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Vinte e cinco anos me ensinaram que o trabalho em 
equipe, a importância dos vacinadores, a inovação 
e a solidariedade são fundamentais. Desde fever-
eiro de 1997, tive o privilégio de trabalhar no campo 
da imunização. Inicialmente, atuei como coordena-
dora nacional do programa de imunização do meu 
país, El Salvador, e depois, em meados de 2006, 
juntei-me à equipe de extraordinários especialistas 
internacionais que formou o Programa Ampliado de 
Imunização (PAI) da OPAS para apoiar os países nas 
atividades de planejamento, organização, implan-
tação e avaliação das grandes campanhas de 
vacinação, com o propósito de eliminar o sarampo 
e a rubéola.

No início de 2008, tive a oportunidade de participar 
de um intercâmbio de apoio técnico entre a OPAS 
e o Escritório Regional da OMS para a África, desti-
nado a apoiar países do continente africano com 
casos de poliomielite nas atividades de erradi-
cação e a auxiliar as campanhas de vacinação 
nos estados de Kwara e Níger, no centro-norte da 
Nigéria. Depois dessa experiência, no mesmo ano, 
fui convidada a me juntar à equipe de poliomielite 
no escritório da OMS na Nigéria e trabalhar lado a 
lado com o admirável pessoal da agência nacional 
de desenvolvimento da atenção primária à saúde e 
as autoridades de saúde dos estados e áreas de 
governo local do país.

Quando voltei à OPAS, trabalhei nas Represen-
tações na Guatemala e no Paraguai, e com as 
excelentes equipes de trabalho dos programas 
de imunização, departamentos de epidemiologia 
e laboratórios nacionais desses países. A partir 
de maio de 2017, tive a honra de fazer parte da 
equipe regional da Unidade de Imunização Integral 
da Família, onde colaborei coordenando as ativi-
dades de poliomielite, difteria, tétano e coqueluche 
e, a partir de março de 2020, também apoiando a 
vacinação contra a COVID-19.

Desde janeiro de 2022, faço parte da equipe do 
Fundo Rotativo para Acesso a Vacinas da OPAS, 
onde continuo a apoiar as iniciativas dos países e 
territórios das Américas para controlar, eliminar e 
— sempre que possível — erradicar doenças pela 
vacinação.

Esses 25 anos de trabalho me propiciaram uma 
experiência inigualável de conhecer pessoas, 
equipes e comunidades extraordinárias, com as 
quais aprendi e continuo aprendendo muitíssimo, 
mas principalmente o seguinte:

A 20ª Semana de Vacinação nas Américas 
(SVA) foi celebrada de 23 a 30 de abril de 
2022, com o chamado à ação: “Você 
está protegido? Tome todas as vacinas”  
(figura 1). 

A campanha da SVA deste ano propôs-se 
a apoiar os países para eliminar as lacunas 
de imunização, onde quer que estejam. 
Seu principal objetivo foi chegar àqueles 
que ainda não haviam recebido todos os 
benefícios das imunizações de rotina ou 
da vacina contra a COVID-19 e acelerar 
para alcançar a meta global da OMS de 
vacinar 70% da população em todos os 
países do mundo.  

A SVA nos países da Região  
das Américas
Como resultado das atividades realizadas 
no âmbito da plataforma SVA, mais de
1,03 bilhão de pessoas foram vacinadas contra várias doenças nos últimos 20 anos. Em 2021  
e 2022, os países também usaram a SVA para continuar as iniciativas de vacinação contra a  
COVID-19.

No 20º aniversário da SVA, 44 países e territórios da região participaram da iniciativa com a 
meta de alcançar mais de 139 milhões de pessoas para garantir a vacinação contra doenças 
imunopreveníveis, incluindo a administração de vacinas contra a COVID-19.

De acordo com os planos nacionais apresentados este ano:

-  17 países da região usaram a SVA para continuar as atividades de vacinação contra a COVID-
19, com a administração de mais de 12 milhões de doses durante essa semana.

-  22 países e territórios planejaram usar a campanha de 2022 para reforçar os programas 
nacionais de imunização e administrar múltiplas vacinas para melhorar a cobertura vacinal, que 
foi afetada pela pandemia de COVID-19.

-  18 países da região programaram usar a SVA para vacinar mais de 15 milhões de crianças 
contra o sarampo, com o propósito de se aproximarem do objetivo da eliminação regional. 
Os dados preliminares indicam que foram administradas mais de 2,9 milhões de doses dessa 
vacina no Brasil.

Ver CHÉVEZ na página 8

Ver SVA na página 2
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Figura 1. Campanha da SVA 2022
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-  15 países planejaram atividades para preservar a conquista da 
erradicação da poliomielite.

-  17 países usaram a plataforma da SVA 2022 para vacinar grupos 
prioritários contra a influenza. Os países procuraram alcançar mais de 
79 milhões de pessoas. Segundo dados preliminares, o Brasil, o país 
com a maior campanha, vacinou mais de 17 milhões de pessoas de 
grupos de risco durante a semana e espera completar a meta de mais 
de 70 milhões de pessoas vacinadas até o fim de junho. O Equador 
concentrou-se na campanha de vacinação contra a influenza.

-  14 países enfatizaram a vacinação de adolescentes contra o 
papilomavírus humano (HPV) durante a campanha.

-  22 países informaram ter adotado planos para alcançar grupos 
populacionais específicos e prioritários, como gestantes, pessoal 
de saúde e trabalhadores essenciais, pessoas idosas, indígenas, 
migrantes e afrodescendentes, a fim de protegê-los contra doenças 
como influenza, COVID-19 e sarampo.

-  22 países usaram a semana para realizar atividades de comunicação 
social, comunicação de riscos e compromisso com a comunidade 
para melhorar a conscientização pública sobre a importância da 
imunização para uma boa saúde. Algumas dessas atividades incluíram 
a capacitação do pessoal de saúde para a comunicação interpessoal, 
além da colaboração com figuras religiosas, líderes de opinião pública 
e o setor privado para apoiar a vacinação ao longo da vida.

-  14 países aproveitaram a oportunidade da SVA para integrar outras 
atividades de saúde, como em anos anteriores à pandemia. Algumas 
iniciativas concentraram-se nas atividades de prevenção da COVID-
19, enquanto outras deram ênfase à verificação da glicemia e da 
pressão arterial, à administração de suplementos de vitamina A e à 
vacinação de animais.

Lançamento e atividades regionais

região informaram sobre a SVA ou a OPAS.

O site da campanha teve um grande alcance. No período de 16 de março 
a 4 de maio de 2022, a página em espanhol teve 466.602 visualizações e 
a página em inglês, 4.086 visualizações. O tempo de interação variou de 
1 minuto e 30 segundos a 2 minutos e 50 segundos, uma métrica muito 
positiva, uma vez que geralmente os usuários só permanecem nos sites 
durante 40 a 50 segundos.

Nas redes sociais, a campanha teve muitas mensagens em todas as 
plataformas, incluindo, pela primeira vez, apresentações em vídeo do 
Instagram. As contas das redes sociais regionais da OPAS, Facebook, 
Twitter, Instagram, LinkedIn e YouTube chegaram a mais de 181 milhões 
de telas, e as diversas mensagens publicadas em espanhol, inglês e 
português, com as hashtags #PonteTodasTusVacunas, #GetAllYourShots 
e #TomeTodasAsVacinas geraram mais de 3 milhões de reações. Como 
celebramos também o 20º aniversário da SVA, acrescentaram-se ainda as 
hashtags #SVA20 e #VWA20.

