticas, incluindo 
medidas de proteção pessoal, medidas ambientais, distancia-
mento social e medidas relacionadas a viagens internacionais. 
No contexto da resposta à pandemia da COVID-19, a imple-
mentação dessas medidas não mutuamente exclusivas está 
estritamente interligada.

A efetividade de uma medida de saúde pública não depende 
apenas na medida em si, mas na modalidade e no grau de im-
plementação alcançado. Assim, o processo de adaptação das 
medidas é fundamental, tendo em conta os diferentes con-
textos e necessidades da população, bem como o impacto 

social e econômico de determinada medida nos grupos em 
situação de vulnerabilidade. Desde o início da pandemia, a 
OPAS desenvolveu e publicou orientações com essa instrução 
para apoiar os países na adaptação de medidas aos grupos 
específicos visados, incluindo Recomendações para prevenir a 
transmissão da covid-19 em feiras e mercados de alimentos e 
Considerações sobre Medidas de Saúde Pública Relacionadas 
às Escolas para Populações em Situação de Vulnerabilidade 
no Contexto da covid-19 e Orientação para implementação 
de medidas não farmacológicas de saúde pública em popula-
ções em situação de vulnerabilidade no contexto da covid-19.

Pilar 4: Pontos de entrada, viagens e 
transportes internacionais, eventos em 
massa e movimento populacional
À medida que a transmissão comunitária cresceu na Região, a 
maioria dos países das Américas implementou medidas que 
limitam drasticamente o fluxo de entrada de viajantes interna-
cionais e os meios de transporte, ou proíbem completamente 
o fluxo de entrada e saída. Antecipando-se aos ajustes nas me-
didas de distanciamento social e relacionadas a viagens (seja 
para restringi-las ou reduzi-las), a OPAS forneceu às autorida-
des nacionais um esquema de considerações para orientar 
seu processo de tomada de decisão a respeito do ajuste das 
medidas de distanciamento social e relacionadas a viagens. 
A OPAS tem trabalhado com as autoridades nacionais para 
disseminar materiais de comunicação de risco em lugares nos 
quais os viajantes que chegam possam encontrar informações 
claras e baseadas em evidências, incluindo medidas de PCI 
que devem ser tomadas para reduzir o risco de infecção.

A Organização também trabalhou em estreita colaboração 
com os governos nacionais para defender a garantia de que 
as medidas referentes a viagens não afetassem negativamen-
te o fluxo de bens e suprimentos essenciais e humanitários 
nas Américas. Praticamente todos os países e territórios nas 
Américas mantiveram as viagens essenciais – humanitárias 
(por exemplo, repatriação, evacuação médica, transporte de 
suprimentos para a resposta), a segurança alimentar, a manu-
tenção de serviços essenciais e a segurança nacional. Em se-
tembro de 2020, entretanto, a maioria dos países e territórios 
da sub-região do Caribe começou a retomar as viagens não 
essenciais para reativar sua economia dependente do turis-
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mo. Muitos outros países estão em processo de estabelecer 
modalidades e procedimentos para fazer o mesmo14.

Os países precisarão continuar tomando providências opera-
cionais e administrativas relevantes, especialmente aqueles al-
tamente dependentes do turismo, a fim de retomar as viagens 
internacionais não essenciais aéreas e marítimas. Isso envolverá 
medidas por parte de operadores dos meios de transporte, nos 
pontos de entrada e no setor de hospitalidade. As providências 
devem ser baseadas em evidências científicas; em situações 
epidemiológicas globais, regionais e nacionais; e, o mais impor-
tante, na capacidade do sistema nacional de saúde.

Dado que não se pode eliminar o risco de novas introduções 
do vírus SARS-CoV-2, a retomada das viagens internacionais 
não essenciais de maneira progressiva, ordenada e fluida re-
quer maior harmonização de políticas e práticas entre os paí-
ses de todo o mundo, bem como comunicações oportunas e 
claras dessas políticas e práticas no domínio público. A OPAS 
emitiu orientação sobre a retomada de viagens internacionais 
não essenciais no contexto da pandemia da COVID-19, com 
ênfase na relevância da exigência de testes antes ou depois de 
viagens internacionais como medida para redução do risco de 
importação de casos de COVID-19. Atualmente, a retomada 
de viagens internacionais não essenciais deve ser baseada em 
um processo iterativo de avaliação de risco.

14 Organização Pan-Americana da Saúde, Considerações sobre os ajustes de distanciamento social e medidas relacionadas a viagens no contexto da resposta à 
pandemia da COVID-19, 24 de abril de 2020. Online em: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52407

Pilar 5: Laboratório e Diagnóstico
A vigilância baseada em laboratório, necessária para monito-
rar as tendências da doença da COVID-19, depende de dados 
produzidos em laboratórios clínicos e/ou de saúde pública. 
A Região das Américas conta com forte rede estabelecida de 
vigilância laboratorial da gripe, conforme demonstrado pela 
presença de 30 Centros Nacionais de Gripe (NICs) em 26 paí-
ses com plataformas de diagnóstico molecular regularmente 
avaliadas pelo Sistema Global de Vigilância e Resposta à Gripe 
da OMS.

Desde o início da pandemia, a OPAS tem trabalhado com os 
países da Região para aumentar a preparação a fim de ga-
rantir a capacidade de detecção laboratorial oportuna. Com 
base nos pontos fortes da detecção e da vigilância da gripe, a 
OPAS rapidamente treinou os NICs da Região, vários laborató-
rios nacionais de saúde pública e o laboratório da Agência da 
Saúde Pública do Caribe (CARPHA) no protocolo recomenda-
do para detecção do SARS-CoV-2 e confirmação de casos de 
COVID-19. Como resultado, 36 países e territórios implemen-
taram métodos de diagnóstico molecular para a detecção do 
vírus SARS-CoV-2 em pelo menos um Laboratório Nacional 
da Saúde Pública e Referência com o apoio da OPAS. Embora 
pelo menos 18 países e territórios tenham capacidade de se-
quenciamento no país, todos têm acesso ao sequenciamento 
em laboratórios selecionados fora do país.

À medida que os países fecharam suas fronteiras para conter 
ou prevenir surtos, ficou cada vez mais difícil garantir o acesso 

Técnicos de laboratório 
realizando ensaios de 
neutralização para COVID-19 
no Instituto Conmemorativo 
Gorgas de Estudos de la 
Salud (ICGES), o laboratório 
central de referência em 
saúde pública do Panamá.
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dos laboratórios aos testes. Ao longo de 2020, a OPAS apoiou 
os países a fortalecer sua capacidade de acesso oportuno a 
enzimas, reagentes essenciais e material de teste para coro-
navírus. A OPAS também continuou a doar reagentes e supri-
mentos de laboratório a pelo menos 36 países e territórios da 
Região, a fim de manter a devida vigilância e confirmação do 
SARS-CoV-2.

Ao contrário da vigilância da gripe ou de outros vírus respi-
ratórios, que se baseia em locais sentinela e testes seletivos 
de um número limitado de amostras, a vigilância da COVID-19 
exige testagem de um grande número de casos suspeitos. 
Isso exigiu maior número de pessoal treinado em laboratórios 
nacionais e subnacionais, bem como apoio intensificado para 
manter a disponibilidade de reagentes e testes e garantir o 
transporte adequado e seguro de suprimentos e amostras, 
conforme aumentava a demanda por testes.

Apesar dos esforços de apoio aos Laboratórios Nacionais da 
Saúde Pública (NPHL), no quais os diagnósticos foram centra-
lizados, o aumento contínuo do número de casos e amostras 
associadas recebidas ultrapassou a capacidade da maioria 
dos laboratórios, gerando atraso significativo nas amostras a 
serem processadas (mais de 30% em alguns países). Isso afe-
tou significativamente a conclusão dos resultados, que são 
fundamentais para a implementação de medidas de controle 
oportunas. Além disso, o transporte adequado das amostras 
de áreas remotas também pode afetar a qualidade do mate-
rial e aumentar ainda mais o tempo de entrega dos resultados.

A disponibilidade limitada de capacidade instalada para reali-
zar a detecção molecular [por métodos de Reação em Cadeia 
da Polimerase (PCR)] que requer infraestrutura sólida, equi-
pamentos especializados e pessoal bem treinado, é um dos 
principais motivos pelos quais a capacidade de diagnóstico 
foi centralizada nos NPHL ou em grandes laboratórios priva-
dos. Essa capacidade laboratorial geralmente está disponível 
apenas em grandes centros urbanos, resultando em acesso 
limitado e desigual aos testes para a população que reside em 
localidades remotas.

Em um esforço para aumentar o desenvolvimento e o acesso 
a plataformas diagnósticas adequadas em todas as regiões e 
países, a OMS lançou a Parceria de Diagnóstico do Acelerador 
de Acesso às Ferramentas COVID-19 (ACT), liderada pela OPAS 
nas Américas. Alinhada com esta iniciativa, a OPAS desenvol-
veu orientações para a introdução e implementação de mé-

todos alternativos de diagnóstico virológico, para a comple-
mentação e ampliação da capacidade de diagnóstico e para 
ampliação do acesso a testes para áreas remotas e populações 
em situação de vulnerabilidade, especialmente comunidades 
indígenas remotas, atualmente descobertas ou com difícil ou 
nenhum acesso a um diagnóstico oportuno.

O lançamento do teste de detecção rápida baseado em an-
tígeno (Ag-RDT), que foi validado e pode oferecer até 100% 
de especificidade e 80%-90% de sensibilidade, dependendo 
do cenário epidemiológico, tem permitido que os países des-
centralizem e ampliem sua capacidade de testagem. Esse tipo 
de teste pode ser realizado em qualquer local sob requisitos 
mínimos, respeitando as orientações de biossegurança. Outra 
opção de diagnóstico inclui a metodologia LAMP (amplifica-
ção isotérmica mediada por loop), que é um ensaio baseado 
em detecção molecular, menos complexo que o PCR, que 
pode ser realizado em qualquer instalação laboratorial básica. 
Embora essa opção possa ser facilmente implementada, ainda 
é necessário mais suporte de validação.

A expansão da capacidade de diagnóstico por meio da imple-
mentação de métodos alternativos para complementar um 
diagnóstico molecular mais complexo vai garantir melhor es-
tratégia de testagem e ampla cobertura nacional.

Desde a primeira caracterização do SARS-CoV-2, a OPAS incen-
tivou seus estados-membros a coordenar a vigilância genômi-
ca em seu território nacional, garantir a publicação oportuna 
de sequências na plataforma GISAID e notificar imediatamen-
te a primeira detecção de casos de infecção por variantes 
preocupantes do SARS-CoV-2, de acordo com a orientação 
da OMS sobre sequenciamento genômico do SARS-CoV-2. 
Entendendo que a detecção de variantes do SARS-CoV-2 de-
pende da capacidade que cada país possui de implementar 
a vigilância genômica, desde março de 2020, a OPAS/OMS 
tem acompanhado os países para fortalecer a referida vigi-
lância no âmbito da Rede Regional de Vigilância Genômica da 
COVID-19. Por meio da rede, a OPAS está apoiando mais de 
20 países de todas as três sub-regiões a fim de gerar dados 
de sequência genômica do SARS-CoV-2 de alta qualidade por 
meio de NGS e compartilhar suas sequências genômicas em 
tempo hábil com a GISAID. 

