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América Latina e Caribe e 
temperaturas ultrabaixas: 
desafios para o armazenamento 
e a distribuição das vacinas 
contra a COVID-191

Há um ano não se teria pensado no grande desafio 
que os países enfrentariam para vacinar a população 
mundial contra a COVID-19. Naquela ocasião, o vírus 
começava a aparecer nas manchetes dos jornais. 
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) declarou a pandemia de COVID-19. 
A indústria trabalhou contra o tempo para desen-
volver uma vacina que permita conter de maneira 
efetiva o surto de coronavírus e responder melhor a 
novos surtos. Até 10 de fevereiro de 2021, existem 
240 vacinas candidatas (177 em fase pré-clínica e 
63 em fase clínica) e pelo menos 10 vacinas foram 
aprovadas por alguma agência reguladora nacional.

Como vacinar bilhões de pessoas, chegando 
até os lugares mais remotos e de difícil acesso 
(p. ex., postos de saúde em áreas rurais, com 
energia elétrica instável ou sem acesso a ela 
e vias de acesso terrestre em mau estado 
de conservação), com uma vacina que tem 
vida útil curta e mantendo a cadeia de frio?

Além das políticas lideradas pelo setor da saúde, 
essa vacinação em massa e acelerada envolve 
outros setores, como o energético e o de transporte 
e logística. Na verdade, as vacinas que estão sendo 
desenvolvidas têm diferentes requisitos de armazena-
mento e, portanto, demandam soluções logísticas 
diferentes. De acordo com informações da OMS 
(2020), as vacinas podem ser divididas em três cate-
gorias segundo a temperatura de armazenamento:

1.  entre 2°C e 8°C (não devem ser congeladas);

2. a -20°C; e

3.  a temperatura ultrabaixa (TUB), -60°C e 
-90°C.

A cadeia de frio dos nossos países está preparada 
para o manejo eficiente de vacinas que necessitam 
de temperaturas de armazenamento entre dois inter-
valos:

Semana de vacinação nas Américas: “As vacinas nos aproximam”
A Semana de Vacinação nas Américas (SVA) 2021, celebrada de 24 a 30 de abril com o lema “As 
vacinas nos aproximam. #AsVacinasFuncionam”, realizou-se no contexto epidemiológico da pan-
demia de COVID-19, que continua a ser a realidade mundial. Essa situação permitiu ressaltar o papel 
da vacinação para ajudar a controlar a pandemia de COVID-19 e outras doenças imunopreveníveis.

A introdução das vacinas contra a COVID-19 nos países da Região pôs os programas de imunização 
no centro da resposta à pandemia, o que representou uma grande oportunidade para reforçar tam-
bém a importância da vacinação e das vacinas do programa de rotina na prevenção de surtos de 
doenças e na preservação da saúde da população. Os países da Região usaram a SVA 2021 para 
transmitir essas importantes mensagens a suas populações.  

SVA nos países da Região  
Desde a criação da SVA em 2003, mais de 908 milhões de pessoas de todas as idades foram vaci-
nadas contra uma grande variedade de doenças no âmbito dessa iniciativa-bandeira. Neste ano, os 
países se propuseram a alcançar cerca de 100 milhões de pessoas e continuaram a usar estratégias 
diferenciadas para garantir a vacinação contra doenças imunopreveníveis, inclusive contra a COVID-
19.

Segundo os planos nacionais entregues ao escritório regional da OPAS:

-  26 países e territórios usaram a campanha para fortalecer a vacinação de rotina, e 24 deles 
incluíram a vacinação contra sarampo;
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-  14 países incluíram a vacinação contra a 
gripe sazonal e, entre eles, o Brasil se propôs 
a vacinar cerca de 80 milhões de pessoas;

-  21 países incluíram a vacinação contra a 
poliomielite e 16 países incluíram a vacinação 
contra o papilomavírus humano (HPV);

-  23 países e territórios usaram a campanha 
para apoiar a introdução das vacinas contra 
COVID-19;

-  19 países e territórios usaram a campanha 
para vacinar populações específicas, como 
populações indígenas e trabalhadores da 
saúde; e

-  17 países e territórios usaram a campanha 
para promover medidas de proteção de 
saúde pública (uso correto de máscaras, 
lavagem das mãos, etc.) para proteger a 
população da COVID-19.

Lançamento e atividades regionais
Para realizar o lançamento da SVA 2021 e 
seus 19 anos, a OPAS organizou um evento 

1  Este artigo foi publicado originalmente em moviliblog, do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Veja o artigo original em espanhol em:  https://blogs.iadb.org/transporte/
es/america-latina-y-caribe-y-temperaturas-ultrabajas-retos-para-el-almacenamiento-y-
distribucion-de-vacunas-covid-19/

Crédito: OMS/Mark Nieuwenhof.
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de lançamento regional virtual, que contou 
com a participação da direção executiva da 
Organização e dos presidentes da Colômbia e 
da Costa Rica. Durante o lançamento, o jogador 
de futebol Pelé enviou uma saudação especial 
para a SVA e falou da importância da vacinação 
para preservar nossa saúde. O evento foi um 
excelente exemplo da importância da Semana 
de Vacinação para manter os programas de 
imunização no nível mais elevado das agendas 
políticas e, assim, assegurar o compromisso 
dos governos com seus programas nacionais.

A campanha deste ano contou mais uma vez 
com a colaboração de um dos parceiros mais 
importantes da SVA. Vila Sésamo apoiou a 

SVA 2020 com imagens de suas personagens 
tão queridas em toda a Região, como Elmo, 
Garibaldo e Rosita, para uso em cartazes e 
cartões para as redes sociais da Organização. 
Além disso, Vila Sésamo apoiou a campanha 
com mensagens em suas próprias redes.

No contexto da pandemia da COVID-19, o uso 
das redes sociais e de plataformas como Twitter, 
Facebook e Instagram para alcançar o público 
em casa e executar as atividades da SVA 
continua a ser um aspecto-chave da campanha. 
Neste ano, as mensagens concentraram-se 
em promover a continuidade dos programas 
de imunização e a importância de se vacinar e 
vacinar seus entes queridos durante a pandemia, 

além de incentivar a população a se vacinar 
contra a COVID-19 quando as vacinas estiverem 
disponíveis em seus países e chegar sua vez. 
Do mesmo modo, a interação com o público em 
geral pelas redes teve uma função importante na 
campanha deste ano, com sessões no Twitter 
e no Facebook para responder às perguntas e 
tirar as dúvidas do público em geral.

A Semana de Vacinação nas Américas continua 
a oferecer aos países uma plataforma relevante 
e flexível para alcançar a população com 
mensagens de promoção da vacinação e com 
as próprias vacinas, um contexto no qual, mais 
que nunca, a natureza salvadora de vidas das 
vacinas é o centro da atenção. n

Imagem de uma das sessões “Pergunte ao especialista” realizadas no Facebook e 
no Twitter para celebrar a Semana de Vacinação nas Américas.

SVA 2021 continua da página 1

As publicações da Semana de Vacinação nas Américas 2021 apareceram mais de 92 milhões de vezes 
nas redes sociais
Durante a 19ª Semana de Vacinação nas Américas (SVA) 2021, a Organi-
zação Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) 
alcançou 92.640.173 visualizações das publicações nas redes sociais das con-
tas da sede, que receberam muitos comentários positivos do público.