Na quinta-feira, 28 de abril, foram realizados dois diálogos com 
especialistas da OPAS e do Grupo Técnico Assessor (GTA) sobre Doenças 
Imunopreveníveis (em espanhol e inglês), nos quais foram respondidas 
as perguntas do público sobre as vacinas contra a COVID-19 e outras 
doenças. As gravações estão disponíveis aqui e aqui. Os resultados foram 
os seguintes:

•  Espanhol: YouTube: 986 visualizações; Facebook: 83.400 pessoas 
alcançadas, 7.300 reproduções, 457 reações, comentários e 
perguntas.

•  Inglês: YouTube: 143 visualizações; Facebook: 287 reproduções, 17 
reações, comentários e perguntas.

Como em anos anteriores, a SVA contou com a colaboração de Edinson 
Cavani, célebre jogador de futebol uruguaio. A mensagem de Cavani foi 
publicada em suas redes sociais: Instagram, Twitter e Facebook. Além 
disso, como em outros anos, os parceiros da Vila Sésamo emprestaram 
sua imagem e publicaram mensagens de apoio à OPAS e à vacinação 
em suas redes sociais: Twitter e Facebook. É muito importante alcançar 
mais e novos públicos de diferentes idades e interesses; por esse motivo, 
é relevante o fato de Edinson Cavani e Vila Sésamo terem se juntado 
novamente à campanha, como em anos anteriores.

A SVA tornou-se um motor essencial do avanço da vacinação nas 
Américas e deu aos países uma oportunidade anual de destacar o trabalho 
essencial dos programas nacionais de imunização. A SVA é um exemplo 
excepcional do que pode acontecer quando os países trabalham juntos, 
além das fronteiras nacionais e em diferentes idiomas, para melhorar a 
saúde da população e não deixar ninguém para trás. n

SVA continua da página 1

O lançamento regional da 20ª SVA foi transmitido ao vivo da cidade de 
Roseau, na Dominica, no dia 25 de abril de 2022. Sob a liderança da 
Diretora, Carissa F. Etienne, e em parceria com o Governo da Dominica, 
participaram mais de 150 pessoas de toda a Região. Os presidentes do 
Chile, do Equador e de Honduras, bem como a Diretora dos CDC dos 
Estados Unidos da América e a Secretária Geral da Comunidade do Caribe 
(CARICOM) enviaram gravações com mensagens de congratulações.

•  Comunicado à imprensa 

•  Fotografias

•  Gravação da apresentação regional

Os comunicados de imprensa elaborados foram muito bem recebidos, 
com mais de 60 publicações na mídia internacional, regional e nacional. 
Além disso, mais de 50 publicações nos meios de comunicação de toda a 

Vídeo da 20ª SVA. Para ver o vídeo, clique aqui: https://www.youtube.com/
watch?v=K5CMKHkXVSY

Crédito: OPAS/OMS.

https://www.youtube.com/watch?v=0jVRPKl_l6s
https://www.youtube.com/watch?v=xAekTV5nYks
https://www.instagram.com/p/Cc0Gk-uFcF2/
https://twitter.com/ECavaniOfficial/status/1518928968606486528
https://www.facebook.com/watch/?v=530726232113529&ref=sharing
https://twitter.com/sesamo/status/1519364352498884608?s=21&t=zMVjX2uGlUGj3wgyDx4MAQ
https://www.facebook.com/sesamo/photos/a.169951103017864/5335463049799951/
https://www.paho.org/es/noticias/25-4-2022-directora-ops-insta-cerrar-brechas-inmunizacion-para-todas-vacunas-incluidas
https://www.flickr.com/photos/pahowho/albums/72177720298394922
https://www.youtube.com/watch?v=6pR4q4dzoSI
https://www.youtube.com/watch?v=K5CMKHkXVSY
https://www.youtube.com/watch?v=K5CMKHkXVSY
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1  Organização Pan-Americana da Saúde. Concerns, Attitudes, and Intended Practices of Healthcare Workers to COVID-19 Vaccination in the Caribbean. Washington, DC: OPAS; 2021 [consultado em 3 de junho de 2022]. Disponível em: https://iris.paho.org/bitstream/
handle/10665.2/54964/PAHOCPCCOVID-19210001_eng.pdf.

2  Agência de Saúde Pública do Caribe. COVID-19 Vaccine Acceptance among Active Social Media Users in the Caribbean. Porto de Espanha: CARPHA; 2022 [consultado em 3 de junho de 2022]. Disponível em: https://www.carpha.org/Portals/0/Publications/
Summary%20Results%20of%20COVID-19%20Vaccine%20Acceptance%20Survey.pdf.

3  Fundo das Nações Unidas para a Infância. COVID-19 Vaccine Hesitancy Survey Report 2021. Bridgetown, Barbados: UNICEF; 2021 [consultado em 3 de junho de 2022]. Disponível em: https://www.unicef.org/easterncaribbean/media/3001/file/COVID%20vaccine%20
hesitancy%20exe%20summary.pdf.

4 A meta do estudo era que os entrevistados fossem 50% homens e 50% mulheres, com 30% na faixa etária de 18 a 30 anos, 30% de 31 a 50 anos e 30% de 51 anos ou mais.

Estudo sobre a hesitação à vacina contra COVID-19 no Caribe
O Escritório Sub-regional da OPAS no Caribe, em colaboração com a Unidade 
de Imunização Integral da Família (IM), continua a trabalhar em estreita 
colaboração com os países e territórios do Caribe para apoiar a distribuição e 
administração de vacinas contra a COVID-19. Atualmente, a cobertura vacinal 
nos países e territórios caribenhos varia entre cerca de 22% e 94,65%. Nove 
países e um território não atingiram a meta da OMS de 40% de cobertura da 
vacina contra COVID-19 até 31 de dezembro de 2021.

Combater informações erradas e a desinformação e tirar proveito das 
tecnologias digitais são formas fundamentais de aumentar o letramento em 
saúde, enfrentar a desconfiança e a complacência do público e responder 
às preocupações relacionadas à segurança das vacinas no Caribe. É preciso 
urgentemente adotar estratégias eficazes para melhorar a aceitação das 
vacinas nos países caribenhos de forma a reduzir internações, sobrecargas 
nos sistemas de saúde e impactos na vida social e econômica.

Para tanto, o Escritório Sub-regional do Caribe coordenou uma reunião das 
Representações da OPAS/OMS em 3 de fevereiro de 2022 com os seguintes 
objetivos:

1.  Discutir os resultados e as recomendações de estudos recentes sobre 
hesitação vacinal realizados no Caribe.

2.  Apresentar melhores práticas e lições aprendidas nos países latino-
americanos que atingiram uma alta taxa de cobertura das vacinas contra 
COVID-19 em suas populações.

3.  Recomendar para as Representações da OPAS/OMS ações específicas 
relacionadas 

Este artigo descreverá e apresentará brevemente os estudos mencionados.

