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Introdução
Originalmente criado em 1985 discutir estratégias de erradicação da poliomielite, o Grupo
Técnico Assessor (GTA) da OPAS sobre Doenças Imunopreveníveis convocou sua 26a reunião em
14 a 16 de julho de 2021 para emitir recomendações técnicas para a Região das Américas e
identificar necessidades de pesquisa para fortalecer os programas de imunização.
O subdiretor da OPAS, Dr. Jarbas Barbosa da Silva, proferiu as palavras de abertura. Nos dois anos
desde a última reunião do GTA, a Região das Américas enfrentou diversas emergências de saúde
pública. Primeiramente, o Programa Ampliado de Imunização (PAI) nas Américas relatou
retrocessos adicionais no desempenho da vacinação e da vigilância de rotina, com uma redução
de 10% na cobertura de DTP3 nos últimos 10 anos. A Região corre um alto risco de surtos novos
e reemergentes de doenças imunopreveníveis. Além disso, a pandemia de COVID-19 em curso
exerce uma pressão adicional sobre o PAI e os sistemas nacionais de saúde, além de desviar
muitos recursos para operações de resposta a emergências.
A combinação de medidas sociais e de saúde pública e gerenciamento das vacinas contra a
COVID-19 é a principal ferramenta para mitigar a pandemia e pode prevenir doença grave e
morte. A prioridade da OPAS é garantir um acesso equitativo às vacinas contra a COVID-19 para
todas as pessoas da Região. A OPAS continua comprometida em oferecer assistência técnica para
os Estados Membros durante a implementação de suas operações nacionais de vacinação contra
a COVID-19 e pretende usar o processo de introdução para fortalecer ainda mais os programas
nacionais de imunização de rotina.
O presidente do GTA, Dr. Peter Figueroa, abriu a reunião dando as boas-vindas a todos os
participantes: membros do GTA; representantes dos programas nacionais de imunização;
presidentes dos Grupos Técnicos Assessores Nacionais sobre Imunização (NITAG, na sigla em
inglês); Dr. Alejandro Cravioto, chefe do Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE, na
sigla em inglês) em Imunização; e todos os representantes de agências parceiras. Dr. Figueroa
aproveitou a oportunidade para reconhecer as contribuições dos profissionais de saúde e das
autoridades de saúde pública, cujos esforços durante a pandemia salvaram vidas ao mesmo
tempo em que todas as operações dos programas nacionais de imunização eram mantidas. Ele
concluiu fazendo um forte apelo aos Estados Membros para que ajam contra a propagação de
doenças imunopreveníveis em tempos de COVID-19.
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Atualização sobre o progresso recente e desafios do programa regional de imunização
Mesmo antes do início da pandemia de COVID-19, o mundo estava passando por um período de
estagnação na cobertura da imunização de rotina. A OMS informa que, em 2019, somente 85%
das crianças do mundo receberam a terceira dose da vacina difteria, tétano e pertussis (DTP),
deixando 19,7 milhões de crianças vulneráveis a doenças imunopreveníveis. Quase metade
dessas crianças mora na região africana.
A Região das Américas vem notificando um declínio progressivo na cobertura vacinal desde 2010.
A taxa de cobertura da DTP3 na Região caiu de 94% para 84% entre 2010 e 2020 i. Essa redução
da cobertura ocorreu na maioria dos países da Região, levando a uma população maior de
indivíduos suscetíveis a doenças imunopreveníveis. Existem muitas razões para o declínio, como
catástrofes naturais, deslocamentos, urbanização progressiva, contexto político e desigualdades
crescentes no acesso a cuidados de saúde. A pandemia de COVID-19 agravou tendências já
existentes e obrigou os governos a redirecionar recursos escassos para operações de resposta a
emergências. O acesso a serviços de saúde continua limitado devido às necessidades da resposta
à pandemia. Como resultado, entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020 as coberturas de DTP3 e
vacina sarampo, caxumba e rubéola (SCR) diminuíram 33% e 24%, respectivamente. A pandemia
de COVID-19 também afetou os sistemas de vigilância de doenças imunopreveníveis. Reduções
na prontidão e na qualidade da vigilância epidemiológica e laboratorial contribuíram para surtos
de sarampo e rubéola, coqueluche, difteria, febre amarela e outras doenças imunopreveníveis.
O relatório da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe projeta uma diminuição de
9,1% no produto interno bruto (PIB) regional em 2021, o que tem grande impacto sobre o
financiamento do setor de assistência à saúde.
Apesar desses desafios, muitos programas nacionais de imunização conseguiram se adaptar e
continuaram a oferecer imunização e serviços de vigilância de rotina. Muitos países implantaram
campanhas de vacinação em massa contra sarampo/rubéola, influenza, febre amarela e
poliomielite para reduzir o número de crianças não vacinadas e evitar surtos de doenças
imunopreveníveis. Porém, embora os níveis de cobertura de imunização tenham voltado para
níveis pré-pandemia de COVID-19 por volta de agosto de 2020, até o momento o seguimento das
coortes faltosas tem sido lento e incompleto.
O Plano de Ação Regional para Imunização (RIAP, na sigla em inglês) de 2016-2020 enumera
29 indicadores: 15 foram alcançados, 9 estão em andamento e 5 estão fora do cronograma. A
Unidade de Imunização Integral da Família (IM) da OPAS tem colaborado estreitamente com os
escritórios nacionais da OPAS, os Grupos Técnicos Assessores Nacionais sobre Imunização
(NITAGs, na sigla em inglês) de cada país, os ministérios da saúde e o Fundo Rotativo da OPAS
para implementar as ações delineadas no RIAP. O status de cada indicador é apresentado abaixo,
conforme o objetivo:
i

Dados até 2 de julho de 2021.
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1. Manter os avanços: Embora a Região tenha continuado livre da poliomielite e siga
trabalhando para comunicar o valor de vacinas para indivíduos e comunidades, a Região
não recuperou seu status de eliminação de sarampo e rubéola. Além disso, a Região não
manteve seus avanços no controle de doenças imunopreveníveis.
2. Resolver a agenda inconclusa: A Região eliminou o tétano neonatal e aumentou o acesso
equitativo a serviços de imunização. Todavia, as taxas de cobertura vacinal continuam
inferiores às metas estabelecidas. Somente 9 dos 34 países da Região alcançaram a meta
de cobertura vacinal de 95% para DTP3, e 11 países notificaram taxas de cobertura abaixo
de 80%. Além disso, entre 2019 e 2020, 8 países notificaram reduções de 1% a 5% na taxa
de cobertura de DTP3, e 16 países notificaram reduções de mais de 5%. Em 7 países, a
taxa de abandono da DTP1-DTP3 está acima de 10%, chegando a 24% no Panamá e a 26%
na Venezuela. Em 2020, o número de crianças não vacinadas nos países da América Latina
e do Caribe chegava a quase 2,2 milhões.
3. Assumir novos desafios: Neste quinquênio, foram introduzidas muitas vacinas (isto é,
vacinas contra rotavírus, pneumococo, HPV) de maneira sustentável. Há esforços em
andamento para basear a tomada de decisões em dados de alta qualidade e avaliações
de impacto. O grupo de trabalho responsável pela resolução “Derrotar a meningite até
2030” está trabalhando em uma análise do cenário de carga da doença na Região; sua
meta é priorizar países para a implementação do roteiro.
4. Fortalecer serviços de saúde: A Região está no rumo certo para alcançar os resultados
esperados propostos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) de reduções
na mortalidade infantil e materna. Além disso, há insumos disponíveis de maneira
sustentável por meio de recursos nacionais. Porém, prosseguem os trabalhos para
fortalecer os serviços de imunização como parte de um serviço de saúde completo e bem
administrado. Especificamente, é necessário que haja esforço adicional para assegurar
que: a) todos tenham acesso permanente às vacinas, a começar pelos menos favorecidos;
b) os países implementem coordenação interprogramática quando apresentarem suas
necessidades para o Fundo Rotativo da OPAS; c) a cadeia de frio e a logística de
suprimento sejam bem administradas; e d) a segurança da vacina seja primordial em
todos os níveis do programa de imunização.
Daqui para frente, a Região das Américas planeja implementar suas prioridades estratégicas para
apoiar e manter seus programas nacionais de imunização. As metas são: a) reduzir a
morbimortalidade de doenças imunopreveníveis ao longo da vida para todos; b) não deixar
ninguém para trás, aumentando o acesso equitativo e o uso de vacinas novas e existentes; e c)
assegurar a boa saúde e o bem-estar de todos, fortalecendo a imunização na atenção primária à
saúde e contribuindo para a cobertura universal de saúde e o desenvolvimento sustentável.
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Além disso, tendo em vista o fraco desempenho atual dos programas de imunização e a
pandemia de COVID-19, os Estados Membros endossaram a política de “Revigoramento da
imunização como um bem público para a saúde universal” durante a 168a sessão do Conselho
Executivo da OPAS (21 a 25 de junho de 2021). Essa política inclui seis linhas estratégicas de ação;
essas linhas estratégicas estão incorporadas no novo Plano de Ação Regional para Imunização
2021-2030 e são consistentes com a Agenda de Imunização 2030 da OMS:
1. Melhorar o monitoramento da cobertura vacinal e da vigilância, incorporando estratégias
de inteligência digital nas análises de rotina.
2. Fortalecer a integração dos programas de imunização ao sistema de atenção primária à
saúde rumo à saúde universal.
3. Desenvolver abordagens de comunicação inovadoras e estratégicas para melhorar a
conscientização social e a confiança nas vacinas e expandir o acesso aos serviços.
4. Fortalecer a capacidade de recursos humanos para os programas de imunização.
5. Usar evidências científicas para orientar as decisões e a implementação dos programas.
Recomendações
• O GTA reconhece que, no momento, países e governos precisam dar prioridade à resposta
à pandemia de COVID-19. Porém, a Região se vê perante uma crise iminente na vacinação
de rotina, e deve dar atenção continuada para manter e fortalecer o programa de
imunização e outros programas essenciais de saúde. A diminuição nas taxas de cobertura
da imunização, combinada ao afrouxamento ou cessação das medidas sociais e de saúde
pública (MSSP), previsivelmente levará ao aumento de muitas doenças imunopreveníveis,
como sarampo, influenza, difteria e coqueluche, o que provavelmente ocorrerá em vários
países. Qualquer inação agora vai gerar surtos adicionais, que causarão ainda mais danos
a vidas e economias.
• O GTA acolhe e endossa completamente a política de “Revigoramento da imunização
como um bem público para a saúde universal” aprovada pela 168a sessão do Conselho
Executivo da OPAS.
• O GTA incentiva os países a implementar fielmente as linhas de ação descritas nessa
política para reverter o perigoso declínio da cobertura de imunização e dos indicadores
de vigilância na década passada, afetados ainda mais pela pandemia de COVID‑19.
• Os governos devem se comprometer a assumir total responsabilidade por seus programas
de imunização como uma prioridade de grande valor e investir os recursos necessários
em todos os componentes do programa, assegurar um quadro normativo adequado para
manter o programa e promover a vacinação completa ao longo da vida. O GTA recomenda
que os governos priorizem as imunizações de rotina da infância e, sempre que possível,
realizem campanhas de seguimento de alta qualidade com múltiplos antígenos e
adequadamente apoiadas por recursos humanos e financeiros.
• Os governos devem apoiar seus NITAGs, que têm um papel crucial no fornecimento de
conhecimento técnico independente e de orientações que melhoram e aumentam a

5

•

credibilidade dos programas de imunização. Nesse contexto, o GTA pede o
restabelecimento do NITAG do Brasil.
O GTA solicita que a OPAS inclua uma análise epidemiológica mais detalhada de doenças
imunopreveníveis notificadas em seus relatórios de cobertura vacinal e vigilância. A
ênfase nas lacunas de cobertura se justifica, mas deve ser complementada por mais
informações epidemiológicas (por exemplo, incidência e taxas de mortalidade;
estratificação por idade, sexo e níveis geográficos).
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Saúde digital em imunização
O uso de tecnologias digitais, móveis e sem fio para apoiar a conquista de metas de saúde é
denominado saúde digital. Essa é uma opção prática para resolver diversos problemas dos
programas de imunização, e a saúde digital tornou-se um interesse primordial para os países da
Região. Para apoiar a sua implantação, foram endossados múltiplos documentos e resoluções,
inclusive:
•
•
•
•
•

As Resoluções 73/218 (2019) e 70/125 (2016) da Assembleia Geral das Nações Unidas
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
A Resolução da Assembleia Mundial da Saúde sobre Saúde Digital, aprovada por
unanimidade pelos Estados Membros da OMS em maio de 2018
Agenda de Imunização 2030
Resoluções da OPAS:
o Roteiro para a transformação digital do setor da saúde nas Américas
o Política sobre a aplicação da ciência de dados na saúde pública usando inteligência
artificial e outras tecnologias emergentes
o Revigoramento da imunização como um bem público para a saúde universal

Embora a saúde digital possa ser usada em qualquer área de saúde, os países das Américas
devem aproveitar essa oportunidade para fortalecer os programas de imunização.
Com base na teoria de mudança apresentada na reunião do GTA de 2019, propomos incluir os
oito princípios norteadores da saúde digital ii que estruturam e fortalecem o uso e a qualidade
dos dados de imunização ao longo da vida. Esses princípios norteadores devem gerar melhoras
no gerenciamento, na procura e na aceitabilidade das vacinas e na confiança nelas nas Américas
e no mundo. Os governos devem priorizar, conforme o caso, o desenvolvimento, avaliação,
implantação e expansão das tecnologias digitais, além de implantar intervenções de saúde digital
baseadas em evidências.
Intervenção de saúde digital é definida como a aplicação da funcionalidade de tecnologia digital
para atingir metas de saúde; ela é implementada dentro dos aplicativos de saúde digital e dos
sistemas de tecnologias da informação e da comunicação, inclusive canais de comunicação. A
OMS recentemente desenvolveu uma classificação das intervenções de saúde digital com base
nos objetivos desejados. Algumas das intervenções podem ser adaptadas aos diferentes
ii

1. Alcançar conectividade universal no setor da saúde até 2030. 2. Criação conjunta de produtos digitais de saúde
pública para um mundo mais justo. 3. Acelerar o progresso rumo à saúde digital inclusiva, com ênfase nas
populações mais vulneráveis. 4. Implementar sistemas de saúde e de informação digitais abertos, sustentáveis e
interoperáveis. 5. Transversalizar os direitos humanos em todas as áreas da transformação digital na saúde. 6.
Participar da cooperação global em inteligência artificial e de qualquer tecnologia emergente. 7. Estabelecer
mecanismos para assegurar a confidencialidade, integridade e segurança das informações no ambiente digital de
saúde pública. 8. Projetar uma arquitetura de saúde pública para a era da interdependência digital.
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componentes do programa de imunização e durante o ciclo de vida. Por exemplo, bancos de
dados para notificações de nascimento podem ser interoperáveis com registros eletrônicos de
imunização, de tal forma que esses registros já incorporem o número de crianças nascidas e
possam determinar com mais facilidade a proporção de crianças não vacinadas.
A pandemia de COVID-19 representou uma oportunidade de introduzir diversas soluções digitais
nos sistemas de saúde da Região, e essas inovações podem ser usadas como ponto de partida
para outros avanços. Agendamentos de atendimento, painéis e prontuários eletrônicos são
exemplos de como a Região vem avançando na sua transformação digital. Porém, existem muitos
desafios, inclusive infraestrutura insuficiente, acesso limitado à internet, baixo nível de
letramento digital, implementação de intervenções elaboradas sem levar em conta o usuário
final ou intervenções implementadas sem análise aprofundada nem realização de teste
piloto/avaliação. Essas soluções digitais precipitadas ou incompletas põem o progresso em risco.
Portanto, propomos que os Governos compensem as limitações de infraestrutura e tecnologia
dos seus países e assegurem tanto o compromisso político quanto financeiro. Também propomos
o fortalecimento das normas de segurança e da interoperabilidade, e que a ênfase primária esteja
no treinamento de profissionais de saúde para assegurar sua capacidade de adotar essas
inovações.
Recomendações
• O GTA acolhe e apoia firmemente a transformação digital dos programas de imunização
e dos serviços de saúde que a OPAS iniciou nas Américas e endossa os oito princípios que
sustentam a estrutura conceitual da transformação digital no setor de saúde. O GTA
reconhece que esse é um esforço de longo prazo que vai requer compromisso de longo
prazo.
• O GTA congratula os países por sua rápida incorporação de um leque de novas
ferramentas digitais e estratégias para melhorar o monitoramento e a resposta à
pandemia de COVID-19. Essas novas ferramentas devem ser retidas e melhor
desenvolvidas para beneficiar os programas nacionais de imunização e outros programas
essenciais de saúde de forma sustentável.
• O GTA reconhece a falta de uma infraestrutura digital adequada em muitas áreas da
Região e incentiva a liderança dos países a adotar abordagens que envolvam todos os
setores do governo e investir os recursos necessários para garantir uma infraestrutura
adequada e oferecer conectividade à internet a todas as organizações e profissionais de
assistência à saúde.
• Para promover letramento e competência digital entre todos os profissionais de saúde, o
GTA incentiva o treinamento durante o trabalho e o desenvolvimento e implantação de
cursos educativos e práticas em instituições de saúde e treinamento.
• Os países devem investir na identificação, contratação e retenção de profissionais de
saúde que estejam familiarizados com tecnologias em saúde digital e consigam incorporálas a suas práticas diárias.
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Atualização regional sobre a eliminação de sarampo/rubéola na Região das Américas
A pandemia de COVID-19 assolou a Região das Américas mais duramente que outras regiões do
mundo: até 29 de junho de 2021, 40% dos casos e 48% das mortes haviam sido notificados na
nossa Região. Além disso, os Estados Unidos, o Brasil, a Argentina e a Colômbia estavam entre os
10 países com o maior número de casos de COVID-19 notificados em escala mundial. Esses países,
juntamente com o México e o Peru, também estão na lista de países com o número mais elevado
de mortes notificadas no mundo. A implantação de medidas sociais e de saúde pública e de
confinamento pelos governos para mitigar a pandemia pode ter afetado também a circulação de
outras doenças transmitidas por gotículas respiratórias e/ou aerossóis, incluindo os vírus do
sarampo e da rubéola, e limitado sua importação e transmissão em nível nacional.
Surtos de sarampo nas Américas, 2020-2021
Entre 1º de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2021, as Américas notificaram 9.205 casos
confirmados de sarampo em nove países iii. Desses, 97% foram notificados no Brasil, onde a
transmissão endêmica se mantém desde fevereiro de 2018.
Em 2020, a Argentina (n=61) e o México (n=194) tiveram sucesso na interrupção de seus surtos
com uma resposta rápida bem-organizada e estratégias inovadoras para vacinar indivíduos
suscetíveis em meio à pandemia de COVID-19. Os genótipos D8 e B3 foram identificados em 99%
dos casos na Região para os quais havia espécimes disponíveis para detecção viral. A análise em
andamento das sequências dos genótipos identificados revelou cepas diferentes. Contudo, a
cepa Gir Somnath.IND/42.16 foi identificada em 69% dos casos em 2020, com circulação
predominante no Brasil.
Em decorrência dos surtos de sarampo, foram notificadas 122 mortes nas Américas no período
de 2017 a 2021. A Venezuela e o Brasil notificaram a proporção mais elevada de mortes (66% e
32%, respectivamente), que ocorreram principalmente entre crianças menores de cinco anos.
Surto de sarampo no Brasil e na Venezuela
No início de 2020, 21 dos 27 estados brasileiros tiveram surtos de sarampo; no final do ano,
somente quatro estados (São Paulo, Rio de Janeiro, Pará e Amapá) informaram casos
confirmados. Esses estados fizeram campanhas de vacinação direcionadas a crianças não
vacinadas menores de 15 anos e adultos jovens; porém, a cobertura alcançada foi inferior a 40%.
Em 2021, o vírus do sarampo continua a circular nos estados do Pará, São Paulo e Amapá, onde
foi notificada a maior proporção de casos (80%).
Em 2020, a cobertura vacinal de SCR1 e SCR2 foi 13% e 23% menor, respectivamente, em
comparação a 2019. Além disso, a baixa homogeneidade da cobertura vacinal (variando entre
Em 2020: Argentina (n=63), Brasil (n=8.448), Bolívia (n=2), Canadá (n=1), Colômbia (n=2), Chile (n=2), Estados
Unidos (n=13), México (n=194) e Uruguai (n=2). Em 2021: Brasil (n=456) e Estados Unidos (n=2).

