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Introdução 

A COVID-19 tem ceifado muitas vidas e cobrado uma pesada fatura a indivíduos, famílias, 

comunidades e nações inteiras. A pandemia tem devastado os sistemas de saúde e abalado 

consideravelmente as economias de todo o mundo, mostrando que os resultados da saúde e da 

economia são interdependentes. O seu controlo eficaz e eficiente requer a adopção de medidas 

sustentáveis de saúde pública e o acesso a vacinas de preço comportável, seguras, eficazes e de 

qualidade garantida, a par de tratamentos, testes de diagnóstico e outros produtos para a saúde. 

No presente momento, não existem tratamentos nem curas eficazes para a COVID-19 e os países 

têm recorrido a medidas de saúde pública e sociais, tais como o distanciamento físico e as 

quarentenas, para conter a propagação do vírus SARS-CoV-2. Estas medidas têm provado ser 

altamente eficazes, quando aplicadas precocemente. Contudo, podem gerar graves consequências 

sociais e económicas, se forem mantidas durante muito tempo1. 

Os produtos de saúde devem estar disponíveis quando e onde forem necessários, ser contextual e 

culturalmente apropriados, de qualidade garantida, seguros, eficazes e financeiramente 

comportáveis. Em pandemias anteriores, alguns países tiveram problemas no acesso a tratamentos, 

vacinas e outros produtos de saúde essenciais. Por outro lado, o acesso a medicamentos vitais e 

outros produtos de saúde nos países de baixos e médios rendimentos tende a demorar bastante, em 

comparação com os países mais ricos. Essa demora resulta, normalmente, da forte procura, 

insuficiente capacidade de produção, elevados custos e falta de um mecanismo mundial de 

distribuição. 

Devido a uma procura tão elevada e inédita, muitos países vêem-se a braços com enormes 

dificuldades no acesso a material médico essencial, nomeadamente, equipamento de proteção 

individual, ventiladores mecânicos e testes de diagnóstico para combater a COVID-19.  

Prevê-se que o acesso a novos produtos de saúde contra a COVID-19, quando estiverem disponíveis, 

será, muito provavelmente, igualmente limitado por insuficiente capacidade de produção, a par de 

uma procura anormalmente elevada. O mundo está a responder com esforços sem precedentes 

para acelerar o desenvolvimento e a produção e garantir o acesso equitativo às vacinas, testes de 

diagnóstico e tratamentos contra a COVID-19.  

O recentemente criado Acelerador do Acesso a Ferramentas contra a COVID-19 (ACT) (Anexo 1) é, 

presentemente, o maior mecanismo de colaboração mundial, trabalhando para acelerar o 

desenvolvimento e a produção e para garantir o acesso equitativo às novas tecnologias de luta  

contra a COVID-19.  

Muito embora a solidariedade e a colaboração das partes interessadas mundiais ajudem a garantir a 

disponibilidade de produtos seguros, de qualidade garantida e eficazes, isso não é suficiente. A 

intensificação do fabrico, a facilitação das compras, a maximização do benefício para a saúde pública  

e a otimização do uso dos recursos financeiros para garantir um abastecimento sustentável e 

comportável em termos financeiros exigem uma coordenação contínua entre as partes interessadas 

de todo o mundo.  

 
1 United Nations. Shared responsibility, global solidarity: responding to the socio-economic impacts of COVID-
19. New York: United Nations; 2020 (https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-
economic_impact_of_covid19.pdf, accessed 5 September 2020). 

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf
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Todos os países, independentemente do seu estado de desenvolvimento ou económico, devem ter 

acesso a uma parte desses produtos, quando estes estiverem disponíveis. Para cumprir este 

princípio, o mundo necessita de um quadro claro, transparente e amplamente aceite e de um 

mecanismo de acesso e distribuição baseado em critérios objetivos. O quadro deverá orientar os 

mecanismos usados para distribuir os escassos produtos (quer sejam novos ou reformulados) entre 

os países, com vista a um acesso justo e equitativo.  

O Secretariado da OMS, seguindo mandatos antigos e recentes que lhe são conferidos pelos 

Estados-Membros2, recebeu também a incumbência de desenvolver a base para garantir um acesso 

justo, equitativo e atempado aos escassos produtos de saúde disponíveis contra a COVID-19, quer 

sejam novos ou reformulados. Para a execução dessa incumbência são necessários três 

instrumentos: 

(1) Um conjunto de princípios gerais  para acesso e distribuição de produtos de saúde contra a 

COVID-19;  

(2) Um quadro mundial para garantir igualdade e justiça no acesso e distribuição dos produtos 

de saúde contra a COVID-19; e  

(3) Mecanismos de distribuição justa e equitativa de cada fluxo de produtos, desenvolvidos em 

colaboração com parceiros relevantes.  