“Esta é uma excelente contribuição da OPAS, muito obrigado por esclarecer 
dúvidas tão comuns, mas importantes sobre essas novas vacinas” e “Obrigado, 
continuem fazendo seu trabalho com muita responsabilidade” foram algumas 
das respostas dos usuários das redes sociais que participaram dos bate-papos 
no e das sessões ao vivo de Pergunte ao especialista no Facebook, como parte 
das atividades da SVA 2021, de 24 a 30 de abril.

Como em edições anteriores, a SVA 2021 é uma oportunidade para que a 
OPAS/OMS enfatize a importância da vacinação para proteger contra diversas 
doenças durante a atual pandemia de COVID-19 e foi promovida nas contas da 
Organização, na sede e nos países, no Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, 
com diferentes mensagens em espanhol, inglês, português e francês.

O objetivo da estratégia da SVA 2021 nas redes sociais, que obteve 4.610.719 
reações entre likes, compartilhamentos e comentários nas contas da sede, tam-
bém se baseou no fortalecimento da confiança da população na imunização e 
no apoio à introdução de vacinas contra a COVID-19 nos países onde estão 
disponíveis. Para isso, a OPAS/OMS concentrou-se em responder a perguntas 
e tirar dúvidas, além de combater mitos comuns sobre vacinação, vacinas con-
tra a COVID-19 e vacinas dos programas de rotina.

Mais próximos
A OPAS/OMS convidou os seguidores a participarem da conversa em todas as 
redes com as hashtags principais #VacineSe/#Vacunate/#GetVax e #Vacinas-
Funcionam/#LasVacunasFuncionan/#VaccinesWork, e o Twitter acrescentou 
um emoji ao publicá-las: respectivamente, ✌ e �   , reblique em sua conta do Twi
ter com a hashtag #Vacunate, que continua ativa, e veja que lindo! Além disso, o 
Facebook criou gratuitamente artes e cupons de promoção para a campanha.

Na OPAS/OMS, causa preocupação a desinformação e o desconhecimento de 
temas de saúde em meio à crise causada pela pandemia de COVID-19. Por esse 
motivo, organizamos conversas ao vivo pelo Twitter e pelo Facebook: em 27 de 
abril, foram realizados dois bate-papos no Twitter, em inglês e em espanhol, 
com as hashtags #LetsTalkVaccines e #HablemosDeVacunas, respectivamente 
e, em 29 de abril, ocorreu o Pergunte ao especialista, em inglês e espanhol. O 
objetivo desses eventos foi esclarecer dúvidas sobre temas relacionados à vaci-
nação, responder a perguntas e convidar as pessoas a se vacinarem.

Especialistas responderam a perguntas como:

-  As vacinas contra a COVID-19 são seguras? Como podemos saber?

-  Já tive COVID-19. Devo me vacinar? Quando?

-  Em que casos devo evitar a vacina contra a COVID-19?

-  As vacinas podem afetar a fertilidade?

-  Pessoas com autismo podem se vacinar?

-  Mães que estão amamentando podem ser vacinar contra a COVID-19?

2  Veja um artigo sobre a Agenda de Imunização 2030, publicado na edição de março de 2021 do Boletim de Imunização, disponível em:  https://iris.paho.org/handle/10665.2/53796

-  As vacinas contra a COVID-19 vão me causar alguma doença?

-  … e muitas outras!

Pelé e Vila Sésamo também apoiaram a campanha. Milhares de pessoas reagi-
ram ao vídeo que o jogador publicou em sua conta pessoal do Instagram e foi 
reproduzido 296.371 vezes, tendo recebido 445 comentários, em sua grande 
maioria positivos.

Este ano, a OPAS/OMS juntou-se à OMS na campanha global da 10ª Semana 
Mundial de Imunização, que coincidiu com a SVA, com o lema: “As vaci-
nas nos aproximam” e com a hashtag #IA2030, que marcou o lançamento da 
Agenda de Imunização 2030. 

É motivo de alegria que tanto no Twitter quanto no Instagram as pessoas 
continuem enviando perguntas com #HablemosDeVacunas. A OPAS/OMS 
continuará respondendo para promover o acesso a informações seguras e con-
fiáveis. Caso você tenha perguntas, também pode enviá-las usando a hashtag 
#HablemosDeVacunas!

Entre em seus perfis nas redes sociais e interaja com #VacineSe/#Vacu-
nate/#GetVax e #VacinasFuncionam/#LasVacunasFuncionan/#VaccinesWork 
para continuar a difundir as mensagens sobre vacinação e o conteúdo disponível 
para baixar ou compartilhar com amigas e amigos, organizações, parceiras e 
parceiros nas páginas da campanha — https://www.paho.org/pt/campanhas/
semana-vacinacao-nas-americas-2021, www.paho.org/sva e www.paho.org/
vwa — ou em Canto. 

Agradecemos muito a todas e todos os colegas, organizações, parcei-
ras e parceiros que nos apoiaram para que fosse possível a difusão da 
SVA 2021! n

https://www.paho.org/es/eventos/lanzamiento-regional-semana-vacunacion-americas
https://www.pele10.org
https://www.paho.org/pt/campanhas/semana-vacinacao-nas-americas-2021
https://twitter.com/search?q=%23letstalkvaccines&src=typed_query
https://twitter.com/search?q=%23hablemosdevacunas&src=typed_query
https://www.facebook.com/PAHOWHO/videos/940135673483256/
https://www.facebook.com/PAHOWHO/posts/facebooklive-pregunta-al-experto-conversemos-sobre-las-vacunas-covid-19-introduc/10157822732722546/
https://iris.paho.org/handle/10665.2/53797
https://www.instagram.com/p/COIe_4jA4i4/
https://www.facebook.com/OPASOMSBrasil/posts/745531006115199
http://www.immunizationagenda2030.org/
https://twitter.com/opsoms/status/1395461367751233537?s=19
https://www.paho.org/pt/campanhas/semana-vacinacao-nas-americas-2021
https://www.paho.org/pt/campanhas/semana-vacinacao-nas-americas-2021
https://www.paho.org/es/campanas/semana-vacunacion-americas-2021
https://www.paho.org/en/campaigns/vaccination-week-americas-2021
https://www.paho.org/en/campaigns/vaccination-week-americas-2021
https://who.canto.global/v/VWA2021/landing?viewIndex=0
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Resumo
Desde que tomou conhecimento do surto da doença pelo novo coro-
navírus SARS-COV-2, ou COVID-19, como emergência de saúde pública de 
importância internacional, o mundo inteiro se viu envolvido em uma série de 
mudanças e desafios que obrigaram a responder a uma ameaça à saúde 
sem precedentes. A pandemia afetou todos os países do mundo e, portanto, 
a necessidade de contar com uma vacina eficaz se transformou em um dos 
principais objetivos da comunidade científica. No entanto, não basta ter uma 
vacina para que a população tenha acesso a ela, sobretudo nos países de 
baixa renda.