iii
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42% e 56%) notificada nos últimos três anos (2018 a 2020) destaca a necessidade de continuar a
implantação de atividades específicas para fechar as brechas de imunidade que alimentam a
transmissão do vírus do sarampo. Alguns indicadores de vigilância também foram afetados pela
pandemia. Por exemplo, as taxas anuais de notificação e os indicadores de investigação e
amostragem adequados que foram apresentados não cumpriram a meta regional.
A Venezuela foi bem-sucedida na interrupção do seu surto de sarampo em 2019 (início da
erupção cutânea do último caso confirmado: 19 de agosto), sem nenhum caso confirmado
notificado; todos os casos suspeitos foram descartados laboratorialmente. O país fez esforços
significativos para manter esse avanço em 2020 em meio à pandemia de COVID-19. Dois
indicadores de vigilância (porcentagem de casos investigados adequadamente e coleta oportuna
de amostras) estavam ideais; as taxas anuais de notificação de casos suspeitos também estavam
ideais, mas os dois indicadores laboratoriais foram afetados negativamente pela pandemia.
Assim como outros países, a Venezuela informou que a cobertura vacinal de SCR1 diminuiu em
2020, sendo 18% menor comparada a 2019. O país continua com seu compromisso político de
manter a eliminação do sarampo e da rubéola. Para isso, implementou ações como a diminuição
da idade da SCR2 para 18 meses, a criação de verificações sanitárias em zonas de fronteira e a
intensificação das ações de vigilância em áreas silenciosas.
Rubéola nas Américas, 2020-2021
Entre 1º de janeiro de 2020 e 30 de junho de 2021, foram notificados somente dois casos
importados de rubéola nos Estados Unidos. Não se confirmou nenhum caso de síndrome da
rubéola congênita em nenhum país da Região. As ações integradas de eliminação do sarampo
por meio da vacinação e da vigilância epidemiológica permitiram manter a eliminação da rubéola
nos 10 últimos anos.
Desempenho dos indicadores de vigilância de sarampo e rubéola
A pandemia de COVID-19 afetou significativamente a vigilância epidemiológica de sarampo e
rubéola. A Figura 1 destaca a tendência de queda brusca na notificação de casos suspeitos de
sarampo e rubéola, o que coincide com o pico da pandemia de COVID-19 na Região das Américas.
A notificação de casos suspeitos foi 73% menor em comparação a 2019. O menor número de
casos suspeitos notificados possibilitou a conformidade ideal (≥80%) com o indicador de
porcentagem de amostras coletadas oportunamente.
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Figura 1. Notificação de casos de sarampo e rubéola (SR) e COVID-19 por semana epidemiológica,
Região das Américas, 2020-2021

Fonte: Relatórios nacionais de vigilância enviados para a OPAS. O Canadá e os Estados Unidos só notificam o número
total de casos confirmados de sarampo. Dados até a semana epidemiológica 24 de 2021.

Cobertura vacinal de SCR1 e SCR2
Observou-se que a cobertura regional de SCR1 tendeu a ser estável no período de 2010 a 2019
(intervalo: 92% a 94%). Contudo, os dados preliminares de cobertura de 2020 indicam que a
cobertura baixou para 85%, uma redução de 10%. Em contraste, a cobertura vacinal regional com
a segunda dose flutuou em níveis abaixo do ideal nesse período de 10 anos (intervalo: 65% a
86%), sem alcançar os níveis ideais de 95%. A queda na cobertura da segunda dose entre 2018 e
2020 chegou a 6% em comparação a 2017. Os países das Américas introduziram a segunda dose
em seus calendários nacionais de vacinação a partir do ano 2000. Os dados de 2020 são
preliminares, já que somente 30 dos 35 Estados Membros e dois territórios enviaram as
informações para a OPAS (Figura 2).
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Figura 2. Distribuição de casos confirmados de sarampo e cobertura regional de SCR1 e SCR2* na
era pós-eliminação, Américas, 2010-2020

Fonte: ISIS/MESS, Alerta Epidemiológico de Sarampo e Formulário de Notificação Conjunta (JRF) da OPASOMS/UNICEF. *Dados preliminares de cobertura com base em 30 países e 2 territórios. Dados até 22 de junho de
2021.

Status das campanhas de seguimento em 2020-21
Um ponto positivo para a Região é a implantação sistemática de campanhas de seguimento em
cada país para manter a cobertura com duas doses entre crianças menores de cinco anos e na
faixa etária de 5 e 10 anos. Entre 2020 e 2021, oito países que haviam notificado uma diminuição
na vacinação com SCR1 e SCR2 em 2020 em comparação a 2019 decidiram realizar campanhas
de seguimento para reduzir o número de populações suscetíveis, cujo objetivo era vacinar
24,7 milhões de crianças menores de 10 anos. Esses países são a Bolívia, a Colômbia, o Chile,
Honduras, o México, o Paraguai, a República Dominicana e a Venezuela. Até 30 de junho de 2021,
o Chile, o México, a Colômbia, e a Bolívia haviam começado ou concluído suas campanhas; os
níveis de progresso variam (Tabela 1).
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Tabela 1. Status das campanhas de seguimento contra o sarampo/rubéola, 2020-21
Chile
Colômbia

Tipo de
vacina
SCR
SR

Data de
início
10/2020
04/2021

Data de
conclusão
12/2020
08/2021

Faixa
etária alvo
1-6a
1-10a

Número alvo
de vacinados
1.448.793
7.575.807

Concluída (57%)
Em andamento

México

SR

04/2021

07/2021

1-9a

8.613.161

Em andamento

Bolívia
Honduras
Paraguai
República
Dominicana
Venezuela

SCR
SCR
SR

06/2021
08/2021
10/2021

07/2021
10/2021
12/2021

1-5a
1-5a
1-8a

1.183.283
1.166.999
1.126.927

Em andamento
Planejada
Planejada

SR

10/2021

12/2021

1-5a

956.182

Planejada

SCR

10/2021

12/2021

1-5a

2.692.674

Planejada

País

Status

Outras vacinas

SCR, poliomielite,
hexavalente
Poliomielite
Poliomielite
Poliomielite

Poliomielite

Epidemiologia molecular
A epidemiologia molecular tem sido útil para documentar a interrupção da transmissão viral
endêmica, e a OMS a define como um dos critérios para avaliar o progresso na eliminação do
sarampo. Observou-se redução em nível mundial na variabilidade dos genótipos de sarampo nos
últimos três anos, e uma situação semelhante foi evidente nas Américas; desde 2018, apenas
dois genótipos de sarampo (B3 e D8) foram notificados à Vigilância de Nucleotídeos do Sarampo
(MeaNS, na sigla em inglês).
De 2018 a 2020 iv, 14 países notificaram um total de 2.106 sequências de sarampo à MeaNS v.
Desse total, 94% correspondem ao genótipo D8, para o qual foram identificadas nove cepas
diferentes. A cepa MVi/Hulu Langat.MYS/26.11/ foi notificada principalmente em 2018, ao passo
que a cepa MVs/Gir Somnath.IND/42.16/ foi notificada em 2019 e 2020, com um total de 306 e
1.152 sequências, respectivamente. Portanto, ambas as cepas foram detectadas com frequência
nos surtos de países como a Argentina, o Brasil, o México e a Venezuela, entre outros. Além disso,
o genótipo B3 só foi detectado em casos confirmados de sarampo notificados pelos Estados
Unidos, onde foram identificadas sete cepas diferentes.

2018 (508 sequências), 2019 (1301 sequências) e 2020 (298 sequências).
Antígua e Barbuda, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, Guatemala, México,
Peru, Estados Unidos e Venezuela

iv
v
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Recomendações
• O GTA expressa preocupação com o fato de que grandes declínios na cobertura de SCR
levaram a um pool em rápida expansão de pessoas suscetíveis em toda a Região, o que,
juntamente com o afrouxamento das medidas de distanciamento físico, aponta para uma
epidemia iminente de sarampo que provavelmente incluirá vários países.
• O GTA exorta os governos das Américas a realizar ações corretivas urgentes para
assegurar uma cobertura de 95% com duas doses da vacina SCR entre crianças menores
de dois anos, atender às normas de vigilância de alto desempenho e realizar campanhas
periódicas de seguimento e campanhas voltadas para populações vulneráveis e coortes
de faixas etárias mais velhas.
• Os países são instados a assegurar que a Região das Américas consiga mais uma vez
alcançar e manter a meta da OMS de eliminação do sarampo e da rubéola.
• Sempre que possível, os países devem conduzir campanhas de seguimento de alta
qualidade com múltiplos antígenos que sejam adequadamente apoiadas por recursos
humanos e financeiros.
• O GTA conclama a OMS a estabelecer uma meta mundial para apoiar a eliminação do
sarampo e da rubéola. Sem essa meta, está cada vez mais difícil manter a Eliminação do
Sarampo e da Rubéola nas Américas.
• O GTA reconhece o grande trabalho e compromisso dos países que já estão fazendo
campanhas para controlar surtos e campanhas de seguimento.
• É essencial que o Brasil controle completamente o surto de sarampo em curso e previna
futuros ressurgimentos.
• Tanto a OMS como a OPAS devem mobilizar compromisso político para lidar com o surto
de sarampo em curso no Brasil. O primeiro passo deve ser defender a reativação do NITAG
brasileiro, que foi dissolvido em 2019. O NITAG pode fornecer recomendações técnicas
fortes e independentes em resposta à pandemia de COVID-19, acabar com o surto de
sarampo e prevenir futuros surtos de doenças imunopreveníveis.
• O GTA recomenda que os países usem cursos virtuais de gestão de surtos para fortalecer
sua capacidade nacional de resposta rápida a surtos de vírus importados. Ele também
recomenda que os países ministrem treinamento na análise de avaliação de riscos para
implementar intervenções customizadas em nível local.
• O GTA aprecia a função crucial da Comissão Regional para Monitoramento e Reverificação
da Eliminação do Sarampo, da Rubéola e da Síndrome da Rubéola Congênita e a incentiva
a continuar nessa função essencial. A comissão continuará a trabalhar estreitamente com
o GTA para monitorar o progresso e o status de Eliminação do Sarampo e da Rubéola nas
Américas.
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Vacinação contra a COVID-19 nas Américas
Avanços e lições aprendidas com a vacinação contra a COVID-19 nas Américas
Status da vacinação em nível mundial
Até 12 de julho de 2021, haviam sido registrados 185 milhões de casos de COVID-19 e mais de
4 milhões de mortes relacionadas à COVID em nível mundial. Enquanto isso, desde dezembro de
2020, mais de 3,6 bilhões de doses de vacinas contra a COVID-19 foram administradas no mundo
todo. Dessas, 20% foram administradas nas Américas. Todas as vacinas aprovadas pela OMS e
por agências reguladoras nacionais são seguras e eficazes contra a COVID-19. Apesar desse
sucesso, os governos devem ser cautelosos com relação à suspensão de medidas sociais e de
saúde pública. A remoção precoce dessas medidas poderia levar ao retrocesso de alguns dos
ganhos possibilitados pelas vacinas. Além disso, vacinas seguras e eficazes, sozinhas, não
conseguem resolver a pandemia.
Diagnósticos rápidos e terapias que salvam vidas são essenciais para acabar com a pandemia e
acelerar a recuperação mundial. Porém, essas ferramentas que salvam vidas só serão eficazes
se forem disponibilizadas de forma equitativa e simultânea para as pessoas mais vulneráveis de
todos os países e se houver sistemas e serviços de saúde fortes em vigor para administrá-las. As
vacinas são efetivas contra doença grave causada por variantes, mas as variantes continuarão a
prosperar se a distribuição não equitativa das vacinas em escala mundial não for resolvida. Até
julho de 2021, os países de renda alta haviam administrado 69 vezes o número de doses de vacina
dos países de renda média/baixa.
Até 9 de julho de 2021, a OMS estava monitorando 291 vacinas candidatas: 107 estavam em fase
clínica e 184, em fase pré-clínica. Essas vacinas representam diferentes plataformas, desde
vetores virais até vírus inativado/atenuado e RNA mensageiro. Seis vacinas foram examinadas e
aprovadas pelo processo de Lista de Uso Emergencial (EUL, na sigla em inglês) da OMS e pelo
Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em Imunização. As vacinas são fabricadas
pelos fabricantes farmacêuticos Pfizer, Moderna, Janssen, Sinopharm, Sinovac e AstraZeneca.
Essa última fabrica sua vacina em diversos locais do mundo: Coreia do Sul (SK Bio), Índia (Instituto
Serum da Índia), Itália (Catalent), China (Wuxi) e Espanha (Chemo Spain). Todos os centros de
produção foram examinados e aprovados por meio dos procedimentos da EUL.
Status da vacinação nas Américas
Até 9 de julho de 2021, a Região das Américas relatava que 647.435.811 doses de vacinas contra
a COVID-19 haviam sido administradas em 49 dos seus 51 países e territórios. Como resultado,
265.129.115 pessoas receberam o esquema completo da vacina e podem ser consideradas
completamente imunizadas. A maioria das doses de vacina foi administrada nos Estados Unidos
(48,5%), enquanto os países da América Latina e do Caribe administraram 42%. Desses, o Brasil
administrou a maior porcentagem: 13,6%. Dos 49 países e territórios, 35 estão usando a vacina
fabricada pela AstraZeneca, fazendo dela a vacina mais amplamente utilizada. Porém, se
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considerarmos o tipo de vacina com o maior número de doses administradas, as principais
vacinas são Pfizer (216 milhões) e Moderna (140 milhões). Os países da América Central e do Sul,
por outro lado, informam taxas de vacinação abaixo de 20% após meses de operações de
vacinação.
Status de vacinação nas sub-regiões das Américas
Na América do Norte, as taxas de cobertura vacinal do Canadá e dos Estados Unidos giram em
torno de 48,5%; o México informa que 15,9% de sua população está completamente imunizada.
Nos Estados Unidos, os dados apresentados pelos Centros para Controle e Prevenção de Doenças
(CDC, na sigla em inglês) mostram uma clara diminuição no número de casos de COVID-19 por
faixa etária conforme as taxas de cobertura vacinal aumentam. Segundo a Universidade de Yale
e o Commonwealth Fund, estima-se que as vacinas contra a COVID-19 tenham evitado cerca de
279 mil mortes nos EUA até o final de junho de 2021. Cerca de 1,25 milhão de pessoas
provavelmente teriam sido hospitalizadas se não fossem as vacinas.
Na América Central, as taxas de vacinação variam de quase 20% em El Salvador a menos de 1%
em Honduras. Neste último, as entregas de Pfizer e AstraZeneca pelo mecanismo COVAX, uma
iniciativa mundial voltada para o acesso equitativo às vacinas contra a COVID-19, têm sido muito
limitadas, suficientes apenas para cobrir 0,9% da população elegível. As doações da vacina
Moderna que estão vindo dos EUA vão aliviar parte da escassez
Na região andina, as taxas de vacinação também variam muito, de cerca de 16% na Colômbia a
menos de 1% na Venezuela. No Brasil, cerca de 13,6% da população adulta recebeu o esquema
completo de imunização. Muitos países dessa sub-região priorizaram grupos indígenas para a
vacinação. Os grupos indígenas foram incluídos entre as populações prioritárias de alto risco nos
planos nacionais de vacinação, as sociedades civis se ocuparam ativamente do
microplanejamento da vacinação e dedicaram-se recursos adicionais para chegar a essas
populações. O Brasil mantém o único painel de monitoramento de taxas de vacinação entre
grupos indígenas da Região, e os quatro países andinos lançaram programas transfronteiriços
para chegar a todas as comunidades indígenas assim que as vacinas contra a COVID-19 se
tornaram disponíveis.
No Cone Sul, as taxas de vacinação estão acima de 50% no Chile e no Uruguai, mas giram em
torno de 10% na Argentina e 2% no Paraguai. Este último contou em grande medida com o
COVAX para aquisição e acesso às vacinas, mas atrasos na remessa criaram uma grande lacuna
na disponibilidade de vacinas. O Chile, por outro lado, reduziu significativamente o número de
notificações de casos, hospitalizações e mortes por COVID-19 usando uma combinação de
vacinação contra a COVID-19 e medidas mitigadoras não farmacêuticas. Além disso, o Chile tem
sido ativo na medição da efetividade “na vida real” da vacina inativada contra a COVID-19 da
Sinovac por meio de uma coorte de 10,5 milhões de cidadãos.
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No Caribe, as taxas de vacinação variam consideravelmente entre países e territórios. Uma
mistura de acordos bilaterais e remessas do COVAX permitiu que países pequenos recebessem
doses suficientes de vacina para imunizar todos os cidadãos. Porém, países maiores receberam
as mesmas remessas pequenas que alguns países da América do Sul, e suas taxas de cobertura
vacinal estão abaixo de 10%. Um claro exemplo é a comparação entre as Bermudas (taxa de
vacinação de 54%) e a Jamaica (taxa de vacinação de 9%). Além disso, alguns territórios foram
incluídos nos planos de vacinação dos países europeus, e, portanto, receberam doses de vacina
também por esse canal.
Projeção de doses de vacina
Até aqui, a alocação e a administração de vacinas foram marcadas por profundas desigualdades
entre os países das Américas. Até 9 de julho, as doses doadas representavam 70% do Mecanismo
COVAX. Felizmente, a partir de setembro de 2021, a OMS prevê um grande aumento na
disponibilidade de doses de vacina por meio do Mecanismo COVAX. De fato, a partir do terceiro
trimestre de 2021, a OMS prevê uma transição, de limitações de oferta para limitações de
procura. Na segunda parte de 2021, o COVAX espera receber 1,75 bilhões de doses de fabricantes
de vacina e doadores. Dessas, 1,36 bilhão estarão disponíveis no último trimestre de 2021.
Desafios existentes
Desde que as vacinas contra a COVID-19 foram introduzidas, em dezembro de 2020, seu uso
levantou inúmeras questões sobre segurança, efetividade e qualidade. Embora algumas
perguntas tenham sido respondidas de forma satisfatória, ainda restam muitas dúvidas. As
perguntas abaixo foram abordadas durante esta reunião do GTA:
•
•
•
•
•
•
•
•