Os princípios gerais e o quadro geral poderão ser aplicáveis a todos os tipos de produtos de saúde, 

mas a distribuição de vacinas, tratamentos e meios de diagnóstico requer abordagens específicas 

que reflitam as diferentes especificidades inerentes ao seu uso.  

Este documento descreve os princípios gerais e o quadro de acesso e distribuição equitativos  de 

produtos de saúde contra a COVID-19 (instrumentos (1) e (2) supra). 

  

 
2 Em 19 de Maio de 2020, a Assembleia Mundial da Saúde adotou a resolução WHA73.1 sobre a resposta à COVID-19, em que apela a um 
“acesso universal, rápido e equitativo e a uma distribuição justa de todas as tecnologias e produtos essenciais de saúde que sejam de 
qualidade, seguros, eficazes e preço acessível, incluindo os seus componentes e precursores que sejam necessários na resposta à 
pandemia de COVID-19”.  
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Para um acesso equitativo e distribuição justa de produtos de saúde 
contra a COVID-19 

Princípios gerais para um acesso equitativo e distribuição justa de 
produtos de saúde contra a COVID-19  

O fundamento para um quadro mundial de distribuição justa continua a ser o compromisso de 
equidade em relação a todos os países e todas as populações necessitadas.  O Secretariado da OMS 
definiu princípios gerais para promover o acesso e a distribuição de produtos de saúde essenciais 
contra a COVID-19 com base na equidade e na justiça. Esses princípios baseiam-se no direito de 
todos os seres humanos ao melhor estado de saúde possível, sem distinção de raça, religião, opções 
políticas, condição económica ou qualquer outra condição social3. Para  cumprir esse direito, os 
tratamentos, vacinas, meios de diagnóstico e outros produtos de saúde contra a COVID-19 devem 
ter um preço acessível, estar disponíveis, ser apropriados e de qualidade garantida para todas as 
pessoas que deles necessitem. 
 
Os referidos princípios gerais são:  
 
1. Solidariedade. A solidariedade é o cerne do empenho da comunidade mundial na conjugação de 

esforços para confrontar este desafio único e colaborar no sentido de vencer a pandemia. A 

distribuição dos escassos recursos deve ser feita num espírito de solidariedade a nível mundial. 

2. Responsabilização. É preciso que existam papéis e responsabilidades claramente definidos para 

garantir justiça nos procedimentos. A clara definição de objetivos, metas, processos, papéis, 

responsabilidades e decisões é fundamental para a responsabilização por todas as iniciativas 

relacionadas com o acesso equitativo e justo aos produtos de saúde. 

3. Transparência. É preciso conquistar e manter a confiança. A transparência e o acesso a 

informação oportuna, robusta e relevante relacionada com a descoberta, desenvolvimento e 

distribuição de produtos de saúde são essenciais para definir responsabilidades, melhorar a 

eficiência, manter a confiança, permitir a participação e reduzir os riscos relacionados com 

influências indevidas e uso impróprio. 

4. Capacidade de resposta às necessidades da saúde pública. Os produtos de saúde devem ser 

cuidadosamente selecionados e distribuídos para responder às necessidades da saúde 

pública. Os produtos de saúde contra a COVID-19 devem ser selecionados com base na sua 

segurança e eficácia, para reduzir a mortalidade e a morbilidade, prevenir as infeções, facilitar o 

rápido diagnóstico e contribuir para a prestação dos melhores cuidados possíveis. Os produtos 

de saúde terão de ser acessíveis em termos de preço, estar disponíveis e ser apropriados para as 

pessoas e o contexto em que são utilizados. A garantia do acesso aos produtos de saúde contra a 

COVID-19 não deverá comprometer o acesso equitativo aos produtos que são essenciais para 

outras necessidades da saúde pública.  

5. Equidade e justiça. O processo de distribuição é orientado pelas necessidades da saúde pública 

e baseado nessas qualidades. São necessários procedimentos equitativos e consistentes de 

distribuição, assentes em valores éticos e necessidades da saúde pública, para maximizar os 

benefícios nessa área e garantir que os escassos produtos de saúde estarão disponíveis e serão 

acessíveis às pessoas que deles necessitem, no pressuposto de que os objetivos da saúde pública 

 
3 Constitution of the World Health Organization (https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf, accessed 
5 September 2020).  

https://www.who.int/governance/eb/who_constitution_en.pdf
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para o controlo da COVID-19 terão em conta fatores epidemiológicos e vulnerabilidades, entre 

outros aspetos. 

6. Acessibilidade financeira. É preciso ter em consideração as estratégias de fixação de preços e 

compras para melhorar o custo dos produtos de saúde. É crucial que os custos não levantem 

uma barreira ao acesso, salvaguardando, no entanto, a sustentabilidade dos sistemas de saúde e 

dos fabricantes. São necessárias novas abordagens para as compras e fixação de preços, assim 

como estratégias inovadoras, para evitar que os direitos de propriedade coloquem obstáculos 

no acesso a produtos essenciais e/ou ao reforço da fabricação e abastecimento.  