Vacinação contra a COVID-19 no Caribe
Como mencionado no primeiro parágrafo, a cobertura da vacinação contra 
a COVID-19 desde a introdução das vacinas contra COVID-19 no Caribe 
varia entre cerca de 22% e 94,65%, e nove países e 1 território têm menos 
de 40% de cobertura. Foram realizadas três pesquisas no Caribe em 2021 
para compreender e abordar os motivos para essas taxas de cobertura. Os 
achados de cada estudo estão resumidos a seguir, e os links para os relatórios 
completos dos estudos são fornecidos nas notas de rodapé. 

Estudo da OPAS: Preocupações, atitudes e práticas pretendidas dos 
profissionais de saúde com relação à vacinação contra COVID-19 no 
Caribe1

Os objetivos deste estudo liderado pela OPAS foram reunir e utilizar dados de 
qualidade sobre os determinantes comportamentais e sociais da vacinação 
e das vacinas contra COVID-19 entre os profissionais de saúde do Caribe, 
além de aprimorar estratégias de implementação e adaptar abordagens de 
comunicação sobre as vacinas contra COVID-19 e as vacinas de modo geral. 
A meta final era contribuir para aumentar a aceitação da vacinação e melhorar 
a confiança dos profissionais de saúde nas vacinas.

Dessa forma, os programas podem desenvolver, direcionar e avaliar 
intervenções para obter um impacto maior com mais eficiência e examinar 
e compreender tendências comparáveis ao longo do tempo. A coleta de 
dados para este estudo foi realizada entre 15 de março e 30 de abril de 
2021. O questionário foi administrado por meio de uma ferramenta on-line de 
gerenciamento de pesquisa (Qualtrics®).

No total, participaram do estudo 1.197 profissionais de saúde de 14 países 
do Caribe. O estudo constatou que a hesitação à vacina contra a COVID-19 
entre os profissionais de saúde do Caribe era de 23%. Somente 4% dos 
participantes declararam ter intenção de recusar completamente a vacina 
contra a COVID-19 (8% dos homens vs. 3% das mulheres). A aceitação da 
vacina contra a COVID-19 diferiu entre as várias categorias e especialidades 
dos profissionais de saúde. A hesitação foi maior entre profissionais de 
enfermagem e nas faixas etárias mais jovens. A hesitação à vacina contra 

COVID-19 variou em função das vacinas disponíveis e foi influenciada por 
eventos locais, regionais e mundiais. Além disso, também variou com o tempo.

As informações reveladas pela pesquisa estão ajudando a OPAS a responder 
às preocupações dos profissionais de saúde com mensagens informativas e 
a apoiar os países na formulação de políticas para aumentar a confiança nas 
vacinas e a cobertura vacinal entre os profissionais de saúde do Caribe.

Estudo da CARPHA: Aceitação das vacinas contra COVID-19 entre 
usuários ativos de redes sociais no Caribe2

Um estudo transversal foi realizado com usuários ativos de redes sociais a 
partir dos 18 anos de idade em 26 Estados Membros da Agência de Saúde 
Pública do Caribe (CARPHA) entre 17 de fevereiro e 18 de junho de 2021. 
Embora todos os Estados Membros tenham participado da pesquisa, apenas 
seis atingiram a meta de tamanho amostral: Barbados, Curaçau, Guiana, 
Jamaica, Santa Lúcia e Trinidad e Tobago.

O questionário foi administrado por meio de uma ferramenta de pesquisa 
on-line (SurveyMonkey®) e lançado na página da CARPHA no Facebook e 
nos grupos de WhatsApp da CARPHA. Os Estados Membros e parceiros 
também foram convidados a divulgar o anúncio no Facebook e em outras 
plataformas de redes sociais.

No total, 2.302 indivíduos de seis Estados Membros da CARPHA participaram 
do estudo. Cerca de 51% (1.181/2.302) dos participantes do estudo haviam 
recebido a vacina contra COVID-19. Entre os não vacinados (1.121):

•  46% (515/1.121) relataram que “tomariam a vacina, caso disponível”;

•  32% (358/1.121) relataram que “talvez tomem a vacina, caso 
disponível”;

•  22% (248/1.121) relataram que “não tomarão a vacina contra COVID-
19, caso disponível”.

De modo geral, a aceitação das vacinas contra COVID-19 era de 74% 
(1.696/2.302), ao passo que 16% (358/2.302) dos participantes do estudo 
estavam hesitantes e 11% (248/2.302) relataram que não aceitariam a vacina 
contra COVID-19 quando ela ficasse disponível.

Estudo do UNICEF: Relatório 2021 da pesquisa sobre a hesitação à 
vacina contra a COVID-193 
Este estudo colaborativo entre a Agência dos Estados Unidos para o 
Desenvolvimento Internacional (USAID) e o Fundo das Nações Unidas para 
a Infância (UNICEF) foi realizado em outubro e novembro de 2021 e buscou 
entender e explorar os motivos por trás da existência da hesitação vacinal. No 
caso dos entrevistados que estavam hesitantes, o estudo avaliou se alguma 
coisa poderia mudar sua opinião e encorajá-los a se vacinar. A pesquisa 
também buscou obter a opinião dos entrevistados sobre a vacinação dos 
filhos.

Os países pesquisados foram Barbados, Dominica, Granada, Santa Lúcia, 
São Vicente e Granadinas e Trinidad e Tobago. Em todos os países, com 
exceção de São Vicente e Granadinas, as sondagens foram realizadas 
presencialmente, usando um instrumento desenvolvido pela Caribbean 
Development Research Services Inc. (CADRES) com a anuência do UNICEF 
e da USAID. A CADRES utilizou amostras nacionais aleatórias e estratificadas 
que podiam incluir entre 800 e 1.500 entrevistados, dependendo do tamanho 
do país sendo pesquisado. Os estratos primários foram idade e sexo,4 e os 
entrevistadores foram instruídos a assegurar que 40% dos entrevistados 
tivessem filhos (a média do Caribe), dado o especial interesse do UNICEF nas 
atitudes dos pais com relação à vacinação.

Os estudos têm limitações. Por exemplo, em duas das pesquisas, a amostra 
não foi aleatória. Além disso, as pesquisas captam um momento específico e 
não refletem uma realidade em evolução. n

https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54964/PAHOCPCCOVID-19210001_eng.pdf
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/54964/PAHOCPCCOVID-19210001_eng.pdf
https://www.carpha.org/Portals/0/Publications/Summary%20Results%20of%20COVID-19%20Vaccine%20Acceptance%20Survey.pdf
https://www.carpha.org/Portals/0/Publications/Summary%20Results%20of%20COVID-19%20Vaccine%20Acceptance%20Survey.pdf
https://www.unicef.org/easterncaribbean/media/3001/file/COVID%20vaccine%20hesitancy%20exe%20summary.
https://www.unicef.org/easterncaribbean/media/3001/file/COVID%20vaccine%20hesitancy%20exe%20summary.


4 Boletim de Imunização Volume XLIV Número 2 Junho 2022 Organização Pan-Americana da Saúde 

5  Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi) [Internet]. Genebra: Gavi; 11 de março de 2022 [consultado em 3 de junho de 2022]. Vaccines without needles could have numerous benefits, but require further investment. Disponível em: https://www.gavi.org/
vaccineswork/vaccines-without-needles-could-have-numerous-benefits-require-further-investment.