Acesso e distribuição de vacinas contra a COVID-19 para os Estados Membros
Demanda e confiança nas vacinas contra a COVID-19
Eventos adversos pós-vacinação, inclusive síndrome de trombose com trombocitopenia
(TTS, na sigla em inglês)
Priorização de grupos de alto risco (ver o roteiro atualizado do SAGE)
Intercambialidade das vacinas contra a COVID-19
Vacinação de gestantes e lactantes
Vacinação de crianças
Efetividade das vacinas e variantes de preocupação

Alocação de vacinas contra COVID-19 e mecanismo de suprimento: desafios e lições aprendidas
Manutenção do acesso a vacinas de rotina
A pandemia afetou drasticamente os programas nacionais de imunização da Região,
principalmente a prestação de serviços de imunização e a demanda por esses serviços em
comunidades e centros de saúde. Em âmbito mundial, a pandemia afetou a disponibilidade em
tempo hábil e os custos de frete de muitas vacinas. Os fatores que contribuem para a escassez
incluem: a) problemas no licenciamento das exportações, aumento da escala de produção e
liberação de lotes; b) acordos bilaterais para assegurar doses futuras (principalmente
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disponibilidade durante 2021), com uma estratégia de carteira de risco que vai além das
necessidades nacionais; e c) previsões excessivamente otimistas dos fornecedores com respeito
às suas capacidades projetadas de produção, que não estão se materializando em 2021. Os
atrasos no fornecimento afetaram as entregas planejadas, colocando em risco a confiança dos
participantes no Mecanismo COVAX.
O Fundo Rotativo (FR) da OPAS desempenhou um papel crucial para assegurar a sustentabilidade
das cadeias de suprimento para imunização (para vacinas, dispositivos de injeção seguros e
equipamentos da rede de frio) durante a pandemia. A OPAS segue trabalhando em estreita
colaboração com os programas nacionais de imunização para fazer um planejamento preventivo
contra flutuações na demanda nacional por vacinas, triagem das alocações de suprimentos e
monitoramento dos estoques nacionais de vacinas. A OPAS também trabalha com fabricantes de
vacinas e parceiros internacionais para monitorar cuidadosamente perturbações de logística e
outros riscos que os fornecedores possam estar enfrentando.
O planejamento preciso da demanda é mais importante do que nunca para minimizar os riscos
de acesso interrompido a vacinas que salvam vidas. O Fundo de Capital do Fundo Rotativo
continua a oferecer apoio crítico na forma de financiamento-ponte para a sustentabilidade
financeira dos Estados Membros solicitantes. Em 2019 e 2020, o valor médio anual de aquisição
foi aproximadamente US$ 765 milhões, a despeito das tendências de declínio na cobertura de
DTP3 e SCR1.
Em meados de julho de 2021, o Fundo Rotativo estava no processo de consolidar a demanda
pelas vacinas de rotina de 2022 por meio do seu instrumento PAHO-173 melhorado. A demanda
consolidada será analisada por meio de projeções programáticas para maior acurácia de projeção
e contratos plurianuais. O Fundo Rotativo também está no processo de finalizar o delineamento
e a implantação de uma plataforma on-line de coleta da demanda por vacinas de rotina; a
previsão de lançamento é outubro de 2021 para reconfirmações de demanda para o primeiro e
segundo trimestres de 2022.
Atualização sobre o progresso do Mecanismo COVAX e projeções de oferta
O Fundo Rotativo apresentou relatos sobre o acesso às vacinas contra a COVID-19 para o GTA
Regional sobre Doenças Imunopreveníveis, que se reuniu em agosto e outubro de 2020. No dia
10 de dezembro de 2020, houve uma sessão especial do Conselho Diretor para atualizar os
Estados Membros sobre “a pandemia de COVID-19 na Região das Américas, preparação para o
COVAX e acesso equitativo às vacinas contra a COVID-19 vi”. Duas resoluções críticas (CSSS1.R1) vii
sobre o acesso às vacinas contra a COVID-19 solicitaram que a Diretora:

https://www.paho.org/pt/orgaos-diretores/conselho-diretor/sessao-especial-do-conselho-diretor
(Consulte o documento de trabalho CDSS1/2 e o relatório final CDSS1/FR no link para ver os detalhes)
vii
https://www.paho.org/pt/documentos/cdss1r1-atualizacao-sobre-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americaspreparacao-para-covax
vi
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Mantenha a coordenação e promoção de causa junto a parceiros internacionais para
alavancar as capacidades existentes e economias de escala, por meio de aquisições
conjuntas, para obter preços fixos acessíveis para todos os Estados Membros da OPAS
que participam do Fundo Rotativo, de forma a garantir o acesso equitativo às vacinas
contra a COVID-19 para a população, inclusive populações migrantes.
Negociar para conseguir que os Estados Membros que participam do Fundo Rotativo
tenham acesso às vacinas contra a COVID-19 pelo melhor preço possível e, se necessário,
fazer uma exceção e ajustar os termos e condições do Fundo Rotativo a fim de atender às
circunstâncias especiais para garantir o fornecimento de vacinas contra a COVID-19.

A última atualização para os órgãos diretores da OPAS foi feita durante a 168a Sessão do Comitê
Executivo em 21 a 25 de junho de 2021. O documento CE168/INF/1 apresentou atualizações
sobre o acesso às vacinas contra a COVID-19 e o progresso do Mecanismo COVAX viii.
O Fundo Rotativo, um componente essencial do pacote global de resposta à pandemia de
COVID‑19 da OPAS, é uma plataforma importante que permite aos Estados Membros das
Américas acessar vacinas pelo Mecanismo COVAX. Um total de 26 Estados Membros (inclusive o
Canadá) e territórios autofinanciados participantes do Mecanismo COVAX representam
aproximadamente 33% do volume mundial projetado de aquisição para participantes
autofinanciados. Apesar dos desafios orçamentários e fiscais existentes em nível nacional
durante a pandemia, os participantes autofinanciados alocaram mais de US$ 1,1 bilhão para
adiantamentos e garantias financeiras para atender aos requisitos financeiros do Mecanismo
COVAX durante o quarto trimestre de 2020. Outros 10 Estados Membros eram elegíveis para o
apoio do Compromisso Antecipado de Mercado (AMC, na sigla em inglês) por meio do COVAX.
Os compromissos dos 36 países que participam do COVAX representam aproximadamente
202 milhões de doses de vacina do Mecanismo COVAX. Porém, em comparação com as projeções
contratuais dos contratos de compra antecipada da Aliança Gavi, o COVAX vem enfrentando uma
escassez significativa de suprimentos desde março de 2021.
Até o final de junho de 2021, apenas 24,7 milhões de doses haviam sido entregues aos
participantes por meio do COVAX, o que representa somente 12% do compromisso de
202 milhões de doses, cerca de 1,8% da cobertura populacional, em média. Com base nas últimas
indicações de disponibilidade do COVAX, o Fundo Rotativo projeta que no máximo 35 milhões de
doses (excluindo doações) serão entregues até o final do terceiro trimestre de 2021. Esse número
corresponde a uma cobertura de aproximadamente 2,5% da população, em média. ix

https://www.paho.org/pt/documentos/ce168inf1-atualizacao-sobre-pandemia-covid-19-na-regiao-das-americas
Em alguns países insulares pequenos, as distribuições nos dois primeiros trimestres do ano podem corresponder a
uma cobertura de até 20%, devido aos tamanhos mínimos de remessa exigidos pelos fornecedores.

viii
ix

19

Gráfico 1. Dinâmica de alocação do COVAX (6 de julho de 2021)

Como mostra o Gráfico 1, projeta-se que cerca de 80% das doses prometidas pelo Mecanismo
COVAX sejam mobilizadas no quarto trimestre de 2021 e além. Em teoria, previa-se que os
participantes do COVAX receberiam doses suficientes para vacinar cerca de 20% da sua
população — aproximadamente 100 milhões de pessoas na ALC — até o final de 2021 para cobrir
suas populações de alto risco. Porém, é preciso uma taxa mais alta de cobertura vacinal para
controlar a pandemia.
Embora o COVAX continue enfrentando gargalos de abastecimento no terceiro trimestre de
2021, doações do governo dos Estados Unidos, da UE e de outros países devem ajudar muito a
aumentar o acesso. No terceiro trimestre de 2021, o governo dos Estados Unidos planeja doar
20 milhões de doses por meio do COVAX e possivelmente mais de 10 milhões de doses
bilateralmente. (Os detalhes finais ainda estão pendentes.)
Plano de ação regional para acesso do Fundo Rotativo da OPAS
Também houve um interesse extraordinário de países e grupos de países em fechar acordos
precoces para as vacinas contra a COVID-19. Segundo uma análise não oficial da OPAS baseada
em notícias divulgadas nos meios de comunicação e informações compartilhadas pelos Estados
Membros numa base ad hoc, embora alguns Estados Membros tenham fechado acordos
bilaterais para cobrir 100% ou mais de suas populações, projeta-se que vários outros
(principalmente Estados com recursos financeiros muito limitados e pequenos países do Caribe)
cobrirão somente 20% a 50% de suas populações e precisarão contar primariamente com o
Mecanismo COVAX e possíveis doações (Gráfico 2). Isto representa um problema significativo de
iniquidade para a Região.
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Gráfico 2. Dinâmica do acesso desigual a vacinas e acordos bilaterais dos Estados Membros da
OPAS (6 de julho de 2021)

Embora se antecipem melhoras no suprimento de vacinas contra a COVID-19 no 4T de 2021 e em
2022, isso não garante disponibilidade suficiente para satisfazer à demanda exigida. O Fundo
Rotativo acredita que essa situação não se corrigirá sozinha sem que a demanda e os recursos
sejam agrupados e sem aproveitar o mecanismo existente do Fundo Rotativo da OPAS. Em
resposta aos pedidos dos Estados Membros de redobrar os esforços para obter vacinas adicionais
contra a COVID-19, a OPAS está no processo de lançar um plano regional de ação para acesso
com base em três linhas de ação: (1) estreita colaboração contínua com o Mecanismo COVAX
para concluir os atuais compromissos de participação dos Estados Membros, (2) facilitação de
doações aos Estados Membros pelo Mecanismo COVAX ou bilateralmente, e (3) criação de meios
de acesso adicional a vacinas contra COVID-19 por meio do Fundo Rotativo (Gráfico 3).
Gráfico 3. Plano de Ação Regional da OPAS para garantir acesso sustentável às vacinas contra
COVID-19

FR: Fundo rotativo
EM: Estado Membro
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Atualmente, o Fundo Rotativo projeta um déficit de vacinas contra a COVID-19 nos Estados
Membros com base na comparação do número de pessoas cobertas pelos acordos existentes de
fornecimento (incluindo índices de participação na COVAX, doses obtidas por meio de acordos
bilaterais e doações) à população adulta total (maiores de 18 anos) de cada Estado Membro. Para
lidar com limitações nos dados disponíveis e manter-se em dia com a dinâmica variável de oferta
e procura, o Fundo Rotativo criou uma plataforma on-line para mapear a demanda por vacinas
contra a COVID-19, lançada no final de julho de 2021 sob a liderança da Direção Executiva com
as unidades de Imunização Integral da Família, Serviços de Tecnologia da Informação e Gestão
de Compras e Suprimentos. A finalidade da plataforma é validar as informações dos Estados
Membros sobre grupos-alvo para a vacinação e acordos de provisão, além de solicitar aos Estados
Membros que projetem a futura demanda por vacinas contra a COVID-19 fornecidas através do
FR, juntamente com suas preferências de vacina. A plataforma on-line também é o primeiro
produto da estratégia de digitalização do Fundo Rotativo da OPAS, cuja ambição é transformar o
planejamento da demanda em plataformas digitais e automatizadas.
Os Estados Membros e os escritórios nacionais da OPAS receberam orientações sobre a
plataforma nos dias 29 e 30 de junho de 2021. Os Estados Membros foram muito receptivos à
ferramenta e aproveitaram a oportunidade para destacar fatores epidemiológicos
desconhecidos que podem causar consideráveis flutuações na demanda (como necessidade ou
não de doses de reforço) e para realçar a importância da orientação do GTA.
Tabela 2. Considerações e incertezas epidemiológicas/técnicas importantes que afetam o
planejamento da demanda e o acesso a vacinas contra a COVID-19
Estratégia nacional de vacinação contra a
Programa Nacional de Imunização
COVID-19 e financiamento
• Capacidade de chegar a populações-alvo
• Populações-alvo
• Aceitabilidade e adesão
• Níveis de cobertura para controlar a
• Monitoramento de segurança (ESAVIs) e
doença
efetividade
Perfil das vacinas
Variantes de preocupação (VOC)
• Duração da proteção
• Impacto da efetividade das vacinas
• Prevenção da transmissão
contra VOC
• Cadeia de frio, armazenamento e
• Potencial necessidade de doses
condições de manuseio
adicionais/revacinação (ou seja,
• Intercambialidade com vacinas diferentes
anualmente)
• Vacinas de 2a geração
Será fundamental criar uma seleção ideal de carteira de produtos para concentrar o acesso no
futuro com base na epidemiologia em evolução da doença, requisitos programáticos, dinâmica
da demanda e condições do mercado fornecedor. O Fundo Rotativo seguirá estratégias
customizadas de envolvimento dos fornecedores com base em orientações técnicas sobre a
dinâmica supracitada. Tendo em vista as realidades do mercado fornecedor, é importante ter
compromissos sólidos e executáveis dos Estados Membros nas suas indicações de demanda.
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Tabela 3. Fatores de sucesso para aumentar o acesso equitativo às vacinas contra a COVID-19
sob a liderança da Direção Executiva

AMC: Compromisso Antecipado de Mercado
AMS: Assembleia Mundial da Saúde
BID: Banco Interamericano de Desenvolvimento
BMD: Bancos Multilaterais de Desenvolvimento

Recomendações
• O GTA elogia os países pelo extraordinário trabalho na implantação das vacinas contra a
COVID-19 para ajudar a controlar a pandemia.
• O GTA está extremamente preocupado com a significativa iniquidade no acesso mundial
às vacinas e reafirma a importância do Mecanismo COVAX e do Fundo Rotativo da OPAS
como mecanismos-chave para melhorar o acesso de países de renda baixa e média às
vacinas. É necessário intensificar a promoção da causa, a coordenação e a ação entre
parceiros de imunização e líderes políticos para reduzir essa desigualdade mundial e
promover a justiça para todos.
• O GTA também está preocupado com as grandes disparidades na distribuição e
administração das vacinas entre países e dentro de países da Região e recomenda que se
dê mais atenção à garantia de uma distribuição mais equitativa de vacinas de acordo com
nossos princípios de pan-americanismo e solidariedade entre países.
• Em vista das grandes distribuições de vacinas contra a COVID-19 previstas para o quarto
trimestre de 2021 e 2022, os governos devem fortalecer ainda mais o planejamento e a
preparação, treinar sua força de trabalho em saúde, aumentar o pessoal de imunização
onde seja necessário, instalar equipamento de cadeia de frio (inclusive cadeia de ultrafrio
onde seja necessário), examinar e implementar planos micro locais e atualizar o Plano
Nacional de Operacionalização da Vacinação.
• O GTA propugna firmemente que os governos devem implantar o roteiro do SAGE de
priorização das vacinas contra a COVID-19 e atingir uma alta cobertura vacinal entre
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profissionais de saúde e da linha de frente, idosos e outros grupos de alto risco antes de
aplicar doses em adolescentes (12 a 15 anos de idade).
As evidências preliminares indicam que a imunidade natural e a imunidade conferida pela
vacina são efetivas para prevenir doença grave, hospitalização e morte em maiores de
1 ano. Na atual conjuntura, não se sabe quanto tempo dura a imunidade, e pode haver
infecções de escape leves ou assintomáticas em indivíduos completamente imunizados.
No contexto do suprimento limitado de vacinas e das recomendações do roteiro, no
momento não se recomenda a introdução de doses de reforço das vacinas. Atualmente,
a maioria das hospitalizações e mortes devido à COVID-19 em países com alta cobertura
vacinal ocorre entre pessoas não imunizadas ou com imunização apenas parcial, e
raramente em pessoas completamente imunizadas.
Sempre que possível, os países devem implementar estudos de efetividade das vacinas
contra a COVID-19 e/ou adicionar seus dados à rede de vigilância regional REVELAC-i
(administrada pela OPAS) para contribuir para o conhecimento da Região sobre o
desempenho das vacinas.
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Vacinação de grupos de alto risco no contexto da pandemia de COVID-19
Vacinação contra influenza no contexto da COVID-19
Embora seja necessário concentrar-se na resposta à COVID-19, os vírus influenza continuam
sendo os patógenos pandêmicos mais prováveis e continuam causando epidemias sazonais que
representam uma carga significativa para a saúde e a economia todos os anos. Antes da
pandemia de COVID-19, estima-se que a influenza sazonal estava associada a 36.500 mortes e
400.000 internações na Região todos os anos. Porém, os dados de vigilância mostram que, desde
março de 2020, a transmissão de influenza está historicamente baixa e, em zonas temperadas,
chegou a não ocorrer (Figura 3).
Figura 3. Circulação de influenza por sub-região das Américas, 2014-2021