Em abril de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e outros parceiros 
lançaram o acelerador de acesso às ferramentas contra COVID-19 (ACT-
A, na sigla em inglês) como um marco de colaboração para o controle da 
pandemia. O ACT-A é constituído de quatro pilares de trabalho: diagnóstico, 
tratamento, imunização e fortalecimento dos sistemas de saúde. Nesse con-
texto, em junho de 2020, foi lançado o mecanismo COVAX, uma plataforma 
que apoia a pesquisa, o desenvolvimento e a fabricação de uma ampla gama 
de possíveis vacinas contra a COVID-19, bem como a negociação de seus 
preços.3

Para a introdução bem-sucedida da vacina contra a COVID-19, além de 
ter as vacinas candidatas autorizadas, é necessário que os países estejam 
preparados, contando com a infraestrutura e os elementos necessários. 
Diante disso, a OMS e vários parceiros desenvolveram a ferramenta VIRAT-
VRAF 2.0, uma autoavaliação que permitiu criar um roteiro e monitorar o 
progresso na preparação das atividades relacionadas à introdução das vaci-
nas contra a COVID-19. Na Região das Américas, a ferramenta VIRAT-VRAF 
2.0 foi utilizada por 33 países e 2 territórios. Graças a ela foi possível iden-
tificar as principais áreas que necessitavam de mais esforços e cooperação 
técnica dirigida, como oficinas de cadeia de frio, fortalecimento da vigilância 
de eventos adversos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização 
(ESAVI), sistemas de informação, etc. A evolução da preparação dos países 
das Américas foi ágil e vários componentes foram concluídos rapidamente.

O objetivo deste documento é resumir os avanços da preparação para a 
introdução da vacina contra a COVID-19 nos países da Região, reunindo 
antecedentes importantes e ressaltando os esforços dos países, parceiros e 
organizações para continuar avançando no controle da pandemia.

Antecedentes
A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) foi uma das primeiras 
a publicar seu alerta epidemiológico sobre o novo coronavírus, em 16 de 
janeiro de 2020. O alerta continha recomendações aos viajantes internacio-
nais sobre medidas de prevenção e controle de infecções, bem como sobre 
exames laboratoriais. Cinco dias depois, em 21 de janeiro de 2020, os Esta-
dos Unidos notificaram o primeiro caso confirmado de infecção pelo novo 
coronavírus. Desde então, a COVID-19 se propagou para os 51 países e 
territórios da Região das Américas.

Em 30 de janeiro de 2020, o Comitê de Emergências indicou ao Diretor-Geral 
da OMS que, naquele momento, o surto atendia aos critérios para ser 
declarado uma emergência de saúde pública de importância internacional. 
Em 11 de fevereiro de 2020, a OMS anunciou que a doença era causada pelo 
novo coronavírus e seria denominada COVID-19. Em 11 de março de 2020, 
a OMS avaliou e declarou a pandemia de COVID-19.

Acelerador do acesso às ferramentas contra a COVID-19 (ACT-A)
O ACT-A é um marco da colaboração e solução integral no âmbito mundial 
para pôr fim à fase aguda da devastadora pandemia de COVID-19. Criado 
em resposta a um apelo dos líderes do G20, da OMS, da Comissão Euro-
peia, da França e da Fundação Bill e Melinda Gates (BMGF), iniciou suas 
atividades em abril de 2020. É constituído por quatro pilares (Tabela 1) e 
seu objetivo é pôr fim à pandemia de COVID-19 o quanto antes, reduzindo a 
mortalidade e as manifestações mais graves da doença pela aceleração do 
desenvolvimento e da produção de testes, tratamentos e vacinas contra a 
COVID-19, bem como pelo acesso equitativo a eles.4

Essa estrutura de apoio foi criada para facilitar o trabalho dos parceiros 

encarregados da execução e do intercâmbio transversal de conhecimentos e 
é dirigida conjuntamente por nove organizações globais no âmbito da saúde: 
OMS, Coalizão para Inovações em Preparação para Epidemias (CEPI), 
Aliança para Vacinas (Gavi), Fundo Global de Combate à AIDS, Tuberculose 
e Malária (Fundo Global), o Mecanismo Internacional de Compra de Medica-
mentos (Unitaid), Fundação para Novos Diagnósticos Inovadores, Wellcome 
Trust, Grupo Banco Mundial e BMGF.

Tabela 1. Pilares do ACT-A

Ferramenta de avaliação VIRAT-VRAF 2.0: resumo do progresso dos países da Região das Américas 
nos preparativos para a introdução da vacina contra a COVID-19

O ACT-A tem quatro pilares de trabalho:

Pilar dos meios de 
diagnóstico

Seu objetivo é identificar rapidamente novos 
meios de diagnóstico inovadores e introduzir 
no mercado 500 milhões de testes rápidos, 
acessíveis e de grande qualidade em meados de 
2021, destinados às populações dos países de 
baixa ou média renda.

Pilar dos tratamentos Seu objetivo é desenvolver, fabricar, adquirir e 
distribuir 245 milhões de tratamentos destinados 
às populações dos países de baixa ou média 
renda em um período de 12 meses. 

Pilar das vacinas 
(COVAX)

Também denominado COVAX, sua função é 
cuidar para que as vacinas sejam desenvolvidas 
com a maior rapidez possível, sejam 
fabricadas em quantidades adequadas — sem 
comprometer a segurança e a qualidade — e 
cheguem a quem mais necessita delas. No início 
de 2021, seu objetivo é obter dois bilhões de 
doses por esse mecanismo.

Pilar da conexão dos 
sistemas de saúde

Sustenta os outros três pilares. Seu objetivo 
é fortalecer os sistemas de saúde e as redes 
comunitárias locais que têm dificuldades para 
enfrentar a COVID-19, além de eliminar os 
desafios existentes nos sistemas de saúde 
que possam ser obstáculos à disponibilização 
e implementação de ferramentas novas e 
ampliadas contra a COVID-19. Trata também de 
garantir fornecimento suficiente de equipamento 
de proteção individual (EPI) essencial.

Mecanismo de Acesso Mundial às Vacinas contra a COVID-19 (COVAX)
O COVAX é um dos quatro pilares do ACT-A. É liderado por CEPI, Gavi e 
OMS. Conta com um mecanismo de governança sólido e órgãos consultivos 
independentes para apoiar suas decisões.5 O mecanismo COVAX atua como 
uma plataforma que apoia a pesquisa, o desenvolvimento e a fabricação 
de uma ampla gama de vacinas candidatas contra a COVID-19 e possibil-
ita uma negociação justa de seus preços. Todos os países participantes, 
qualquer que seja seu nível de renda, terão o mesmo acesso a essas vacinas 
depois de serem desenvolvidas. Os componentes do mecanismo são: 1) 
desenvolvimento e fabricação; 2) política e alocação coordenada pela OMS; 
e 3) aquisição e entrega em escala mundial com a participação de outros 
parceiros.6 

O mecanismo COVAX tem entre suas funções celebrar termos de compro-
misso com os países participantes; celebrar acordos com os fabricantes e 
produtores de vacinas; escolher, com apoio da CEPI e da OMS, as vacinas 
candidatas mais promissoras para os compromissos de compra; e trocar 
com os países participantes informações disponíveis sobre as evidências e 
características do portfólio de vacinas candidatas, entre outras.