A geração de dados genômicos do SARS-CoV-2 permite me-
lhor entendimento da evolução do vírus nas diferentes va-
riantes, o que também tem implicações para a pesquisa e o 
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desenvolvimento de vacinas e terapêuticas. Esse esforço precisa ser sustentado para garantir 
maior representação das cepas que circulam nas Américas nesse esforço global de sequencia-
mento do SARS-CoV-2, de modo a monitorar como o vírus evolui e observar se as mutações 
mudarão o comportamento do vírus. Essas informações também são essenciais para fortalecer 
a investigação de casos e orientar os processos de tomada de decisão com base em evidências.

Pilar 6: Prevenção e controle de infecção e proteção da força 
de trabalho de saúde

A prevenção e controle de infecção (PCI) é fundamental para prevenir ou retardar a dissemina-
ção de um novo vírus com história natural obscura. Reforçar a necessidade de cumprimento das 
práticas de higiene das mãos, uso adequado e racional de equipamentos de proteção individual 
(EPI), limpeza e desinfecção de dispositivos médicos e manutenção de condições adequadas 
de água e saneamento (WASH) tem sido uma prioridade para países, territórios e para a OPAS 
desde o início da pandemia.

As atividades para reduzir a transmissão de pessoa para pessoa têm sido essenciais para prote-
ger os profissionais de saúde em todos os níveis, uma vez que têm sido relatadas infecções por 
COVID-19 em ambientes hospitalares e entre profissionais de saúde nos países da Região, so-
brecarregando ainda mais a capacidade dos sistemas nacionais de saúde para cuidar do excesso 
de pacientes durante um surto. Todos os países das Américas implementaram medidas para 
reforçar a PCI e, em 31 de dezembro de 2020, 33 países relataram ter um programa nacional de 
PCI e padrões WASH nas unidades de saúde.

Todos os países devem continuar a implementar os requisitos de PCI apropriados, tanto em 
nível nacional quanto nos estabelecimentos. Os serviços de saúde precisarão ser reorganizados 
com foco na melhoria da triagem e do isolamento para reduzir a transmissão de pessoa para 
pessoa nos estabelecimentos de saúde. Os países precisarão de apoio contínuo para fortalecer 
os programas de PCI, levando em consideração a governança, a liderança e a alocação de recur-
sos para conter patógenos endêmicos ou epidêmicos. As atividades de PCI precisarão ser inte-
gradas a outros programas correlatos, como os de HIV, tuberculose, hepatite viral e imunização.

Desde o início da pandemia, as compras internacionais de bens essenciais de resposta, como 
equipamentos de proteção individual (EPIs), ficaram dificuldades devido ao aumento na de-
manda global, à restrição do frete aéreo, bem como a restrições de embarque e proibições de 
exportação impostas pelos países fabricantes. Os países tiveram que procurar desenvolver fon-
tes locais de produção, incluindo fábricas de conversão de outros bens para produzir seus pró-
prios EPI e dispositivos médicos essenciais. A OPAS tem fornecido e continuará fornecendo EPIs 
para países e territórios, e também fortalecendo a capacidade dos países no planejamento para 
orientar a aquisição e a distribuição para áreas prioritárias. Essa escassez de EPI disponível para 
aquisição levou a OPAS a publicar considerações técnicas e regulamentares para os governos 
sobre o uso estendido, a reutilização e o reprocessamento de máscaras N95 e respiradores equi-
valentes. Embora o mercado global de produtos de EPI esteja um pouco menos limitado e com-
petitivo do que no início de 2020, alguns itens continuam difíceis de adquirir. A OPAS continua 
trabalhando com os Ministérios da Saúde para calcular as estimativas das necessidades de EPI, 
medicamentos essenciais e outros suprimentos com base em tendências e projeções epidemio-
lógicas. A análise e o planejamento são essenciais para orientar as aquisições e a subsequente 
distribuição às áreas priorizadas.

Profissional de saúde usando 
equipamento de proteção 
individual e aplicando 
medidas de controle e 
prevenção de infecção para 
evitar a transmissão do vírus 
em unidades de saúde.

Crédito: OPAS/OMS



17

Pilar 7: Manejo de casos, operações 
clínicas e terapêuticas
Como a COVID-19 surgiu como uma doença nova, pouco se 
sabia sobre sua progressão, protocolos adequados de trata-
mento e terapia para ajudar a salvar a vida dos pacientes e 
proteger os profissionais de saúde para que não contraíssem 
a doença.

No ano passado, muito se aprendeu sobre a eficácia da tera-
pêutica para o tratamento de casos de COVID-19. Ao longo 
de 2020, a OPAS continuou a compartilhar orientações sobre 
tratamento e manejo de casos baseados nas evidências atuais 
sobre a COVID-19 com todos os países e territórios por meio 
de uma “Atualização contínua das opções terapêuticas para a 
COVID-19: Resumo da evidência”.

A prestação oportuna de cuidados é essencial para salvar vi-
das. Desde o início de 2020, todos os estados-membros toma-
ram medidas significativas para fortalecer rapidamente seus 
sistemas de saúde pública em face da pandemia da COVID-19, 
incluindo o desenvolvimento de novos sistemas de encami-
nhamento para levar os pacientes às UTIs designadas para a 
resposta à COVID-19 que tivessem equipamentos médicos 
adequados para tratamento. A maioria dos países mapeou 
suas unidades de saúde de referência, suas capacidades e 
lacunas para o manejo de casos, e se concentrou na reorga-
nização e expansão dos serviços de saúde para atender às ne-
cessidades geradas pelo aumento exponencial de pacientes.

Uma autoavaliação de prontidão para a COVID-19 foi reali-
zada entre janeiro e abril de 2020 em mais de 579 hospitais 
(públicos e privados) em 19 países e territórios15. Os resulta-

15 Argentina, Bolívia (Estado Plurinacional da), Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Guatemala, Haiti, Honduras, México, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Peru, Suriname, Estados Unidos da América e Venezuela (República Bolivariana da).

dos indicaram níveis moderados de preparação em algumas 
áreas-chave, como capacidade laboratorial para diagnóstico 
de SARS-CoV-2, isolamento e manejo de casos. As pontuações 
foram mais baixas para áreas relacionadas ao atendimento de 
pacientes que exigem cuidados intensivos e à disponibilidade 
de equipamentos para atendimento médico, incluindo equi-
pamentos de proteção individual (EPI) e ventiladores.

Os sistemas de saúde têm sido desafiados a expandir a capa-
cidade de UTI por quase um ano e, conforme o aumento de 
casos continua, é cada vez mais difícil manter e expandir ainda 
mais a capacidade: há relatos de esgotamento na força de tra-
balho de saúde e de que os suprimentos e medicamentos de 
emergência para manejo de casos (ou seja, oxigênio, analgé-
sicos, sedativos, relaxantes musculares, anticoagulantes etc.) 
são escassos. A disponibilidade e segurança do pessoal de 
saúde tem sido um fator crítico na expansão dos serviços de 
saúde. Muitos países promulgaram ferramentas legais e nor-
mativas para a gestão de recursos humanos em saúde (RHS), 
sendo que alguns declararam que a COVID-19 era uma doen-
ça ocupacional. As restrições a viagens representaram um de-
safio adicional para os países com as capacidades nacionais 
mais baixas, uma vez que não puderam ser implantadas equi-
pes médicas internacionais de emergência – que poderiam 
exercer funções essenciais de emergência médica.

na Em 17 de março de 2021, muitos países da Região atin-
giram um ponto de ruptura na taxa de ocupação hospitalar 
(chegando ao limiar da taxa de ocupação ou além de 80%), 
em especial as UTIs, o que comprometeu a capacidade dos 
sistemas de saúde para lidar com o aumento exponencial de 
pacientes com COVID-19 e a demanda por hospital e cuida-
dos intensivos para pacientes com outras doenças (serviços 

Entrega de equipamento de 
proteção individual e outros 
suprimentos essenciais 
de saúde para apoiar os 
esforços de resposta à 
COVID-19 na Guatemala.

Crédito: OPAS/OMS
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essenciais de saúde). Uma análise de quatro países (Chile, 
Colômbia, México e Peru) indicou aumento de 161% na capa-
cidade de cuidados intensivos entre março de 2020 e março 
de 2021, com taxas de ocupação de até 93% em janeiro de 
2021. O Brasil relatou aumento de 61% na capacidade de UTI 
(incluindo Sistema Único da Saúde (SUS) e setor privado) en-
tre fevereiro de 2020 e janeiro de 2021, com 24 estados e o 
Distrito Federal com taxas de ocupação de UTI iguais ou su-
periores a 80% em março. Essa situação se manteve por vários 
meses, apesar dos esforços implementados para expandir a 
capacidade hospitalar

A expansão e a reorganização da rede de saúde continuarão a 
exigir ações e investimentos importantes de curto prazo para 
abordar as lacunas prioritárias identificadas e novas ondas de 
casos. À medida que os países começam a implementar cam-
panhas de vacinação, as unidades de saúde devem permane-
cer preparadas para grandes aumentos no número de casos 
suspeitos de COVID-19, o que continuará a colocar os profis-
sionais, os estabelecimentos e os suprimentos sob pressão 
por um longo período. Isso requer treinamento contínuo da 
equipe e fornecimento de orientação em várias áreas de ma-
nejo de casos, incluindo novos protocolos na COVID-19, como 
o manejo de casos leves em autoisolamento e a provisão de 
vias adequadas de atendimento. Devem ser implementadas 
considerações e programas especiais para populações de alto 
risco e   que enfrentam vulnerabilidades e/ou riscos, incluindo 
idosos, pacientes com doenças crônicas, populações indíge-
nas, gestantes, lactantes e crianças.

Outros desafios para os serviços de saúde em nível de país 
incluem lacunas nos recursos humanos e falta de incentivos; 
dificuldades de conectividade; escassez de medicamentos, 
suprimentos, dispositivos médicos, EPI e logística para reali-
zar investigação de casos e rastreamento de contatos; testes, 
triagem, atendimento domiciliar; entre outros. Desde o início 
da pandemia da COVID-19, os países e territórios da Região 
enfrentaram, em especial, dificuldades no acesso a tecnolo-
gias de saúde essenciais para a resposta, como diagnóstico in 
vitro, ventiladores e EPI, devido às restrições de exportação 
impostas pelos países fabricantes. O fechamento de frontei-
ras e as restrições de viagens aéreas dificultaram ainda mais 
o acesso e aumentaram os custos dos suprimentos essenciais. 
Essas restrições agravaram ainda mais as interrupções na ca-
deia de abastecimento de suprimentos essenciais de saúde, 
desencadeadas pelo impacto da pandemia na sua produção. 
A garantia de um acesso equitativo a tratamentos e às vacinas 

contra a COVID-19 continua sendo um dos principais desafios 
desta pandemia.