Fonte [disponível em espanhol]: https://www.paho.org/es/documentos/actualizacion-regional-influenza-semanaepidemiologica-22-junio-16-2021

Em 2004, o GTA da OPAS recomendou pela primeira vez que todos os países estabelecessem uma
política de vacinação contra influenza com prioridade para grupos de alto risco: crianças com 6 a
23 meses de idade, gestantes, pessoas com problemas de saúde pré-existentes, idosos e
profissionais de saúde. Em 2012, o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em
Imunização da OMS identificou as gestantes como o grupo de maior prioridade para vacinação,
seguido de crianças, idosos, indivíduos com problemas de saúde pré-existentes e profissionais de
saúde (não necessariamente nessa ordem). Em 2019 x, 39 dos 51 países e territórios (76%) das
x

Vicari AS, Olson D, Vilajeliu A, Andrus JK, Ropero AM, Morens DM, Santos JI, Azziz-Baumgartner E, Berman S.
Seasonal Influenza Prevention and Control Progress in Latin America and the Caribbean in the Context of the
Global Influenza Strategy and the COVID-19 Pandemic [Internet]. The American Journal of Tropical Medicine and
Hygiene 2021; 10 de maio de 2021. Epub antes da impressão [consultado em 10 de maio de 2021]. Disponível em
inglês em: https://doi.org/10.4269/ajtmh.21-0339
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Américas tinham uma política de vacinação contra influenza direcionada a pelo menos um dos
cinco grupos de alto risco. Desses, 39 (76%) têm uma política direcionada à vacinação de
profissionais de saúde, 37 (73%) têm uma política para vacinar pessoas com doença crônica, 33
(65%) têm uma política para vacinar idosos, 33 (65%) têm uma política para vacinar gestantes e
30 (59%) têm uma política para vacinar crianças. No total, 300 milhões de doses de vacina contra
a influenza sazonal são aplicadas a cada ano (271 por 1.000 habitantes, a maior taxa
globalmente).
No contexto da pandemia de COVID-19, a manutenção dos programas de vacinação contra
influenza, especialmente para grupos de alto risco, foi considerada essencial para diminuir os
níveis de morbimortalidade relacionada à influenza e evitar sobrecarregar ainda mais o sistema
de saúde. Esperava-se uma maior demanda por vacinas contra influenza no contexto de
suprimento limitado. Em março de 2020, a orientação da OPAS indicava que profissionais de
saúde e idosos, seguidos de gestantes, crianças e indivíduos com comorbidades, deveriam ser
priorizados na vacinação contra influenza sempre que possível para assegurar o controle ideal da
influenza entre grupos de alto risco para quadro grave da COVID-19 e para quadro grave de
influenza. As recomendações do SAGE de setembro de 2020 sobre a vacinação de grupos de alto
risco contra a influenza sazonal no contexto da COVID-19 enfatizaram os profissionais de saúde
e os idosos para minimizar a desestabilização dos serviços de saúde e reduzir a sobrecarga nos
sistemas de atendimento à saúde.
Em 2020 e 2021, a Região tem conseguido aproveitar os fortes programas nacionais de
imunização e a iniciativa regional da Semana de Vacinação nas Américas para manter a vacinação
contra influenza durante a pandemia de COVID-19. Além disso, como no caso de outras vacinas,
o Fundo Rotativo para Acesso às Vacinas (Fundo Rotativo, ou RF) da OPAS desempenhou um
papel crucial na aquisição de vacinas contra influenza sazonal pelos Estados Membros. Isso foi
evidente no período de março a setembro de 2020, quando, em meio à pandemia incipiente de
COVID-19, 13 países do Hemisfério Sul usaram a vacina contra influenza sazonal para imunizar
mais de 100 milhões de pessoas, priorizando idosos, pessoas que vivem com doenças crônicas e
profissionais de saúde. Os países da América Latina e do Caribe (ALC) puseram em prática
estratégias bem-sucedidas e inovadoras de distribuição de vacinas para atingir grupos de alto
risco para influenza. Alguns desses grupos (como os profissionais de saúde) também tinham alto
risco de exposição ao SARS-CoV-2 e/ou COVID-19 grave (por exemplo, idosos, pessoas com
doenças crônicas e gestantes). Dada a sobreposição com os grupos prioritários para vacinação
contra a COVID-19, o SAGE recomenda 14 dias entre a aplicação das vacinas contra a COVID-19
e qualquer outra vacina, inclusive a vacina contra influenza. Essa recomendação pode ser
alterada conforme dados de coadministração com outras vacinas se tornem disponíveis.
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Devido à ocorrência de temporadas de influenza durante a pandemia, alguns estudos sugerem
que a vacinação contra influenza poderia contribuir para reduzir a suscetibilidade e melhorar os
desfechos clínicos dos pacientes com COVID-19: xi,xii,xiii,xiv,xv,xvi
•
•
•
•
•
•

Redução dos resultados positivos em testes de COVID-19 e potencial proteção contra a
COVID-19 conferida pela vacina contra influenza;
Maior proteção contra a COVID-19 em pacientes idosos que receberam a vacina contra
influenza pouco antes da exposição à COVID-19 em comparação a vários meses antes;
Menor taxa de internação e tempo de permanência no hospital de pessoas vacinadas com
a vacina contra influenza;
Redução na necessidade de ventilação mecânica em pacientes com COVID-19 que
receberam a vacina contra influenza;
Redução na necessidade de tratamento intensivo e suporte respiratório invasivo;
Associação entre a vacinação contra influenza e menor mortalidade por COVID-19.

Os países e territórios podem enfrentar temporadas severas de influenza após o relaxamento das
medidas sociais e de saúde pública relacionadas à COVID-19 e a retomada das viagens
internacionais. Os programas nacionais de imunização e a vacinação contra influenza sazonal
devem ser mantidos e continuamente fortalecidos, porque são investimentos que pagam
importantes dividendos em situações de emergência. Além disso, a vacinação contra influenza
reduz a carga de influenza sazonal, o que é igualmente importante.
Recomendações sobre a introdução de vacinas pneumocócicas entre idosos
A doença pneumocócica tem uma alta carga de doença entre bebês e crianças menores de 5 anos
e adultos com 50 anos de idade ou mais. Na América Latina e no Caribe, 37 dos 52 (71%) países
e territórios introduziram a VPC10 ou a VPC13 nos programas nacionais de imunização para
bebês e crianças pequenas. Atualmente há duas vacinas disponíveis para prevenir a doença
pneumocócica em adultos: VPP23 (vacina pneumocócica polissacarídica 23-valente) e VPC13.
Determinou-se que ambas são imunogênicas em adultos com 50 anos de idade ou mais. xvii As
Impact of the influenza vaccine on COVID-19 infection rates and severity. A. Conlon et al. / American Journal of
Infection Control 00 (2021) 1−7.
xii
Salem ML, El-Hennawy D. The possible beneficial adjuvant effect of influenza vaccine to minimize the severity of
COVID-19. Med Hypotheses. 2020;140: 109752.
xiii
Marín-Hernandez D, Schwartz RE, Nixon DF. Epidemiological evidence for association between higher influenza
vaccine uptake in the elderly and lower COVID-19 deaths in Italy. J Med Virol. 2021;93:64–65.
xiv
Fink G, Orlova-Fink N, Schindler T, et al. Inactivated trivalent influenza vaccine is associated with lower mortality
among Covid-19 patients in Brazil [e-pub antes da impressão]. BMJ Evid Based Med.
xv
Zanettini C, Omar M, Dinalankara W, et al. Influenza vaccination and COVID19 mortality in the USA. medRxiv;
2020.
xvi
Ragni P, Marino M, Formisano D, et al. Association between exposure to influenza vaccination and COVID-19
diagnosis and outcomes. Vaccines. 020;8:675.
xvii
Winje BA, Berild JD, Vestrheim DF, Denison E, Lepp T, Roth A et al. Efficacy and effectiveness of pneumococcal
vaccination in adults – an update of the literature. Oslo: Norwegian Institute of Public Health; 2019.
xi
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evidências de uma revisão sistemática corroboram a eficácia e efetividade da VPP23 e da VPC13
contra doença pneumocócica invasiva em adultos com 50 anos de idade ou mais. xviii Poucos
países recomendam o uso de rotina de vacinas pneumocócicas em idosos, porque os programas
de vacinação pediátrica reduziram a circulação geral das cepas pneumocócicas incluídas nas
vacinas VPC, bem como a exposição de idosos a essas cepas. Porém, os dados disponíveis indicam
que há uma importante carga de doença atribuível a S. pneumoniae entre adultos com 50 anos
ou mais de idade, e que essa carga é maior em países de renda baixa e média baixa.
A proporção de pneumonia adquirida na comunidade e causada por S. pneumoniae entre adultos
com 50 anos de idade ou mais e as proporções causadas por sorotipos contidos nas vacinas
aprovadas atualmente foram estimadas por meio de uma meta-análise de estudos publicados
nos 10 anos anteriores que empregaram métodos microbiológicos (teste de detecção de
antígenos urinários para sorotipos específicos [SSUAD] e teste do escarro por reação em cadeia
da polimerase [PCR]). Essa análise encontrou uma prevalência que variava entre 12% e 38% em
estudos pré-VPC13 e entre 11% e 32% no período pós-VPC13 (mais de um ano após a introdução).
Porém, todos esses estudos foram realizados em países de renda alta. xix,xx
O estudo de Carga Global de Doença do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde estimou as
mortes decorrentes de infecção do trato respiratório inferior (ITRI) e meningite de etiologia
pneumocócica em 2017. As taxas de mortes relacionadas a ITRI pneumocócica foram mais
elevadas em países de renda baixa, seguidos de países de renda média baixa, e menor em países
de renda alta. No total, estimou-se que 203.104 mortes (II [intervalo de incerteza]: 79.949 a
349.924) por ITRI em adultos com 50 a 69 anos de idade e 456.096 (II: 166.041 a 866.727) mortes
por ITRI em adultos com 70 anos ou mais eram atribuíveis a Streptococcus pneumoniae. Além
disso, 49% das mortes de idosos por ITRI causada por S. pneumoniae ocorreram em países de
renda média baixa. No caso da meningite pneumocócica, nesse mesmo ano estimou-se que cerca
de 5.395 (II: 4.551 a 7.399) mortes ocorreram em adultos com 50 a 69 anos de idade e 4.206 (II:
3.568 a 5.768), em adultos com 70 anos de idade ou mais. Mais uma vez, 78% das mortes de
idosos por meningite pneumocócica ocorreram em países de renda média baixa.xx,xxi
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Na Região das Américas, não há dados suficientes sobre a carga da doença pneumocócica
invasiva em idosos ou sobre a relação custo-efetividade da vacinação com VPC nessa faixa etária.
Além disso, as evidências sugerem que uma alta cobertura de VPC em crianças menores de 5 anos
ajuda a proteger tanto as crianças quanto os idosos contra a doença pneumocócica invasiva.
Evidências sobre a comorbidade com COVID-19 e benefícios de vacinação com relação ao
pneumococo
As evidências disponíveis não sugerem que S. pneumoniae seja um copatógeno ou patógeno
secundário clinicamente relevante em pacientes com COVID-19. Além disso, não há nenhuma
evidência que indique que a vacinação pneumocócica influi na gravidade ou no desfecho da
COVID-19. xxii Portanto, as evidências atuais são insuficientes para apoiar a recomendação de
introduzir um programa de vacinação pneumocócica de adultos em resposta à pandemia de
COVID-19. Porém, em países com programas existentes de vacinação pneumocócica de adultos,
é de se esperar que a melhora da cobertura vacinal e consequente redução da doença
pneumocócica alivie a sobrecarga relacionada nos sistemas de saúde.xxii
Recomendações
• O GTA elogia os países da Região que ofereceram outros antígenos durante as campanhas
de vacinação contra a COVID-19, protegendo milhões de pessoas contra influenza e
outras doenças imunopreveníveis.
• O GTA recomenda que os governos priorizem a vacinação pneumocócica de crianças
menores de 5 anos em vez de idosos. Uma alta cobertura de acordo com o calendário
recomendado para a vacina pneumocócica para bebês e crianças menores de 5 anos
ajuda a proteger tanto as crianças quanto os idosos contra a doença pneumocócica.
• Em países que tenham um programa maduro de imunização pneumocócica infantil que
atinja homogeneamente altas coberturas em níveis locais, a decisão de iniciar a vacinação
pneumocócica de idosos (usando VPP23 ou VPC13) deve levar em consideração a carga
local da doença e a relação custo-efetividade, além de assegurar seja possível obter a
cobertura ideal da população-alvo de forma consistente.
• O GTA reconhece a disponibilidade limitada de dados científicos sobre a coadministração
das vacinas contra a COVID-19 e contra influenza e observa a recomendação do SAGE de
manter um intervalo de 14 dias entre essas vacinas.
• O GTA reconhece a importância de não perder oportunidades de imunização, mas, tendo
em conta o potencial de aumento da reatogenicidade, especialmente com vacinas contra
influenza (que podem ter maior probabilidade de provocar reações locais ou sistêmicas),
recomenda que os NITAGs cogitem avaliar as evidências disponíveis, além da
epidemiologia e capacidade locais, para decidir se o seu país deve coadministrar as
vacinas contra a COVID-19 e contra a influenza. Se os países decidirem coadministrar
Organização Mundial da Saúde. Meeting of Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, October 2020:
conclusions and recommendations. Genebra: OMS; Weekly epidemiological record 2020 Nov 17; 95(48):594.
Disponível em inglês em https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337100/WER9548-eng-fre.pdf
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•

essas vacinas, cada vacina deve ser aplicada em um braço diferente, quando possível, e a
rede de vigilância de eventos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI,
na sigla em inglês) deve monitorar qualquer evento adverso.
As evidências disponíveis não sugerem que S. pneumoniae seja um copatógeno ou
patógeno secundário clinicamente relevante em pacientes com COVID-19, ou que essa
vacinação pneumocócica afete a gravidade ou o desfecho da COVID-19. Porém, em países
com programas existentes de vacinação pneumocócica de adultos, a melhora da
cobertura vacinal e a consequente redução da doença pneumocócica pode aliviar a
sobrecarga relacionada nos sistemas de saúde.
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Hesitação vacinal entre adultos do Caribe
Observações sobre a aceitação das vacinas entre profissionais de saúde
Uma parte essencial da distribuição de vacinas contra a COVID-19 são as campanhas de
comunicação direcionadas a grupos prioritários específicos identificados por cada país, como
profissionais de saúde. As vacinas contra a COVID-19 têm sido alvos significativos de informações
falsas e enganosas, levando à desconfiança do público e a receios quanto à segurança das vacinas,
inclusive entre profissionais de saúde. O uso de dados para entender os vários fatores e
influências que afetam a aceitação da vacinação nas populações incluindo, entre outras coisas,
a desinformação pode ajudar os países a adaptar suas respostas e melhorar a adesão vacinal.
A OPAS realizou uma pesquisa transversal on-line em 14 países do Caribe xxiii em março e abril de
2021 para documentar as preocupações e atitudes dos profissionais de saúde com relação às
vacinas contra a COVID-19 e suas práticas pretendidas. A pesquisa recolheu informações sobre
atitudes com relação a vacinas em geral, vacinas contra a COVID-19, vacinas contra influenza e a
intenção de se vacinar. Quase 1.300 profissionais de saúde responderam à pesquisa, o dobro do
tamanho amostral sub-regional calculado.
Principais achados:
• Houve um consenso generalizado entre os entrevistados de que as vacinas de modo geral
são uma boa maneira de se proteger contra doenças (98%), que as vacinas são seguras
(95%) e eficazes (97%) e as informações sobre vacinas são seguras e confiáveis (94%).
• Porém, 23% dos respondentes revelaram hesitação com relação à vacina contra a
COVID‑19 e disseram “discordar” ou “discordar firmemente” da ideia de tomar a vacina
o mais rápido possível. Os enfermeiros tinham uma probabilidade duas vezes maior que
os médicos de estarem indecisos, e trabalhadores mais jovens expressaram maior
hesitação que os mais velhos. Somente 4% de todos os participantes declararam a
intenção de recusar completamente a vacina contra a COVID-19.
• Os profissionais de saúde expressaram um certo grau preocupação quando se trata de
vacinas novas. Quando perguntados sobre a prontidão das vacinas em geral, 56% dos
entrevistados concordaram que as vacinas novas têm um risco mais alto que as vacinas
mais antigas. Além disso, 77% dos respondentes disseram estar preocupados com efeitos
adversos graves das vacinas.
• Em termos gerais, 92% dos respondentes concordaram que a vacina contra a COVID-19
protege contra a COVID-19 grave, e 83% tinham confiança no processo científico de
aprovação da vacina contra a COVID-19.
• Quando perguntados sobre os motivos para suas atitudes e percepções em relação às
vacinas contra a COVID-19:

Antígua e Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Haiti, Jamaica, São Cristóvão e
Névis; Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname e Trinidad e Tobago.
xxiii
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o 30% dos respondentes indicaram que ainda não sabiam o suficiente sobre a vacina
para tomar uma decisão.
o 29% dos respondentes disseram preferir adquirir imunidade natural contra o
SARS-CoV-2.
o 47% dos respondentes disseram que o desenvolvimento das vacinas contra a
COVID-19 pode ter sido apressado ou que a vacina pode não ter sido testada
cuidadosamente.
o 48% dos respondentes indicaram que o país de fabricação da vacina contra a
COVID-19 influenciava sua opinião sobre a vacina.
o 30% dos respondentes relataram que informações vistas nas redes sociais
influenciaram sua opinião sobre alguma vacina contra a COVID-19.
Quando perguntados sobre atrasar ou recusar as vacinas contra a COVID-19, os respondentes
expressaram preocupações relacionadas principalmente aos benefícios e à segurança das
vacinas, além da confiança global nas novas vacinas contra a COVID-19. Outros respondentes
indicaram que a marca da vacina disponível para eles influiu na sua opinião. Entre as respostas
no domínio de processo social, os profissionais de saúde salientaram sua confiança (ou não) no
governo e nas autoridades sanitárias.
Com base nos resultados da pesquisa, a OPAS está trabalhando com os países do Caribe para
desenvolver e executar campanhas de comunicação para aumentar a adesão às vacinas contra a
COVID-19. Essas campanhas incluirão componentes educativos, recomendações de instituições
e provedores/influenciadores e outras atividades para aumentar a percepção dos profissionais
de saúde sobre o risco da COVID-19 e melhorar sua percepção sobre a segurança e eficácia da
vacina contra a COVID-19. A OPAS planeja reproduzir esse processo de pesquisa na América
Latina.
Recomendações
• O GTA elogia a OPAS e os programas de imunização por terem feito uma pesquisa na subregião do Caribe para determinar a aceitabilidade das vacinas contra a COVID-19 entre
profissionais de saúde e os motivos para qualquer hesitação vacinal e por desenvolver
estratégias para abordá-los.
• O GTA incentiva todos os países a coletar dados sobre motivadores sociais e
comportamentais para a aceitação da vacinação entre diferentes segmentos de
população, inclusive profissionais de saúde, e a usar esses dados para guiar políticas e
estratégias para aumentar a adesão vacinal.
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Comunicação e demanda por vacinas contra a COVID-19
A decisão de um indivíduo de se vacinar — ou de trazer um membro da família para se vacinar
— é complexa e depende de diversos fatores, inclusive da confiança no programa de imunização,
no sistema de saúde, na pessoa que oferece as vacinas e nas vacinas em si. Após as
recomendações do GTA de 2019 xxiv e de novembro de 2020 xxv, a OPAS apoiou os Estados
Membros em suas comunicações estratégicas e na geração de demanda pela imunização, o que
inclui as vacinas contra a COVID-19. A OPAS publicou ferramentas e documentos de orientação,
realizou webinários e sessões virtuais de treinamento, forneceu instrumentos de socialização e
ofereceu orientações da OMS para profissionais de saúde, autoridades sanitárias e o público. Ela
também manteve uma presença ativa nas redes sociais para compartilhar mensagens sobre as
vacinações de rotina e contra a COVID-19 e responder à propagação de desinformações que fazia
parte da infodemia.
Planos de comunicação de crise
A administração adequada de uma crise ou evento relacionado à imunização é de suma
importância, já que a confiança do público no programa de imunização está em jogo. Lidar com
uma crise requer ações diferentes das utilizadas para promover os benefícios e a importância das
vacinas. A introdução das vacinas contra a COVID-19 ocorre em um contexto complicado que
acentua a importância de se confiar nas vacinas. O contexto inclui a preocupação sobre a
segurança e a eficácia das vacinas, a disponibilidade limitada de vacinas e a introdução de
diversas vacinas, além da politização da vacinação e da pandemia como um todo e da evolução
constante das informações. A OPAS desenvolveu orientações xxvi e realizou sessões virtuais para
apoiar os Estados Membros no desenvolvimento de planos de comunicação de crise para facilitar
informações que sejam oportunas, corretas, transparentes, acessíveis, críveis, empáticas,
respeitosas e coordenadas. Além disso, oficinas sub-regionais sobre esse tópico serão realizadas
no segundo semestre de 2021, e um curso virtual será lançado para continuar a apoiar os países
no planejamento, implantação e avaliação dos seus planos.

Recomendações da reunião do Grupo Técnico Assessor (GTA) Regional sobre Imunização de julho de 2019:
- O GTA insta a OPAS que elabore uma estratégia regional de acesso, aceitação e demanda das vacinas e
preste apoio aos países para que possam identificar os determinantes sociais e de comportamento
relativos à vacinação e abordar os obstáculos à vacinação.
- Os países devem lançar mão de enfoques teóricos para identificar os obstáculos e fatores de motivação à
vacinação em nível local e, com base neste aporte, preparar intervenções adaptadas e baseadas em
evidências para atingir as metas de cobertura vacinal, avaliar o impacto dessas intervenções e
compartilhar os resultados com outros países. Os países devem reforçar sua prontidão e resposta a
eventos de segurança relacionados às vacinas que tenham o potencial de minar a confiança nas vacinas e
nas autoridades sanitárias encarregadas da vacinação.
xxv
Recomendações da reunião do Grupo Técnico Assessor (GTA) Regional sobre Imunização de novembro de 2020:
- A OPAS deve desenvolver uma estratégia abrangente de comunicação e geração de demanda para
introduzir as vacinas contra a COVID-19.
xxvi
Comunicação de crise relacionada à segurança das vacinas e da vacinação: orientações técnicas
xxiv
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Profissionais de saúde e comunicação sobre vacinas e vacinação
Muitos estudos demonstraram repetidamente que os profissionais de saúde são considerados
fontes de informação altamente confiáveis por suas comunidades e pelos usuários dos serviços
de saúde quando se trata da vacinação. Eles são essenciais para defender a imunização e para
responder a qualquer pergunta ou receio que os usuários dos serviços de saúde possam ter. Além
disso, de modo geral os profissionais de saúde foram priorizados na vacinação contra a COVID‑19,
o que muitas vezes significou que estavam entre os primeiros a serem vacinados.
Ao mesmo tempo, mesmo os profissionais de saúde podem ser vítimas da desinformação, dos
rumores e das dúvidas, o que pode influir na sua decisão de se vacinar ou não; isso, por sua vez,
pode afetar os sentimentos e as decisões do público em geral com respeito à vacinação.
A OPAS publicou orientações xxvii e realizou webinários para apoiar os profissionais de saúde na
melhoria de suas habilidades de comunicação interpessoal em questões relacionadas à
vacinação, segurança da vacina e promoção da vacinação ao longo da vida. Além disso, um curso
virtual será lançado mais tarde em 2021. Porém, vários países relatam que a hesitação vacinal
entre os profissionais de saúde com respeito às vacinas contra a COVID-19 continua alta; isso
ameaça abalar a aceitação das vacinas não apenas nesse subgrupo, mas também na população
em geral.
Além disso, a OPAS e a OMS publicaram orientações xxviii e materiais de comunicação xxix voltados
para profissionais de saúde sobre o tema da vacinação contra a COVID-19, e aconselharam os
Estados Membros a elaborar estratégias de comunicação especificamente centradas em
profissionais de saúde, levando em conta seu duplo papel de pessoas vacinadas na fase inicial e
defensores da imunização para colegas e membros da comunidade.
Recomendações
• O GTA incentiva fortemente os governos a promover ativamente as vacinas contra a
COVID-19 entre as populações de seus países e divulgar informações corretas e
oportunas sobre a segurança, efetividade e qualidade das vacinas.
• O GTA insta firmemente os governos e parceiros internacionais a trabalhar com os
profissionais de saúde para fornecer informações corretas e oportunas, responder a
suas perguntas e receios e criar ferramentas e materiais para facilitar seu trabalho. A

Como se comunicar sobre a segurança das vacinas: Diretrizes para orientar os profissionais de saúde quanto à
comunicação com pais, mães, cuidadores e pacientes; Principais mensagens e respostas sobre a segurança das
vacinas. Guia para profissionais da saúde.
xxviii
Guia para formular uma estratégia de comunicação de riscos com relação às vacinas contra a COVID-19: um
recurso para os países das Américas.
xxix
Diez hechos que el personal de salud debe conocer sobre las vacunas contra la COVID-19 [disponível em
espanhol]; Combatir mitos sobre las vacunas contra la COVID-19. Material para público general y personal de salud
[disponível em espanhol]; Comunicação do profissional de saúde para vacinação contra a COVID-19.
xxvii
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meta é envolver os profissionais de saúde como defensores da imunização contra a
COVID-19.
O GTA recomenda que os governos organizem campanhas coordenadas de
comunicação e atos de participação social para promover a vacinação contra a
COVID‑19.
O GTA recomenda que, com o apoio da OPAS, os países compartilhem as lições
aprendidas durante a distribuição das vacinas para populações adultas em tempo real
e se comuniquem de forma efetiva com subpopulações para lidar com seus receios.
O momento das atividades promocionais para a COVID-19 deve ser cuidadosamente
planejado para que as atividades de envolvimento da comunidade coincidam com a
disponibilidade das vacinas nos países.
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Sistema regional de vigilância de ESAVI para as vacinas contra a COVID-19
Sistema regional de vigilância de ESAVI para as vacinas contra a COVID-19 nas Américas
A reunião ad hoc do GTA da OPAS sobre Doenças Imunopreveníveis, realizada no dia 16 de
novembro de 2020, apresentou a proposta da OPAS de criar um sistema regional de vigilância de
ESAVI para as vacinas contra a COVID-19 e fez as seguintes recomendações:
•
•
•

Fortalecer as capacidades nacionais de vigilância de ESAVI com relação às vacinas contra
a COVID-19 e outras vacinas, e apoiar a criação de um sistema regional de vigilância de
ESAVI.
Preparar estudos especiais para monitorar coortes de pessoas vacinadas para determinar
a segurança das vacinas contra a COVID-19 e a duração da proteção conferida por elas e
criar um comitê regional sobre a segurança das vacinas contra a COVID-19.
Enfatizar o papel crucial da comunicação, inclusive do uso de redes sociais; identificar e
recrutar influenciadores e personalidades nacionais, além de simpatizantes e
embaixadores regionais, para promover a imunização contra a COVID-19 assim que as
vacinas estiverem disponíveis.

Conforme as recomendações do GTA da OPAS publicadas em novembro de 2020, a OPAS
publicou suas Orientações para a implementação do Sistema Regional de Vigilância de ESAVI e
EAIE no contexto da COVID-19 no dia 26 de fevereiro de 2021. O sistema de vigilância regional
está sendo planejado para ser sensível, rápido, padronizado e confiável, com participação de
todos os atores de segurança das vacinas, ao mesmo tempo em que mantém a confiança do
público na vacinação e a aceitação da imunização nas Américas.
As principais etapas das orientações para que os países implementem esse sistema são: 1) Usar
os manuais mundiais e regionais de vigilância de ESAVI e eventos adversos de interesse especial
(EAIE) para a introdução das vacinas contra a COVID-19. 2) Melhorar a coordenação das ações
entre os responsáveis pela vigilância de ESAVI. 3) Promover a ativação dos Comitês Nacionais de
Segurança de Vacinas. 4) Notificar todos os ESAVIs graves para a OPAS. 5) Usar formulários
padronizados de notificação e investigação para fortalecer as avaliações de causalidade de ESAVI
e as classificações finais. 6) Apoiar a implantação de vigilância sentinela. 7) Implementar
estratégias de ESAVI para comunicação de risco e crise.
Os avanços no sentido de implementar essas orientações foram os seguintes:
• Para fortalecer as capacidades nacionais de vigilância de ESAVI na Região, a OPAS
realizou 16 oficinas sub-regionais (quatro em cada sub-região) entre abril e maio de
2021. Todos os países latino-americanos e anglófonos do Caribe foram treinados na
padronização dos conceitos e no uso de ferramentas para essa vigilância.
• A OPAS também realizou uma pesquisa regional para avaliar a maturidade dos
sistemas de vigilância e informação. Essa pesquisa obteve insights valiosos, que são
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necessários para diagnosticar o sistema de vigilância de ESAVI em âmbito nacional e
planejar um sistema adequado para fechar as lacunas identificadas.
Até julho de 2021, 14 de 20 países latino-americanos haviam confirmado oficialmente
sua adesão ao sistema regional de vigilância e sua vontade política de compartilhar
seus bancos de dados para análises regionais de ESAVIs de todas as vacinas contra a
COVID-19.
Também foi estabelecida uma rede sentinela regional baseada em hospitais, com a
participação de 40 hospitais em 11 países latino-americanos e três países anglófonos
do Caribe; um protocolo para padronizar a coleta de dados foi compartilhado com
esses países.
O diretor da OPAS aprovou a formação do Comitê Consultivo Pan-Americano sobre a
Segurança das Vacinas contra a COVID-19, com a participação de 10 membros de
diferentes áreas e diferentes países da Região. Esse Comitê foi convocado em agosto
para discutir os principais resultados da Região.

A próxima etapa de implantação do sistema regional de vigilância de ESAVI é o recebimento de
dados de ESAVI de todos os países da Região durante o segundo semestre do 2021. Esses dados
possibilitarão um banco de dados regional com vigilância caso a caso. O Comitê Regional receberá
os primeiros relatórios dessa fonte para fazer recomendações para a OPAS e a Região.
Resultados preliminares referentes a dados consolidados de ESAVI provenientes de
diferentes fontes da Região
Como parte do processo de introdução e distribuição das vacinas contra a COVID-19, os países
das Américas estão fortalecendo seus sistemas de vigilância farmacológica, bem como a
vigilância passiva de ESAVI. A avaliação e a análise dos eventos adversos em âmbito nacional e
regional são essenciais para identificar erros programáticos, além de detectar eventos
inesperados que podem levar a pesquisas adicionais, ajudar a pesar potenciais riscos e apoiar a
tomada de decisão.
A OPAS consolidou as informações sobre eventos adversos após a vacinação contra a COVID-19
apresentadas por 19 países e provenientes de diferentes fontes (Tabela 4): 1) conjuntos de dados
enviados por alguns países da Região em resposta a requerimentos específicos da OPAS; 2) dados
extraídos de ferramentas de informação e publicações das autoridades sanitárias dos países; e 3)
informações obtidas a partir dos relatórios enviados para o Centro Colaborador da OMS em
Uppsala, Suíça.
Até que o sistema regional esteja consolidado, essas informações fornecem para os países dados
agregados que, mesmo com certas limitações durante a fase inicial da vacinação, permitem-lhes
gerar melhores hipóteses, identificar riscos em potencial, facilitar o controle precoce e centrar
as ações de vigilância e medidas de segurança no gerenciamento das vacinas.
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Tabela 4. Distribuição de números e taxas de ESAVIs graves e mortes notificados após a
vacinação contra a COVID-19 nas Américas
Total doses
applied

Total
events

1 ARGENTINA3

5.493.153

27.704

2 BARBADOS1,2

153.350

263

38

1.908.180

135

-

N Contries

3 BOLIVIA1,2
4 BRAZIL3

44.744.444

Serious
events

Deaths

11
5

Serious
Death rate
Total event
event rate /
rate / 100,000
/ 100,000
100,000
doses
doses
doses
504,3

0,2

171,5

24,8

3,3

7,1

4.453

30.084.080

6.186

1.646

6 CHILE1,4

20.657.262

8.746

323

7 COLOMBIA4

16.038.813

9.128

483

140

8 COSTA RICA1,2

2.150.520

4.037

39

6

187,7

9 ECUADOR1,2

3.133.387

2.036

61

1

2.294.464

1.591

7

11 HONDURAS1,2

541.792

138

6

25,5

1,1

12 JAMAICA1,2

194.315

203

31

11

104,5

16,0

5,7

360

1

23,4

1,4

0,0
0,1

10 EL SALVADOR1,2

13 MEXICO3
14 PANAMA1,2,3

24.860.006

5.820

2.277

166,6

10,0

5,1

74.563

5 CANADA3

20,6

5,5

42,3

1,6

56,9

3,0

0,9

1,8

0,3

65,0

1,9

0,0

69,3

0,3

1.370.894

542

41

2

39,5

3,0

15 PARAGUAY2,3

377.778

334

6

4

88,4

1,6

1,1

16 PERU1,2,4
17 ST VINCENT1,2

6.061.707

8.942

77

2

147,5

1,3

0,03

18,7

4,7

1
6.783
9.233

25,0
121,4
111,6

0,6
10,5
8,5

18 URUGUAY2,3
19 USA1,2,3
Total

21.371

4

1

3.472.817
320.956.125
484.514.459

868
389.659
540.899

20
33.551
41.154

0,0
2,1
1,9

Até 18 de junho de 2021, haviam sido aplicadas 556.178.770 doses de vacinas COVID-19 em
49 países e territórios das Américas. O número total de ESAVIs notificados na Região por
diferentes fontes de informação é 540.899 (111,6 a cada 100.000 doses). O número total de
ESAVIs graves é 41.154 (8,5 a cada 100.000 doses) e o de mortes, 9.233 (1,9 a cada
100.000 doses). Esses eventos não foram necessariamente confirmados como estando
associados ou relacionados à vacinação, mas foram investigados para determinar a causalidade.
Esses resultados permitem uma primeira avaliação dos sistemas nacionais de notificação de
ESAVI que estão surgindo em âmbito mundial. As considerações podem ser gerais (por exemplo,
taxas de notificação de eventos graves/não graves em comparação com a Europa) ou específicas
(por exemplo, frequência de notificação da síndrome de trombose com trombocitopenia,
anafilaxia, miocardite, pericardite). Mesmo assim, os dados de nível regional disponíveis
precisam ser melhor investigados.
As principais limitações para a coleta e consolidação dos dados sobre ESAVIs provavelmente
estão relacionadas a: a) dados incompletos sobre o número de doses administradas por tipo de
vacina (quando há dados disponíveis, eles não correspondem ao período de notificação de
ESAVI); b) duas ou mais instituições responsáveis pela extração dos dados no mesmo país, o que
leva a sistemas paralelos de notificação com diferentes populações-alvo; c) informações
limitadas sobre se os eventos notificados foram completamente investigados ou classificados; d)
falta de conformidade da notificação (por exemplo, alguns países notificam o número de eventos,
enquanto outros notificam o número de casos); e) diferentes definições de caso para o mesmo
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evento. É possível que algumas dessas limitações sejam superadas após a implantação do sistema
regional. Para uma lista dos desafios e potenciais soluções com respeito à notificação de ESAVI
durante a fase inicial de vacinação, veja a Tabela 5.
Tabela 5. Desafios e potenciais soluções na fase inicial de vacinação