A preparação para a introdução da vacina contra a COVID-19
Em 16 de novembro de 2020, a OMS publicou uma orientação provisória 
para ajudar os governos nacionais a desenvolverem e atualizarem seus 
planos nacionais de operacionalização e vacinação para vacinas contra 

3   Organização Mundial da Saúde. COVID-19: cronología de la actuación de la OMS. 27 de abril de 2020 [consultado em 25 de março de 2021]. Declaração disponível em espanhol em: https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19. 
4 Organização Mundial da Saúde. A year without precedent: WHO’s COVID-19 response. Disponível em inglês em: https://www.who.int/news-room/spotlight/a-year-without-precedent-who-s-covid-19-response
5 Gavi, Aliança para Vacinas. COVAX explained. 3 de setembro de 2020. Disponível em inglês em: https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained.
6 Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde. Acceso a la vacuna contra la COVID-19 mediante el mecanismo COVAX. Disponível em espanhol em: https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-acceso-vacuna-contra-covid-19-mediante-mecanismo-covax

https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline---covid-19
https://www.who.int/news-room/spotlight/a-year-without-precedent-who-s-covid-19-response
https://www.gavi.org/vaccineswork/covax-explained
https://www.paho.org/es/noticias/5-10-2020-acceso-vacuna-contra-covid-19-mediante-mecanismo-covax
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a COVID-197. Posteriormente, a OMS, em cooperação com outros par-
ceiros estratégicos, desenvolveu a ferramenta de avaliação da preparação 
para a introdução da vacina contra a COVID-19 (VIRAT, na sigla em inglês). 
Simultaneamente, o Banco Mundial desenvolveu o Quadro de Avaliação da 
Prontidão da Vacina (VRAF) para ajudar os países a obter informações detal-
hadas sobre as lacunas e custos associados e ajudar os países a programar 
recursos financeiros para a implantação da vacina.8 Para minimizar a carga 
para os países e evitar a duplicação na coleta de informações, as duas ini-
ciativas foram combinadas criando a ferramenta VIRAT-VRAF 2.0 (Figura 1). 
e, por fim, houve a fusão das iniciativas da OMS e do Banco Mundial na 
ferramenta VIRAT-VRAF 2.0 (Gráfico 1).9

Gráfico 1. Desenvolvimento da ferramenta VIRAT-VRAF 2.0,  
abril a novembro de 2020

VIRAT continua da página 3

7   O plano nacional de operacionalização é um documento que reúne as estratégias para operacionalização, implementação e acompanhamento da(s) vacina(s) contra a COVID-19. Esse plano é elaborado pelas autoridades responsáveis pela estratégia de vacinação no país.
8 OMS. COVID-19 Vaccine Introduction Readiness Assessment Tool. Março de 2021. Disponível em inglês em:  https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-introduction-RA-Tool-2020.1 
9  Banco Mundial. Assessing Country Readiness for COVID-19 Vaccines First Insights from the Assessment Rollout. Março de 2021. Disponível em inglês em: https://documents1.worldbank.org/curated/en/467291615997445437/pdf/Assessing-Country-Readiness-for-COVID-19-Vaccines-First-Insights-

from-the-Assessment-Rollout.pdf
10 Organização Pan-Americana da Saúde. COVID-19 Vaccine Introduction Readiness Tool (VIRAT) Dashboard. Disponível em inglês em:  https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp

A ferramenta VIRAT-VRAF 2.0 foi uma autoavaliação que favoreceu o mon-
itoramento do progresso na preparação das atividades relacionadas à 
introdução das vacinas contra a COVID-19. Permitiu elaborar um roteiro a 
partir da identificação de deficiências e priorizar as ações para assegurar que 
o programa de imunização estivesse pronto para a introdução da vacina.

Metodologia
A VIRAT-VRAF 2.0 continha uma planilha em formato Excel, a ser preenchida 
mensalmente pelos países, que foi traduzida ao espanhol, francês e por-
tuguês e posteriormente distribuída a todos os países. Houve sessões de 
capacitação para o preenchimento. No plano regional, criou-se um painel 
ou dashboard para observar os progressos globais e individuais, além de 
evidenciar as áreas com necessidade de maior cooperação técnica, com 
acesso pelo site da OPAS10. A ferramenta foi apresentada ao Grupo Técnico 
Assessor (GTA) sobre Doenças Imunopreveníveis da Região e aos gerentes 
dos programas de imunização dos países.

Áreas programáticas
A ferramenta VIRAT-VRAF 2.0 avaliou a preparação do país para implementar 
vacinas contra a COVID-19 levando em consideração dez áreas programáti-
cas (administração, estrutura, promoção da causa e recursos; estratégia de 
vacinação nacional informada por valores éticos; marco legal e regulador 
para facilitar a operacionalização das vacinas; modalidades de prestação de 
serviços de imunização; gestão de vacinas e cadeia de suprimento; recursos 
humanos e segurança; dados de vacinação e gestão da informação; mon-
itoramento da segurança das vacinas; injeção segura e gerenciamento de 
resíduos; e geração de demanda, participação comunitária e comunicação). 
Essas áreas foram monitoradas com o auxílio de 50 indicadores que propor-
cionavam uma avaliação funcional do nível de preparação do país, além de 
identificar as áreas que necessitavam de fortalecimento.

Indicadores básicos da OMS para o acompanhamento da preparação 
para a COVID-19
A OMS estipulou nove indicadores básicos para acompanhar os avanços 
do país e da Região na introdução da vacinação contra a COVID-19. Cada 
indicador foi medido por quatro parâmetros: não iniciado; em progresso, fase 
inicial; em progresso, fase avançada; e concluído.

1. Órgão nacional de coordenação. É um indicador que identifica se os 
países contam com um comitê coordenador nacional para a introdução de 
vacinas contra a COVID-19. Esse comitê pode ser novo ou já existente, e 

deverá ter termos de referência, funções, responsabilidades e reuniões 
periódicas. O comitê deve estar em funcionamento e seus dirigentes devem 
prestar contas.

2. Revisão de evidências. Esse indicador identifica se o Grupo Técnico 
Assessor Nacional sobre Imunização (ou National Immunization Technical 
Advisory Group, NITAG) ou outro órgão assessor equivalente, inclusive um 
grupo de trabalho dentro do NITAG, é o encarregado de revisar as evidências 
para emitir uma recomendação sobre a vacinação contra a COVID-19.

2a. Grupos objetivos primários. Avalia se a recomendação do NITAG ou 
do órgão assessor equivalente inclui a identificação de um ou mais grupos 
objetivos primários para a vacinação contra a COVID-19.

3. Avaliação da capacidade da cadeia de frio. Identifica se a capacidade 
da rede de frio foi avaliada e considerada suficiente.

4. Confiança e demanda do público sobre vacinas. Identifica se existe 
um plano para criar confiança pública e demanda pela vacina contra a 
COVID-19.

5. Planejamento da capacitação. Procura identificar que os países 
dispõem de um plano de capacitação bem definido e estabelecido. Para que 
a introdução seja bem-sucedida, a capacitação deverá ser baseada, entre 
outros, na segurança do pessoal e na injeção segura e, quando possível, 
usar ferramentas on-line de capacitação.