7. Colaboração. Os esforços de colaboração entre as partes interessadas mundiais e nacionais 

relevantes devem ser melhorados para se acelerar e intensificar a resposta. É necessária uma 

abordagem mundial coordenada para a descoberta, desenvolvimento e distribuição justa de 

produtos de saúde seguros, comportáveis e eficazes, assim como para o seu fácil acesso. As 

colaborações são essenciais para acelerar a investigação e o desenvolvimento, aumentar 

rapidamente a produção (através, por exemplo, da transferência de tecnologias e  

conhecimentos), para definir critérios de distribuição equitativa, formar capacidades para o uso 

de testes laboratoriais, reagentes e materiais auxiliares, material médico essencial, novos 

diagnósticos, medicamentos e vacinas contra a COVID-19, e para reforçar as cadeias de 

abastecimento para a sua distribuição. 

8. Eficiência da regulação e das compras. São usadas abordagens rápidas e abrangentes de 

regulação e compras para melhorar o acesso rápido a produtos de saúde seguros, eficazes e de 

qualidade para todos os países que deles necessitem4. São necessários processos reguladores 

ágeis para apoiar o rápido desenvolvimento ou reformulação de produtos de saúde, garantindo 

a sua segurança, eficácia e qualidade. Um processo eficiente de compras garantirá o acesso 

rápido aos produtos disponíveis. 

 
Estes princípios são relevantes para garantir que o processo de distribuição dos produtos permitirá o 
acesso equitativo e a distribuição justa de vacinas, tratamentos e/ou meios de diagnóstico. Embora 
universais, os princípios permitem adaptar os mecanismos de distribuição aos diferentes contextos, 
utilização e características dos produtos, com particular atenção às populações de alto risco, que 
vivem em condições de vulnerabilidade e que desempenham funções essenciais para o bem-estar de 
outros e da sociedade. 

Valores éticos que sustentam a distribuição dos parcos recursos  

Seguindo as recentes orientações do Grupo de Trabalho da OMS para a Ética e a COVID-195, há 
valores éticos, como a equidade e a justiça, que orientam a distribuição proposta dos parcos 
recursos existentes contra a COVID-19. A fase da pandemia, o tipo de produto e considerações 
conexas contribuirão também para fundamentar a priorização e os critérios cruciais necessários 
durante a distribuição. 
  

 
4 Por exemplo, a OMS apoiará a avaliação da segurança, eficácia e qualidade das vacinas candidatas através do seu 
programa PQ e em colaboração com a SRA e os órgãos reguladores. Além disso, a OMS prestará apoio às autoridades 
reguladoras nacionais e outros órgãos nacionais relevantes, para garantir a eficiência da introdução e supervisão das 
vacinas a nível nacional. 
5 Q&A: Ethics and COVID-19: resource allocation and priority setting [website]. Geneva: World Health Organization: 20 
April 2020 (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-
detail/ethics-and-covid-19)  

 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/ethics-and-covid-19
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/ethics-and-covid-19
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Quando se usam objetivos da saúde pública para orientar a distribuição de recursos que são 
escassos, a finalidade pode ser obter o melhor resultado, fazer o melhor possível ou minimizar os 
danos com os parcos recursos disponíveis. Isso implica a priorização de certas populações em 
relação a outras e o tratamento igual de populações semelhantes.  
 
Uma explicação mais articulada das considerações éticas subjacentes a esta proposta de quadro é 
apresentada no Anexo 2, tendo as vacinas como exemplo. 

Quadro de distribuição para um acesso justo e equitativo a produtos 
de saúde contra a COVID-19  

Um quadro de distribuição é uma peça vital da agenda geral de trabalho para garantir o acesso 
equitativo a produtos de saúde contra a COVID-19, controlar a pandemia e atingir os objetivos das 
parcerias sob a égide do Acelerador ACT e outras iniciativas destinadas a melhorar o acesso a nível 
mundial. Essas iniciativas constituem um apoio essencial para a coordenação da investigação e 
desenvolvimento, melhorando as oportunidades para receber vacinas, tratamentos e meios de 
diagnóstico seguros e eficazes em quantidades suficientes para combater a pandemia. O quadro 
pretende promover o acesso e orientar a distribuição de produtos novos e reformulados, para os 
quais a procura ultrapassa largamente a oferta. Para além disso, o apoio financeiro, os acordos de 
compras e de entrega aos países são essenciais para garantir que as questões financeiras e/ou 
logísticas não constituem obstáculos ao acesso a todos aqueles que precisem de produtos de saúde 
contra a COVID-19.  
 