Pilar 8: Suporte Operacional e Logístico e 
Cadeias de Abastecimento

Esta pandemia sem precedentes criou interrupções graves nas 
cadeias regulares de abastecimento de suprimentos e equipa-
mentos médicos, bem como nos voos comerciais dos quais 
a OPAS dependia no passado para enviar seus especialistas e 
medicamentos, suprimentos e equipamentos. Os países têm 
se deparado com um mercado complexo para a aquisição 
de insumos e medicamentos relacionados à COVID-19, que 
exige controle de qualidade permanente dos produtos, visto 
que o mercado foi inundado com itens produzidos por ato-
res inescrupulosos. A OPAS tem trabalhado incansavelmente 
para apoiar os estados-membros na obtenção de recursos e 
arranjos logísticos necessários para adquirir e implantar su-
primentos e equipamentos médicos e de saúde essenciais em 
resposta à COVID-19.

Ao longo de 2020 e contando com sua rede de parceiros 
nacionais, regionais e internacionais, a OPAS tem apoiado e 
aconselhado os países em todos os assuntos relacionados a 
compras, transporte, frete, logística e especificações técnicas 
para equipamentos de proteção individual (EPI), concentrado-
res de oxigênio, diagnóstico in vitro e outros bens, suprimen-
tos e equipamentos essenciais para a resposta à COVID-19 
nas Américas. A OPAS continua a trabalhar com os países para 
desenvolver estratégias para atender às suas necessidades 
de aquisição. A Organização compartilha ferramentas para 
ajudar a quantificar os suprimentos essenciais, fornecer infor-
mações sobre a situação atual do mercado global e identificar 
fornecedores qualificados e obter informações sobre preços 
para a aquisição de equipamentos e suprimentos médicos.

Levando em conta a multiplicidade de fornecedores e as preo-
cupações com a qualidade dos produtos adquiridos, a OPAS 
fez da garantia de qualidade um componente crítico de seu 
apoio técnico para a aquisição de produtos, suprimentos e 
equipamentos. Em especial, a necessidade crítica de EPI re-
quer processos de garantia de qualidade para assegurar que 
os itens adquiridos atendam às especificações necessárias. A 
OPAS está aplicando critérios que foram desenvolvidos para 
orientar a aquisição de EPI e testes de diagnóstico in vitro 
(IVD) para COVID-19. O depósito da OPAS para estoques de 
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emergência de suprimentos e equipamentos continua mon-
tando kits de EPI para COVID-19.

A necessidade de acelerar o desenvolvimento e a disponibi-
lidade de tecnologias essenciais de saúde estimulou várias 
iniciativas globais de colaboração. Isso inclui o Acelerador de 
Acesso às Ferramentas COVID-19 (ACT), uma colaboração glo-
bal para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso 
equitativo a novos diagnósticos, terapêuticas e vacinas con-
tra a COVID-1916. Outro exemplo é o Apelo à Ação Solidária, 
um iniciativa liderada pela Costa Rica que promove o acesso 
global equitativo às tecnologias de saúde para COVID-19 por 
meio do agrupamento de conhecimentos, propriedade inte-
lectual e dados17. A facilitação do acesso a fornecedores inter-
nacionais na Região, a mobilização de recursos de doadores e 
a reorientação da fundos de cooperação serão continuamen-
te necessários para permitir a expansão do apoio da OPAS aos 
países e territórios necessitados.

Pilar 9: Fortalecimento de sistemas e 
serviços essenciais de saúde

A pandemia da COVID-19 criou uma pressão sem preceden-
tes sobre os sistemas e serviços de saúde dos países. Muitos 
países descobriram que não têm profissionais de saúde em 
número suficiente para gerenciar o aumento nos casos. 
Enquanto isso, a prioridade dada ao manejo da pandemia 
interrompeu outros serviços e programas de saúde de ro-
tina, incluindo campanhas de vacinação, serviços de saúde 
reprodutiva, eliminação da malária, prevenção e controle da 
tuberculose e programas para doenças não transmissíveis. 
Essa situação tem sido agravada pelo estresse e cansaço dos 
profissionais de saúde, em sua maioria mulheres, com alto ris-
co de esgotamento, sobrecarregando ainda mais a capacida-
de dos sistemas de saúde locais de atender às necessidades 
urgentes de saúde. Além disso, o impacto da pandemia nas 
cadeias de abastecimento tem dificultado os esforços para 
garantir medicamentos e suprimentos para outros problemas 
de saúde. A OPAS priorizou o desenvolvimento de orientações 
e ferramentas para informar os países sobre como avaliar os 
recursos existentes e formular estratégias para preencher as 
lacunas identificadas sem prejudicar a luta contra a COVID-19.

16 Organização Mundial da Saúde. Acesso às ferramentas do acelerador COVID-19 (ACT). Disponível em: https://www.who.int/publications/m/item/
access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator

17 Organização Mundial da Saúde. Conclamação à ação solidária. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/
global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action

A COVID-19 tem afetado particularmente a continuidade dos 
serviços essenciais prestados no primeiro nível de atenção, 
especialmente nas áreas periurbanas e rurais e entre as po-
pulações indígenas, devido ao já existente déficit de profissio-
nais de saúde, medidas de distanciamento social, profissionais 
infectados e o fechamento de várias unidades de atenção pri-
mária. Os resultados preliminares da segunda rodada da en-
quete sobre Serviços Essenciais da Saúde realizada na Região 
durante o período de fevereiro-março de 2021 indicam inter-
rupções importantes nos serviços essenciais. As plataformas 
mais afetadas pelas políticas governamentais foram o aten-
dimento ambulatorial e comunitário (71% dos países que in-
formaram). A porcentagem de países que relatam interrupção 
parcial ou grave dos serviços varia de acordo com as áreas do 
programa: 55% para planejamento familiar e contracepção; 
47% para cuidados pré-natais; 39% e 37% para serviços de va-
cinação de rotina em unidades de saúde e extensão de servi-
ços, respectivamente; 47% para diagnóstico e tratamento de 
doenças não transmissíveis; 47% para diagnóstico e tratamen-
to de câncer; 77% para serviços de saúde mental, entre outros.

Vinte países começaram a reorganizar seus primeiros níveis de 
atendimento para responder à pandemia. As ações realizadas 
incluíram educação e comunicação (67%), investigação de ca-
sos e rastreamento de contatos (63%), triagem (63%), testes 
(42%), encaminhamentos (54%) e acompanhamento de casos 
e contatos na comunidade (54%). As principais ações realiza-
das para a continuidade dos serviços essenciais de saúde se 
referem ao atendimento de gestantes (58%) e recém-nascidos 
(54%), vacinações (63%), provisão de medicamentos (42%) e 
acompanhamento de pacientes com doenças crônicas por te-
leconsulta ou atendimento domiciliar (71%).

Embora a prioridade dos sistemas de saúde seja prevenir a in-
fecção, reduzir a transmissão e fornecer cuidados e tratamen-
to adequados para os pacientes com COVID-19, as doenças 
não transmissíveis (DNTs) continuam a representar o maior 
fardo para a saúde. Nas Américas, estima-se que uma em 
cada quatro (220 milhões) pessoas tenha pelo menos uma 
DNT, incluindo doenças cardiovasculares, diabetes, cânceres 
e doenças respiratórias crônicas, entre outras. Essa população 
necessita de acesso a serviços essenciais de DNTs para garan-
tir a continuidade do manejo da doença. Além disso, as pes-
soas com DNTs e os idosos correm maior risco de desenvolver 

https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
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COVID-19 grave e morrer como resultado disso, tornando essa 
população altamente vulnerável.

De acordo com uma avaliação feita em 2020, os serviços am-
bulatoriais para doenças não transmissíveis (DNTs) continuam 
a ser mantidos, com acesso limitado, em 18 países (64%) e 
com acesso total em 7 países (25%). As principais razões para a 
interrupção dos serviços de DNTs incluem cancelamento dos 
serviços de cuidados eletivos (14 de 24 países, ou 58%), rea-
locação de equipe clínica para a resposta à COVID-19 (24/12, 
50%) e não apresentação de pacientes (12/24, 50%). Desde 
abril de 2020, por meio de suas representações nos países, a 
OPAS realizou quatro enquetes sobre serviços de imunização 
de rotina (IM) cobrindo 39 países. Verificou-se que os serviços 
de IM de rotina foram mantidos em 31 (79%) países; no en-
tanto, 8 países (21%) sofreram suspensão parcial dos serviços. 
Sessenta por cento dos países realocaram recursos de TB para 
a COVID-19, e houve redução na frequência de consultas am-
bulatoriais para tratamento de TB suscetível a medicamentos 
de até 86% entre os pacientes com TB-MR. Os tratamentos 
de HIV continuaram ininterruptos apesar da escassez, graças 
às medidas de mitigação implementadas pelos países e ter-
ritórios, incluindo o apoio da OPAS por meio de seu Fundo 
Estratégico.

A continuidade dos serviços essenciais de saúde prestados no 
primeiro nível de atenção foi especialmente afetada nas áreas 
periurbanas e rurais e entre as populações indígenas. Isso se 
relaciona ao déficit já existente de profissionais de saúde, jun-
tamente com medidas de distanciamento social, profissionais 
de saúde infectados e o fechamento de várias unidades de 
atenção primária nessas áreas. As principais limitações enfren-
tadas pelo primeiro nível de atenção incluem a lacuna de re-
cursos humanos e também a falta de incentivos; dificuldades 
de conectividade; escassez de medicamentos, suprimentos, 
dispositivos médicos e EPI; e a logística para conduzir inves-
tigação de casos e rastreamento de contatos, testes, triagem, 
atendimento domiciliar, gerenciamento de centrais de atendi-
mento e teleconsultas. 

Quando os sistemas de saúde estão sobrecarregados, tanto a 
mortalidade direta por um surto quanto a mortalidade indire-
ta por doenças evitáveis   e tratáveis   aumentam drasticamente. 
Enquanto os países continuam a combater a pandemia, é fun-

18 Por mais de 40 anos, o Fundo Rotativo da OPAS apoiou 42 Eestados-membros e Territórios na captação da demanda prevista de vacinas, seringas e outros 
suprimentos de imunização correlatos em toda a região e aproveitar as economias de escala de modo a garantir o acesso a vacinas de alta qualidade a preços 
acessíveis.

damental minimizar as interrupções na saúde causadas pela 
COVID-19 e garantir a continuidade dos serviços essenciais de 
saúde para atender a outras necessidades urgentes de saúde. 
Os países continuarão a precisar tomar decisões difíceis para 
equilibrar as demandas de resposta direta à COVID-19, ao 
mesmo tempo em que se envolvem no planejamento estra-
tégico e em ações coordenadas para manter a prestação de 
serviços essenciais de saúde, mitigando o risco de colapso 
do sistema. Com a redução das receitas fiscais, os governos 
enfrentam restrições significativas de recursos para enfrentar 
a pandemia e, ao mesmo tempo, manter os serviços essen-
ciais de saúde. A OPAS está trabalhando com os Ministérios 
da Saúde e outras partes interessadas para avaliar como os 
sistemas de saúde podem continuar operando nos níveis ne-
cessários para proteger e manter os ganhos de saúde pública 
alcançados desde a virada do milênio.