Vacinas sem agulhas podem ter inúmeros benefícios, mas exigem mais investimentos5

11 de março de 2022 – por Linda Geddes
Adesivos de microagulhas poderiam superar muitos 
dos obstáculos logísticos que impedem a eliminação 
do sarampo e da rubéola, mas há uma necessidade 
urgente de unidades de fabricação para produzi-los.

Para os que têm medo de agulhas, as vacinas em 
adesivo podem parecer uma dádiva de Deus, salvando 
vidas ao aplicar doses na pele de forma indolor por 
meio de centenas ou milhares de microprojeções. 
Mas esses adesivos de microagulhas também podem 
ter muitos outros benefícios, principalmente para a 
administração de vacinas em países de baixa e média 
renda.

“Esta é uma oportunidade crítica para a saúde 
pública mundial que não se pode perder.”
Em um novo artigo de pesquisa publicado na Frontiers 
in Public Health, Mateusz Hasso-Agopsowicz (OMS) 
e colegas descrevem as vantagens de administrar as 
vacinas contra sarampo e rubéola usando adesivos 
de microagulhas e como o investimento em unidades 
de fabricação também poderia favorecer a entrega de 
outras vacinas, como a da gripe.

Vantagens dos adesivos de microagulhas
A vacinação contra o sarampo previne mais mortes 
infantis e oferece mais retorno sobre o investimento 
que qualquer outra vacina, mas as lacunas na 
cobertura resultaram em mais de 200 mil mortes no 
mundo todo em 2019. Espera-se que esse número 
aumente, já que a pandemia de COVID-19 continua a 
interferir na administração da vacina.

As atuais vacinas contra sarampo e rubéola fornecidas 
para os países de renda baixa e média são embaladas 
em frascos-ampolas que contêm cinco ou dez doses 
e precisam ser mantidos sob refrigeração durante o 
armazenamento e transporte. Em seguida, as vacinas 
precisam ser reconstituídas e administradas por 
profissionais de saúde qualificados, e qualquer vacina 
não utilizada precisa ser descartada 6 horas após a 
preparação.

Tudo isso pode levar ao desperdício de doses 
preciosas, devido a falhas logísticas; erros de 
armazenamento, preparação ou administração; ou 
não vacinação de crianças em clínicas porque pode 
não haver um frasco-ampola de vacina aberto e a 
vacina pode não estar pronta para ser administrada.

Os adesivos de microagulhas poderiam ajudar a 
resolver muitos desses problemas, pois chegam 
prontos para o uso, provavelmente são mais estáveis 
fora de refrigeração e potencialmente poderiam 
ser administrados de forma relativamente indolor 
por agentes comunitários de saúde com pouco 
treinamento. Assim, esses adesivos poderiam permitir 

a vacinação de mais crianças em locais remotos 
e contextos complicados, como zonas de guerra, 
regiões de crise humanitária ou comunidades de 
refugiados e pessoas deslocadas. Chegar a mais 
crianças nesses ambientes poderia deixar a meta de 
erradicação do sarampo ao nosso alcance.

O custo unitário de vacinas desse tipo provavelmente 
será mais alto que o das vacinas contra sarampo e 
rubéola disponíveis atualmente, mas isso poderia ser 
parcialmente compensado por economias nos custos 
de entrega do programa e por ganhos em saúde e 
econômicos.

Progresso em direção ao desenvolvimento
Dois candidatos a vacinas em adesivo contra 
sarampo e rubéola entraram recentemente na fase 
1 dos ensaios clínicos para avaliar a segurança e 
tolerabilidade e a magnitude das respostas imunes 
das pessoas às vacinas.

Um dos adesivos contém microprojeções revestidas 
de vacina, enquanto o outro utiliza microagulhas 
dissolvíveis que liberam gradualmente a vacina à 
medida que se dissolvem. As duas plataformas 
tiveram sua segurança e prova clínica de conceito 
demonstradas com uma vacina contra influenza 
sazonal após desencadearem respostas imunes 
equivalentes ou melhores que as das vacinas 
convencionais.

No entanto, ainda há um longo caminho a percorrer. 
Segundo Hasso-Agopsowicz e colegas, sem um 
investimento imediato de larga escala na infraestrutura 
de fabricação em escala piloto, as vacinas em adesivo 
contra sarampo e rubéola não serão pré-qualificadas 
pela OMS antes de 2029, na melhor das hipóteses. 
A pré-qualificação é o processo pelo qual se 
avaliam a qualidade, segurança e eficácia de novos 
medicamentos e vacinas. Esse é um pré-requisito 
para obter financiamento da Gavi e para posterior 
aquisição pelo UNICEF.

Para acelerar o processo, as unidades de fabricação 
precisam ser construídas paralelamente ao 
desenvolvimento clínico dessas vacinas candidatas. 
Entretanto, os fabricantes não têm incentivos para 
fazer isso até que as vacinas demonstrem benefícios 
significativos nos ensaios clínicos e a demanda por 
elas seja clara. Caso contrário, não há garantia de 
retorno do investimento.

Possíveis soluções
Uma maneira de reduzir o risco para os fabricantes 
seria construir uma unidade de fabricação piloto que 
possibilitasse a realização dos estudos de referência 
necessários para a aprovação das vacinas adesivas 

contra sarampo e rubéola imediatamente após os 
estudos clínicos de prova de conceito. A unidade 
também poderia apoiar o fornecimento inicial e 
em seguida ser expandida para uma unidade de 
fabricação comercial em escala real uma vez que haja 
demanda suficiente para justificar o investimento. Ela 
poderia ser construída e qualificada em até três anos 
a um custo de cerca de US$ 20 milhões a US$ 40 
milhões, segundo Hasso-Agopsowicz e colegas.

Esses riscos podem ser reduzidos ainda mais 
ao se assegurar que essa unidade piloto seja 
suficientemente flexível para permitir a fabricação de 
adesivos de microagulhas relacionados, como vacinas 
em adesivo contra sarampo, caxumba e rubéola ou 
outros adesivos de vacina ou medicamentos. Porém, 
alguns insumos farmacêuticos ativos podem exigir 
unidades exclusivas de fabricação.

Também é necessário um forte incentivo comercial 
para os fabricantes, na forma de uma clara articulação 
da demanda por esses produtos nos países de destino 
e uma estratégia clara de financiamento.

Em 2020, a Aliança para Estratégias de Priorização 
de Inovações em Vacinas (VIPS), liderada pela Gavi, 
identificou os adesivos de microagulhas como 
a inovação de maior prioridade para melhorar a 
cobertura vacinal e ajudar na preparação para 
pandemias. Desde então, ela desenvolveu uma 
estratégia integrada de ponta a ponta (desde o 
desenvolvimento do produto até a aceitação no país) 
para acelerar sua disponibilidade, com a contribuição 
de fabricantes e desenvolvedores de vacinas.

Mesmo assim, é necessário trabalhar mais para 
quantificar todo o valor dos adesivos de microagulhas 
para os países e comunidades de destino e avaliar 
a viabilidade de fornecer vacinas em adesivo contra 
sarampo e rubéola juntamente com as vacinas 
convencionais e dentro do mesmo programa de 
imunização.

“As vacinas em adesivo contra sarampo e rubéola 
estão posicionadas para contribuir para a realização 
do sonho de erradicação do sarampo e alcançar os 
[cerca de] 20 milhões de crianças em cada coorte 
anual de nascimento que atualmente são privadas da 
oportunidade de receber as vacinas contra sarampo 
e rubéola que salvam vidas”, escreveram Hasso-
Agopsowicz e colegas [em tradução livre]. “Esta é uma 
oportunidade crítica para a saúde pública mundial que 
não se pode perder.” n

Crédito: Aliança Mundial para Vacinas e Imunização 
(Gavi) e #VaccinesWork. 