6. Via reguladora. Esse indicador destina-se a confirmar a existência de 
uma via reguladora para a aprovação de vacinas contra a COVID-19 (ou seja, 
autorização para uso de emergência, aprovação excepcional ou mecanismo 
de aprovação baseado no uso ou reconhecimento de decisões de outras 
autoridades reguladoras, procedimento abreviado, via rápida, etc.).

7. Revisão do plano nacional de operacionalização. Avalia se o plano 
nacional de operacionalização elaborado pelo país foi revisado por parceiros 
externos ao escritório no país do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF) da OMS.

8. Acordo COVAX. Avalia se o país firmou um acordo com o mecanismo 
COVAX. Em 13 de abril de 2020, há 190 países inscritos.

Resultados
Na Região das Américas, 33 países e 2 territórios fizeram a avaliação com a 
ferramenta VIRAT-VRAF 2.0. Como a preparação para a introdução da vaci-
nação contra a COVID-19 foi um processo dinâmico, 21 países atualizaram 
as informações mais de uma vez (Gráfico 2).

Gráfico 2. Número de vezes que os países da Região  
fizeram a avaliação VIRAT-VIRAF 2.0 

Resultados por área
O gráfico 3 apresenta um resumo da preparação dos países nas diferentes 
áreas. Em 30 de março de 2021, de acordo com a autoavaliação real-
izada pelos países, as áreas programáticas mais desenvolvidas na Região 
das Américas eram: dispor de modalidades de prestação de serviços de 
imunização e contar com uma estrutura legal e reguladora para facilitar a 

Ver VIRAT na página 5

https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Vaccine-introduction-RA-Tool-2020.1
https://documents1.worldbank.org/curated/en/467291615997445437/pdf/Assessing-Country-Readiness-for-COVID-19-Vaccines-First-Insights-from-the-Assessment-Rollout.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/467291615997445437/pdf/Assessing-Country-Readiness-for-COVID-19-Vaccines-First-Insights-from-the-Assessment-Rollout.pdf
https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp


Boletim de Imunização                 Volume XLIII Número 2                    Junho 2021                  Organização Pan-Americana da Saúde             5  

1. Órgão nacional de coordenação

Na data do relatório, 88,57% dos países da Região haviam 
criado um comitê coordenador nacional para a introdução 
de vacinas contra a COVID-19, e apenas um dentre 35 
países (1/35) não havia criado esse comitê. Os demais 
países estavam em progresso.

2. Revisão de evidências pelo NITAG

Mais da metade dos países da Região (57,14%) 
consideravam que o NITAG ou outro órgão assessor 
equivalente, inclusive um grupo de trabalho dentro do 
NITAG, era quem se encarregaria de revisar as evidências 
para emitir uma recomendação sobre a vacinação contra a 
COVID-19. No entanto, 15 países (42,86%) ainda estavam 
em progresso.

2a. Grupos objetivos primários do NITAG

Na maioria dos países (74,29%), o NITAG ou o grupo 
assessor equivalente identificou o(s) grupo(s) primário(s) 
para a vacinação. Os demais países estavam em fase 
avançada ou inicial de seu cumprimento.

3. Avaliação da capacidade da cadeia de frio 

Como parte essencial da introdução de uma nova vacina, 
a avaliação da cadeia de frio é um processo que deve ser 
realizado com rapidez. Na Região, na ocasião da redação 
deste relatório, 19 países (54,29%) haviam avaliado 
a cadeia de frio, enquanto 14 de 35 países (45,71%) 
estavam em processo ou não haviam iniciado a avaliação.

4. Confiança e demanda do público com relação às vacinas

Dentre os países, 48,57% haviam criado um plano bem 
definido para gerar confiança pública para a aceitação da 
vacina contra a COVID-19. No entanto, esse indicador 
é o que um menor número de países atingiu, pois 18 de 
35 países (18/35) não haviam iniciado ou estavam em 
processo de criar o plano.

5. Planejamento da capacitação

Na data da redação deste relatório, a maioria dos países 
(57,14%) já havia criado e organizado um plano de 
capacitação. No entanto, nessa data, 10 de 35 países 
(10/35) não haviam iniciado o plano de capacitação ou 
estavam em progresso, na fase inicial.  

6. Via reguladora acelerada 

A maioria dos países da Região (68,57%) instituiu uma via 
reguladora acelerada de aprovação de vacinas contra a 
COVID-19. No entanto, 11 de 35 países ainda precisavam 
instituir o processo ou concluí-lo.

7. Revisão do plano nacional de operacionalização

Os planos da maioria dos países foram submetidos a 
revisão por pares externos aos escritórios da OPAS/OMS 
e do UNICEF nos países. Dentre os países, 60% atingiram 
esse indicador, e 13 de 35 países (13/35) ainda precisavam 
obter a revisão externa. Somente dois países não haviam 
concluído o processo.

8. Acordo COVAX 

Em 13 de abril de 2020, 190 países no mundo estavam 
inscritos no mecanismo COVAX. Na Região das Américas, 
no momento da redação deste documento, 60% dos 
países haviam firmado um acordo com o mecanismo 
COVAX. No entanto, dois países não haviam iniciado o 
processo e sete estavam em situação muito inicial.

Resultados por indicadores principais

19, passando do processo não iniciado (vermelho) à conclusão (verde). Este 
gráfico mostra o grande esforço dos países da Região para enfrentar e conter 
a pandemia que afetou todo o mundo.

VIRAT continua da página 4

11   OPS. COVID-19 Vaccine Introduction Readiness Tool (VIRAT) Dashboard. https://ais.paho.org/imm/IM_VIRAT.asp

introdução das vacinas. As áreas programáticas que tiveram menor por-
centagem de conclusão, mas com alta porcentagem de progresso em fase 
avançada foram: a estratégia nacional de vacinação informada por evidên-
cias e valores éticos, e os dados de vacinação e gestão da informação. Por 
outro lado, as áreas com maior debilidade foram: recursos humanos e segu-
rança, e geração de demanda, participação comunitária e comunicação.

Gráfico 3. Situação da preparação informada por áreas,  
VIRAT-VIRAF 2.0

Resultados por indicadores básicos
Os indicadores identificados com melhores resultados foram: dispor de um 
órgão nacional de coordenação, com 88,57%, e determinar que o NITAG 
seja responsável por identificar um ou mais grupos primários para a vaci-
nação, com 74,29%.

Outro indicador no qual os países trabalharam foi relativo à agilização da 
criação de vias reguladoras específicas para o acesso das vacinas contra 
a COVID-19 ao mercado. Os países da Região também trabalharam para 
fortalecer o sistema de vigilância de ESAVI, incluindo o desenvolvimento de 
ferramentas como fichas de notificação e a instituição de sistemas ativos de 
vigilância. Até hoje, continuam a fortalecer esse componente.

Em média, a conclusão dos demais indicadores foi de 58%; no entanto, 
alguns indicadores importantes para a introdução da vacinação contra 
a COVID-19, como a geração de confiança da população e de demanda 
por vacinas, a avaliação da capacidade da cadeia de frio e o plano de 
capacitação, foram os que menos países atingiram e que vão exigir um 
acompanhamento mais minucioso.10

A Guatemala compartilhou sua experiência com a ferramenta 
VIRAT-VIRAF 2.0

Como a ferramenta VIRAT-VRAF 2.0 ajudou a Guatemala a se 
preparar para a introdução da vacina contra a COVID-19?