O quadro mundial de distribuição destina-se a orientar o processo  de rápida distribuição de 
produtos contra a COVID-19 entre os países (mais do que dentro dos países), devendo ser aplicado e 
adaptado a cada produto através de mecanismos específicos de distribuição.  
 
O quadro e os mecanismos facilitadores foram concebidos com limitações temporais, podendo 
cobrir o período de constrangimentos no fornecimento, até que a produção aumente e a oferta 
possa responder à procura mundial. Presentemente, não é possível determinar a duração exata dos 
mecanismos de distribuição que estão a ser planeados ou instituídos, devido à incerteza que rodeia 
as características dos produtos em preparação e à evolução da pandemia.  
 
Fundamentalmente,  o acesso equitativo e a distribuição justa dependem da solidariedade, 
compromisso político e responsabilização das partes interessadas a nível mundial, requerendo 
esforços complementares para a implementação de sistemas que assegurem a disponibilidade, 
qualidade, custo acessível e entrega rápida e eficaz dos produtos.  
 
As estratégias adoptadas para garantir a disponibilidade e o custo acessível dos produtos de saúde 
para todos os países estão para além do âmbito do quadro. Contudo, o Secretariado da OMS apoia 
esses esforços através de outras parcerias e programas, tais como o Grupo de Ação para o 
Abastecimento no âmbito da COVID-19 e o Acelerador ACT.  
 
As principais componentes do quadro de distribuição de produtos contra a COVID-19 são 
apresentadas na Figura 1. 

 
Fig. 1. Principais elementos do quadro mundial de distribuição  
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Objetivos 

Para se conseguir o maior impacto possível na saúde pública a nível mundial em condições de 
abastecimento limitado, é necessário visar inicialmente as populações-alvo. A priorização de 
populações específicas que estejam ligadas a objetivos específicos de saúde pública deverá permitir 
ao mundo atingir esses objetivos, mesmo num cenário de limitação de recursos. Posteriormente, 
quando o abastecimento dos produtos aumentar, o acesso deve ser alargado a todas as pessoas que 
deles podem beneficiar.  

 
Como base da estratégia mais eficaz para atingir esses objetivos, o Secretariado confia nas novas 
evidências científicas que venham a surgir (ver Caixa 1, Recomendações sobre políticas), na sua 
longa experiência e nos parceiros e entidades que colaborem, assim como nas lições aprendidas com 
as respostas a anteriores pandemias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os objetivos gerais de proteger as pessoas e a saúde pública, reconhecendo simultaneamente 
a necessidade de minimizar o impacto sobre as sociedades e as economias, devem ser o motor 
do processo de distribuição dos produtos de saúde aos diferentes países. 
 

A utilização dos limitados recursos e produtos orientada para populações específicas ajudará a 
maximizar o impacto sobre a saúde pública dessa limitação do abastecimento. À medida que 
são disponibilizados mais produtos, a expansão do acesso a outras populações atingirá 
objetivos adicionais. Assim, é necessário que concentremos a nossa atenção em objetivos de 
saúde pública específicos e da mais alta prioridade nas fases iniciais da distribuição de um 
produto específico. 
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Grupos-alvo 

A estratégia deverá definir cenários plausíveis e identificar grupos-alvo para a utilização dos recursos 
que vierem a ser disponibilizados, assim como ter em consideração a complementaridade dos meios 
de diagnóstico, produtos preventivos e/ou produtos terapêuticos com as medidas de saúde pública.  
 
A seleção de grupos-alvo, de acordo com a estratégia e as recomendações políticas são de uma 
importância crucial. Por exemplo, se o objetivo for reduzir a mortalidade, os grupos de maior risco 
de morte devem ter a prioridade na vacinação, podendo os tratamentos ser reservados para casos 
potencialmente graves da doença. Do mesmo modo, os testes de diagnóstico rápido e as vacinas 
devem destinar-se, prioritariamente, aos prestadores de serviços essenciais num cenário onde a 
preservação desses serviços seja imprescindível.  

Calendário 

Com base nos grupos-alvo para cada tipo de produto especificado nas recomendações de políticas 
apresentadas na Caixa 1, o quadro ajudará a definir as quantidades que cada país deve receber em 
cada ronda de distribuição6 e o ritmo a que as receberão, de modo a abranger todos os grupos-alvo. 
Embora haja pouca quantidade de produtos para responder às necessidades de todos os países, a 
distribuição poderá fazer-se de maneira progressiva, à medida que chegarem mais quantidades.  
 
