
O QUE É O FUNDO ESTRATÉGICO?
O Fundo Estratégico da OPAS  (Fundo Rotativo Regional para Provisões Estratégicas de Saúde Públ ica) é um 

mecanismo destinado à compra conjunta de suprimentos e medicamentos essenciais nas Américas.  O Fundo 

Estratégico t ira proveito dos conhecimentos técnicos intersetoriais ,  da cooperação mult i lateral e de parcerias 

f i rmadas na América Latina e no Caribe para melhorar o acesso a produtos de saúde de qual idade, seguros e 

custo-efetivos.  Desde sua criação, em 2000,  o Fundo Estratégico colaborou com todas as inst ituições que 

assinaram um acordo de part icipação para oferecer uma grande variedade de serviços de apoio e capacitação 

abrangentes a programas de saúde prior itár ios voltados para várias doenças infecciosas e crônicas.  

Garantia de qualidade
Pelo al inhamento com diretr izes regionais/internacionais ,  
fornecedores pré-qual i f icados e parceiros mult i laterais .

Conhecimentos técnicos
Pela coordenação com especial istas em doenças acerca 
dos medicamentos recomendados.  

Apoio financeiro
Por l inhas de crédito sem juros.

Economia
Por menores preços de produtos e redução de gastos 
operacionais .

Colaboração regional
Por parcerias sól idas e empréstimos e doações de vários 
países.  

Fortalecimento da cadeia de suprimentos
Pela melhoria das aval iações de estoque, previsão de 
demanda, planejamento de compras,  fabricação regional e 
capacitação. 
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Horizonte

Como 
funciona

A pandemia de COVID-19 serviu como um lembrete 
contundente para que os países controlem as doenças 

e mantenham os serviços de saúde. O Fundo 
Estratégico da OPAS oferece uma solução ef icaz para 

alcançar esse objetivo.  Os governos da América Latina 
e do Caribe devem beneficiar-se do Fundo Estratégico 

como uma ferramenta essencial  para apoiar a 
recuperação da pandemia de COVID-19,  avançar rumo 
à saúde universal e cr iar s istemas de saúde resi l ientes 

e voltados para a atenção centrada nas pessoas.

Viabilidade 
econômica 
e acessibilidade 
de medicamentos

Resposta à COVID-19
O Fundo Estratégico teve um papel 
crucial  na resposta à COVID-19 em 
toda a América Latina e o Caribe,  o 
que incluiu:

-  Mitigação de disrupções da 
cadeia de suprimento de 
medicamentos essenciais (p.  ex . ,  
para tuberculose e malária)  
relacionadas à COVID-19
- Prevenção do desabastecimento 
de produtos de saúde essenciais
-  Melhoria do planejamento e da 
disponibil idade de suprimentos de 
saúde economicamente acessíveis 
para o enfrentamento da COVID-19.

US$ 298 milhões em testes de COVID-19, 
equipamentos de proteção individual 
(EPI) e medicamentos para terapia 
intensiva, apoiando mais de 39 milhões 
de pessoas.

Email: strategicfund@paho.org

www.paho.org/strategicfund

Quantifica a demanda
Ajuda os países a quantif icarem 
suas necessidades de produtos de 
saúde com base na carga de 
doença e nos estoques existentes.

1

Consolida pedidos
Consol ida pedidos na região,  de 
modo que os medicamentos e 
suprimentos possam ser obtidos 
em grande quantidade, pelo menor 
preço.

2

Compra e entrega
In icia pedidos de compra e 
coordena e monitora os envios.

3

O Fundo Estratégico, pela garantia de preços 
competitivos de medicamentos de custo 
elevado (p. ex., contra câncer, hipertensão, 
infecção pelo HIV/aids, hepatite) com 
fabricantes qualificados, ajudou a reduzir o custo 
dos medicamentos em até 99%. Isso contribui 
para superar barreiras relacionadas a preço, 
garantia de qualidade e acesso.
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