Síndrome de trombose com trombocitopenia
Definição e taxas de referência
A síndrome de trombose com trombocitopenia (TTS, na sigla em inglês) é um quadro no qual o
paciente apresenta trombose venosa ou arterial aguda (confirmada por achados de imagem,
cirúrgicos ou patológicos) combinada a trombocitopenia de início recente (contagem de
plaquetas abaixo de 150.000/μL). Um estudo que coletou dados de seis países europeus
(n=20.599.134) calculou taxas de referência para trombose dos seios venosos cerebrais (TSVC)
com trombocitopenia de 0,1 por 100.000 pessoas-ano. A incidência de TTS aumentava com a
idade; pessoas afetadas geralmente tinham mais comorbidades e maior uso de medicação que a
população geral. A TTS também foi observada com maior frequência em homens que mulheres.
Sabe-se que uma proporção considerável das pessoas afetadas havia recebido terapias
antitrombóticas e anticoagulantes antes do evento de TTS. xxx
Eventos pós-vacinação com as vacinas contra a COVID-19 fabricadas pela AstraZeneca
Na sequência da introdução das vacinas contra a COVID-19 em dezembro de 2020, os primeiros
22 casos de TTS foram notificados na Europa em 9 de março de 2021. Até 27 de maio, a Agência
Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido havia notificado 236 casos
de TTS entre 22.600.000 doses administradas da vacina AstraZeneca. A taxa de incidência foi mais
elevada entre pessoas com 18 a 29 anos de idade (19,2 casos por 1 milhão de doses
administradas) e 30 a 39 anos de idade (17,4 por 1 milhão de doses administradas). Entre as
Burn E, Li X, Kostka K, Stewart HM, Reich C, Seager S, et al. Background rates of five thrombosis with
thrombocytopenia syndromes of special interest for COVID-19 vaccine safety surveillance: incidence between 2017
and 2019 and patient profiles from 20.6 million people in six European countries. medRxiv [Internet]. 2021 May 13
[consultado em 7 de julho de 2021];2021.05.12.21257083. Disponível em inglês em:
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.05.12.21257083v1
xxx
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mulheres com menos de 50 anos, a taxa de incidência foi de 8,9 casos de TSVC por 1 milhão de
doses administradas.
As recomendações atualizadas do SAGE sobre a vacina de AstraZeneca (21 de abril) declararam:
“Considera-se plausível que haja uma relação causal entre a vacina e a TTS […].” O SAGE concluiu
que, em países com transmissão em curso de SARS-CoV-2, o benefício de proteção contra a
COVID-19 obtido por meio da vacinação supera em muito os riscos. A razão risco/benefício é
maior nos grupos de idade mais avançada, já que o risco de desfechos graves da COVID-19
(inclusive TTS) aumenta com a idade. Entretanto, pessoas que tenham tido coágulos sanguíneos
associados a TTS após a primeira dose da vacina não devem receber a segunda dose. Usando os
dados disponíveis, estima-se que a TTS esteja presente em 4 a 6 pessoas por 1 milhão de
vacinados. Dos 51 países e territórios da Região, 35 usam as vacinas da AstraZeneca.
Eventos pós-vacinação com as vacinas contra a COVID-19 fabricadas pela Janssen
No dia 13 de abril de 2021, após 6 casos de trombose entre 6 milhões de pessoas vacinadas, o
CDC suspeitou que a vacina de dose única contra a COVID-19 fabricada pela Janssen era
responsável. Dez dias depois, em 23 de abril, após uma revisão de 15 casos de TTS entre
8 milhões de pessoas vacinadas, o Comitê Consultivo sobre Práticas de Imunização recomendou
a retomada das operações de vacinação com a vacina da Janssen. Finalmente, em 19 de maio, o
Comitê Consultivo Global sobre Segurança de Vacinas declarou que as evidências atuais sugerem
uma associação causal plausível entre a vacina contra a COVID-19 da Janssen e a TTS; porém, os
benefícios da vacina da Janssen contra a COVID-19 continuam a ser maiores que os riscos de TTS.
Dados dos Estados Unidos informaram que a TTS está presente em 28 pessoas entre 8 milhões
de vacinados. Dos 51 países e territórios na Região, 4, incluindo os Estados Unidos, aplicam as
vacinas da Janssen.
Análises adicionais de dados
Todas as casuísticas publicadas sobre a vacina da AstraZeneca incluíram pacientes com idades
entre 30 e 77 anos, predominantemente mulheres. O evento notificado mais frequente foi a
TSVC, seguida de trombose venosa esplâncnica ou embolia pulmonar. A contagem plaquetária
ficou sempre abaixo de 150.000/μL e chegou a 7.000/μL em alguns casos. Com poucas exceções,
a maioria dos pacientes era positiva para anticorpos contra PF4. Na maioria das casuísticas
apresentadas, a taxa de mortalidade foi menos de 30% dos casos notificados. xxxi, xxxii, xxxiii

Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, Munthe LA, Lund-Johansen F, Ahlen MT, et al. Thrombosis and
Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med [Internet]. 3 de junho de 2021 [consultado
em 7 de julho de 2021];384(22):2124–30. Disponível em inglês em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835768/
xxxii
Scully M, Singh D, Lown R, Poles A, Solomon T, Levi M, et al. Pathologic Antibodies to Platelet Factor 4 after
ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. N Engl J Med. 10 de junho de 2021;384(23):2202–11.
xxxiii
Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after
ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. N Engl J Med [Internet]. 3 de junho de 2021 [consultado em 7 de julho de
2021];384(22):2092–101. Disponível em inglês em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33835769/
xxxi
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A casuística da vacina da Janssen seguiu um padrão semelhante. xxxiv Um estudo de coorte
histórica desenvolvido na Dinamarca e na Noruega mediu os riscos de múltiplos eventos
trombóticos e trombocitopenia após a vacinação com AstraZeneca, comparando as taxas de
referências esperadas com as taxas observadas em indivíduos vacinados. Na maioria dos eventos,
o risco não aumentou após a introdução da vacina. Porém, em comparação às taxas esperadas,
o risco de trombose venosa cerebral foi 20,2 vezes maior, e o risco de hemorragia intracerebral
foi 2,3 vezes maior. Portanto, entre pessoas vacinadas, o número de eventos de trombose venosa
cerebral atribuídos à vacina foi estimado em 2,5 (0,9‒5,2) casos por 100.000 vacinações por
ano. xxxv
Possíveis mecanismos biológicos
A principal hipótese para a TTS é a geração de anticorpos anti-PF4 que produzem
imunocomplexos com o PF4 e um poliânion desconhecido derivado da vacina. Esses
imunocomplexos ativam as plaquetas e produzem trombose com trombocitopenia. Outras
explicações para esse evento são: 1) infecção anterior ou atual por SARS-CoV-2; b) reativação de
resposta imunológica anterior; ou c) ativação plaquetária diretamente pelo vetor viral; d)
ativação de outros tipos de célula. São necessárias mais evidências para testar essas
hipóteses. xxxvi
Limitações
1. As taxas de referência de eventos trombóticos são calculadas primariamente com dados
de países europeus.
2. A definição de caso de TTS não é aplicada de forma consistente em todos os estudos, o
que dificulta comparações e leva a diferentes taxas de incidência dentro do mesmo país.
3. As recomendações atualizadas do SAGE para a vacina da AstraZeneca (15 de junho de
2021) observam que “Há considerável variação geográfica no que diz respeito à incidência
notificada, com raros casos notificados em países não europeus, apesar do uso
generalizado da vacina nesses países” [tradução livre].
4. O mecanismo biológico que faz o elo entre as vacinas contra a COVID-19 e os eventos de
TTS não está bem compreendido.
5. A rede de vigilância de ESAVI da maioria dos países membros da OPAS tem capacidade
limitada para identificar e registrar eventos de TTS.
See I, Su JR, Lale A, Woo EJ, Guh AY, Shimabukuro TT, et al. US Case Reports of Cerebral Venous Sinus
Thrombosis with Thrombocytopenia after Ad26.COV2.S Vaccination, March 2 to April 21, 2021. JAMA - J Am Med
Assoc. 2021 Jun 22;325(24):2448–56.
xxxv
Pottegård A, Lund LC, Karlstad Ø, Dahl J, Andersen M, Hallas J, et al. Arterial events, venous thromboembolism,
thrombocytopenia, and bleeding after vaccination with Oxford-AstraZeneca ChAdOx1-S in Denmark and Norway:
Population based cohort study. BMJ [Internet]. 5 de maio de 2021 [consultado em 7 de julho de 2021];373.
Disponível em inglês em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33952445/
xxxvi
Douxfils J, Favresse J, Dogné JM, Lecompte T, Susen S, Cordonnier C, et al. Hypotheses behind the very rare
cases of thrombosis with thrombocytopenia syndrome after SARS-CoV-2 vaccination. Thromb Res [Internet]. 1 de
julho de 2021 [consultado em 7 de julho de 2021];203:163–71. Disponível em inglês em:
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34029848/
xxxiv
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Recomendações
• O GTA insta os países a estabelecer ou fortalecer um sistema eletrônico de vigilância de
eventos adversos supostamente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVIs); o
sistema deve ser harmonizado com o PAI e os sistemas de dados das agências reguladoras
nacionais, e os funcionários devem ser treinados no seu uso. A meta é coletar dados de
ESAVI específicos para a Região (inclusive para eventos raros) e calcular taxas de
incidência de ESAVI associados às vacinas contra a COVID-19 usadas nas Américas.
• O GTA também insta os países, em colaboração com a OPAS, a estimar taxas de referência
de eventos que possam estar associados às vacinas contra a COVID-19, para estabelecer
uma linha de base específica para a Região e avaliar a causalidade.
• Todos os eventos adversos graves devem ser notificados e investigados prontamente
para identificar os fatores de risco associados e estimar suas taxas de ocorrência. As
agências reguladoras nacionais devem realizar avaliações de causalidade em tempo hábil
para determinar se um evento adverso pode ter associação causal com alguma vacina
contra a COVID-19.
• O pessoal de imunização e saúde deve receber treinamento para reconhecer os sinais e
sintomas da síndrome de trombose com trombocitopenia (TTS) e outros eventos adversos
graves potencialmente associados às vacinas contra a COVID-19, além das
contraindicações das diferentes vacinas que estão sendo utilizadas.
• O GTA recomenda que os países criem mensagens simples e efetivas para se comunicar
com o público sobre eventos adversos, fornecer informações oportunas sobre novos tipos
de eventos e assegurar a transparência caso seja estabelecida uma associação causal com
uma ou mais vacinas contra a COVID-19.
• O GTA destaca a recomendação do SAGE de que pessoas que apresentam um evento de
TTS não devem receber a segunda dose da vacina da AstraZeneca.
• No caso de um evento de TTS após a primeira dose da vacina da AstraZeneca, os países
devem pensar seriamente em completar a série de vacinação com uma vacina de mRNA.
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Declaração do GTA sobre as vacinas contra a COVID-19 e a vacinação
O Secretariado pede aos membros do GTA que usem esta sessão para examinar as evidências
disponíveis sobre tópicos “polêmicos” das vacinas contra a COVID-19 e da vacinação e façam
recomendações aos Estados Membros sobre como abordar cada tema na América Latina e no
Caribe.
1. Roteiro para a priorização de populações-alvo
Na primeira versão do “Roteiro do SAGE OMS para a priorização do uso de vacinas contra a
COVID-19 no contexto de uma oferta limitada” (outubro de 2020), utilizou-se o pressuposto de
um suprimento muito limitado inicialmente, em fases de 0-10%, 11-20% e 21-50% da população,
com base na oferta esperada de vacinas. Desde então, metas mais ambiciosas de cobertura
foram solicitadas, e alguns países atingiram níveis de cobertura maiores.
À medida que o suprimento de vacinas aumenta, a estratégia se expande para reduzir a
transmissão de forma a limitar ainda mais a interrupção das funções sociais e econômicas. As
orientações provisórias do SAGE para a priorização do uso de vacinas contra a COVID-19 foram
atualizadas novamente em junho de 2021. Nessa nova versão, o roteiro ajuda os países a priorizar
as populações de alto risco com base em suas próprias metas de cobertura vacinal e na oferta
disponível xxxvii. A justificativa para incluir cada cenário de utilização prioritária da vacina com base
em subgrupos da população está ancorada nos princípios e objetivos da estrutura de
valores. Atenção especial é dada às funções que afetam desproporcionalmente as crianças e à
redução da morbimortalidade em grupos desfavorecidos. A meta é reduzir ainda mais a
morbimortalidade e contribuir para reduções na transmissão de SARS-CoV-2 para minimizar a
interrupção do funcionamento socioeconômico.
2. Vacinação de grupos específicos
a. Gestantes
Mulheres grávidas têm maior risco de COVID-19 grave que mulheres de idade reprodutiva não
grávidas, e a COVID-19 foi associada a um aumento no risco de parto prematuro. Além disso,
muitas mulheres têm ocupações (por exemplo, funcionárias de hospital que atendem o público,
professoras, educadoras infantis e cuidadoras) que podem estar associadas a uma maior
exposição ao SARS-CoV-2. Em um estudo dos EUA, as vacinas de mRNA contra a COVID-19
geraram imunidade humoral robusta em mulheres grávidas e lactantes, com imunogenicidade e
reatogenicidade similares às observadas em mulheres não grávidas. Desse modo, o CDC declarou
que mulheres grávidas e lactantes poderiam receber as vacinas contra a COVID-19, mas observou
que são necessários mais dados de acompanhamento de pessoas vacinadas pouco antes da
gravidez ou no seu início.

WHO SAGE Roadmap for Prioritizing Uses of COVID-19 Vaccines in The Context of Limited Supply. Disponível
em inglês em: https://www.who.int/publications/i/item/who-sage-roadmap-for-prioritizing-uses-of-covid-19vaccines-in-the-context-of-limited-supply
xxxvii
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No roteiro atualizado do SAGE, as gestantes (independentemente do nível de risco) são colocadas
no Estágio II de todos os cenários epidemiológicos, a serem incluídas como parte dos “Grupos
com comorbidades ou estados de saúde determinados como risco significativamente maior de
doença grave ou morte”. Quando se considera uma vacina específica para uso durante a gravidez,
a OMS recomenda que os países consultem a seção sobre gestantes do documento provisório de
orientação.
b. Adolescentes
Crianças infectadas, independentemente do estado dos seus sintomas, podem transmitir
SARS‑CoV-2. A OMS está examinando estudos que avaliam a não inferioridade da resposta
imunológica à vacina da Pfizer contra a COVID-19 em pessoas com idades de 12 a 15 anos
comparadas a pessoas com idades de 16 a 25 anos. Os resultados sugerem um perfil de segurança
favorável, com melhor resposta imunológica em adolescentes que em adultos jovens. O estudo
TeenCOVE da vacina contra a COVID-19 da Moderna em adolescentes atingiu seu desfecho
primário. O fabricante está se preparando para apresentar os dados para os reguladores nos
próximos meses.
No roteiro atualizado do SAGE, crianças e adolescentes com comorbidades crônicas graves que
os coloquem em risco significativamente maior de doença grave são incluídos no Estágio II da
priorização da vacina nos cenários epidemiológicos de Transmissão Comunitária e de Casos
Esporádicos ou Clusters de Casos. Caso haja evidência de que os adultos nesses grupos têm um
risco maior que pessoas com idades de 12 a 18 anos, os adultos devem ser priorizados.
c. Pessoas imunocomprometidas
Pessoas imunocomprometidas correm maior risco de apresentar sintomas graves de COVID-19.
Elas foram incluídas na maioria dos ensaios clínicos das vacinas contra a COVID-19 (com exceção
da Sinopharm e Sinovac). Contudo, os dados disponíveis atualmente são insuficientes para avaliar
a eficácia da vacina ou os riscos associados à vacina em pessoas gravemente
imunocomprometidas. Em todos os estudos nos quais a efetividade das vacinas da AstraZeneca
foi comparada entre participantes HIV positivos e HIV negativos, determinou-se que a vacina era
segura e imunogênica para pessoas com uma contagem alta de CD4. Se a pessoa tiver algum
problema de saúde ou estiver tomando medicamentos que debilitem o sistema imunológico, ela
pode não ficar totalmente protegida, mesmo que esteja completamente vacinada. Não há
nenhuma interação conhecida entre vacinas contra a COVID-19 e medicamentos. As
recomendações do SAGE OMS afirmam que as pessoas imunocomprometidas devem receber a
vacina contra a COVID-19, tendo em vista que as vacinas não são nem vírus vivo nem vetor viral
replicante.
3. Esquemas mistos/heterólogos
A OMS está avaliando diversos estudos sobre a imunogenicidade e a eficácia dos calendários de
vacinação heteróloga, especificamente quando se usa uma combinação de vacinas da
AstraZeneca e da Pfizer ou Moderna. O estudo COM-CoV, randomizado, simples-cego e
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multicêntrico, de vacinação contra a COVID-19 com imunização e reforço heterólogo realizado
no Reino Unido detectou maior frequência de reações adversas leves a moderadas (mas nenhum
outro problema de segurança) quando as doses das vacinas da AstraZeneca e da Pfizer são
aplicadas em um esquema heterólogo. Um ensaio clínico de fase 2 aberto, adaptativo,
randomizado e controlado implementado na Espanha relatou que o esquema de vacinação
heteróloga com AstraZeneca-Pfizer produziu respostas de anticorpos aparentemente mais fortes
que os esquemas de duas doses de AstraZeneca apenas. Em comparação ao esquema de duas
doses de Pfizer, a sequência mista demonstrou “reatogenicidade levemente aumentada, mas
aceitável, com resultados de imunogenicidade superiores ou semelhantes” [tradução livre]. Um
estudo da Alemanha reafirma a segurança do esquema de imunização e reforço heterólogo com
AstraZeneca/Pfizer usando um intervalo de 12 semanas. No dia 1º de junho de 2021, a Agência
de Saúde Pública do Canadá publicou uma recomendação discricionária na qual pode-se oferecer
a vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca/COVISHIELD ou um produto vacinal de mRNA contra
a COVID-19 como dose subsequente de uma série vacinal iniciada com a vacina contra a
COVID‑19 da AstraZeneca/COVISHIELD. Embora esses estudos sejam encorajadores, o SAGE
recomenda uma interpretação cautelosa, dado o tamanho amostral limitado e a falta de
acompanhamento, especialmente relacionada a dados de segurança. Atualmente não existem
estudos de efetividade das vacinas com o uso de esquemas heterólogos. Mais dados
observacionais estarão disponíveis em breve, e mais recomendações serão publicadas. Nesse
ínterim, o SAGE recomenda que os países cogitem utilizar os produtos ChAdOx1-S
[recombinante] seguidos de uma vacina de plataforma de mRNA (ou seja, BNT162b2,
mRNA‑1273), particularmente em situações de suprimento interrompido; o esquema heterólogo
constitui uso não aprovado (off label) das respectivas vacinas. Esse esquema misto apresenta
uma reatogenicidade maior, mas aceitável, além de maiores níveis de anticorpos neutralizantes
e respostas imunológicas mediadas por linfócitos T mais fortes.
4. Intervalos entre as doses de vacina
A OMS está examinando inúmeros estudos para avaliar a imunogenicidade e a eficácia da
prolongação do intervalo entre as doses de sensibilização (priming) e reforço das diferentes
vacinas contra a COVID-19. No caso da Pfizer, estudos do Reino Unido relatam que as respostas
máximas de anticorpos após a segunda dose de Pfizer são consideravelmente melhores em
idosos (80 anos de idade ou mais) quando o intervalo entre as duas doses é 12 semanas. Não
obstante, a OMS continua recomendando que as doses sejam administradas com um intervalo
de 21 a 28 dias.
No caso da AstraZeneca, após a vacinação com uma única dose de 0,5 mL, pode-se esperar uma
eficácia que chega a 76,0%, medida a partir de 22 dias após a vacinação até 12 semanas. O SAGE
recomenda que as duas doses sejam administradas com intervalo de 8 a 12 semanas. Outros
estudos relatam que a eficácia da vacina é maior com um intervalo mais longo entre a
sensibilização e o reforço (81,3% com ≥12 semanas) que com um intervalo curto (55,1% com
<6 semanas). Esses achados levaram a OMS a recomendar que, em vista do suprimento limitado
da vacina AstraZeneca, os países podem escolher a estratégia de vacinar o maior número possível
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de pessoas dentro do maior número de grupos prioritários com a primeira dose e planejar
preferencialmente que a segunda dose seja aplicada 12 semanas depois.
5. Necessidade de doses de reforço
O termo “dose de reforço” se refere a doses de vacina administradas depois da série primária (de
1 ou 2 doses) que são necessárias para aumentar a imunidade após uma diminuição da resposta
imunológica inicial. Análises xxxviii sugerem que:
• As vacinas que têm uma eficácia inicial de 95% devem manter alta eficácia (77%) após
250 dias. A
• Vacinas com uma eficácia inicial de 70% podem resultar em queda para uma eficácia
menor (33%) após 250 dias. A
• Até o momento, demonstrou-se a persistência de anticorpos por até 8 meses após a
infecção por COVID-19 e até 6 meses após a 2a dose de vacina de mRNA. B
O SAGE afirma que atualmente não há nenhuma evidência sobre a necessidade de uma ou mais
doses de reforço de nenhuma das vacinas aprovadas por EUL após a conclusão da série atual de
duas doses de vacina. A necessidade de doses adicionais e o momento de sua aplicação estão
sendo avaliados por ensaios clínicos. O CDC concorda com essa avaliação.
6. Avaliação da efetividade das vacinas contra novas variantes de preocupação
Após sete meses de campanhas de vacinação na maioria dos países, diversos estudos estão
avaliando a efetividade das vacinas contra a COVID-19 na vida real. A eficácia das vacinas contra
as variantes de preocupação (VOC, na sigla em inglês) é de particular interesse. Até o momento,
todas as vacinas apresentam taxas de efetividade >70% contra múltiplas VOC (exceto a vacina da
Janssen contra a VOC Beta: na África do Sul, mediu-se uma efetividade da vacina de 52%).
Todavia, mais dados são necessários para avaliar a efetividade de cada vacina contra cada uma
das quatro VOCs identificadas até o momento (variantes Alfa, Beta, Gama e Delta).
•