Pilar 10: Vacinação

Desde o início da pandemia, a OPAS forneceu cooperação 
técnica aos estados-membros para manter os programas 
nacionais de imunização como prioridade de saúde pública, 
além de se preparar para a introdução e distribuição de va-
cinas contra a COVID-19 com base na estrutura de valores e 
roteiro estabelecido pelo SAGE da OMS e adotado pelo Grupo 
Consultivo Técnico da OPAS, bem como pela Força-Tarefa de 
Vacinas contra a COVID-19 da OPAS. A OPAS/OMS estima que, 
para um país típico da América Latina e Caribe, a carga de cus-
to inicial da nova vacina contra a COVID-19 poderia ser de 12 a 
18 vezes o orçamento nacional de imunização do país, e para 
adquirir a vacina para 20% de sua população total – o volume 
necessário para cobrir os grupos considerados de maior risco 
– prevê-se que os países terão de investir até três vezes os seus 
orçamentos anuais de vacinação em 2021.

Para apoiar esse amplo esforço regional, será necessário apoio 
adicional para aumentar a cooperação técnica e fornecer 
apoio operacional, logístico e de compras aos estados-mem-
bros. Por meio do Mecanismo COVAX, a OPAS é o principal ór-
gão de aquisição da vacina contra a COVID-19 para a Região 
por meio de seu Fundo Rotativo18. Em relação ao apoio opera-
cional, logístico e de compras, prevê-se que a introdução da(s) 
vacina(s) aumentará em 80% o volume de doses da vacina 
que serão adquiridas por meio do Fundo Rotativo da OPAS em 
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2021 em comparação com sua operação anual normal, com 
aumento de 109% no volume de seringas e um aumento de 
80% nos custos de remessa e transporte correlatos. Os cus-
tos associados, como frete e seguro para vacinas, bem como 
aquisição de seringas e caixas de segurança, seriam requisitos 
adicionais.

A introdução da nova vacina contra a COVID-19 já impôs pres-
sões fiscais sem precedentes aos orçamentos nacionais dos 27 
países autofinanciados das Américas, com a transferência de 
mais de US$ 433 milhões em pagamentos adiantados para o 
Mecanismo COVAX em outubro 2020 e mais US$ 660 milhões 
em garantias financeiras. Isso deve ser equilibrado com os 
problemas que os países enfrentam para manter seus serviços 
essenciais de saúde pública. Adicionalmente, dependendo do 
tipo de vacina que se tornar disponível na Região, haverá uma 
possível necessidade regional contínua de compra de equipa-
mentos de cadeia de ultrafrio.

Em toda a região, a OPAS tem fornecido aos países apoio e 
orientação contínuos para que preparem o desenvolvimento 

19 Ver o Esquema de Acesso Justo e Alocação desenvolvido pela OMS e aprovado pelos estados-membros.

dos planos nacionais de implantação da vacinação contra a 
COVID-19, bem como estratégias relacionadas ao financia-
mento da compra de vacinas e ao tratamento da hesitação 
vacinal. É importante destacar que os planos nacionais de 
implantação de vacinação são definidos pela situação epi-
demiológica do país, por avaliações de vulnerabilidade (por 
exemplo, comorbidades, acesso a serviços de saúde e desi-
gualdades correlatas, pobreza e populações deslocadas) e 
pelas características dos produtos vacinais à medida que se 
tornarem disponíveis19.

No contexto da hesitação infodêmica e vacinal entre certos 
grupos populacionais, a OPAS está apoiando os países para me-
lhorar a confiança da população no programa de imunização e 
alcançar alta aceitação das vacinas contra a COVID-19 por meio 
de sessões virtuais e do desenvolvimento de materiais, como 
orientações para os profissionais de saúde sobre comunicações 
referentes à vacinação, recomendações para o desenvolvimen-
to de planos de comunicação de crise relacionados à segurança 
das vacinas e materiais para mídia social para responder a per-
guntas e preocupações do público em geral.

Profissional de saúde 
da unidade de terapia 
intensiva recebendo sua 
primeira dose de uma vacina 
contra a COVID-19 em 
Cundinamarca, Colômbia.

Crédito: OPAS/OMS
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Estratégia de Resposta 
na Região das Américas
A estratégia da OPAS/OMS para a Região das Américas está alinhada com o Plano Estratégico de 
Preparação e Resposta da OMS (SPRP 2021 atualizado) e com as correlatas Orientações de Planejamento 
Operacional.  O Plano Operacional estabelece as ações prioritárias nacionais e globais para atingir esses 
objetivos; e a OPAS/OMS fornece a liderança regional e a cobertura nacional para traduzir esse plano 
em ação em solidariedade com todas as comunidades, os países e os parceiros. Esse documento define 
a estratégia regional para as Américas e o apoio de que necessitamos para cumprir esse encargo vital.

A estratégia atual pressupõe que os países da Região continuarão a vivenciar surtos ou ondas 
epidêmicas recorrentes, intercalados com períodos de baixa transmissão nos próximos 24 me-
ses. A interação entre os ajustes das medidas de saúde pública e de distanciamento social e o 
alcance da cobertura em nível populacional de uma vacina contra a COVID-19 que seja segura, 
eficaz e equitativamente acessível determinará o quadro epidemiológico nos níveis nacional e 
subnacional. Se a vacinação for primeiramente direcionada a pessoas idosas ou com doenças 
subjacentes, podemos esperar redução gradual na gravidade dos surtos e, portanto, na carga 
de hospitalizações e mortes. Nos lugares onde a cobertura vacinal em nível populacional não 
for homogênea, podemos continuar tendo intensa transmissão localizada e carga contínua em 
grupos de difícil acesso e em situação de vulnerabilidade (por exemplo, populações periurba-
nas, populações indígenas).

Os países e os territórios precisarão continuar fortalecendo e apoiando sistemas de saúde equi-
tativos, responsivos e adaptativos em face dos riscos desta pandemia, para que a saúde e o 
bem-estar das sociedades e de todas as pessoas, bem como o desenvolvimento social e eco-
nômico da Região possam ser mantidos. Juntamente com a implementação em curso da vaci-
nação contra a COVID-19, os países devem continuar a implementar uma série abrangente de 
medidas, de acordo com sua capacidade e seu contexto, para retardar a transmissão e reduzir a 
mortalidade associada à COVID-19 com o objetivo de alcançar e/ou manter um nível estável de 
baixo nível ou ausência de transmissão. Isso é importante porque os impactos socioeconômicos 
e de saúde pública foram profundos na Região, afetando desproporcionalmente as populações 
em situação de vulnerabilidade. Deve haver estratégias apropriadas em nível nacional e sub-
nacional para equilibrar medidas que abordem a mortalidade direta atribuível à COVID-19, a 
mortalidade indireta causada pela sobrecarga dos sistemas de saúde e a interrupção de outros 
serviços essenciais de saúde e sociais, bem como os efeitos prejudiciais agudos e de longo prazo 
sobre a saúde e o bem-estar que sobrevirão como consequências socioeconômicas de certas 
medidas de resposta.

Uma das prioridades da 
OPAS é garantir acesso 
equitativo e oportuno às 
vacinas contra a COVID-19 
para os estados-membros a 
fim de salvar vidas e suprimir 
a transmissão da doença.

Crédito: OPAS/OMS

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.02
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.03
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-2021.03
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Em cada um dos países e territórios, a pandemia da COVID-19 
exige e continuará exigindo liderança e responsabilidade na-
cionais e locais inclusivas, estreita coordenação entre os dife-
rentes níveis de governo, compromisso intersetorial de todo 
o governo e de toda a sociedade para sustentar esforços con-
sistentes, equitativos e robustos de resposta, mitigação e re-
cuperação a médio e longo prazos. Para acabar com a pande-
mia da COVID-19 é preciso suprimir a transmissão e reduzir a 
mortalidade e a morbidade em todos os países e em todos os 
contextos; reduzir a exposição, capacitando e permitindo que 
as comunidades adotem comportamentos que diminuam o 
risco; combater e desenvolver resiliência à desinformação e 
às informações falsas; e acelerar o acesso a novas ferramentas 
para a COVID-19, incluindo vacinas e diagnósticos rápidos.

Objetivo

O objetivo geral da estratégia de resposta é apoiar os países e 
territórios da Região das Américas no controle da pandemia, 

desacelerando a transmissão e reduzindo a mortalidade asso-
ciada à COVID-19.

Objetivos específicos:

Salvar vidas e proteger os indivíduos e as populações que en-
frentam as vulnerabilidades mais graves, incluindo os profis-
sionais de saúde

Limitar a transmissão de pessoa para pessoa, incluindo a re-
dução de infecções secundárias entre contatos próximos, para 
retardar a propagação da doença.

Espera-se que esses objetivos sejam alcançados por meio de 
uma combinação de intervenções, que considere as experiên-
cias e lições aprendidas durante o ano de 2020, de modo a 
apoiar a resposta regional e aumentar as atividades de pronti-
dão e as operações de resposta de cada país.

O armazém humanitário 
regional estratégico da OPAS/
OMS no Panamá tem sido 
fundamental no apoio à 
distribuição de suprimentos e 
equipamentos extremamente 
necessários para a resposta 
à COVID-19 a todos os países 
da Região das Américas.

Crédito: OPAS/OMS
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Ações prioritárias

Coordenação, planejamento, financiamento e monitoramento

Em âmbito regional

 y Estabelecer e manter coordenação internacional e apoio operacional por meio de mecanis-
mos existentes, parcerias estratégicas e vínculos com a comunidade global.

 y Manter canais de comunicação formais com os estados-membros (por meio dos pontos 
focais nacionais do RSI) para facilitar o compartilhamento de informações.

 y Participar da coordenação global de especialização no assunto de modo a reunir informa-
ções em tempo real e atualizar as orientações disponíveis.

 y Fornecer conhecimentos técnicos, orientações e ferramentas atualizadas aos estados-
-membros.

 y Apoiar a capacidade de ampliação de recursos humanos e as implantações relacionadas à 
resposta

 y Coordenar com as cadeias de abastecimento globais a provisão de recursos adicionais (por 
exemplo, EPI, kits de laboratório) a serem distribuídos em âmbito de país.

 y Participar e contribuir nos debates globais sobre prioridades em pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação, inclusive no tocante a uma vacina segura e eficaz e a sua distribuição 
equitativa.