A Unidade de Imunização Integral da Família (IM) da OPAS publica regularmente materiais 
de comunicação, mas seu volume atingiu um recorde histórico nos últimos dois anos devido 
ao grande impacto da pandemia de COVID-19 na Região das Américas desde março de 
2020. A razão para esse alto volume de materiais é o aumento da necessidade de oferecer 
orientações para os países em preparação para os programas nacionais de imunização contra 
COVID-19 antes da disponibilização das vacinas e, após isso ter acontecido, orientações sobre 
a vacinação. Além disso, tem sido de suma importância continuar a apoiar os programas 
regulares de imunização nos países, e materiais com essas vacinas em mente continuaram a 
ser elaborados.

Os tipos de documentos publicados pela IM incluem infográficos sobre a COVID-19, relatórios 
de reuniões, documentos técnicos sobre a COVID-19, boletins de imunização, folhetos com 
dados de cobertura da imunização, material de apoio para profissionais de saúde sobre 
a segurança das vacinas, diretrizes técnicas e boletins epidemiológicos semanais sobre 
poliomielite, sarampo e rubéola, entre muitos outros. Foram 49 materiais publicados em 2018, 
35 em 2019, 95 em 2020, e 221 em 2021. A Figura 2 ilustra a diferença anual nos materiais 
publicados de 2018 a 2021. n

Aumento do número de materiais de comunicação publicados pela IM, 2018 a 2021
Figura 2. Tendência dos materiais de comunicação  

publicados pela IM, 2018 a 2021

Fonte: Site de publicações da OPAS/IM: https://www.paho.org/pt/documents/4823

https://www.gavi.org/vaccineswork/vaccines-without-needles-could-have-numerous-benefits-require-further-investment
https://www.gavi.org/vaccineswork/vaccines-without-needles-could-have-numerous-benefits-require-further-investment
https://www.gavi.org/vaccineswork/point-it-why-do-vaccine-delivery-methods-vary
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.809675/full
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpubh.2022.809675/full
https://www.gavi.org/vaccineswork/routine-vaccines/extraordinary-impact-measles
https://extranet.who.int/pqweb/
https://www.gavi.org/our-alliance/market-shaping/vaccine-innovation-prioritisation-strategy
https://www.gavi.org/our-alliance/market-shaping/vaccine-innovation-prioritisation-strategy
https://www.paho.org/pt/documents/4823
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Imunização, curso de vida e saúde mental: cooperação técnica em Cuba para enfrentar a pandemia6

Em 11 de março de 2020, depois que a OMS declarou 
a pandemia de COVID-19, Cuba confirmou seus 
primeiros casos. Esse fato levou à reorganização da 
cooperação técnica do Departamento de Família, 
Promoção da Saúde e Curso de Vida (FPL) da OPAS, 
com a finalidade de acompanhar a resposta do país em 
grupos tão vulneráveis como a população infantil e as 
pessoas adolescentes e idosas.

Para o PAI, por meio do projeto de fortalecimento da 
gestão eficaz de vacinas na Região das Américas e com 
a Gavi, a Aliança para Vacinas, adquiriram-se 400.600 
seringas de 1 ml para administrar vacinas contra a 
COVID-19, 500 caixas térmicas com duplo conjunto 
de bobinas de gelo para transporte de vacinas, óculos 
de proteção, 200 refrigeradores convencionais com 
capacidade entre 100 e 200 litros, 80 refrigeradores 
pré-qualificados pela OMS e 1.580 equipamentos de 
registro contínuo da temperatura com dispositivo para 
leitura externa. Além disso, reproduziram-se 90.000 
cópias do formulário de registro de eventos suposta-
mente atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI).

Por meio dos fundos de emergência destinados ao 
componente de imunização em resposta à COVID-19, 
adquiriram-se mais 55 refrigeradores pré-qualificados, 
que, como os 80 anteriores, têm capacidade de 98,5 
litros para o armazenamento de vacinas e autono-
mia superior a 50 horas. Com os 335 refrigeradores 
comprados entre 2020 e 2021, a capacidade de arma-
zenamento nos locais de vacinação aumentou em mais 
de 33.200 litros. Juntas, essas compras permitiram 
melhorar o controle, a segurança e a qualidade dos 
processos de vacinação em policlínicas e clínicas de 
difícil acesso de todas as províncias do país e em sete 
maternidades de Havana.

Na província de Camagüey, prosseguiram os estudos 
para concluir os inquéritos sorológicos e a detecção 
laboratorial dos marcadores de imunidade da mucosa 
para a poliomielite. Ambos são realizados pelo Instituto 
de Medicina Tropical Pedro Kourí, em colaboração com 
a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite da 
OMS. Para essa iniciativa, adquiriram-se equipamen-
tos com vistas a fortalecer a gestão eficaz das vacinas, 
além de mobiliário clínico e não clínico.

Houve também diferentes reuniões técnicas e de 
capacitação, entre outros temas, sobre o acompan-
hamento do sistema regional de vigilância de ESAVI; 
a atualização dos formulários de notificação on-line, 
como o de notificação eletrônica conjunta sobre imuni-
zação [Electronic Joint Reporting Form (eJRF)] da OMS 

e do UNICEF; e a apresentação para especialistas do 
Ministério de Saúde Pública (MINSAP) e do Instituto 
Finlay de Vacinas da ferramenta de avaliação gerida aos 
países para estabelecer as prioridades de imunização 
(CAPACITI7, na sigla em inglês) da OMS, que consiste 
em uma avaliação para definir as prioridades de imuni-
zação.

Realizou-se ainda uma capacitação para a certifica-
ção em poliovírus dos auditores do terceiro Plano de 
Ação Global da OMS sobre a Contenção dos Poliovírus 
(GAPIII, na sigla em inglês)8, da qual participaram 
especialistas do Centro de Controle Estatal de Medi-
camentos, Equipamentos e Dispositivos Médicos e da 
Defesa Civil.

Em virtude da complexa situação epidemiológica da 
pandemia de COVID-19, e em coordenação com 
FPL, convocaram-se 104 encontros virtuais (semi-
nários, oficinas e intercâmbios técnicos) que permitiram 
compartilhar experiências, evidências e avanços sobre 
a doença. Na área de atenção materno-infantil, foram 
realizadas sessões virtuais sobre vigilância, tratamentos 
possíveis, vacinação e campanhas de comunicação 
em tempos de COVID-19, com ênfase na vigilância da 
morbidade materna extremamente grave na América 
Latina e no Caribe.

Na área de curso de vida, em alguns dos intercâm-
bios sobre a atenção às pessoas idosas abordaram-se 
temas como a proteção, a vigilância e o acompanha-
mento adequados das pessoas com alguma doença 
não transmissível, com o objetivo de prevenir e tratar 
o agravamento da afecção em consequência da 
pandemia. Apresentou-se também a campanha Rumo 
a uma Década de Envelhecimento Saudável nas Améri-
cas, bem como o curso Direitos Humanos das Pessoas 
Idosas, Conhecimentos para a Análise e a Ação. Esse 
último foi organizado pela Conferência Interamericana 
de Seguridade Social, em coordenação com a OPAS 
e a sede sub-regional da Comissão Econômica para a 
América Latina e o Caribe, e foi ministrado a 20 profis-
sionais da área de geriatria em Cuba.