-  Serviu de guia para criar grupos de trabalho em um comitê intersetorial 
e orientar algumas atividades.

-  Os temas gerais ajudaram a criar grupos de trabalho.

-  Foi implementada como ferramenta de preenchimento semanal e 
serviu para dar uma noção geral do avanço em reuniões semanais.

-  Obteve-se o preenchimento rotineiro pela inclusão como um ponto 
da agenda dasreuniões semanais do comitê nacional de vacinação 
contra a COVID-19.

-  Algumas atividades incluídas na ferramenta não coincidiam exata-
mente com o âmbito de um departamento específico do Ministério; no 
entanto, foi possível fazer adaptações e preencher a ferramenta quatro 
vezes.

-  Foi uma ferramenta útil na emergência e para o contexto da pandemia.

-  O formato em Excel era simples e todos puderam usá-lo. Uma plata-
forma on-line, na qual só se escolhesse o nível de avanço e fosse 
possível ver o progresso da preparação para a introdução da vacina, 
poderia ser mais útil para o país.

Ver VIRAT na página 6

No gráfico 4, pode-se observar como, em cerca de quatro meses, os países 
da Região se prepararam para a introdução da nova vacina contra a COVID-
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Quase três milhões de pessoas morreram de 
COVID-19 no mundo desde o início da pan-
demia. A gravidade da doença e a dificuldade 
para frear a pandemia com medidas de saúde 
pública levaram a uma corrida global de pesqui-
sas para encontrar vacinas capazes de prevenir 
essa doença. Em tempo recorde – mas tirando 
partido dos conhecimentos obtidos ao longo de 
uma década –, descobriram-se diferentes vaci-
nas eficazes contra a COVID-19.
A vacinação contra a COVID-19 é a maneira 
mais efetiva de evitar os danos causados pela 
pandemia. As vacinas são seguras e têm alta 
efetividade na prevenção de doença grave e 
morte por COVID-19. Portanto, todos nós deve-
mos tomar a vacina para nos protegermos.
Devemos nos vacinar também para o bem de 
nossas comunidades. A pandemia sobrecar-
regou os sistemas de saúde. Profissionais e 
serviços de saúde dedicaram-se a atender 
às necessidades urgentes provocadas pela 
COVID-19. Por conseguinte, muitas outras 
necessidades de saúde não estão sendo ade-
quadamente atendidas durante a pandemia 
– com frequência, os hospitais chegaram à 
capacidade máxima, os profissionais de saúde 
estão exaustos e os pacientes adiam a busca 
de atendimento para condições crônicas e, às 
vezes, também não há atendimento apropriado 
para condições agudas. O custo da pandemia 
para a saúde é bem maior que as mortes e 
a doença grave causadas diretamente pela 
COVID-19; inclui mortes e doenças por outras 
causas que poderiam ter sido evitadas se nos-

Por que todos nós devemos tomar a vacina contra a COVID-19?

Gráfico 4. Progresso na preparação dos países da Região para a introdução  
da vacina contra a COVID-19 por meio da ferramenta VIRAT-VRAF 2.010

VIRAT continua da página 5

Discussão
A preparação para a vacinação contra a COVID-19 foi uma aprendizagem sem precedentes na Região 
das Américas. Preparar-se para introduzir uma vacina que não existia, sem conhecer esquemas, vias de 
administração, cadeia de frio ou possíveis eventos adversos exigiu que os programas de imunização dos 
países, em operação há cerca de 40 anos, mostrassem sua capacidade de trabalho sob pressão, com a 
harmonização de ideias de grupos dentro e fora dos ministérios para concretizar a elaboração dos planos 
de introdução da vacina contra a COVID-19. Além disso, em tempo recorde!

Não se partia do zero. Os programas da Região das Américas têm experiência em realizar grandes cam-
panhas de vacinação, vacinar adultos, enfrentar surtos e introduzir novas vacinas, e toda essa experiência 
acumulada facilitou a preparação, a criação e a implementação dos planos. No entanto, é necessário destacar 
que, a despeito da maturidade do programa de imunização do país, o êxito na introdução da vacina contra a 
COVID-19 dependia do grau de preparação e, portanto, a disponibilidade de uma ferramenta como a VIRAT-
VRAF 2.0 ajudou os países nessa organização. Como evidenciado pelos resultados dessa autoavaliação 
com o auxílio da ferramenta VIRAT-VRAF 2.0, a maioria dos países estava preparada nas áreas prioritárias 
para a introdução da vacina e para continuar oferecendo vacinação segura a sua população. Para a OPAS, 

a VIRAT-VRAF 2.0 permitiu fazer um acompanham-
ento sistemático, estabelecer o progresso regional 
e evidenciar as áreas com necessidade de maior 
cooperação técnica.

Uma vantagem ressaltada pelos países foi que 
a aplicação da VIRAT-VRAF 2.0 proporcionou o 
encontro dos responsáveis pelas áreas para o 
preenchimento da ferramenta, com a criação de 
uma dinâmica de trabalho em equipe. No entanto, 
surgiram algumas dificuldades para sua utilização. 
Houve várias versões da ferramenta — primeiro, 
VIRAT.1 e, depois, VIRAT-VRAF 2.0 —, o que difi-
cultou o preenchimento pelos usuários, além da 
necessidade de adaptar algumas das atividades às 
realidades dos países.

Os países deverão continuar fortalecendo todos 
os componentes do programa de imunização, 
principalmente as cadeias de frio, os sistemas de 
informação, os sistemas de segurança, e a vig-
ilância e o monitoramento das vacinas, bem como 
a comunicação e a participação comunitária, e 
administrar a sustentabilidade das mudanças e as 
melhorias direcionadas para conter a pandemia de 
COVID-19.

As colaborações entre organizações, parceiros, 
governos, ministérios e filantropos são ações que 
podem favorecer a equidade e a justiça, sobretudo 
em situações de crise mundial. Essa experiência 
deverá continuar sendo aplicada para enfrentar 
outros desafios de saúde pública e saúde global. n

sos sistemas não estivessem sobrecarregados 
pela COVID-19.
Se menos pessoas precisarem de atenção 
médica ou internação por causa da COVID-19, 
os sistemas de saúde poderão se dedicar às mui-
tas outras necessidades das comunidades, que 
não têm recebido atenção apropriada durante 
a pandemia. Quando nos vacinamos contra 
a COVID-19, reduzimos a carga atualmente 
imposta aos sistemas de saúde e, portanto, 
permitimos que eles atendam às muitas outras 
necessidades de saúde da comunidade. Desse 
modo, a vacinação contra a COVID-19 não só 
protege nossa saúde, mas também promove a 
saúde de nossas comunidades.
Além disso, sabemos que a COVID-19 não 
causa somente morte e doença. Seu impacto 
transcende a esfera da saúde. A COVID-19 
também causou pobreza, desemprego e sofri-
mento social. Devastou nossa economia, que 
frequentemente dependia de atividades que não 
podiam ser realizadas com segurança durante a 
pandemia. Por sua vez, a crise socioeconômica 
prejudica a saúde. A fome e a desnutrição 
causam morte e doença. E as economias mais 
fracas acarretam sistemas de saúde mais fracos 
– menos capazes de atender às necessidades 
de saúde – e, em última análise, pioram a saúde 
de todos.
As vacinas contra a COVID-19 permitem a 
reabertura gradual da economia e o retorno 
à interação social fundamental para o nosso 
bem-estar. Com a vacinação de um grande 