Em âmbito do país

Apoiar as autoridades nacionais a:

 y Atualizar o plano operacional específico do país com as necessidades estimadas de 
recursos para preparação e resposta à COVID-19, incluindo a prontidão das vacinas e as 
prioridades de pesquisa e inovação (ver Pilar 10 Vacinação), bem como os investimentos 
antecipados para a recuperação.

 y Mapear a presença de populações de difícil alcance em situação de vulnerabilidade, avaliar 
suas necessidades específicas (incluindo aquelas relacionadas a gênero e diversidade cul-
tural) e garantir que elas sejam incluídas como parceiras nos planos para a COVID-19.

 y Integrar a prontidão da vacina e a coordenação da implantação no sistema nacional 
existente de gestão multissetorial de incidentes (ou equivalente) ou no comitê de coorde-
nação nacional da COVID-19.

 y Avaliar o impacto direto da COVID-19 e adaptar estratégias a diferentes contextos com 
base na compreensão local da gravidade da pandemia e outras necessidades de saúde, 
com foco na redução das desigualdades sociais e de saúde que afetam desproporcional-
mente os grupos de risco e aqueles em situação de vulnerabilidade.
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 y Atualizar as métricas do país e os sistemas de monitoramento e avaliação para avaliar a 
efetividade e o impacto das medidas planejadas no controle da COVID-19 e as barreiras à 
sua aplicação.

 y Determinar e monitorar a adequação da resposta a ser adotada pelo cenário de transmis-
são, nível de governo e/ou situação de carência de capacidade ou necessidade de auxílio 
humanitário20.

 y Desenvolver e participar de estudos de pesquisas multinacionais que avaliem vacinas, 
terapêuticas e diagnósticos, bem como pesquisas contextualizadas sobre as ações para a 
COVID-19 em situações de carência de capacidade ou necessidade de auxílio humanitário.

 y Preparar-se para a aprovação regulamentar, autorização de comercialização e vigilância 
pós-comercialização de produtos para COVID-19 (por exemplo, diagnósticos laboratoriais, 
terapêuticas, vacinas), quando disponíveis.

 y Implementar e emitir orientações sobre medidas de saúde pública e medidas sociais, 
incluindo a abordagem das barreiras de gênero, culturais e outras enfrentadas por popula-
ções e comunidades específicas em situações de vulnerabilidade. 

 y Consultar os países vizinhos, outros países e órgãos regionais sobre o planejamento e 
manejo da pandemia da COVID-19 em todos os setores e aplicar as lições aprendidas com 
os países que estão reabrindo com sucesso sua sociedade.

 y Realizar análises inter-ações (IAR) e análises pós-ação (AAR) de acordo com o RSI (2005), 
bem como exercícios de simulação para avaliar os planos e procedimentos de resposta do 
país e reforçar a prontidão e a capacidade de resposta à COVID-19. Documentar as lições 
aprendidas para orientar o desenvolvimento de capacidade futura, incluindo atividades de 
preparação e resposta. 

 y Elaborar/atualizar políticas de saúde pública com a contribuição apropriada de diversos 
representantes de confiança da comunidade e envolver as comunidades como parceiros 
iguais na adaptação e implementação de medidas de resposta.

 y Desenvolver e implementar estratégias de médio e longo prazo para intensificar a ação 
intersetorial a fim de abordar os determinantes sociais da saúde, prevenir situações futuras 
semelhantes e reduzir as inequidades em saúde.

Comunicação de risco, envolvimento da comunidade e gestão infodêmica

 y Apoiar os países no desenvolvimento/atualização de planos e materiais de RCCE para CO-
VID-19, ajustados para populações específicas em situações de vulnerabilidade, conforme 
apropriado, e comunicar-se de forma rápida, regular e transparente com a população nos 
idiomas locais, de maneira apropriada em termos culturais e de gênero, por meio de canais 
de comunicação relevantes.

 y Apoiar os países no desenvolvimento e no fornecimento de materiais de comunicação de 
risco para viajantes, especialmente nos pontos de entrada no país.

 y Trabalhar com os países na gestão infodêmica a fim de garantir que informações e orien-
tações factuais baseadas em evidências dissipem rumores, desinformação e informações 
falsas.

20 https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19

https://www.who.int/publications-detail/critical-preparedness-readiness-and-response-actions-for-covid-19
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 y Apoiar os países no fortalecimento e na manutenção da infraestrutura, das redes e da 
equipe de tecnologia da informação e comunicação (TIC), e preparar-se para os picos de 
demanda em todos os setores e níveis.

 y Apoiar os países no estabelecimento de campanhas e outras estratégias de mudança 
comportamental, envolvendo as comunidades, de modo a efetuar mudanças sociais e 
comportamentais com base em evidências e necessidades, criando ambientes de apoio e 
garantindo que todo o envolvimento seja culturalmente pertinente e sensível ao gênero.

 y Monitorar a efetividade do plano RCCE e documentar as lições aprendidas para orientar 
futuras atividades de preparação e resposta.

 y Apoiar os países a promover o envolvimento da comunidade e uma governança inclusiva 
para a cocriação de soluções locais e respostas à pandemia e suas consequências, incluin-
do o desenvolvimento de planos de mobilização social e envolvimento da comunidade, 
com base nos mecanismos de resposta existentes e contextualizados para o ambiente e a 
comunidade.

 y Fornecer apoio para desenvolvimento da capacidade comunitária de resiliência e coesão 
social (ou seja, educação em saúde, mediadores de saúde, voluntários de rastreamento de 
contatos)

 y Desenvolver e divulgar orientações e modelos para aspectos de RCCE da resposta

Vigilância, investigação epidemiológica, rastreamento de contatos e ajuste de 
medidas sociais e de saúde pública

 y Rastrear, analisar, prever e compartilhar tendências epidemiológicas e dados desagregados 
em nível nacional e global

 y Apoiar os países na integração da vigilância da COVID-19 nos planos e estratégias de vigi-
lância nacionais, bem como melhorar ou adaptar os sistemas existentes de vigilância de 
doenças respiratórias, incluindo vigilância baseada em indicadores e vigilância baseada em 
eventos e combinando dados contextuais, como alertas comunitários, taxas de hospitali-
zação e ocupação de leitos e dados gerais de mortalidade para fornecer um quadro mais 
preciso e equilibrado da incidência de casos e mortes por COVID-19. Apoiar a continuidade 
da vigilância de síndromes gripais (SG) e de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG) 
e/ou outra vigilância sindrômica.

 y Reforçar a detecção ativa de casos e melhorar os sistemas de vigilância existentes para 
permitir o monitoramento da transmissão da COVID-19.

 y Divulgar definições de caso atualizadas, formulários de notificação e orientações de vigi-
lância para os países.

 y Treinar e equipar equipes multidisciplinares de resposta rápida (sediadas na comunidade 
e sensíveis à cultura/gênero) para investigar imediatamente os casos e clusters, ampliar o 
manejo de casos e conduzir o isolamento individual de casos, aumentar o rastreamento e 
a quarentena de contatos, levando devidamente em consideração o contexto cultural e as 
normas de gênero existentes.

 y Apoiar os países no estabelecimento de um sistema nacional de rastreamento de conta-
tos (incluindo banco de dados de contatos) por meio de abordagem que envolva toda a 
sociedade.
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 y Apoiar os países na implementação de estratégias de vigilância para monitorar ativamente 
e relatar aos sistemas laboratoriais/epidemiológicos globais, como o Sistema Global de 
Vigilância e Resposta à Gripe, as tendências, os impactos e as perspectivas populacionais 
das doenças.

 y Fornecer análise robusta e oportuna de dados epidemiológicos e sociais para as partes 
interessadas relevantes a fim de orientar continuamente a avaliação de risco e apoiar a 
tomada de decisão operacional para a resposta.

 y Coletar dados desagregados sobre como diferentes grupos populacionais (em especial 
grupos em situações de vulnerabilidade) acessam os serviços de saúde (desagregados por 
variáveis-chave como sexo, idade, etnia, situação socioeconômica e geografia) e utilizá-los 
para analisar os desfechos de morbidade e mortalidade.

 y Apoiar os países na adoção e na implementação de protocolos de investigação epidemio-
lógica padronizados, como os estudos soroepidemiológicos Unity, a fim de responder a 
perguntas sobre a proporção da população que permanece em maior risco, os padrões de 
transmissão, a presença e duração de qualquer imunidade na população, gravidade clínica, 
fatores de risco para infecção e nível de adesão às medidas não farmacológicas.

Pontos de entrada, viagens e transportes internacionais e reuniões em massa

 y Apoiar os países na preparação de avaliações de saúde rápidas e de locais de isolamento 
para manejo de passageiros doentes e contatos identificados, conduzir uma busca ativa de 
casos em pontos de entrada em coordenação com as partes interessadas e tomar provi-
dências para o transporte seguro de pacientes ou contatos até os estabelecimentos de 
saúde designados.

 y Apoiar os países no desenvolvimento, no ajuste e na implementação de um plano de 
emergência de saúde pública nos pontos de entrada e garantir que uma abordagem ba-
seada em risco seja aplicada para a tomada de decisão sobre as medidas de mitigação de 
risco relacionadas a viagens no contexto da COVID-19.

 y Desenvolver orientação conjunta, treinamento e declarações de apoio para prevenção e 
manejo da COVID-91 no contexto das viagens e transportes internacionais, inclusive em 
portos, aeroportos e travessias terrestres.

 y Continuar a apoiar o compartilhamento de lições e experiências dos países sobre como 
aplicar uma abordagem baseada em riscos para viagens internacionais no contexto da 
COVID-19.

 y Apoiar os países e os organizadores de reuniões em massa na avaliação, mitigação e comu-
nicação do risco de transmissão do SARS-CoV-2 associado a eventos esportivos, religiosos, 
de entretenimento e outros, incluindo os não planejados/espontâneos, com o objetivo de 
facilitar a adoção de processos de tomada de decisão baseados em evidências para even-
tos, no tocante à realização, ao adiamento ou à adaptação desses eventos.

 y Continuar a desenvolver e divulgar a posição política da OMS sobre as considerações 
legais, éticas, científicas e tecnológicas relacionadas aos requisitos de comprovação de 
vacinação contra a COVID-19 para viajantes internacionais, de acordo com as disposições 
relevantes do RSI.
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 y Coordenar com as partes interessadas relevantes o desenvolvimento de padrões para a 
documentação digital e plataformas digitais interoperáveis. Isso incluirá a documentação da 
situação da vacinação em preparação para o amplo acesso à vacina.

 y Monitorar as medidas tomadas por governos e entidades privadas que afetam as viagens e o 
comércio internacional e avaliar a efetividade dessas medidas. Também trabalhar em estreita 
colaboração com os países e partes interessadas relevantes para garantir que sejam sempre 
priorizadas as viagens internacionais para ações de emergência e humanitárias, pessoal essen-
cial, repatriações e transporte de carga de suprimentos essenciais.