Por outro lado, os serviços de atenção pediátrica foram 
fortalecidos graças à aquisição de 100 oxímetros de 
pulso padrão e 100 com cintas flexíveis para serviços 
de neonatologia, ao passo que, para a atenção materna 
e a prevenção da morbidade, acrescentaram-se quatro 
kits de diagnóstico de pré-eclâmpsia, com 100 testes 
cada, que facilitam o manejo oportuno dos casos. Além 
disso, manteve-se o trabalho da rede MUSA (assistên-
cia a mulheres em situação de aborto) do Centro 
Latino-Americano de Perinatologia, Saúde da Mulher e 
Saúde Reprodutiva (CLAP/SMR) da OPAS, no Hospital 
Ginecobstétrico América Arias. Do mesmo modo, como 
parte do trabalho do centro colaborador da OPAS/OMS 
de reprodução humana, procedeu-se a uma revisão 
sistemática, juntamente com especialistas interna-
cionais e regionais em saúde sexual e reprodutiva do 
CLAP/SMR, sobre a persistência do vírus SARS-CoV-2 
nos fluidos corporais.

Imprimiram-se 17.100 cópias dos formulários de anam-
nese na atenção pré-natal e de anamnese na atenção 

Novos refrigeradores para o PAI em Cuba. © OPAS

pré-natal e pós-natal para distribuição nos consultórios 
de médicos e enfermeiros de família e maternidades, 
respectivamente. Além disso, foram impressos 475.000 
cartões de saúde infantil para hospitais materno-infantis.

A pandemia de COVID-19 afetou a vida das pessoas de 
diferentes maneiras. Entre suas consequências estão 
transtornos de saúde mental, aumento da demanda 
de serviços de reabilitação e a necessidade de refor-
çar a atenção prestada às adições. No âmbito dessas 
áreas de cooperação, e de outras como a segurança 
viária, correspondentes ao Departamento de Doenças 
Não Transmissíveis e Saúde Mental da OPAS, houve 73 
reuniões virtuais para discutir o trabalho e a atenção dos 
recursos humanos para a saúde na linha de frente da 
resposta, os cuidados e a inclusão da reabilitação, da 
deficiência, da atividade física e da nutrição nos dife-
rentes níveis de atenção à saúde. Outras atividades 
desenvolvidas foram relacionadas à mobilidade segura 
nos países da região e aos intercâmbios sobre o trabalho 
das chamadas comunidades de prática sobre saúde 
mental e atenção psicossocial. Além disso, imprimiu-se 
o Plano de ação sobre saúde mental para a atenção 
integral às adições e os formulários de pesquisa sobre 
saúde mental.9,10 

Distribuiu-se ainda, entre os departamentos do MINSAP, 
um compêndio de artigos científicos publicados pela 
OPAS sobre a pandemia e a lista atualizada de sessões 
de capacitação sobre as vacinas contra a COVID-19 
e cursos virtuais de autoaprendizagem, disponíveis no 
Campus Virtual de Saúde Pública da OPAS. Tudo isso 
foi feito com o objetivo de permitir que os profissionais 
adquiram conhecimentos e habilidades para melhorar a 
qualidade da atenção.

A crise sem precedentes gerada pela pandemia de 
COVID-19 gerou altos níveis de enfermidade e exaustão 
entre os profissionais de saúde e o pessoal da linha de 
frente da resposta, além de outras sequelas na saúde 
física e mental da população, principalmente dos grupos 
em situação de vulnerabilidade. Este artigo apresenta 
as atividades de cooperação técnica realizadas pela 
OPAS em Cuba para enfrentar essa situação, mediante 
o fortalecimento dos intercâmbios e dos vínculos de 
colaboração com os especialistas do país, bem como a 
distribuição de material científico, estratégias e diretrizes 
úteis para sua atuação e tomada de decisão. n

Uso de seringas de 1 ml para administrar as vacinas contra a 
hepatites B. © OPAS

https://iris.paho.org/handle/10665.2/55969
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/vaccine-impact-value/economic-assessments/vaccine-prioritization
https://www.who.int/teams/immunization-vaccines-and-biologicals/immunization-analysis-and-insights/vaccine-impact-value/economic-assessments/vaccine-prioritization
https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2016/09/GAPIII_2014_SP.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2014/CD53-8-p.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/cd59inf11-plan-accion-sobre-salud-mental-informe-final


6 Boletim de Imunização Volume XLIV Número 2 Junho 2022 Organização Pan-Americana da Saúde 

Implementação de vigilância ativa de ESAVI após a vacinação de gestantes contra COVID-19  
na Guatemala
A vacinação de gestantes contra COVID-19 foi implementada na Guatemala no 
final de agosto de 2021. A OPAS apoiou o Ministério da Saúde da Guatemala 
na criação de um sistema de vigilância ativa de eventos adversos supostamente 
atribuíveis à vacinação ou imunização (ESAVI), em colaboração direta com o 
Departamento de Epidemiologia do Ministério. O apoio incluiu a formulação e 
implementação de protocolos e questionários, que incluíram um teste piloto e 
a formação de técnicos em saúde reprodutiva em 29 áreas de saúde, além de 
análise de dados, assessoria técnica e monitoramento em nível nacional.

A vigilância consiste em telefonemas feitos a gestantes por técnicos em 
saúde reprodutiva locais após a vacinação contra COVID-19, em intervalos 
predeterminados. As mulheres são contatadas nos dias 2, 7, 35 a 40 (no 
caso das vacinadas com as vacinas Pfizer e Moderna) e 60 a 65 (no caso das 
vacinadas com vacina AstraZeneca) pós-vacinação e sete dias após a data 
prevista de parto. Um questionário padronizado é aplicado durante cada um 
desses telefonemas. O teste piloto foi implementado em quatro áreas de saúde 
no início de outubro de 2021.

Entre meados de outubro de 2021 e meados de janeiro de 2022, o pessoal 
de vigilância de ESAVI nas áreas de saúde realizou 3.986 telefonemas de 
monitoramento e recebeu 813 notificações de ESAVI (após a administração de 
33.369 doses de vacina) (Figura 3). Os sintomas mais comuns relatados são 
reações no local da injeção (60% das notificações), dor de cabeça (43%) e febre 
(31%). Dessas notificações, três foram notificadas como eventos graves (0,4%); 
o Comitê Nacional de Avaliação de ESAVIs Graves determinou que duas delas 
não estavam relacionadas à vacina nem ao processo de vacinação, e uma 
continua em investigação. A vigilância ativa de ESAVI na Guatemala se soma 

Fonte: Departamento de Epidemiologia, Ministério de Saúde Pública da Guatemala.

Figura 3. Taxas de monitoramento de ESAVI entre gestantes  
após a vacinação contra COVID-19 por área de saúde, Guatemala, 

outubro de 2021 a janeiro de 2022

às evidências de outros países de que as vacinas de mRNA e da AstraZeneca 
contra a COVID-19 são seguras para gestantes. n

Contribuição de: Suceth Santamarina, María Fernanda Velásquez, Jorge 
Hernández, Ingrid Contreras, Marc Rondy, Ericka Gaitán, Departamento 
de Epidemiologia do Ministério de Saúde Pública e Assistência Social da 
Guatemala e Organização Pan-Americana da Saúde.

