
AQUISIÇÕES CONJUNTAS NA PREPARAÇÃO E 
RESPOSTA A PANDEMIAS:  
alavancando os Fundos Rotatórios da OPAS para 
fortalecer a resiliência e a equidade em saúde

Recentes emergências de saúde, como o vírus H1N1 e a epidemia de zika, destacaram a importância 

de os países e territórios das Américas investirem urgentemente em segurança sanitária regional. 

Como a pandemia de COVID-19 mostrou ainda mais claramente, os surtos de doenças frequentemente 

exacerbam lacunas crônicas na saúde pública. A resiliência inadequada dos sistemas de saúde 

levou a fragilidade das cadeias de suprimentos, quebras de estoque e disrupções nos serviços de 

atenção primária à saúde. As falhas da equidade em saúde favoreceram a desigualdade no acesso a 

contramedidas médicas e limitaram o apoio a comunidades vulneráveis e marginalizadas. 

Preparação e resposta a pandemias (PRP) tornou-se uma prioridade para fortalecer a segurança 

nacional e econômica, e a Região das Américas não é exceção. Dado que muitas lacunas em 

segurança sanitária se concentram no acesso contínuo a tecnologias médicas que salvam vidas, os 

Fundos Rotatórios da OPAS – compostos pelo Fundo Rotatório Regional para Provisões Estratégicas 

de Saúde Pública (Fundo Estratégico) e o Fundo Rotatório  para Acesso a Vacinas – podem ser 

alavancados como mecanismos vitais e enfoques úteis para fortalecer a resiliência dos sistemas de 

saúde e obter a equidade em saúde.  

Órgão de Negociação Intergovernamental:  
O Fundo Estratégico e o Fundo Rotatório da OPAS ajudaram a fortalecer a capacidade das cadeias de suprimentos e adaptar os 
protocolos médicos às novas necessidades de terapia intensiva, diagnóstico e vacinas. A consulta regional do Órgão de Negociação 
Intergovernamental com a OPAS, juntamente com insumos dos Estados Membros para a Secretaria do Órgão de Negociação 
Intergovernamental, oferece importantes oportunidades de institucionalizar o papel desses mecanismos de aquisição conjunta para 
fortalecer a resiliência das cadeias de suprimentos de maneira sustentável e assegurar acesso equitativo e oportuno a contramedidas e 
outros produtos essenciais de saúde, de qualidade e a preços razoáveis. 

Grupo de Trabalho sobre a Reforma do Regulamento Sanitário Internacional:  
O Fundo Estratégico e o Fundo Rotatório  da OPAS demonstraram experiência na coordenação de todos os aspectos técnicos, 
aquisição e entrega de medicamentos, suprimentos e vacinas, tanto para programas de saúde e imunização de rotina quanto para 
emergências. Os esforços para modificar e fortalecer o Regulamento Sanitário Internacional (RSI) de 2005 podem aproveitar as lições 
desses mecanismos de aquisição da OPAS, particularmente nas áreas de coordenação da distribuição de contramedidas, manutenção 
do acesso a produtos de saúde essenciais durante surtos e dados sobre aquisições para subsidiar a tomada de decisões durante uma 
emergência de saúde pública. 

Fundo de Intermediação Financeira para Prevenção, Preparação e Resposta a Pandemias:  
Estratégico e o Fundo Rotatório  da OPAS estão posicionados de maneira singular para orientar e suplementar os investimentos 
internacionais nas áreas de tecnologias de saúde de alto custo, lacunas na resiliência das cadeias de suprimentos e fabricantes regionais 
e disrupção de serviços essenciais de saúde em emergências. Ao juntar os benefícios proporcionados por economias de escala e a 
capacidade técnica multilateral possibilitada por esses fundos técnicos da OPAS, os programas dos Estados Membros podem ampliar 
rapidamente a eficiência em função do custo da PRP, promovendo esses exemplos por meio de aportes para a Força-Tarefa do G20 
sobre Financiamento da Saúde, colaboração com a OMS (como assessor técnico proposto do Fundo de Intermediação Financeira) e 
colaboração sustentada com bancos internacionais de desenvolvimento e ministérios das finanças.