Relatório da Argentina (dados incluíram pessoas com 60+ anos, 740.153 vacinados,
>82 dias de acompanhamento):
o Sputnik, 2 doses: redução de 93% na mortalidade; 1 dose: redução de 75% na
mortalidade
o AstraZeneca, 2 doses: redução de 89% na mortalidade; 1 dose: redução de 80%
na mortalidade
o Sinopharm, 2 doses: redução de 84% na mortalidade; 1 dose: redução de 62% na
mortalidade

A. https://www.nature.com/articles/s41591-021-01377-8
B. Dan, J. M. et al. Immunological memory to SARS-CoV-2 assessed for up to 8 months after infection. Science 371,
eabf4063 (2021) Choe et al. Antibody Responses 8 Months after Asymptomatic or Mild SARS-CoV-2 Infection.
Emerg Infect Dis. 2021;27(3):928-931. Doria-Rose et al. Antibody Persistence through 6 Months after the Second
Dose of mRNA-1273 Vaccine for Covid-19. N Engl J Med 2021; 384:2259-226 https://www.pfizer.com/news/pressrelease/press-release-detail/pfizer-and-biontech-confirm-high-efficacy-and-no-serious [disponíveis em inglês]
xxxviii

46

•

•

•

Chile
o Estudo (dados preliminares incluíram 10,5 milhões de pessoas, das quais
4 milhões vacinadas, 14 dias após a segunda dose): Sinovac (CoronaVac): redução
de 67% em qualquer infecção sintomática por SARS-CoV-2, redução de 85% nas
internações e redução de 80% na mortalidade
o Estudo (dados incluíram 10,2 milhões de pessoas, das quais 46,3% vacinadas,
14 dias após a segunda dose): Sinovac (CoronaVac): redução de 66% em qualquer
infecção sintomática por SARS-CoV-2, redução de 88% nas internações e redução
de 86% na mortalidade
Relatório do Uruguai (n=862.045 pessoas vacinadas, 14 dias após a segunda dose):
o Sinovac (CoronaVac): redução de 57% em qualquer infecção sintomática por
SARS-CoV-2 e redução de 97% na mortalidade
o Pfizer (Comirnaty): redução de 75% em qualquer infecção sintomática por SARSCoV-2 e redução de 80% na mortalidade
o AstraZeneca: nenhum dado na data de publicação.
Brasil
o Sinovac (CoronaVac): 41,6% de efetividade (≥14 dias após a segunda dose) contra
qualquer infecção sintomática de SARS-CoV-2 na população idosa. A efetividade
das vacinas ≥14 dias após a 2a dose diminuiu com o aumento da idade e foi 61,8%
(IC de 95%: 34,8 a 77,7), 48,9% (IC de 95%: 23,3 a 66,0) e 28,0% (IC de 95%: 0,6 a
47,9) em indivíduos com 70-74, 75-79 e ≥80 anos de idade. Entre indivíduos com
70-74 anos de idade, a efetividade das vacinas foi 80,1% (IC de 95%: 55,7 a 91,0)
contra internações e 86,0% (IC de 95%: 50,4 a 96,1) contra mortes. Não havia
nenhuma evidência de proteção com uma só dose.

A OPAS está colaborando com instituições de pesquisa e ministérios da saúde para criar uma
rede de pesquisa colaborativa multinacional para avaliar a efetividade das vacinas contra a
COVID-19 em um grupo diverso de países da ALC usando um protocolo padronizado. O estudo
será realizado no Brasil (Fiocruz), na Argentina (Universidade Nacional de Hurlingham), na
Colômbia (Universidade Nacional e Universidade de Cartagena) e no Chile. Outros países podem
ser incluídos na segunda fase do estudo.
Além disso, o escritório regional da OPAS mantém a rede regional de vigilância sentinela de
infecção respiratória aguda grave REVELAC-i para avaliar a efetividade das vacinas contra
influenza (e agora COVID-19) para prevenir internações em adultos. Essa rede oferece a
possibilidade de avaliar a efetividade de diferentes vacinas contra a COVID-19, inclusive contra
variantes específicas de SARS-CoV-2. Os países selecionados (Chile, Colômbia, Costa Rica,
Equador, Guatemala e Paraguai) estão adaptando o protocolo regional para começar essa
avaliação no segundo semestre de 2021.
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Recomendações
• O GTA recomenda que os países atualizem seus Planos Nacionais de Operacionalização
da Vacinação para que fiquem em linha com o roteiro atualizado do SAGE. Profissionais
de saúde e da linha de frente, idosos e outros grupos populacionais de alto risco devem
ser priorizados para a vacinação contra a COVID-19. A principal meta é reduzir ainda mais
a morbidade grave e a mortalidade por COVID-19. Os países precisam garantir
planejamento e preparação adequados para a chegada de grandes quantidades de doses
de vacina no quarto trimestre de 2021 e em 2022.
• O GTA recomenda que todas as mulheres grávidas e lactantes recebam a vacina contra a
COVID-19. As taxas de morbimortalidade por COVID-19 entre gestantes são
significativamente mais altas nas Américas que em outras regiões da OMS, o que indica
que os benefícios da vacinação são muito maiores que os riscos. Quando a transmissão
de SARS-CoV-2 for limitada, as gestantes devem ser vacinadas após o primeiro trimestre.
Adolescentes grávidas devem ser encorajadas a tomar a vacina.
• No momento, adolescentes sem comorbidades de alto risco não devem ser incluídos no
plano nacional de vacinação. A vacinação com a vacina contra a COVID-19 não é um prérequisito para que crianças ou adolescentes voltem à escola.
• O GTA concorda com a opinião do SAGE de que pessoas imunocomprometidas devem
receber a vacina contra a COVID-19. Porém, é aconselhável atrasar a vacinação de
pessoas gravemente imunocomprometidas devido a quimioterapia, radiação ou doença
ativa até tenham recuperado algum grau de imunidade.
• O GTA considera que as evidências científicas sobre o uso de alguns esquemas mistos de
vacina são limitadas, e mantém que é melhor usar a mesma vacina na 1a e na 2a dose.
Todavia, em situações de disponibilidade reduzida de vacina e transmissão comunitária
sustentada de SARS-CoV-2, o GTA concorda com a recomendação do SAGE de que os
países podem cogitar o uso de produtos ChAdOx1-S [recombinante] seguidos de uma
vacina de plataforma de mRNA (ou seja, BNT162b2, mRNA-1273).
• O GTA acredita é essencial aplicar a primeira dose de vacina no maior número possível de
pessoas para reduzir a COVID-19 grave e a mortalidade. Para que a proteção seja integral,
também é importante que as pessoas completem a série de 2 doses com a mesma vacina.
Dados preliminares sugerem que atrasar a segunda dose da vacina da AstraZeneca por
mais de 12 semanas produz uma resposta imunológica efetiva. No que se refere às
vacinas da Pfizer e da Moderna, há dados limitados sobre o atraso da segunda dose dessas
vacinas por mais de 4 semanas. Intervalos prolongados entre as doses de vacina devem
ser considerados somente em situações nas quais o estoque de vacinas seja limitado.
• O GTA recomenda fortemente que os países da Região invistam em delinear e
implementar estudos de efetividade das vacinas, principalmente para vacinas e cepas
circulantes cujos dados sejam limitados, de forma a coletar dados para guiar o uso das
vacinas contra a COVID-19 na Região. Os dados ajudarão a aumentar a confiança nas
vacinas.
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Recomendações para a fase final da erradicação da poliomielite nas Américas
Atualização mundial
A erradicação da poliomielite sofreu um grande retrocesso em 2020: no Afeganistão e no
Paquistão, houve expansão da circulação do poliovírus selvagem tipo 1 (PVS1) e do poliovírus
derivado vacinal tipo 2 (PVDV2c) em áreas anteriormente livres da poliomielite xxxix; na segunda
metade de 2020 (de 6 de julho de 2020 a 5 de janeiro de 2021), houve também um aumento no
número de surtos causados pelo PVDV2c em outros 16 países e pelo PVDV1 em um país. Segundo
a Iniciativa Global para a Erradicação da Poliomielite (GPEI, na sigla em inglês), os principais
problemas enfrentados pelo programa da poliomielite podem ser resumidos em três grandes
desafios xl:
1. A falta percebida de controle completo do país sobre a situação de poliomielite em todos
os países endêmicos e alguns dos países com surtos.
2. Imunidade populacional muito baixa contra o poliovírus tipo 2, o que constitui um alto
risco de propagação internacional do poliovírus derivado vacinal tipo 2.
3. A pandemia de COVID-19 e seu impacto no programa de combate à poliomielite, tanto
em termos de prestação de serviços quanto de custos e financiamento.
Devido à situação atual, em maio de 2021 o Comitê de Emergência do Regulamento Sanitário
Internacional (RSI) declarou que a propagação internacional de PVS e PVDVc continua a ser uma
Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) nos termos do RSI. Apesar do
retrocesso no progresso em direção à erradicação da poliomielite — e da pandemia de COVID‑19
— houve dois avanços muito importantes em 2020:
1. A região africana foi certificada como livre do poliovírus selvagem.
2. Em novembro de 2020, o programa de pré-qualificação da OMS aprovou a recomendação
de inclusão da nova vacina oral contra o poliovírus tipo 2 (nVPO2) na Lista de Uso
Emergencial (EUL).
Atualização regional
Desde que o último caso de poliomielite foi detectado na Região das Américas em 1991, todos
os países têm tido dificuldade em manter uma cobertura de imunização alta e homogênea e
sistemas de vigilância sensíveis, principalmente em vista da necessidade de introduzir novas
vacinas e da presença de outros eventos de saúde pública de alta prioridade. Conforme os dados
enviados por meio do Formulário de Notificação Conjunta de 2019 da OPAS-OMS/UNICEF, a taxa
de cobertura regional da VPI1 foi de 89%, com um intervalo de 77% a 100%. A cobertura de
imunização com Polio3 (3a dose da vacina contra poliomielite) em crianças menores de 1 ano na
Região das Américas foi de 87%, e dados preliminares mostram uma nova diminuição na
cobertura em 2020. Somente 13 países/territórios notificaram cobertura ≥95% em 2019: Antígua
OMS. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, October 2020 – conclusions and
recommendations. Disponível em inglês em: https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109
xl
Independent Monitoring Board. 19th Report. The World is Waiting. Dezembro de 2020. Disponível em inglês em:
http://polioeradication.org/wp-content/uploads/2020/12/19th-IMB-Report-The-World-is-Waiting-20201223.pdf
xxxix
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e Barbuda, Aruba, Belize, Bermudas, Cuba, Curaçao, Dominica, Guiana, Jamaica, Montserrat,
Nicarágua, São Cristóvão e Névis, São Vicente e Granadinas. Somente 2% das crianças menores
de 1 ano da Região moram nesses países. Além da baixa cobertura vacinal, o GTA manifesta
preocupação com a baixa qualidade da vigilância da paralisia flácida aguda (PFA) em 2020 e 2021.
Em 2020, houve uma redução significativa no número de casos notificados de PFA em
comparação a anos pré-pandemia. Além disso, na semana epidemiológica 28 de 2021, a situação
havia piorado: 3 países da América Latina e do Caribe (Cuba, República Dominicana e Uruguai)
não haviam notificado nenhum caso de PFA; em comparação com os casos notificados em anos
pré-pandemia, o número médio de casos notificados foi ≥50%: Argentina (96%), El Salvador
(94%), Peru (83%), Panamá (80%), sub-região do Caribe (73%), Equador (63%), Brasil (73%),
Nicarágua (73%) e Costa Rica (50%) (ver a Tabela 6).
Tabela 6. Casos notificados de PFA por país, 2018-2021*
Subregião

AND

CAP

CAR
LAC
NOA
SOC

País
Bolívia
Colômbia
Equador
Peru
Venezuela
Brasil
Costa Rica
Guatemala
Honduras
Nicarágua
Panamá
El Salvador
CAR
Cuba
República Dominicana
Haiti
México
Argentina
Chile
Paraguai
Uruguai
Total da região

Casos notificados PFA sem. epidemiol. 1-28
2018

2019

2020

2021

26
85
21
53
45
274
8
29
26
11
10
26
4
15
10
6
319
97
32
14
2

13
82
31
79
52
257
9
33
26
15
1
22
5
13
12
8
394
106
27
14
6

7
57
16
36
34
144
10
19
28
7
7
8
3
10
5
4
306
53
20
5
0

9
39
8
9
28
103
4
22
19
5
1
1
1
0
0
3
225
3
14
7
0

1113

1205

779

501

*Dados das semanas epidemiológicas 1 a 28 de 2018 a 2021, crianças menores de 15 anos. Todos os dados até 17 de julho de 2021. Fonte:
Relatórios nacionais.