Esforços de colaboração com autoridades ancestrais como chave para o avanço da cobertura  
da vacinação contra COVID-19 na Guatemala
Em fevereiro de 2021, a Guatemala lançou seu 
programa de vacinação contra COVID-19 em 
nível nacional, após ter priorizado profissionais de 
saúde na primeira fase e em seguida populações 
que estavam em maior risco devido à idade e a 
comorbidades. Embora a cobertura vacinal tenha 
aumentado gradativamente, foram observadas 
diferenças acentuadas entre áreas geográficas, 
e a cobertura era menor em localidades rurais e 
localidades com populações indígenas. Barreiras 
de comunicação foram identificadas após uma 
avaliação etnoantropológica em oito departamentos 
do país. Essa avaliação indicou fatores que afetam 
o processo de decidir se vacinar na Guatemala e 
fez recomendações importantes para que as infor-
mações fornecidas sobre a vacinação sejam mais 
relevantes do ponto de vista cultural.

Um fator na prevenção da COVID-19 e na promoção 
da vacinação é a confiança da população no pessoal 
de saúde e nas ações institucionais; sem isso, é 
preciso um nível maior de esforço e investimento de 
recursos. Portanto, foi necessário aumentar o nível 
de conscientização e interligar diferentes setores 
para que a questão da saúde fosse abordada de 
uma forma participativa. O Ministério da Saúde da 
Guatemala promove a estratégia de comunicação 
para o desenvolvimento.

Como parte dos esforços da OPAS de apoiar o 
Ministério da Saúde na demanda crescente por vaci-
nas contra COVID-19, e com base em um pedido 
feito pelas Autoridades Ancestrais dos povos maia, 
xinka e garífuna, um plano de trabalho foi desen-
volvido por meio de colaboração entre Autoridades 
Ancestrais, líderes e pessoal de saúde de áreas 

locais de saúde para promover a gestão intercultural 
da pandemia de COVID-19 e a vacinação em nível 
comunitário.

Com o apoio da Federação Guatemalteca de 
Escolas Radiofônicas (FGER), foram identifica-
dos facilitadores locais em 81 comunidades, 23 
municípios e 8 departamentos. Esse trabalho 
envolveu líderes ancestrais dos povos maia, xinka 
e garífuna, além de algumas entidades do Minis-
tério da Saúde, como o Programa de Promoção e 
Educação em Saúde (PROEDUSA), o Sistema Inte-
gral de Atenção em Saúde (SIAS) e a Unidade de 
Atenção à Saúde dos Povos Indígenas e Intercul-
turalidade na Guatemala (UASPIIG). Uma série de 
diálogos foram travados entre novembro de 2021 
e janeiro de 2022 para reforçar o conhecimento e 
o entendimento sobre a COVID-19 e a promoção 
da vacinação com atores importantes no âmbito da 

comunidade e entre os povos indígenas.

A participação de líderes ancestrais e comunitários 
por meio dos chamados diálogos circulares transferiu 
informações confiáveis aos membros da comuni-
dade e abre oportunidades para resolver limitações 
locais referentes ao acesso aos serviços de saúde 
e à gestão culturalmente relevante da COVID-19 e 
da vacinação. Essa melhor comunicação intercul-
tural sobre a atenção integral à saúde permitiu que 
as Autoridades Ancestrais, as autoridades comuni-
tárias e o Ministério da Saúde trabalhassem de forma 
complementar para aumentar a demanda pela vaci-
nação contra COVID-19 em comunidades rurais com 
baixa cobertura.

A participação direta das Autoridades Ancestrais e de 
líderes comunitários demonstrou seu compromisso 
em apoiar ativamente a implementação de estraté-
gias de saúde culturalmente relevantes, visando a 
valorizar e fortalecer a campanha de vacinação contra 
a COVID-19 na Guatemala. Ela também permitiu 
uma abordagem ativa para ressaltar a complemen-
taridade entre medicina institucional e medicina 
indígena na gestão da pandemia de COVID-19 na 
Guatemala e a melhoria global da saúde em popula-
ções vulneráveis. O Ministério da Saúde continuará a 
coordenar essa colaboração para além da pandemia 
em médio e longo prazo. n

Contribuição de:  Milton Guzmán, Emma Marcela 
Pérez Conguache, Giovany Ujpan, Santos Estuardo 
Alvarado, Yamanik Cholotío, Lourdes Álvarez, Clau-
dia Jarquin, Evelyn Balsells, Marc Rondy, Ministério 
de Saúde Pública e Assistência Social da Guatemala, 
Federação Guatemalteca de Escolas Radiofônicas e 
Organização Pan-Americana da Saúde.

Diálogo com o Grupo de Trabalho Intersetorial sobre Meio 
Ambiente e Terra, em colaboração com as Autoridades 
Ancestrais e a OPAS, no sul de Petén, Guatemala, janeiro de 
2022. Foto fornecida pela FGER.
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País

Total de casos 
suspeitos 

notificados
Casos confirmados de sarampo Casos confirmados de rubéola

Casos de síndrome de 
 rubéola congênita (SRC)

Casos 
notificados  
de caxumba

Casos 
notificados  

de coqueluche

2021 2021 2021 2021

2020 2020
Sarampo/
rubéola

Clinico Laboratório Total Clinico Laboratório Total Suspeitos Confirmados

Anguilla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Antigua e Barbuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Argentina  80 0 0 0 0 0 0 0 0 3.776 162

Aruba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —

Bahamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Barbados 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Belize 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0

Bermuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8

BES* — — — — — — — — — — —

Bolívia (Estado Plurinacional da) 127 0 0 0 0 0 0 30 0 0 12

Brasil 2.644 149 527 676 0 0 0 68 0 0 229

Canadá — 0 0 0 — 0 0 0 0 86 955

Chile 47 0 0 0 0 0 0 97 0 2.110 62

Colômbia 1.036 0 0 0 0 0 0 775 0 5.125 68

Costa Rica 20 0 0 0 0 0 0 75 0 195 10

Cuba 728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Curaçao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —

Dominica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

El Salvador 382 0 0 0 0 0 0 234 0 256 0

Equador 238 0 0 0 0 0 0 0 0 326 8

Estados Unidos da América — — 49 49 — 1 1 — — 3.780 18.617

Granada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —

Guadalupe — — — 0 — — — — — 0 0

Guatemala 89 0 5 5 — — — — — 398 13

Guiana 0 0 0 0 0 0 0 1 0 — —

Guiana Francesa — — 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Haiti 162 0 0 0 0 0 0 27 0 — 0

Honduras 53 0 0 0 0 0 0 19 0 547 11

Ilhas Caiman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ilhas Turcas e Caicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ilhas Virgens Britânicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jamaica 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Martinica — — — 0 — — — — — — —

México 1.405 0 0 0 0 0 0 0 0 3.522 251

Montserrat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —

Nicaragua 140 0 0 0 0 0 0 50 0 11 0

Panamá 26 0 0 0 0 0 0 0 0 448 1

Paraguai 583 0 0 0 0 0 0 5 0 128 15

Peru 71 0 0 0 0 0 0 0 0 486 47

Porto Rico — — — — — — — — — — —

República Dominicana 33 0 0 0 0 0 0 0 0 736 8

Santa Lúcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

São Cristóvão e Nevis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

São Martinho** 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — —

São Vicente e as Granadinas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suriname 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4

Trinidade e Tobago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uruguai 0 0 2 2 0 0 0 0 0 185 22

Venezuela  
(República Bolivariana da) 1.287 0 0 0 0 0 0 0 0 83 1

Total regional 9.161 149 581 730 0 1 1 1.381 0 22.203 20.504

Classificação final dos casos na Região das Américas, 2021

...Nenhuma informação foi fornecida. 
Fontes: S-R-SRC: sistemas ISIS e relatórios por país; Caxumba y coqueluche: Informe de los países en el formulario electronico conjunto para la notificación sobre Inmunización de la OMS/UNICEF (eJRF por sus siglas en ingles), 
2021. 
*Bonaire, São Eustáquio e Saba. 
Atualizado: 29 de abril del 2022.