número de pessoas contra a COVID-19, poder-
emos ter segurança para realizar atividades que 
precisamos suspender ou limitar drasticamente. 
E a reativação da economia evitará desfechos 
ainda mais negativos para a saúde. Portanto, a 
preocupação com o bem-estar socioeconômico 
da comunidade, juntamente com sua saúde 
futura, é mais uma razão para nos vacinarmos 
contra a COVID-19.
Até abril de 2021, não temos evidências sufi-
cientes sobre o impacto das vacinas contra a 
COVID-19 na transmissão do SARS-CoV-2, 
embora estejam se acumulando rapidamente e 
possam fornecer outros argumentos poderosos 
para que todos se vacinem. Por ora, não faltam 
argumentos morais a favor da vacinação contra 
a COVID-19.
As emergências em saúde testam nossa capaci-
dade de união e ação conjunta para atingir um 
objetivo inalcançável sem ação coordenada. 
Elas põem à prova nosso compromisso de 
apoio mútuo e ação não só para nosso próprio 
bem, mas também para a saúde e o bem-estar 
de nossos cidadãos e das comunidades. Todos 
nós temos a obrigação moral de nos vacinarmos 
contra a COVID-19, assim que estiver disponível 
para nós, e fazer nossa parte para pôr fim à 
pandemia. O cumprimento desse dever moral 
deve levar ao nosso empoderamento individual 
e coletivo: nossas ações importam e vencer a 
luta contra a COVID-19 depende de todos. n
Colaboração de: : Carla Saenz, Assessora 
Regional de Bioética do Departamento de 
Sistemas e Serviços de Saúde da OPAS. 
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A OPAS oferece um curso 
virtual sobre a introdução da 
vacina contra a COVID-19

A Unidade de Imunização Integral da Família do 
Departamento de Família, Promoção da Saúde e 
Curso de Vida da Organização Pan-Americana 
da Saúde (OPAS) publicou um curso virtual de 
autoaprendizagem, gratuito, aberto ao público e 
sem prazo para conclusão: Introdução da vacina 
contra a COVID-19. Orientações para determinar 
os grupos prioritários e elaborar o microplaneja-
mento - 2021. O propósito do curso é oferecer 
ferramentas para planejar a introdução da vacina 
contra a COVID-19, priorizar as populações a 
serem vacinadas e realizar o microplanejamento 
operacional. O curso destina-se a profissionais 
de saúde e trabalhadores da saúde pública, vaci-
nadores, responsáveis por estabelecimentos de 
saúde e diretores e gerentes dos programas de 
imunização, entre outros.

Adiante são apresentados detalhes sobre este 
curso e o link para acessá-lo é http://bit.ly/CVOPA-
SIntroducciondelaVacunaCOVID-19. Atualmente, 
só está disponível em espanhol, mas logo também 
será oferecido em inglês, português e francês. n

Slide da primeira unidade do curso virtual. 

Devido à escassez mundial de seringas e à 
emergência da pandemia de COVID-19, o Fundo 
Rotativo da Organização Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) está adquirindo seringas autodestrutivas 
(AD) modelo K1. É por esse motivo que, nos dias 
27 e 28 de abril de 2021, foram realizadas duas 
oficinas com autoridades dos ministérios da Saúde 
de países da América Latina e do Caribe com a 
finalidade de preparar os trabalhadores da saúde 
da Região das Américas para o uso da tecnologia 
dessas seringas. Entre os objetivos das oficinas 
estavam:

1.  Oferecer informações básicas sobre as vaci-
nas contra a COVID-19 em uso na Região, 
bem como sobre o andamento do processo 
de vacinação contra essa doença.

2.  Preparar os trabalhadores da saúde da Região 
para o uso das seringas AD modelo K1, como 
estratégia ante a escassez global de seringas.

3.  Instituir uma plataforma para que os pro-
gramas de imunização dos países repliquem 
a capacitação em todos os níveis.

As oficinas serviram como base para que os 
programas nacionais de imunização da Região 
repliquem as capacitações e seus ensinamentos 
em todas as instâncias de seus países. As oficinas, 
com duração de 2 horas, começaram com uma 
atualização sobre a operacionalização das vacinas 
e as atividades de vacinação contra a COVID-19 
na Região, seguida por uma apresentação sobre 
as características e o manejo das vacinas contra 
a COVID-19, além das boas práticas de injeção 
segura. Um representante do Fundo Rotativo apre-
sentou a situação do mercado global de seringas 
para a administração das vacinas contra a COVID-
19 e uma atualização sobre a compra de seringas 

Oficina regional sobre o uso de seringas autodestrutivas (AD) 
modelo K1

Instruções de uso de seringas AD do modelo K1.

feita por intermédio do Fundo. Após as apresen-
tações, os participantes tiveram a oportunidade 
de fazer perguntas, que foram respondidas pelos 
palestrantes.

Na parte subsequente das oficinas, apresentou-se 
a transição para o uso de seringas AD e de modelo 
K1. Incluíram-se sessões demonstrativas e vídeos 
sobre o uso dessas seringas e, por fim, abriu-se 
outra sessão de perguntas e respostas para os par-
ticipantes. n

Oficinas sub-regionais de capacitação para vigilância de ESAVI
A equipe de segurança de vacinas da OPAS, no con-
texto da criação do sistema regional para a vigilância 
de eventos supostamente atribuíveis à vacinação 
ou imunização (ESAVI), desenvolveu uma série de 
oficinas como parte da estratégia regional para 
o fortalecimento da vigilância de ESAVI em toda a 
Região. Os temas específicos foram: 1) detecção e 
notificação de ESAVI, 2) investigação, 3) avaliação de 
causalidade, e 4) gerenciamento e análise de dados.

Durante as duas primeiras semanas, participantes 
selecionados de todos os países foram indicados 
como facilitadores e treinados com o material-piloto. 
A agenda da oficina continha uma ou duas apre-
sentações com conceitos teóricos, seguidas por 
sessões de trabalho em grupo, com duração de 2 
horas, nas quais os participantes discutiam estu-
dos de casos reais e fictícios com foco nas vacinas 
contra a COVID-19. Durante essas duas semanas, a 
mesma oficina de quatro dias foi oferecida em três 
idiomas (espanhol, inglês e português) e, posterior-
mente, durante o mês de junho, foi realizado em 
francês para o Haiti.

Posteriormente, os participantes fizeram comentários 
para melhorar a estrutura geral e o conteúdo da ofi-
cina. Com o material aprimorado e uma equipe de 
facilitadores selecionados, realizou-se uma rodada 
de quatro semanas de oficinas com autoridades 

nacionais de todos os países da Região, exceto 
Estados Unidos e Canadá.

Em média, 347 pessoas participaram das oficinas, 
com um tempo médio de conexão de 208 minutos. 
A sub-região com maior participação (média de 108 
pessoas) foi a região andina (Colômbia, Peru, Vene-
zuela, Bolívia e Equador) (Tabela 1).