Relativamente a certos tipos de produtos e/ou eventualmente a algumas fases do processo de 
distribuição, os países terão de ser priorizados de acordo com critérios claros, objetivos  e 
transparentes que incluem a ameaça que a COVID-19 representa para a vulnerabilidade dos seus 
sistemas de saúde. De modo geral, os países com populações expostas a uma maior ameaça e 
vulnerabilidade poderão receber os produtos mais rapidamente. Dependendo do produto e da sua 
disponibilidade, poderá ser introduzida uma fase de distribuição proporcional a todos os países. Em 
qualquer caso, todos os países deverão receber, pelo menos, uma parte dos volumes-alvo em cada 
ronda de distribuição. 
 
As considerações de natureza geral aqui descritas constituem o fundamento para a distribuição de 
tratamentos novos ou reformulados, vacinas ou meios de diagnóstico que possam ajudar a 
combater a pandemia  de COVID-19, enquanto o seu fornecimento não conseguir responder à 
procura mundial. As incertezas sobre as características dos produtos e as diferenças inerentes, bem 
como a interrelação entre os meios de diagnóstico e produtos de saúde preventivos e terapêuticos 
requerem a criação de um mecanismo específico de distribuição para cada um desses tipos de 
produtos.   
 
Um mecanismo desse tipo foi desenvolvido para as vacinas associadas ao mecanismo de Acesso 
Mundial às Vacinas contra a COVID-19 (COVAX) e está ser desenvolvido para os tratamentos e os 
meios de diagnóstico (ver Anexo 3).  
 
 

 

 
6 Uma ronda de distribuição ocorre quando os fabricantes disponibilizam novas quantidades para distribuição 
aos países, através de mecanismos mundiais de acesso, e é criado um processo de compra e distribuição para 
entrega dos produtos aos países. 
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Caixa 1. Recomendações de políticas para a distribuição de produtos de saúde contra a COVID-19   
 
Regra geral,  OMS apresenta recomendações de políticas para a utilização de produtos de saúde 
específicos, com base no perfil do produto, evidências científicas sobre a sua segurança e eficácia em 
diferentes populações, a adequação programática e o contexto do país, as interrelações com outros 
produtos de saúde e outras informações relevantes.  
 
Entenda-se que são os países, no exercício da sua soberania, que terão a última palavra sobre a 
distribuição dos produtos a nível nacional, com base no seu próprio contexto e avaliação dos riscos, 
mas a OMS fará recomendações específicas relativamente às vacinas, tratamentos e meios de 
diagnóstico contra a COVID-19, à medida que esses produtos ficarem disponíveis. 
  
As populações que podem beneficiar desses produtos dependem muito do perfil de segurança e 
eficácia de cada produto e as recomendações de políticas poderão favorecer a priorização de 
algumas populações em detrimento de outras. Por conseguinte, as recomendações de políticas para 
cada produto influenciarão grandemente as especificidades da distribuição, quando os produtos 
estiverem disponíveis.  
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Anexos 

Anexo 1: Acelerador do acesso a ferramentas contra a COVID-19 (trabalho 
em curso) 

 
O Acelerador do acesso a ferramentas contra a COVID-19  (ACT-A) foi lançado no dia 24 de Abril de 
2020, com a visão de criar uma solução mundial de ponto a ponto, para acelerar o fim da pandemia 
de COVID-19 e restaurar totalmente a atividade social e económica a nível mundial. Para tal, o ACT-A  
irá acelerar o desenvolvimento, aprovação das autoridades reguladoras, expansão, entrega e 
distribuição equitativa de testes, tratamentos e vacinas contra a COVID-19. 
 
O ACT-A reúne quatro Pilares (Vacinas, Tratamentos, Diagnósticos e o fundamental Conector do 
Sistema de Saúde), convocados conjuntamente pelos principiais parceiros (CEPI, FIND , Gavi, Fundo 
Mundial, Banco Mundial, Unitaid,  Wellcome e Organização Mundial da Saúde) e trabalhando com 
os governos, sociedade civil e indústria. Adicionalmente, os fluxos de trabalho transversais facilitam 
ainda mais o trabalho dos Pilares, tais como o Acesso e Distribuição, cuja finalidade é garantir o 
acesso equitativo a ferramentas de ACT-A, assim como o apoio em temas como normas e padrões, 
regulação/pré-qualificação e orientações políticas e técnicas. 
 

Vacinas: ~2 mil milhões de doses de vacinas distribuídas de forma justa até ao final de 
2021. 
O desenvolvimento de vacinas é um processo longo, complexo, arriscado e dispendioso. A maior 
parte das vacinas falha no início do seu desenvolvimento. Existem também significativas limitações 
ao abastecimento. Quando uma vacina é desenvolvida com sucesso existe sempre uma maior 
procura do que oferta. Este é o tipo de fracasso do mercado que apenas uma abordagem 
mundialmente coordenada pode resolver. 
  