Eis como os mecanismos de aquisição conjunta da OPAS podem abordar as lacunas críticas de PRP mediante 
iniciativas recentes e notáveis em segurança sanitária:
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https://www.paho.org/en/paho-strategic-fund
https://www.paho.org/en/paho-strategic-fund
https://www.paho.org/es/fondo-rotatorio
https://apps.who.int/gb/inb/
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_17-en.pdf
https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/brief/financial-intermediary-fund-for-pandemic-prevention-preparedness-and-response-engagement


Fundo Rotatório Regional para Provisões Estratégicas de Saúde Pública 
criado em 2000, o Fundo Estratégico da OPAS é um mecanismo para aquisição conjunta de medicamentos e suprimentos essenciais 
nas Américas. O Fundo Estratégico alavanca conhecimentos técnicos intersetoriais, cooperação multilateral e parcerias estabelecidas na 
Região para melhorar o acesso a produtos de saúde de qualidade, seguros e custo-efetivos.  

A OPAS e seus Estados Membros utilizaram o Fundo Estratégico durante a pandemia de COVID-19 para responder a emergências 
e ao mesmo tempo manter os programas prioritários de saúde pública. O Fundo foi utilizado para evitar desabastecimentos, mitigar 
disrupções nas cadeias de suprimentos e comprar US$ 300 milhões em testes de diagnóstico, equipamentos de proteção individual e 
medicamentos para terapia intensiva, atendendo a mais de 40 milhões de pessoas.

Fundo Rotatório  para Acesso a Vacinas 
O Fundo Rotatório  proporciona acesso oportuno a vacinas e suprimentos para imunização em 41 países e territórios da 
América Latina e Caribe. O Fundo Rotatório  é um mecanismo de cooperação técnica da OPAS com mais de 42 anos de 
experiência. Ao consolidar requisitos de demanda dos programas nacionais de imunização, o Fundo Rotatório  alavanca 
economias de escala para melhorar o poder de compra e apoia os processos de aquisição e logística de fabricantes 
nas Américas. O Fundo Rotatório  facilita a introdução rápida e equitativa de novas vacinas e a consecução das metas 
regionais de eliminação. 

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A PRP:  
O Fundo Rotatório  trabalha com os Estados Membros para facilitar o 
acesso transparente e eficiente a vacinas contra a COVID-19 e apoia 
seus esforços de preparação em colaboração com outras unidades 
técnicas da OPAS. 

 Ajudar os países a entender e cumprir os requisitos de introdução e 
compra de vacinas contra a COVID-19, inclusive financeiros, legais, 
programáticos, regulatórios e outros. 

 Atualizar os países sobre a dinâmica do mercado e projeções financeiras 
para estimar seu investimento em vacinas. 

 Prever demanda e obter suprimentos, como seringas e caixas de 
segurança. 

 Assegurar que os programas de imunização de rotina continuem com 
segurança. 

 Licitação internacional: firmar acordos de longo prazo com fornecedores 
para emitir estimativas de preços, ordens de compra e outros processos 
em tempo recorde.

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS:

PRINCIPAIS ESTATÍSTICAS:

54 países, territórios e 
agências de saúde 
participante

150 milhões de vacinas contra  
a COVID-19   
entregues até 
agosto de 2022  

400 produtos 
oferecidosMA

IS  
DE

PRINCIPAIS CONTRIBUIÇÕES RELATIVAS A PRP:  
 Fortalecer a resiliência das cadeias de suprimentos 

 Apoiar o acesso direto a suprimentos essenciais de saúde  

 Reduzir o custo de contramedidas médicas 

 Adaptar protocolos de tratamento aos mais recentes padrões de 
qualidade 

 Mitigar o aumento dos custos de frete e transporte 

 Oferecer apoio financeiro para terapias e diagnósticos 

 Coordenar empréstimos e doações de suprimentos de saúde 

 Coletar dados em tempo real sobre aquisição e entrega de tecnologias 
de saúde.

US$ 249 milhões até 
dezembro 
de 2021

Linha de crédito de 

US$ 1,07 bilhão em compras 
em 2021

38 fornecedores 47produtos de 
imunização 

Linhas de 
crédito sem juros 

utilizadas por  20 Estados Membros
desde 2018

US$ 800
Compras total de 

desde 2018
milhões
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