Houve muitas discussões interessantes sobre temas 
relacionados à segurança das vacinas contra a 

COVID-19 e transmitiram-se recomendações gerais 
para o monitoramento da segurança das vacinas. 
O Dr. Madhava Ram Balakrishnan, da equipe de 
segurança de vacinas da sede da OMS, juntou-se a 
nós nesse esforço e participou da sessões de inves-
tigação e avaliação de causalidade. As próximas 
etapas serão reproduzir essas oficinas no âmbito 
nacional para multiplicar conhecimentos em todos 
os serviços de saúde. n

Tabela 1. Resumo da participação em oficinas de capacitação para vigilância de ESAVI,  
Região da OPAS, abril e maio de 2021

Região

Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Total

Participantes
Tempo médio 
de conexão 

(min)
Participantes

Tempo médio 
de conexão 

(min)
Participantes

Tempo médio 
de conexão 

(min)
Participantes

Temps de 
connexion 

moyen (min.)

Média de 
participantes

Tempo médio 
de conexão 

(min)

Caribe 62 188 61 222 59 207 50 192 58 203

América Central  
e México

74 214 76 217 68 208 64 201 71 210

Cone Sul 70 212 75 175 56 223 50 218 63 205

Países andinos 135 186 118 211 92 250 87 244 108 218

Haiti 63 193 52 192 40 216 32 222 47 206

Total 404 198 382 206 315 225 283 218 347 208

Fonte de dados: relatório de estatística do Zoom™.

http://bit.ly/CVOPASIntroducciondelaVacunaCOVID-19
http://bit.ly/CVOPASIntroducciondelaVacunaCOVID-19
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•  de 2° C a 8° C, como a vacina DTP, a 
pentavalente e a contra a gripe sazonal, entre 
outras.

•  de -25° C a -15° C, para armazenar, por exem-
plo, as vacinas BCG, VOP, contra a febre amarela 
e contra o sarampo.

O verdadeiro desafio logístico é armazenar e distribuir 
as vacinas que necessitam de uma cadeia de frio com 
TUB. A infraestrutura de cadeia de frio para as vacinas 
que demandam TUB é praticamente inexistente em 
todos os países do mundo, exceto nos países com 
experiência no uso e distribuição da vacina contra o 
vírus Ebola. Além disso, a maioria dos trabalhadores 
da saúde não está familiarizada com o manejo de vaci-
nas nessa temperatura.

Requisitos para o armazenamento e o trans-
porte de vacinas em TUB no âmbito nacional
Existem duas opções principais para o armazena-
mento da vacina contra a COVID-19 em TUB:

1.  Uso de ultracongeladores, que podem arma-
zenar grandes volumes de vacinas (40 mil a 
320 mil doses, de acordo com o tamanho do 
equipamento). Esses ultracongeladores têm 
especificações de funcionamento muito estritas. 
É necessária uma fonte de energia elétrica muito 
estável, com gerador de reserva, instalada em 
ambiente com temperatura controlada (inferior a 
27° C) e umidade de 50%. É necessário também 
o uso de equipamento de proteção individual 
(EPI) para manusear os produtos que entram e 
saem do ultracongelador.

2.  Uso de contêineres térmicos, com gelo seco11 
ou material de mudança de fase (PCM, na sigla 
em inglês), para armazenamento temporário e 
distribuição das vacinas.

   Os contêineres térmicos desenvolvidos recente-
mente pelo fabricante da vacina que necessita 
de TUB podem ser usados para armazenamento 
por até 30 dias, desde que sejam recarregados 
com gelo seco a cada cinco dias. Cada contêiner 
pode armazenar cerca de 5.900 doses de vacina. 
Ao manusear o gelo seco, é necessário usar EPI 
básico (luvas criogênicas, óculos, protetor facial) 
para evitar queimadura por contato. 

Além disso, o transporte de vacinas em TUB requer o 
uso de bobinas de gelo reutilizáveis específicas, que 
usam material de mudança de fase12 (ou refrigerante), 
ou contêineres com isolante de nova geração (embal-
agens isotérmicas, contêineres para armazenamento 
em baixa temperatura a longo prazo Arktek).13

Quais são as opções para implementação de 
uma cadeia de frio com temperaturas entre  
-80° C e -60° C na América Latina e no Caribe? 
Um modelo centralizado de distribuição de vacinas 
seria um local único usado para armazenamento e 
como ponto de vacinação principal. Outro modelo 
é a estratégia descentralizada, ou seja, entregam-se 
as vacinas em vários centros de armazenamento que 
sirvam como pontos de administração. Desse modo, 
seria possível entregar uma quantidade considerável 
de vacinas com cadeia de frio em TUB. A adminis-
tração da vacina em locais secundários, além do 
centro principal de vacinação, pode aumentar a escala 

na implementação de equipamento de TUB e gestão 
da imunização. No entanto, essa estratégia descen-
tralizada demanda um gerenciamento de operações 
quase perfeito para a implementação das atividades 
indicadas em cada plano nacional de vacinação por 
região ou distrito. Uma excursão de temperatura 
(temperatura de armazenamento fora do intervalo 
recomendado pelo fabricante) pode afetar a vacina, 
com perda de potência e risco de inutilizar centenas 
de doses e prejudicar os objetivos do programa de 
imunização.

Os países da América Latina e do Caribe têm 
uma ampla experiência na implementação de 
campanhas de vacinação.
A Região implementou campanhas de vacinação 
bem-sucedidas que possibilitaram a erradicação da 
poliomielite e a eliminação do sarampo. Hoje, os países 
contam com diferentes ferramentas desenvolvidas 
pela OMS que facilitam a gestão eficiente da cadeia 
de frio e abastecimento e, desse modo, permitem 
vencer a corrida logística para a vacinação em massa 
da população. Alguns exemplos de atividades realiza-
das em preparação para a chegada das vacinas são 
a análise de deficiências na cadeia de frio, a estima-
tiva da capacidade de armazenamento e distribuição 
das vacinas, o mapeamento da oferta disponível, a 
aquisição ou aluguel de equipamentos (congeladores, 
caixas térmicas portáteis) e a avaliação da capacidade 
de produção nacional de gelo seco, entre outras. n

Colaboração de: Laureen Montes, Banco Interam-
ericano de Desenvolvimento, e Nora Lucía Rodríguez, 
Organização Pan-Americana da Saúde.

ARMAZENAMENTO continua da página 1

11  O gelo seco, também conhecido como gelo carbônico, é dióxido de carbono (CO) na forma sólida. É usado como refrigerante para artigos que devem permanecer frios ou congelados durante o transporte, como amostras biológicas, vacinas ou alimentos.
12  Os materiais de mudança de fase são capazes de armazenar ou liberar energia durante a passagem do estado sólido (congelado) para o estado líquido (derretido). Para o resfriamento de contêineres passivos em TUB, usa-se um material de mudança de fase especial.
13 OMS. Vacinação contra a COVID-19: orientações relativas ao abastecimento e logística. ORIENTAÇÕES PROVISÓRIAS: 12 de fevereiro de 2021. Disponível em:  https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339561/WHO-2019-nCoV-vaccine_deployment-logistics-2021.1-eng.pdf

https://iris.paho.org/handle/10665.2/33674
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/339561/WHO-2019-nCoV-vaccine-deployment-logistics-2021.1-por.pdf