Os principais objetivos do ACT-A na área das vacinas são apoiar o desenvolvimento das candidatas 
mais promissoras ao mesmo tempo que, em paralelo, é garantido o abastecimento, a expansão da 
capacidade de fabrico, a criação de um mecanismo de distribuição, a formulação de uma política de 
utilização de vacinas e a rápida preparação para a entrega à escala. Outros objetivos fundamentais 
são trabalhar para garantir que estão criadas condições de regulação e coordenação para permitir a 
mais fácil, mais eficiente e mais segura transição das fases iniciais de desenvolvimento para o 
licenciamento, utilização em larga escala, segurança a longo prazo e monitorização do impacto. 
Dado o rápido desenvolvimento destas vacinas, a monitorização pós-autorização em cenário de 
utilização de rotina é fundamental para continuar a garantir a sua adequada utilização. 
  
Isso resultará num acesso mais rápido às vacinas para todos os países, fornecendo-lhes as vacinas 
suficientes para vacinar os profissionais de saúde e as pessoas mais vulneráveis em 2021 (i.e. ~2 mil 
milhões de doses). 
  

Tratamentos: ~245 milhões de tratamentos em 12 meses entregues aos PBMR. 
Os tratamentos podem desempenhar um importante papel em todas as fases da doença: prevenir a 
infeção nos grupos de maior risco, suprimir e prevenir sintomas e a transmissão da infeção a 
terceiros; tratar a doença ligeira e prevenir a progressão para sintomas moderados ou graves; 
acelerar a recuperação e salvar vidas nos casos de doença grave. Mesmo quando existe uma vacina 
eficaz, os casos de COVID-19 continuarão a ocorrer e requerer tratamento, uma vez que as vacinas 
podem não proteger todos os grupos populacionais (e.g., os idosos), algumas pessoas não as 
tomarão e para outras elas poderão não conferir proteção a 100%. 

https://www.who.int/initiatives/act-accelerator
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Os principais objetivos do ACT-A na área dos tratamentos são acelerar o desenvolvimento de novos 
tratamentos que sejam seguros, eficazes e adaptados a todos os países, incluindo os PBMR, e 
garantir o fabrico, compra e entrega aos PBMR de terapêuticas candidatas bem sucedidas. 
  

Diagnósticos: ~500 milhões de testes de diagnóstico simples, rigorosos e financeiramente 
acessíveis a usar em PBMR até meados de 2021. 
Hoje, dispomos de meios de diagnóstico que ajudam a controlar a pandemia. A disponibilização 
generalizada de testes é um pré-requisito para a integral retoma da mobilidade, viagens e comércio 
a nível internacional, mas há o sério risco de que os PBMR não sejam contemplados. A capacidade 
de diagnóstico é também fundamental para ativar estratégias de testar e tratar, bem como para 
lançar campanhas de vacinação orientadas. 
  
O principal objetivo é facilitar o acesso a testes de diagnóstico simples, rigorosos e comportáveis, 
que serão decisivos na resposta à COVID-19. Isso implica desenvolver 2–3 testes de antigénio (Ag) de 
diagnóstico rápido (TDR), com preço acessível e bom desempenho e constituir uma bolsa de 
fornecedores para satisfazer as necessidades mundiais, com uma redução de preços substancial. 
Para além disso, serão comprados 500 milhões de testes para os PBMR para os próximos 12 meses e 
os laboratórios serão reforçados em mais de 20 países, para apoiar a introdução operacional destes 
novos tipos de testes. 
Instituir o acesso equitativo a testes de diagnóstico simples, rigorosos e comportáveis poupará  9 
milhões de vidas e evitará 1,6 mil milhões de novas infeções. 
  

Sistemas de saúde: Ajudar os países a usarem novas ferramentas, à medida que ficarem 
disponíveis, e fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI) e oxigénio 
Os sistemas de saúde atuam como conector entre os três Pilares. O principal objetivo do ACT-A ao 
abrigo do Conector dos Sistemas de Saúde é formar as capacidades necessárias e apoiar as 
infraestruturas sanitárias para uma utilização eficaz e eficiente das novas ferramentas, quando estas 
ficarem disponíveis, assim como fornecer oxigénio e equipamento de proteção individual como 
produtos de elevada prioridade. 
  
Os países receberão apoio em matéria de facilitadores essenciais, nomeadamente capacidades de 
prestação de serviços na linha da frente, cadeias de abastecimento, capacidade laboratorial, 
monitorização integrada da capacidade de serviços nos países mais afetados, financiamento da 
saúde, envolvimento do sector privado e cuidados clínicos integrados. Isso implica partilha de 
conhecimentos, coordenação e transferência das melhores práticas. Finalmente, esta área de 
trabalho também procura apoiar a introdução de intervenções não farmacêuticas inovadoras, para 
complementar o lançamento das ferramentas de ACT-A, incluindo o rastreio de contactos, 
abordagens de distanciamento físico, orientações para isolamento e o envolvimento das 
comunidades necessário para os sustentar. 
  