Laboratórios e diagnósticos

 y Continuar a prestar assistência técnica aos países a fim de que se preparem para a introdução 
e implementação dos diagnósticos de COVID-19, incluindo aconselhamento sobre estratégias 
diagnósticas, com vista a fortalecer as capacidades laboratoriais a longo prazo.

 y Fornecer suporte para aumentar o acesso aos estabelecimentos designados de testagem para 
SARS-CoV-2, incluindo a integração da capacidade de diagnóstico de outros setores, incluindo 
pesquisa, laboratórios acadêmicos ou veterinários, ou a implantação de laboratórios móveis de 
resposta rápida (RRMLs).

 y Dar suporte a sistemas padronizados para testes moleculares em toda a região.
 y Fornecer orientações atualizadas (inclusive para coleta e envio de amostras, bioproteção e 

biossegurança, protocolos laboratoriais), reagentes e treinamento para a detecção molecular 
do SARS-CoV-2.

 y Continuar garantindo a disponibilidade de suprimentos de laboratório, reagentes e testes para 
COVID-19, incluindo painéis de avaliação externa de garantia de qualidade, quando dispo-
níveis. Isso pode ser feito por meio de aquisições ou por meio de apoio aos países para que 
aumentem a produção nacional.

 y Realizar mais treinamentos ou cursos de atualização à medida que a situação evolui.
 y Orientar as decisões dos países na aquisição de diferentes tipos de testes – apoio para a imple-

mentação de orientações (a OPAS divulgou considerações e critérios sobre testes diagnósticos, 
seu uso e eficácia).

 y Apoiar os países a aumentar o acesso ao sequenciamento genômico para SARS-CoV-2, por 
meio de capacitação nacional e encaminhamento internacional, bem como monitorar e com-
preender continuamente as variantes preocupantes por meio do esquema de monitoramento 
de risco.

 y Facilitar o compartilhamento de dados de sequência genética e materiais de vírus de acordo 
com os protocolos estabelecidos para a COVID-19.

 y Apoiar o desenvolvimento e implementação de planos de pico de demanda para gerenciar o 
aumento da demanda por testes; cogitar a conservação de recursos laboratoriais em antecipa-
ção a uma possível transmissão generalizada da COVID-19.

 y Apoiar e conduzir pesquisas de implementação para otimizar o uso de testes novos ou inova-
dores em diferentes contextos, como Ag-RDTs, e contribuir para a aceleração do acesso equita-
tivo às novas ferramentas para COVID-19.
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 y Avaliar o possível impacto do aumento da capacidade de testes para COVID-19 no diag-
nóstico de outras doenças no país, de modo a não comprometer o controle de outras 
doenças, em especial TB, HIV, hepatite viral e resistência antimicrobiana

 y Documentar as lições aprendidas e aproveitar as capacidades laboratoriais fortalecidas 
durante a resposta para melhorar a preparação a longo prazo.

Prevenção e controle de infecção e proteção da força de trabalho de saúde

 y Apoiar a avaliação rápida da capacidade de PCI em todos os níveis do sistema de saúde, 
incluindo público, privado, práticas tradicionais e farmácias, bem como em locais públicos 
e espaços comunitários onde o risco de transmissão na comunidade seja considerado alto.

 y Trabalhar com as partes interessadas para compreender e prever rapidamente as necessi-
dades de PCI relacionadas à vacinação, às atividades com ênfase particular nos contextos 
de FCV e a outras situações de baixa capacidade nas quais a OPAS/OMS e os parceiros 
provavelmente cumprirão o papel de provedores de último recurso.

 y Apoiar as autoridades nacionais na reorganização de seus serviços de saúde, especialmen-
te para triagem e isolamento, de modo a limitar a transmissão entre seres humanos nas 
unidades de saúde, levando em consideração as desigualdades de gênero nos serviços de 
saúde.

 y Fornecer informações atualizadas aos países, incluindo orientações e recomendações, 
como o uso apropriado de equipamentos de proteção individual e orientações de PCI para 
prestadores de cuidados domiciliares e comunitários.

 y Colaborar na atualização de especificações técnicas cruciais sobre a qualidade, característi-
cas de desempenho e padrões de EPI correlatos, a serem usados   no contexto da COVID-19, 
bem como em pesquisas inovadoras de EPI.

 y Apoiar a aquisição, a distribuição e o gerenciamento de EPIs apropriados e de dispositivos 
ou suprimentos médicos essenciais, sempre que possível, bem como apoiar os países na 
ampliação da capacidade de produção nacional, se a aquisição não for possível.

 y Apoiar o desenvolvimento ou a atualização de planos nacionais de PCI, inclusive no geren-
ciamento de suprimentos de EPI, a necessidade de capacidade de pico de demanda de PCI 
e o manejo e monitoramento de doenças respiratórias em profissionais de saúde expostos 
a casos confirmados de COVID-19.

 y Garantir que produtos WASH críticos sejam priorizados nas iniciativas de apoio da cadeia 
de abastecimento global e regional, apoiar a produção local de itens essenciais de higiene 
e prevenção.

 y Advogar a inclusão de serviços WASH nos pacotes de resposta econômica para apoiar famí-
lias vulneráveis   e afetadas por crises.

 y Defender e apoiar o acesso a serviços WASH em locais públicos e espaços comunitários 
de maior risco, com considerações especiais para locais comuns com grupos populacio-
nais que enfrentam vulnerabilidades e riscos específicos (por exemplo, moradores de rua, 
povos indígenas, mulheres e meninas que sofrem violência de gênero, pessoas deslocadas 
pela violência, migrantes e populações de cuidados de longo prazo) e centros de isolamen-
to da comunidade.
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 y Apoiar o desenvolvimento de planos mortuários para gerenciar o aumento do número de 
cadáveres devido às mortes por COVID-19 e as medidas para sepultamento seguro, respei-
tando as tradições e costumes locais realizar mais treinamentos ou cursos de atualização à 
medida que a situação evolui.

 y Coletar e relatar dados padronizados sobre morbidade e mortalidade de profissionais de 
saúde, desagregados por sexo, idade e grupo ocupacional, no mínimo, e apoiar as auto-
ridades nacionais na monitoração e avaliação periódicas dos indicadores de PCI e WASH, 
que expressem a existência de infraestruturas adequadas e a implementação das melhores 
práticas no ponto de atendimento em unidades de saúde e espaços públicos selecionados, 
utilizando ferramentas padronizadas.

 y Trabalhar com os países para documentar as lições aprendidas e aproveitar as capacidades 
fortalecidas durante a resposta para melhorar a PCI para funções de preparação e resposta 
de longo prazo, bem como para a segurança geral dos serviços prestados por meio de 
abordagem de atenção primária de saúde.

Manejo de casos, operações clínicas e terapêuticas

 y Fornecer orientação para a gestão e coordenação de redes de saúde para garantir o 
encaminhamento apropriado de pacientes e a continuidade do atendimento, incluindo a 
identificação de estabelecimentos alternativos que possam ser usados para fornecer trata-
mento e para estabelecer áreas de triagem e isolamento.

 y Facilitar o acesso a uma força de trabalho de saúde de pico de demanda de emergência 
bem treinada, rapidamente implantável, certificada e autossuficiente por meio de pontos 
focais da Equipe Médica de Emergência (EMT) em toda a região, de modo a implementar e 
monitorar as operações de resposta a emergências COVID-19.

 y Secretariado da OMS ao longo de 2020 para implementar e monitorar as operações de 
resposta a emergências COVID-19.

 y Apoiar o acesso equitativo oportuno e o uso racional de medicamentos baseados em 
evidências, seguros, de qualidade e custo-efetivos, outras tecnologias de saúde e outras 
terapias de suporte essenciais que são a pedra angular do manejo de pacientes de alto 
risco e/ou manifestações graves da COVID-19.

 y Treinar e atualizar o conhecimento dentro da força de trabalho de saúde (incluindo pro-
fissionais comunitários de saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas respiratórios, fisiote-
rapeutas, equipes ambulatoriais) no manejo da COVID-19, usando orientações específicas 
baseadas em padrões internacionais e orientações clínicas da OPAS/OMS.

 y Divulgar e apoiar a implementação de informações e orientações regularmente atualizadas 
com base nas novas evidências disponíveis.

 y Fornecer evidências relevantes e oportunas para orientar a tomada de decisões e preen-
cher a lacuna entre as normas científicas e a política nos países.

 y Fornecer orientação para o cuidado de todos os pacientes com COVID-19, incluindo 
autocuidado para aqueles com COVID-19 leve (se o autoisolamento for a via de cuidado 
correta) e cuidados intensivos para aqueles com doença grave.

 y Apoiar as autoridades nacionais para melhorar a disponibilidade, acessibilidade, adaptabi-
lidade e aceitabilidade da orientação contextualizada baseada em evidências.
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 y Apoiar a adaptação de recomendações baseadas em evidências, sensíveis ao gênero e 
à cultura, de acordo com o contexto local, bem como a implementação de estratégias 
adaptadas ao contexto local e às necessidades específicas de diversos grupos de mulheres 
e homens, e direcionar as ações de acordo.

 y Apoiar os países por meio de treinamentos e atualizações para os profissionais dos esta-
belecimentos médicos e de ambulâncias no manejo de síndromes respiratórias agudas 
graves (SRAG).

 y Apoiar o estabelecimento de vias exclusivas de atendimento pré-hospital para COVID-19, 
com equipes e ambulâncias equipadas para transportar com segurança os casos suspeitos 
e confirmados (incluindo transferência segura de pacientes graves e criticamente enfer-
mos) para as áreas de tratamento designadas

 y Facilitar a participação na plataforma de troca de conhecimento da rede clínica global da 
OMS para auxiliar na caracterização clínica da COVID-19, na abordagem de problemas e no 
compartilhamento das melhores práticas em cuidados clínicos e na promoção da colabo-
ração global (opcional, com base na capacidade do país).

 y Fornecer aconselhamento e suporte para aquisição, distribuição e gerenciamento de 
produtos farmacêuticos, biológicos, dispositivos médicos e outros suprimentos de saúde 
essenciais com garantia de qualidade.

 y Avaliar diagnósticos, terapêuticas e vacinas para uso compassivo e ensaios clínicos, apro-
vação regulamentar, autorização de comercialização e/ou vigilância pós-comercialização, 
conforme apropriado.

 y Trabalhar com os estados-membros para melhorar as previsões e estimativas de demanda, 
garantir acesso oportuno e gestão eficiente de estoque.

 y Fornecer suporte às autoridades regulatórias nacionais para vias regulamentares, supervi-
são e avaliação de produtos por meio de pré-qualificação e listas de uso de emergência.

 y Colaborar com os países para avaliar a implementação e a efetividade dos procedimentos 
e dos protocolos de manejo de casos (inclusive para gestantes, crianças, pacientes idosos e 
pacientes imunocomprometidos).

 y Realizar uma análise das normas e práticas sociais, culturais e de gênero existentes no 
nível da comunidade para a fim de formular abordagens adequadas para as estratégias 
de testagem e tratamento, bem como medidas de controle para prevenir a transmissão, 
especialmente em populações em situação de vulnerabilidade.

 y Apoiar a institucionalização de capacidades nacionais para o desenvolvimento e uso de 
evidências para políticas e tomada de decisões.