O Boletim de Imunização é publicado quatro vezes 
ao ano, em inglês, espanhol, francês e português, 
pela Unidade de Imunização Integral da Família da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), 
Escritório Regional para as Américas da Organização 
Mundial da Saúde (OMS). A finalidade deste boletim 
é facilitar o intercâmbio de ideias e informações com 
respeito aos programas de imunização na Região e 
além. 

As referências a produtos comerciais e a publicação de 
artigos assinados no boletim não constituem endosso 
pela OPAS/OMS, nem representam necessariamente a 
política da Organização.

ISSN 1814-6260  
Volume XLIV Número 2 • Junho 2022 

Unidade de Imunização Integral da Família

525 Twenty-third Street, N.W.
Washington, D.C. 20037 U.S.A.
https://www.paho.org/pt/topicos/imunizacao

Editores: Octavia Silva e Martha Velandia

A OPAS/OMS agradece ao Governo dos  
Estados Unidos da América por sua contribuição 
financeira na criação desta edição do Boletim de 
Imunização.

Boletim de Imunização Volume XLIV Número 2 Junho 2022 Organização Pan-Americana da Saúde       8

Temos o prazer de comentar que com o apoio da 
Unidade de Gestão do Conhecimento de OPAS, todos 
os Boletins de Imunização de 1979 até o presente, 
existem no Repositório Institucional (IRIS), que pode ser 
encontrado aqui:  
https://iris.paho.org/handle/10665.2/33674

OPAS/FPL/IM/22-0020

© Organização Pan-Americana da Saúde, 2022. 
Alguns direitos reservados. Este trabalho é disponibili-
zado sob licença CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

CHÉVEZ continua da página 1

•  A importância do trabalho em equipe. O trabalho em equipe é, e sempre 
foi, essencial no PAI. Esse foi o cerne das grandes conquistas, como a elimi-
nação da poliomielite, do sarampo, da rubéola e do tétano neonatal. Aprendi 
que as equipes das quais participam mais pessoas, que conseguem produzir 
um verdadeiro trabalho em equipe entre diferentes disciplinas e níveis e, 
acima de tudo, que escutam e aprendem com a sabedoria de todos, são as 
mais eficazes.

•  A experiência adquirida no passado nos ajuda a enfrentar os atuais e 
futuros desafios do programa. O aprendizado com experiências anteriores 
requer um processo de autocrítica e análise, e esse aprendizado contribui 
para semear a trajetória de êxito dos programas de imunização nas Américas. 
A experiência e as lições aprendidas durante a implementação de grandes 
campanhas de vacinação da população adulta contra sarampo e rubéola, 
durante a vacinação anual contra a influenza sazonal e durante a transição 
de um programa concentrado na vacinação infantil para um programa de 
vacinação da família, prepararam os países e territórios da região para imple-
mentar estratégias eficazes de vacinação durante a pandemia de COVID-19. 
Continuar a aprender com os erros e acertos será imprescindível, pois contri-
buirá para fortalecer a confiança dos atuais e futuros tomadores de decisão, 
do pessoal da saúde, dos parceiros estratégicos e também — e mais impor-
tante ainda — da população em geral.

•  A solidariedade expressa por meio do pan-americanismo. Os 
programas nacionais de imunização dos países das Américas são uma clara 
demonstração de um dos princípios históricos da OPAS: o pan-american-
ismo. Pude observar e viver de perto essas expressões de solidariedade 
por meio do pan-americanismo demonstrado pelos países a cada vez que 
se recebia uma resposta favorável a um pedido de empréstimo urgente 
de vacinas ou imunoglobulinas, toda vez que um especialista de um país 
aceitava participar de uma missão internacional ou quando os delegados do 
52º Conselho Diretor da OPAS ratificaram os princípios do Fundo Rotativo 
para Acesso a Vacinas (CD52/17).11 

•  Inovar, inovar e continuar inovando. Durante as grandes campanhas de 
vacinação na Nigéria, aprendi a importância de inovar por meio da adoção 
e implementação de novas tecnologias, seja para realizar a vigilância epide-
miológica, investigar e documentar um surto, e avaliar os resultados de 
uma campanha de vacinação, seja para supervisionar todos os compo-
nentes do programa de vacinação sistemática, para citar apenas algumas 
áreas. Entretanto, aprendi que a inovação não deveria se limitar ao uso 
da  tecnologia, mas ir além disso e, a partir de um processo de avaliação, 
determinar como podemos gerar mudanças nas equipes e modificar 
comportamentos, sempre em busca da excelência e da efetividade.

•  O extraordinário papel dos grupos assessores. Graças à formação do 
primeiro Comitê Assessor sobre Práticas de Imunização em El Salvador, 
em 2001, aprendi a importância das deliberações de um fórum neutro e 
independente para elaborar recomendações com base nas melhores evidên-
cias disponíveis. Confirmei esse aprendizado em meu intercâmbio com os 
comitês da Guatemala e do Paraguai, e também no âmbito regional, quando 
tive o privilégio de participar das reuniões do Grupo Técnico Assessor (GTA) 
da OPAS sobre Doenças Imunopreveníveis e da Comissão Regional para a 
Certificação da Fase Final da Erradicação da Poliomielite nas Américas.

Por fim, durante todos esses anos, mas principalmente nos últimos dois anos, 
no contexto da pandemia, aprendi muitíssimo sobre a dedicação e o compro-
misso dos vacinadores. Eles são os verdadeiros líderes, os que travam as 
grandes batalhas para manter as conquistas alcançadas contra as doenças 
imunopreveníveis que ocorrem no âmbito local. Todos nós apoiamos e somos 
fundamentais para a prestação do serviço de vacinação, mas a importância dos 
vacinadores para o programa de imunização supera todo o resto. n

Ana Elena Chévez acompanhada do Dr. Emmanuel Gali da OMS, em 2008, durante uma visita  
de promoção da causa e coordenação com um líder e outro membro da comunidade na 
cidade de Kano, estado de Kano, Nigéria. Crédito: Ana Elena Chévez.

11  Organização Pan-Americana da Saúde. Os princípios do Fundo Rotativo para a Compra de Vacinas da Organização Pan-Americana da Saúde. Washington, D.C.: OPAS; 2013. Disponível em: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-17-p.pdf.

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.pt_BR
https://iris.paho.org/handle/10665.2/33674
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2013/CD52-17-p.pdf