Acesso e Distribuição: proceder a uma distribuição justa e equitativa 
O principal objetivo deste fluxo de trabalho é permitir a distribuição equitativa das ferramentas 
contra a COVID-19, através de um quadro mundial de distribuição, que será concretizado na forma 
de mecanismos para distribuir cada uma das ferramentas aos locais em que elas são mais 
necessárias. Isso permitirá aos grupos mais vulneráveis ao vírus obter a proteção e a ajuda de que 
necessitam, onde quer que estejam. Esta distribuição mundial será também essencial para permitir a 
recuperação económica, que apenas será possível se todas as economias interligadas conseguirem 
retomar a sua atividade ao mesmo tempo  
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Anexo 2: Fundamentos éticos de um quadro de distribuição mundial das 
vacinas contra a COVID-19: visão geral de alto nível  

 
Considerações do Grupo de Trabalho da OMS sobre Ética e COVID-19 

Genebra, 16 de Julho de 2020 
 

A importância da ética num quadro de distribuição mundial das vacinas  
Os quadros de distribuição de recursos que são escassos refletem uma escolha relativamente ao 
modo como é pensada a distribuição dos recursos, quando estes não são suficientes para satisfazer 
todas as necessidades1. Perante as muitas formas possíveis para a distribuição dos escassos recursos, 
as escolhas representam o objetivo que é mais valorizado, isto é, usar os recursos disponíveis para 
produzir os melhores resultados, para satisfazer as maiores necessidades, etc. A ciência e/ou as 
evidências só por si não nos dizem qual a escolha ou finalidade mais “correta” ou que finalidade a 
sociedade mais deve valorizar. Isso requer um juízo de valor, que é do domínio da ética. Por 
conseguinte, os quadros de distribuição de recursos escassos não têm apenas uma “dimensão ética” 
ou ”levantam considerações éticas”. Pelo contrário, abordam questões inerentemente éticas sobre 
que valores devem ser priorizados usando os escassos recursos disponíveis, uma vez que valores 
diferentes determinam diferentes distribuições. Consequentemente, o primeiro passo na elaboração 
de um quadro para a distribuição de recursos insuficientes requer um consideração e esclarecimento 
explícitos dos valores éticos — valores que as considerações e os mecanismos técnicos devem 
subsequentemente operacionalizar. É igualmente importante justificar moralmente quem deverá 
tomar essas decisões.  
  
Pressupostos básicos  
• Quando uma vacina é desenvolvida, o número de unidades não será suficiente para vacinar 
toda a gente, pelo menos não imediatamente. Será necessário fazer uma escolha sobre o modo de 
distribuir as vacinas disponíveis, o que implica escolher quem deve ser prioritariamente vacinado.  
• Todos os seres humanos têm igual valor moral e têm os mesmos direitos pelo facto de 
serem humanos2-3. Consequentemente, as vacinas não devem ser distribuídas com base em 
características irrelevantes, sobre as quais as pessoas não têm qualquer controlo e que são 
arbitrárias do ponto de vista moral. Essas características são a raça, cor, origem étnica, lugar de 
origem, ascendência, nacionalidade, sexo, identidade e expressão de género, orientação sexual, 
credo, situação familiar, estado civil ou capacidade financeira.  
• A distribuição deve tentar ser equitativa e justa. A equidade e a justiça são valores éticos 
cujos requisitos normativos devem ser explicitamente articulados. A equidade requer que casos 
semelhantes sejam tratados do mesmo modo, isto é, se a vacina for distribuída com base na 
necessidade, aqueles que têm as mesmas necessidades devem ser tratados do mesmo 
modo3. Existem muitas opiniões diferentes e, no entanto, razoáveis sobre o significado e requisitos 
de justiça. Uma definição de justiça que se destine a orientar a distribuição deve ser explicitamente 
articulada e defendida e, depois, aplicada de forma consistente.   
• A pandemia de COVID-19 é um problema mundial que requer uma perspetiva global e uma 
abordagem global para o desenvolvimento, produção e distribuição de vacinas. Uma solução de 
cooperação mundial com base numa ideia robusta de justiça global entre os países, exigindo que o 
benefício nacional seja em certa medida sacrificado, é apoiada pelo recurso a variadíssimas razões e 
teorias éticas, nomeadamente ideias de segurança sanitária, interesse próprio, bens 
públicos, benefícios partilhados (e.g., viagens comércio, etc.), prevenção de danos, etc4.  
• Permitir que a distribuição das vacinas disponíveis se baseie em práticas e estruturas (em 
grande parte baseadas num mercado moldado pelo poder e preço4) apenas levará a resultados 
contrários à ética e desumanos, especialmente porque alguns países de altos rendimentos, com a 
capacidade de fabricar ou comprar vacinas, garantirão para si o grosso das reservas em detrimento 
da justiça e equidade global. Poderá ser necessária uma reavaliação do atual conceito de valor 
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baseado no mercado que coloca em equação o valor de um bem com o preço que alguém está 
disposto a pagar. Como ainda não sabemos qual o primeiro país a produzir uma vacina, é do 
interesse de todos empenhar-se na cooperação e na solidariedade.  
 