Suporte operacional e logístico e cadeias de abastecimento

 y Fornecer aconselhamento aos países sobre dificuldades logísticas atuais, bem como inteli-
gência de mercado atualizada sobre a disponibilidade, especificação, garantia de qualida-
de e possíveis canais de aquisição de itens para COVID-19, incluindo vacinas, diagnósticos 
e terapêuticas, bem como suprimentos e equipamentos necessários para dar continuidade 
aos serviços essenciais de saúde.
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 y Apoiar os países na identificação de fornecedores qualificados e na obtenção de informa-
ções sobre preços para a aquisição de equipamentos e suprimentos médicos. Facilitar seu 
acesso a fornecedores internacionais na Região.

 y Aplicar os critérios estabelecidos para orientar a aquisição de EPI e testes de diagnóstico in 
vitro (IVD) para COVID-19 em nome de países e territórios.

 y Manter as operações do armazém da OPAS de modo a permitir prazos mais curtos e acesso 
rápido a suprimentos e equipamentos essenciais, incluindo kits de EPI para COVID-19.

 y Apoiar os países no desenvolvimento de estratégias para atender às suas necessidades de 
aquisições e compartilhar com eles ferramentas e orientações para intervenções de abaste-
cimento que orientem a necessidade e a demanda.

 y Apoiar a implementação do sistema nacional de controle e gestão da cadeia de suprimen-
tos (garantia de qualidade, armazenamento, estoque, segurança, transporte e disposições 
de distribuição) para suprimentos médicos e outros suprimentos essenciais. Conforme 
e quando necessário, analisar os planos operacionais, a logística de ponta a ponta, a 
mobilização de parceiros, a fim de garantir um fluxo organizado de suprimentos (vacinas, 
diagnósticos, EPIs, equipamentos biomédicos e terapêuticos).

 y Apoiar os estados-membros na aquisição de itens prioritários por meio do Fundo Estratégi-
co da OPAS e outros mecanismos de aquisição conjunta.

 y Apoiar os estados-membros na aquisição de vacinas por meio do Fundo Rotativo da OPAS 
e do Mecanismo COVAX.

 y Fornecer aconselhamento e orientação para garantir que a alocação e a priorização sejam 
orientadas pela resposta dos serviços de saúde e coerentes com a estratégia geral de 
resposta à pandemia.

 y Apoiar as unidades de saúde com melhor acesso às opções de oxigenoterapia, garantindo 
o fornecimento dos requisitos técnicos para equipamentos corretos, a capacidade humana, 
as opções de manutenção e o estado atual da infraestrutura de apoio.

 y Preparar a capacidade de pico de demanda de pessoal e os mecanismos de implantação; 
alertas de saúde (orientações e SOPS); pacotes pré-implantação e pós-implantação (instru-
ções, vacinações recomendadas/obrigatórias, kits médicos de viagem aprimorados, apoio 
psicossocial e psicológico, inclusive grupos de apoio de pares) para garantir o bem-estar da 
equipe.

 y Continuar a advogar e, quando pertinente, a facilitar a participação em iniciativas globais 
de colaboração para acelerar o desenvolvimento e a disponibilidade de tecnologias de 
saúde essenciais como, por exemplo, o Acelerador de Acesso às Ferramentas COVID-19 
(ACT), uma colaboração global para acelerar o desenvolvimento, a produção e o acesso 
equitativo a novos diagnósticos e terapêuticos e vacinas para a COVID-1921. Outro exemplo 
é a conclamação à ação solidária, uma iniciativa liderada pela Costa Rica que promove o 
acesso global equitativo às tecnologias de saúda para COVID-19 por meio do agrupamento 
de conhecimentos, propriedade intelectual e dados22.

 y Com base na análise do sistema de cadeia de suprimentos para COVID-19 (CSCS), planejar 
e implementar as principais recomendações para definição de ações prioritárias, incluindo 

21 Organização Mundial da Saúde. Acesso às Ferramentas do acelerador COVID-19 (ACT). Disponível em: https://www.who.
int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator

22 Organização Mundial da Saúde. Conclamação à ação solidária. Disponível em: https://www.who.int/emergencies/
diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/
solidarity-call-to-action

https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/publications/m/item/access-to-covid-19-tools-(act)-accelerator
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action
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a garantia de que a capacidade e os recursos corretos estejam disponíveis para a gestão de 
OSL regional.

Fortalecimento dos serviços e sistemas essenciais de saúde

 y Trabalhar com os parceiros e países no desenvolvimento e na aplicação de ferramentas 
para avaliar e rastrear a prontidão dos serviços, a continuidade dos serviços essenciais de 
saúde, as capacidades dos profissionais de saúde, sua proteção e as percepções da comu-
nidade, as barreiras ao acesso a cuidados de saúde apropriados e a aceitação da vacina.

 y Envolver-se com as autoridades nacionais e outras partes interessadas para avaliar como os 
sistemas de saúde podem continuar a operar para sustentar os ganhos de saúde, inclusive 
no âmbito de atenção primária à saúde, e formular estratégias para preencher as lacunas 
identificadas em outras questões e prioridades de saúde pública, sem comprometer a luta 
contra a COVID-19.

 y Fornecer suporte dedicado no planejamento da continuidade dos serviços de saúde e 
de prestação de serviços em nível subnacional, em alinhamento com os princípios do 
documento: Manutenção de serviços essenciais de saúde: orientação operacional para o 
contexto da COVID-19.

 y Fornecer orientação sobre os direitos e responsabilidades dos profissionais de saúde, 
incluindo medidas necessárias para proteger a segurança e saúde ocupacional, com consi-
deração especial para as necessidades das profissionais de saúde femininas.

 y Apoiar os países a identificar serviços essenciais de saúde relevantes ao contexto e esta-
belecer mecanismos simplificados de governança, finanças e coordenação para comple-
mentar os protocolos de resposta, incluindo a criação de um mecanismo de coordenação 
entre as autoridades financeiras e de saúde para o financiamento de serviços essenciais de 
saúde.

 y Apoiar o estabelecimento de mecanismos de extensão de serviços, conforme necessário, 
para garantir uma prestação de serviços essenciais de saúde de maneira equitativa, sensí-
vel ao gênero e à cultura, dentro de um esquema de direitos humanos.

 y Apoiar os países na identificação de mecanismos para manter a disponibilidade de medi-
camentos, equipamentos e suprimentos essenciais.

 y Apoiar a aquisição, a distribuição e o gerenciamento de medicamentos essenciais, equi-
pamentos e suprimentos para serviços essenciais de saúde, inclusive por meio do Fundo 
Estratégico da OPAS e outros mecanismos de aquisição conjunta.

 y Realizar mais treinamento ou cursos de atualização, inclusive para capacidades essenciais, 
como diagnóstico, triagem, manejo clínico e prevenção e controle de infecção, conforme a 
situação exigir.

 y Continuar monitorando e divulgando informações sobre interrupções nos serviços essen-
ciais de saúde, por meio de pesquisas de pulso da OMS. Trabalhar com parceiros e países 
para apoiar o monitoramento efetivo do desempenho do sistema de saúde a fim de identi-
ficar gargalos na distribuição de vacinas, diagnósticos, terapêuticas e EPI.

 y Trabalhar com os parceiros e países no desenvolvimento de ferramentas para avaliar e 
rastrear a prontidão dos serviços, a continuidade dos serviços essenciais de saúde, as 
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capacidades dos profissionais de saúde e sua proteção e as percepções da comunidade, as 
barreiras ao acesso aos cuidados de saúde e a aceitação da vacina.

Vacinação

Regulamentação e supervisão

 y Apoiar a participação de especialistas das autoridades regulatórias das Américas na pré-
-qualificação da OMS e/ou na “Lista de uso de emergência” de vacinas contra a COVID-19.

 y Coordenar e apoiar o programa de pré-qualificação da OMS para garantir o acesso oportu-
no a medicamentos de qualidade, seguros e efetivos e outras tecnologias de saúde.

 y Apoiar a garantia de qualidade das vacinas adquiridas por meio do Fundo Rotativo para 
Vacinas da OPAS.

 y Apoiar as autoridades regulatórias nacionais no desenvolvimento e/ou melhoramento 
de vias regulamentares rigorosas e eficientes para a introdução de novas vacinas contra a 
COVID-19, incluindo processos abreviados que utilizem os processos de pré-qualificação 
da OMS. 

 y Apoiar o fortalecimento de metodologias de vigilância ativa e passiva pós-comercialização 
para monitorar e relatar a segurança e a efetivas de novas vacinas contra a COVID-19.

 y Apoiar a avaliação do desempenho das vacinas contra a COVID-19, promovendo a imple-
mentação de estudos de efetividade e impacto.

Políticas de imunização, estratégias de distribuição e pesquisa de vacinas

 y Orientar como priorizar a população a ser vacinada para a alocação da vacina, levando em 
conta o esquema de valores, o cenário epidemiológico, as comorbidades, as vulnerabilida-
des e a disponibilidade da vacina.

 y Fornecer suporte técnico e orientação operacional, incluindo tecnologias (por exemplo, 
plataformas digitais), aos países e territórios para o planejamento e a implementação de 
vacinas contra a COVID-19, incluindo o desenvolvimento de uma implantação nacional 
custeada e planos de vacinação que utilizem ferramentas e diretrizes correspondentes.

 y Fornecer apoio técnico e orientação operacional para o ajuste do orçamento dos países e 
das disposições da Gestão de Financiamento Público para a vacinação contra a COVID-19.

 y Fornecer orientação e capacitação aos países no planejamento e no recrutamento de 
recursos humanos para ampliar rapidamente as medidas de vacinação.

 y Apoiar a capacitação de recursos humanos para o custeio e implantação da vacina contra a 
COVID-19, incluindo treinamento durante todo o ciclo de vida da vacina.

 y Fornecer orientação e capacitação para ajudar os países a integrarem aos serviços de 
aplicação de vacinas abordagens baseadas em direitos humanos que sejam equitativas, 
sensíveis ao gênero e à cultura.

 y Monitorar o impacto das vacinas contra a COVID-19 nas Américas, inclusive de uma pers-
pectiva equitativa.
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 y Manter apoio técnico aos estados-membros para preencher lacunas no programa regular 
de vacinação no contexto da pandemia e monitorar o impacto da implementação da vaci-
na contra a COVID-19 na vacinação regular e em outros serviços essenciais de saúde.

 y Apoiar a capacitação em gestão de resíduos de saúde para situações de emergência e cam-
panhas de vacinação.

 y Apoiar a avaliação da capacidade da cadeia de frio e outros suprimentos essenciais correla-
tos para uma distribuição efetiva e dar apoio para resolver quaisquer lacunas identificadas.

 y Fornecer orientações para atualizar os protocolos das medidas de prevenção e controle 
de infecção, inclusive para garantir EPI adequado e organização/localização dos postos de 
vacinação para minimizar o risco de exposição durante as sessões de vacinação.

 y Apoiar o desenvolvimento e implementação de sistemas nacionais de informação e pla-
taformas digitais para monitorar a cobertura de vacinação, incluindo o monitoramento da 
segurança da vacina que abrange análises de gênero, etnia e equidade.

 y Incentivar e apoiar a coleta de dados desagregados sobre diversos grupos populacionais, 
incluindo aqueles em situação de vulnerabilidade, e sobre o acesso à vacina (desagregados 
por variáveis-chave como sexo, idade, etnia, renda e geografia).

 y Apoiar a ampliação da capacidade de pico de demanda para vacinadores e profissionais de 
saúde pública.

 y Apoiar o acesso a plataformas de treinamento on-line, incluindo hardware, software e 
internet.

 y Apoiar a identificação de populações em situação de vulnerabilidade, como migrantes, 
populações indígenas e afrodescendentes, sem proteção social e sem seguro saúde, para 
garantir o acesso equitativo de mulheres e homens em grupos de risco a vacinas e à inclu-
são em programas de vacinação de maneira culturalmente apropriada, sensível ao gênero 
e baseada em direitos humanos.