Em 2020, apenas três países (Costa Rica, Nicarágua e México) cumpriram os três principais
indicadores de vigilância (taxa de PFA, porcentagem de casos investigados em até 48 horas e
porcentagem de casos com amostra adequada); nas últimas 52 semanas epidemiológicas,
nenhum país da Região cumpriu esses três indicadores.
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Considerando-se o risco de um surto de poliomielite devido à importação ou emergência de
PVDVc, a falta de capacidade para detectar rapidamente sua propagação e o potencial de
transmissão comunitária devido à baixa cobertura, os Ministérios da Saúde do Haiti (2016) e da
Guatemala (2018), com apoio do CDC e da OPAS, implementaram vigilância ambiental de
poliovírus para complementar a vigilância de PFA. Em 2019, a Guatemala detectou três poliovírus
derivados vacinais não relacionados geneticamente (2 PVDV1s e 1 PVDV3). As autoridades
sanitárias nacionais tomaram medidas imediatas para prevenir a circulação do poliovírus. A ação
incluiu: a) uma campanha de vacinação de resposta rápida; b) uma campanha nacional de
imunização usando VPOb e voltada para crianças menores de 6 anos; c) intensificação das
atividades de imunização de rotina com VPOb e VPI; d) introdução de VPI2 no calendário de
imunização nacional; e) busca ativa de casos de PFA. Além disso, as autoridades sanitárias
nacionais tomaram medidas para melhorar a vigilância de PFA. Até julho de 2021, o sistema de
vigilância não havia detectado nenhum caso de poliomielite paralítica e nenhum PVDV adicional
foi isolado por meio da vigilância ambiental. Porém, o desempenho da vigilância continua inferior
às normas estabelecidas, e são necessários esforços vigorosos para melhorar a sensibilidade e a
qualidade da vigilância de PFA no país. Em julho de 2021, um grupo internacional de especialistas
estava realizando uma avaliação da resposta. Os resultados e as conclusões da avaliação serão
compartilhados na próxima reunião do GTA (data a definir).
Relatório anual da poliomielite de 2019
A 12a Reunião da Comissão Regional para a Certificação (RCC, na sigla em inglês) da Erradicação
da Poliomielite na Região das Américas foi conduzida virtualmente devido à pandemia de
COVID‑19. Seguindo a Estrutura Regional para Análise e Validação dos Relatórios para
Certificação da Erradicação da Poliomielite, a comissão analisou e validou relatórios recebidos de
21 países + uma sub-região. Isso representava relatórios de um total de 34 países e
nove territórios enviados pelas autoridades nacionais e pelos Coordenadores Nacionais de
Contenção do Poliovírus, endossados pelo Comitê Nacional de Certificação e com informações
sobre a situação das atividades de erradicação da poliomielite de janeiro a dezembro de 2019. O
relatório completo está disponível em: https://www.paho.org/pt/topicos/poliomielite.
Para o relatório de contenção do GAPIII, a RCC valida o relatório em duas partes: finalização do
processo de pesquisa e validação por tipo de material. Os relatórios de contenção de seis países
estão pendentes de validação: Brasil, Canadá, El Salvador, Equador, Estados Unidos e México.
Conforme recomendado pela Comissão Global de Certificação, a RCC realizou uma avaliação de
risco para a Região das Américas baseada na cobertura vacinal, vigilância, determinantes da
saúde, situação de contenção e prontidão para resposta a surtos. A Figura 4 mostra a
classificação geral dos países.
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Figura 4. Avaliação regional do risco de poliomielite, 2020

Fonte: OPAS. Relatório da 12ª Reunião da Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na
Região das Américas. Disponível em: https://www.paho.org/pt/topicos/poliomielite

Com base nas evidências fornecidas, a RCC concluiu que todos os países e territórios da Região
continuam livres da poliomielite. No entanto, a RCC expressou preocupação com a
sustentabilidade da condição de “livre de poliomielite” dos seguintes países: Bolívia, Brasil,
Equador, Guatemala, Haiti, Paraguai, Suriname e Venezuela. Esses países, que representam
32,63% da população de menores de 1 ano nas Américas, têm uma cobertura vacinal
persistentemente baixa e sistemas de vigilância fracos, o que representa uma ameaça de
emergência de PVDVc ou importação e subsequente circulação de poliomielite. A RCC formulou
recomendações gerais e específicas para cada país que foram enviadas para os presidentes dos
Comitês Nacionais de Certificação (NCCs) e as autoridades nacionais.
O status mundial e regional de suprimento de VPI
Em outubro de 2012, o Grupo Consultivo Estratégico de Especialistas (SAGE) em Imunização da
OMS recomendou que todos os Estados Membros da OMS introduzissem pelo menos uma dose
de VPI nos seus calendários de vacinação de rotina antes de remover o componente tipo 2 da
vacina oral contra poliomielite xli.
Na Região das Américas, o GTA recomendou em 2015 que todas as crianças menores de 1 ano
devem receber pelo menos uma dose de VPI como parte da vacinação antipoliomielítica de

Organização Mundial da Saúde. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on immunization, November
2012––conclusions and recommendations. Weekly epidemiological record, 4 January 2013. No. 1, 2013, 88, 1-16.
Disponível em inglês em: http://www.who.int/wer/2013/wer8801.pdf

xli
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rotina. Os Estados Membros começaram a introduzir a VPI em preparação para a transição de
VPOt para VPOb; A VPOt foi usada na Região pela última vez no dia 1º de maio de 2016. xlii
Entre 2016 e 2017, o suprimento de VPI era limitado. Para atenuar o impacto, a OPAS
compartilhou informes periódicos sobre o suprimento de VPI com ministros da saúde e gestores
do PAI. Fornecedores mundiais de VPI foram cuidadosamente monitorados quanto a mudanças
no seu plano de fornecimento, e a OPAS prestou apoio aos Estados Membros em preparação
para o uso de doses fracionadas de VPI (VPIf). O estoque de VPI melhorou substancialmente
depois de 2018 xliii.
Em 2019, a Aliança Gavi concordou em apoiar a aquisição de VPI2 a partir de 2021. xliv Em outubro
de 2020, o SAGE observou que o estoque de VPI havia melhorado significativamente, o que
permitiu introduzir uma segunda dose de VPI (VPI2) nos calendários de imunização de rotina dos
94 países que haviam usado uma dose de VPI e VPOb.
Nas Américas, até outubro de 2020 havia 13 países e territórios que não haviam introduzido a
VPI2 nos seus calendários de imunização de rotina: Belize, Bolívia, Curaçao, Dominica, Haiti,
Jamaica, Nicarágua, República Dominicana, Santa Lúcia, São Cristóvão e Névis, Suriname,
Trinidad e Tobago e Venezuela. A Gavi apoiará introdução da VPI2 na Bolívia, no Haiti e na
Nicarágua, mas a data da introdução ainda não foi determinada. Em março de 2021, o SAGE
recomendou que os demais países ofereçam uma segunda dose de VPI. O SAGE também
recomendou que os países devem realizar campanhas de seguimento de VPI para oferecer
imunidade contra o sorotipo 2 para coortes de crianças faltosas devido à escassez anterior do
estoque de VPI.
Atualmente, 34 países e territórios usam a VPOb como parte de esquemas de imunização
primária ou como doses de reforço, ao passo que 11 países e territórios usam apenas VPI em
seus calendários de imunização: Argentina, Aruba, Bermudas, Canadá, Chile, Costa Rica, Estados
Unidos, Ilhas Cayman, México, São Martinho e Uruguai.
No contexto da pandemia de COVID-19, o Fundo Rotativo para Acesso a Vacinas teve um papel
fundamental em assegurar o fornecimento de VPI para os países das Américas. O monitoramento
Organização Pan-Americana da Saúde. Final report of the XXIII Technical Advisory Group (TAG) Meeting on
Vaccine-preventable Diseases, 1-3 July 2015, Varadero (Cuba). Disponível em inglês em:
http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=31233&Itemid=270&lang=e
n
xliii
Organização Pan-Americana da Saúde. Final report of the XXIV Technical Advisory Group (TAG) Meeting on
Vaccine-preventable Diseases, 12-14 July 2017, Panama City (Panamá). Disponível em inglês em:
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=tag-final-reports1626&alias=42498-24-tag-final-report-2017-498&Itemid=270&lang=en
xliv
Organização Mundial da Saúde. Meeting of the Strategic Advisory Group of Experts on Immunization, October
2020 – conclusions and recommendations. Disponível em inglês em:
https://apps.who.int/iris/handle/10665/337109
xlii
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das reservas de VPI dos países, o ajuste dos calendários de administração das vacinas e o diálogo
constante com fornecedores foram essenciais para esse avanço.
Esquema preferencial de imunização com VPI
Em outubro de 2020, o SAGE publicou recomendações para o esquema preferencial de VPI para
países com a intenção de introduzir a VPI2. Nesses países, o esquema preferencial de VPI é
administrar a primeira dose às 14 semanas de idade (com DTP3/Penta3) e administrar a segunda
dose de VPI após no mínimo 4 meses. Esse esquema propicia a maior imunogenicidade e pode
ser realizado usando VPI em dose completa ou VPIf sem perda de imunogenicidade. O SAGE
acrescentou que os países podem cogitar esquemas alternativos com base na epidemiologia
local, implicações programáticas e viabilidade da entrega.
Como alternativa ao esquema preferencial, os países podem escolher um esquema precoce de
VPI, no qual a primeira dose ocorre às 6 semanas de idade (com DTP1/Penta1) e a segunda dose,
às 14 semanas (com DTP3/Penta3). Esse esquema alternativo tem a vantagem de oferecer
proteção no início da infância, embora a imunogenicidade total atingida seja menor. Se o
segundo esquema for escolhido, deve-se usar a dose completa de VPI em vez de VPIf, devido à
imunogenicidade inferior da VPIf em idades precoces. Independentemente do esquema utilizado
de VPI de 2 doses, o número de doses de VPOb usadas no calendário de imunização de rotina
não deve ser reduzido após a introdução da segunda dose de VPI14. A Tabela 7 apresenta um
resumo.
Tabela 7. Recomendação do SAGE para o esquema vacinal contra poliomielite, outubro de 2020
Esquema vacinal contra
Série primária
Doses de reforço
poliomielite
4 meses após a
O número de
14 semanas
primeira dose
doses de VPOb
Esquema
usadas no
preferencial
VPI
VPI
Recomendações
calendário de
VPIf
VPIf
do SAGE
imunização de
6 semanas
14 semanas
Esquema
rotina não deve
alternativo
VPI
VPI
ser reduzido.
Vacina VPI Sabin
A primeira vacina inativada de poliovírus baseada em cepas Sabin (VPI Sabin) foi pré-qualificada
pela OMS no final de 2020. O SAGE examinou os dados de segurança e imunogenicidade
disponíveis para a VPI Sabin e chegou à conclusão de que a VPI Sabin e a VPI tradicional baseada
nas cepas Salk (VPIw) eram equivalentes em termos de imunogenicidade e segurança. O SAGE
recomendou que a VPI Sabin poderia ser usada de forma intercambiável com a VPIw para
imunização de rotina ou em campanhas. Como não havia evidências sobre o uso de VPI Sabin
fracionada, o SAGE não recomendou o uso de VPI Sabin em dose fracionada. O SAGE destacou a
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importância da VPI Sabin a longo prazo como opção estratégica para assegurar um estoque
mundial adequado de VPI.
Recomendações
• O GTA endossa a “Global Polio Eradication Strategy 2022-2026 Delivering on a Promise”
(Estratégia mundial de erradicação da poliomielite 2022-2026: o cumprimento de uma
promessa) da GPEI, que deve ser adotada pelos países das Américas.
• O GTA está extremamente preocupado com a cobertura vacinal inadequada contra a
poliomielite e os fracos sistemas de vigilância, que são incapazes de manter e confirmar
a erradicação da poliomielite nas Américas; a menos que haja uma melhora urgente, o
GTA teme que possam ocorrer surtos de PVS1 e/ou PVDVc na Região.
• O GTA insta os países a alcançar uma cobertura de 95% com Polio3, e recomenda
fortemente que os governos invistam recursos para atingir e manter essa meta. Essa meta
de cobertura de imunização também se aplica à VPI1 e VPI2.
• O GTA notou a avaliação do SAGE sobre a revisão sistemática da imunogenicidade de
VPI. Em seguida, o GTA considerou os critérios anteriores do GTA com respeito ao uso de
VPI como a primeira dose para prevenir a poliomielite paralitica associada à vacina (VAPP)
e à necessidade de manter a imunidade intestinal por meio da administração da VPOb. O
GTA recomenda o seguinte esquema vacinal para os 13 países que ainda não introduziram
a segunda dose de VPI:
Recomendação regional para o esquema vacinal contra poliomielite, Américas, 2021
Básico
Reforço
a
a
a
1
2
3
4
5a
Esquema
vacinal 2 meses 4 meses 6 meses 12-18 meses 4-5 anos
VPI
VPOb
VPI
VPOb
VPOb
a

•
•
•
•
•

Os países que já tenham introduzido duas doses de VPI podem cogitar adotar o esquema
acima ou o intervalo de 4 meses entre a VPI1 e a VPI2. A decisão final deve ser feita com
base em uma análise programática e epidemiológica.
O GTA felicita o Equador pela realização um estudo sobre a eficácia do uso da dose
fracionada de VPI. Os resultados desse estudo devem ser usados para determinar se o
esquema atual é apropriado ou se são necessárias mudanças.
Dadas as limitações da pandemia de COVID-19, o GTA não recomenda que os países
suspendam o uso de VPOb a favor de um esquema que inclua apenas VPI no momento.
O GTA endossa as recomendações dadas pelo SAGE com respeito à intercambialidade da
VPI Sabin com a VPIw. Em julho de 2021, não se recomendava a VPI Sabin em dose
fracionada.
Como a taxa de PFA da Região teve somente um leve aumento entre 2014 e 2019 (1,19 e
1,33, respectivamente) e a adequação das fezes permaneceu constante nesse mesmo
período (76% e 77%, respectivamente), o GTA recomenda empreender esforços para

55

•

•

•
•

melhorar o desempenho desses dois indicadores para evitar casos faltantes de paralisia
causada por poliovírus.
Tendo em vista a acentuada queda nas taxas de cobertura vacinal e vigilância, países com
risco muito alto de surtos (Haiti e Bolívia) ou em risco devido a movimento populacional
em curso com um país de alto risco (República Dominicana) devem cogitar a coleta de
uma segunda amostra fecal. Dado o volume de trabalho e os custos de coletar uma
segunda amostra, esses países devem implementar esta recomendação temporária ao
mesmo tempo em que fortalecem o programa de imunização e os sistemas de vigilância.
Se não for possível coletar uma amostra fecal do caso de PFA menos de 14 dias após o
início da paralisia, ou se uma amostra fecal chegar ao laboratório em más condições, o
GTA recomenda que os países coletem amostras fecais de três contatos (uma amostra de
cada contato), preferencialmente de parentes próximos, contatos da família, vizinhos ou
colegas de brincadeiras (todos menores de 5 anos).
O GTA recomenda fortemente a implantação uniforme da visita de acompanhamento de
60 dias para avaliar a presença de paralisia residual. (Atualmente essa avaliação é
realizada em menos de 20% dos casos.)
A vigilância ambiental é uma excelente adição ao sistema nacional de vigilância. Porém,
tendo em vista seu custo muito elevado, o país deve considerar a possibilidade de
implantar a vigilância ambiental somente após melhorar a sensibilidade dos seus sistemas
de vigilância de PFA.
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Gestão de vantagens e riscos da integração de outros produtos de saúde termossensíveis à
cadeia de frio de vacinas
A OMS e a UNICEF publicaram duas declarações conjuntas que permitem a integração de outros
produtos básicos de saúde ao sistema de cadeia de frio para vacinas. As declarações instam os
países a cogitar a integração dos produtos de saúde termossensíveis aos sistemas de cadeia de
frio dos Programas Ampliados de Imunização (PAI) nacionais (inclusive armazenamento e
transporte), sempre que isso seja seguro e viável. Os produtos de saúde termossensíveis a serem
integrados incluem, entre outros, meios de diagnóstico e terapia para COVID-19, kits de
diagnóstico de HIV, ocitocina, insulina e tratamentos que necessitam de refrigeração. A decisão
de integrar os produtos farmacêuticos deve ser guiada por uma avaliação da capacidade da
cadeia de frio e um plano de integração. Essa orientação para integração segura deve ser seguida
para assegurar a qualidade e a potência de todos os produtos de saúde no espaço compartilhado
de armazenamento. As geladeiras do PAI e os transportadores de vacinas nunca devem ser
usados para armazenar amostras ou espécimes de laboratório de COVID-19.
Os dados coletados pelo Formulário de Notificação Conjunta da OMS/UNICEF de 2018, 2019 e
2020, especificamente no que diz respeito ao armazenamento na cadeia de frio das vacinas do
PAI e às políticas e práticas de transporte, mostram que a maioria dos países possui políticas
específicas contra o armazenamento e/ou transporte de produtos farmacêuticos com vacinas.
Com respeito às práticas, a maioria dos países respondeu que não armazena e/ou não transporta
produtos farmacêuticos com vacinas.
A Unidade de Imunização Integral da Família da OPAS recomendou armazenar exclusivamente
vacinas na cadeia de frio dos programas de imunização devido ao risco de sérios erros
programáticos derivados da administração equivocada de uma dose de medicamento em vez de
uma dose de vacina por um profissional de saúde. Experiências documentadas confirmam que
profissionais de saúde armazenaram outros biológicos ou medicamentos na geladeira de vacinas.
Como resultado, “o funcionário administrou por engano um relaxante muscular e, em outra
ocasião, insulina, em vez de vacina”. Esse tipo de erro programático levará a uma diminuição da
confiança da comunidade no programa de imunização, principalmente com o forte movimento
antivacina dos dias de hoje. Se houver outro erro programático, isso pode causar mais
desconfiança sobre o valor das vacinas.
Há riscos e encargos a serem considerados para a integração de produtos farmacêuticos à cadeia
de frio do PAI. Os riscos incluem: aumento dos erros programáticos, como a administração de
um medicamento em vez de uma vacina, o que poderia levar a um evento adverso crítico;
violação das boas práticas da cadeia de frio (por exemplo, aberturas de porta ou prevenção de
contaminações); aumento nos erros causado pela grande rotatividade entre os profissionais de
saúde; e congelamento acidental de produtos farmacêuticos sensíveis a temperaturas
congelantes e vacinas sensíveis ao congelamento por profissionais de saúde. Cada país precisa
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avaliar as responsabilidades legais das possíveis modificações na legislação sobre
vacinas/produtos farmacêuticos (responsabilidades atribuídas).
Ainda assim, existem possíveis vantagens na integração do armazenamento e da distribuição de
produtos farmacêuticos à cadeia de frio do PAI. A integração pode oferecer uma maior
capacidade de armazenamento e assim aumentar a disponibilidade de produtos farmacêuticos
armazenados com segurança. Isso pode facilitar a inclusão de outros serviços de assistência em
saúde em estabelecimentos de saúde e gerar possíveis eficiências de custos.
Os administradores de todos os níveis precisam avaliar o impacto de armazenar e transportar
produtos farmacêuticos na cadeia de frio do PAI. Deve-se dar especial atenção à capacidade de
armazenamento, especialmente em âmbito local. As seguintes questões requerem uma sólida
avaliação do tempo necessário para a integração correta: avaliação de riscos exigida em todos os
níveis para uma integração adequada; possível reestruturação dos programas de saúde em
alguns países; e definição de métricas, por exemplo, como os países avaliam se a cadeia de frio é
suficientemente flexível. Deve-se dar atenção a possíveis problemas de construção para
aumentar a capacidade de armazenamento de frio. Além disso, os orçamentos podem precisar
ser aumentados para a compra de novas geladeiras e nova infraestrutura, além de mudanças no
sistema de informação de gestão e apoio para treinamento e supervisão.
Nos 40 últimos anos, os países das Américas implementaram normas e políticas para construir
uma cadeia de frio segura e eficiente para armazenar e transportar somente vacinas. Essas
práticas contribuíram para a extensão dos serviços de imunização prestados com segurança em
todos os níveis.
Recomendações
• Devido ao risco bem documentado de violações da segurança dos pacientes, o GTA
concorda que os países devem manter a recomendação atual de armazenar
exclusivamente vacinas na cadeia de frio do PAI.
• Se algum país decidir integrar outros produtos farmacêuticos à sua cadeia de frio do PAI
para armazenamento e distribuição, ele deve fazer uma avaliação completa da cadeia de
frio e tomar as medidas preparatórias necessárias para abordar a complexidade adicional
nos sistemas de inventário e gestão que isso exige.