 y Apoiar os países no planejamento da logística e do transporte nas atividades de extensão 
de serviços de vacinação.

 y Trabalhar com as autoridades nacionais para desenvolver roteiros de saúde pública am-
biental para apoiar a resposta a emergências, pessoas que vivem em situações vulneráveis   
e a implementação de campanhas de vacinas e de distribuição de medicamentos.

 y Apoiar a incorporação de uma abordagem sensível ao gênero e à cultura na introdução e 
distribuição de vacinas contra a COVID-19, incluindo a identificação de barreiras relaciona-
das ao gênero, ao acesso e à aceitabilidade, e estratégias para superá-las.

 y Coletar e analisar evidências sobre variáveis   como exposição a risco, aceitabilidade e 
respostas imunológicas à COVID-19, que podem afetar a adoção equitativa da vacina; as 
análises serão utilizadas na tomada de decisão sobre as estratégias e no monitoramento da 
adoção.

 y Apoiar a capacidade nacional para Eventos Supostamente Atribuíveis à Vigilância de 
Vacinação ou Imunização, desde o nível local ao nacional, incluindo a implementação de 
vigilância sentinela em unidades hospitalares.

 y Apoiar o planejamento da demanda e a aquisição de vacinas e suprimentos essenciais 
correlatos (por exemplo, seringas, equipamentos de cadeia de frio, EPI para vacinadores), 
requisitos de remessa internacional, liberação alfandegária, reivindicações, nacionalização, 
armazenamento e distribuição, inclusive por meio do Fundo Rotativo da OPAS e do Fundo 
Estratégico para Suprimentos de Saúde Pública.
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Comunicações

 y Desenvolver estratégia de comunicação regional sobre o lançamento de vacinas, incluindo 
comunicação de risco e geração de demanda para os ministérios da saúde e a sociedade 
civil, adaptando-a às circunstâncias do país, conforme necessário.

 y Apoiar os governos nacionais e locais no desenvolvimento de estratégias de comunicação 
de risco e no estabelecimento de mecanismos para envolvimento efetivo das comunida-
des e da sociedade civil como parceiros na concepção e implementação de campanhas de 
vacinação culturalmente apropriadas e sensíveis ao gênero que visem grupos populacio-
nais chave e incluam a avaliação da hesitação vacinal nas populações.

 y Apoiar os países no desenvolvimento e na implementação de planos de comunicação e 
mobilização social sensíveis ao gênero e à cultura, que atendam às realidades locais, de 
modo a gerar confiança, aceitação e demanda por vacinas contra a COVID-19.

 y Apoiar os países na gestão infodêmica da vacina e no planejamento, no desenvolvimento 
e na implementação de planos de comunicação de crise para gerenciamento de crises 
relacionadas à imunização, incluindo a segurança da vacina.

Defesa de causa

 y Continuar a participar e contribuir para discussões globais referentes às prioridades em 
pesquisa, desenvolvimento e inovação, incluindo o acesso e a distribuição equitativos de 
novas vacinas.

 y Defender a alocação e a distribuição equitativa de vacinas.
 y Apoiar os estados-membros para que tenham acesso aos recursos e ferramentas necessá-

rios para realizar suas respostas nacionais das vacinas contra a COVID-19.
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Requisitos de 
financiamento
A seção a seguir descreve o nível de financiamento estimado necessário no período de 1º de 
janeiro a 31 de dezembro de 2021, para implementar as medidas prioritárias de saúde pública 
mencionadas em apoio aos países e territórios da Região das Américas, a fim de manter e am-
pliar sua resposta à pandemia da COVID-19 e enfrentar os novos desafios da implantação da 
vacinação contra a COVID-19. As necessidades financeiras estimadas serão ajustadas à medida 
que a situação evolui.

Países incluídos em cada sub-região:

 y Caribe: Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Grenada, Guiana, 
Haiti, Jamaica, Saint Kitts e Nevis, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, 
Trindade e Tobago.

 y América Central: Costa Rica, Cuba, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicarágua, Panamá.

 y América do Sul: Argentina, Bolívia (Estado Plurinacional da), Brasil, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela (República Bolivariana da).

Prevê-se que a introdução 
efetiva das vacinas contra a 
COVID-19 nas Américas seja a 
maior operação da OPAS até 
o momento, a qual exigirá 
um apoio sem precedentes.

Crédito: OPAS/OMS
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Quantia necessária (US$)

Pilar Caribe América 
Central

América 
do Sul Regional Total

P1. Coordenação, planejamento, financiamento e 
monitoramento

5.721.491 4.210.042 7.548.305 6.902.677 24.382.515

P2. Comunicação de risco, envolvimento da 
comunidade e gestão infodêmica

3.449.615 2.108.867 3.185.427 3.810.995 12.554.903

P3. Vigilância, investigação epidemiológica, 
rastreamento de contatos e ajuste de medidas 
sociais e de saúde pública

3.995.003 3.467.130 7.825.745 3.757.294 19.045.172

P4. Pontos de entrada, viagens e transportes 
internacionais e eventos em massa

1.546.278 996.000 3.005.121 653.257 6.200.656

P5. Laboratórios e diagnósticos 3.964.156 5.569.198 8.106.005 4.187.974 21.827.333

P6. Prevenção e controle de infecção e proteção 
da força de trabalho de saúde

4.800.309 9.012.379 13.918.841 4.695.219 32.426.748

P7. Manejo de casos, operações clínicas e 
terapêuticas

4.651.127 6.394.708 7.330.736 2.942.933 21.319.504

P8. Suporte operacional e logístico e cadeias de 
abastecimento

4.594.616 3.629.310 5.311.213 3.548.803 17.083.941

P9. Fortalecimento dos serviços e sistemas 
essenciais de saúde

6.863.769 6.690.731 10.935.977 6.385.260 30.875.737

P10. Vacinação 6.461.714 11.296.220 20.111.245 12.265.672 50.134.851

Pesquisa e Inovação 805.000 277.000 845.986 935.227 2.863.214

Total 46.853.078 53.651.585 88.124.601 50.085.311 238.714.575
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Como apoiar este apelo
Doações generosas para a comunidade internacional permitem que a OPAS forneça sua coo-
peração técnica e implemente seu apoio operacional e logístico para enfrentar os desafios de 
saúde pública existentes e emergentes que afetam os países e territórios das Américas.

A OPAS valoriza muito os doadores que já forneceram financiamento para combater a COVID-19 
na Região das Américas. No entanto, no contexto da crise de saúde pública sem precedentes 
que os países e territórios latino-americanos e caribenhos enfrentam, é necessário apoio con-
tínuo aos esforços de resposta da OPAS para ajudar a desacelerar e suprimir a disseminação 
da COVID-19, salvar vidas e proteger os grupos populacionais mais vulnerável – incluindo os 
profissionais de saúde.

As necessidades de financiamento atuais para 2021 delineadas nesta estratégia são essenciais 
para manter e ampliar a resposta em andamento à pandemia da COVID-19 e enfrentar os novos 
desafios das variantes emergentes e a implantação da vacinação contra a COVID-19.

A OPAS garante que o financiamento seja distribuído da maneira mais eficiente e onde for mais 
necessário, em coordenação com as autoridades de saúde pública e outras agências da ONU em 
todos os países e territórios das Américas.

Aqui estão algumas maneiras de como as organizações privadas ou públicas e as pessoas po-
dem contribuir para esse apelo aos doadores.

Doação direta para o Apelo COVID-19

As contribuições financeiras provenientes de agências governamentais de auxílio, instituições 
multilaterais, fundações e organizações filantrópicas e outros parceiros do setor público e pri-
vado são uma das formas mais valiosas e efetivas de apoio à resposta a emergências de saúde. 
A principal característica de uma doação financeira é sua flexibilidade para apoiar uma resposta 
ágil. Os recursos obtidos podem ser usados   de forma rápida e eficiente, respondendo às neces-
sidades mais agudas e garantindo que as ações financiadas estejam totalmente alinhadas com 
as ações prioritárias de saúde pública para que os países enfrentem com sucesso a pandemia 
da COVID-19.

O apoio contínuo dos doadores 
é necessário para ampliar 
a cooperação técnica e 
fornecer apoio operacional, 
logístico e aquisitivo para os 
países das Américas a fim 
de salvar vidas e suprimir a 
transmissão da COVID-19.

Crédito: OPAS/OMS
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As organizações doadoras são convidadas a fazer contribuições em dinheiro para apoiar 
uma, várias ou todas as ações prioritárias e os pilares de resposta destacados nesta estra-
tégia. Para fazer uma doação à OPAS, os governos, as empresas e as fundações podem 
entrar em contato diretamente com o Sr. Ian Stein em steinian@paho.org ou com a Sra. 
Julie Mauvernay em mauvernj@paho.org. Para obter mais informações sobre como doar, 
envie um e-mail para donate@paho.org.

Contribuições para o Fundo de Resposta à COVID-19 da 
OPAS

À medida que a COVID-19 se espalha por todas as partes do mundo, as expressões indivi-
duais de solidariedade se multiplicam e muitos de vocês se unem no objetivo comum de 
dar apoio a populações e comunidades em situação de vulnerabilidade e carência des-
proporcionais. A doação individual pode fazer a diferença e ajudar a salvar vidas, apoian-
do a entrega de suprimentos essenciais e assistência crítica aos funcionários da linha de 
frente e às pessoas necessitadas.

As pessoas podem contribuir para o Fundo de Resposta à COVID-19 da OPAS por meio 
de doações on-line no site http://bit.ly/pahocovid-19fund ou enviando pelo correio um 
cheque para este endereço: PAHO, 525 23rd St NW, Washington, D.C., 20037.

Para doações empresariais e de fundações, entre em contato com a Sra. Julie Mauvernay 
em mauvernj@ paho.org ou pelo e-mail donate@paho.org.

Doação de recursos e serviços em espécie

A OPAS incentiva os setores público e privado a alinhar os esforços de resposta à pan-
demia por meio das linhas de ação prioritárias delineadas nesta estratégia de resposta à 
COVID-19. As doações de empresas devem cumprir as orientações e o roteiro da OPAS/
OMS para o envolvimento com o setor privado.

Para fazer uma doação em espécie de bens e serviços, entre em contato com donate@
paho.org para garantir prioridades coerentes, minimizar lacunas e duplicações na respos-
ta à COVID-19 e garantir a garantia de qualidade dos bens oferecidos.

A OPAS agradece antecipadamente a seus doadores por suas generosas contribuições 
aos esforços de resposta à COVID-19 nas Américas. As contribuições para este apelo serão 
relatadas na página da OPAS da internet a fim de reconhecer e dar visibilidade à genero-
sidade dos doadores, relatar o financiamento recebido e as lacunas financeiras restantes.

mailto:steinian@paho.org
mailto:mauvernj@paho.org
mailto:donate@paho.org
http://bit.ly/pahocovid-19fund
http://paho.org
mailto:donate@paho.org
mailto:donate@paho.org
mailto:donate@paho.org
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