Valores éticos que devem orientar um quadro mundial de distribuição de vacinas  
Há várias opções que podemos tomar para proceder a uma distribuição ética das vacinas, cada uma 
delas podendo ser caracterizada como “justa”, incluindo, entre outras: distribuir a vacina para 
situações em que se possam obter os melhores resultados (e.g., para as pessoas que corram maior 
risco de ser infetadas e transmitir o vírus); distribuir a vacina para as pessoas que mais necessitem 
(e.g., as que tiverem maior risco de contrair doença grave, se ficarem infetadas); distribuir a vacina 
de forma a compensar ações passadas (e.g., aqueles que participaram nos ensaios da vacina) ou 
injustiças passadas  (e.g., aqueles que foram marginalizados ou que não conseguiram aceder  a 
outras medidas de proteção contra a infeção); distribuir a vacina a cada país em função da sua 
população; distribuir a vacina aleatoriamente; ou uma combinação de todas estas opções5-6. Seja 
qual for o  esquema escolhido, terá de ser viável na prática e justificável do ponto de vista ético.  

Entre as opções disponíveis, o primeiro objetivo prioritário deverá ser distribuir a vacina de 
forma a obter o melhor resultado possível, tendo em vista a erradicação da pandemia. Isso significa 
que nos devemos concentrar no impacto exercido sobre a saúde da população, o que é justificado 
pelo facto de estamos a lidar com uma pandemia e de isso ser o melhor para todos em geral, mesmo 
que as pessoas possam beneficiar mais com uma forma diferente de distribuição. Mesmo quando as 
pessoas não beneficiem diretamente, poderão vir a beneficiar dessa abordagem de forma indireta. 
Atingir esse valor exige decisões baseadas nas melhores evidências sobre quem será melhor vacinar 
(e.g., socorristas) como meio de reduzir a transmissão ou de produzir outros benefícios para a 
população. A prioridade deve ser produzir benefícios para a saúde (e.g., reduzindo a mortalidade e 
as morbilidades), mas os benefícios sociais e económicos (e.g., evitar a pobreza, etc.) também são 
importantes e devem ser considerados.  

O segundo objetivo prioritário deve ser distribuir a vacina às pessoas que dela mais 
necessitem, com especial atenção às pessoas que correm maior risco de adoecerem gravemente, se 
forem infetadas. Contudo, dada a escala da pandemia, a primeira prioridade deverá ser combater a 
pandemia em geral. Prevê-se que a consecução da primeira prioridade possa, até certo ponto, 
coincidir com a segunda prioridade (i.e., procurar obter o melhor resultado em relação à erradicação 
da pandemia pode evolver a vacinação de, pelo menos, algumas das pessoas mais necessitadas), 
podendo também beneficiar indiretamente as pessoas mais necessitadas.  
  
Justiça nos procedimentos  
Qualquer que seja a escolha que façamos ao distribuir os escassos recursos, alguém ficará a perder e 
não simplesmente porque não tenham um direito moral legítimo ao recurso. Qualquer decisão 
sobre a distribuição será um desafio, porque implica que nem todos receberão a vacina, apesar de 
terem todos igual valor moral. Consequentemente, para que a escolha relativa à distribuição da 
vacina a nível mundial seja legítima e justa, a própria escolha, a justificação moral para essa escolha 
e o processo que conduziu a essa escolha devem ser publicamente divulgados, inclusive as 
perspetivas das pessoas afetadas pela escolha, sob reserva de uma revisão baseada em novas 
evidências ou outras circunstâncias ou informações relevantes.  
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Anexo 3: Visão geral de alto nível sobre os mecanismos de acesso às vacinas 
e tratamentos  

Mecanismo para as vacinas 
As vacinas com um forte perfil de segurança e eficácia constituirão ferramentas poderosas na 
prevenção da infeção por SARS-CoV-2 e na erradicação da pandemia. Os investimentos sem 
precedentes e a colaboração mundial na área da investigação e desenvolvimento podem resultar na 
disponibilização de uma vacina a médio prazo. Espera-se, contudo, que haja problemas de fabrico e 
expansão que, combinados com uma procura inédita, coloquem sérios obstáculos ao acesso 
imediato às vacinas por parte de todas as pessoas delas necessitem. Por isso, uma vez 
disponibilizadas vacinas seguras e eficazes contra a COVID-19, o mundo será confrontado com o 
enorme desafio de garantir o acesso equitativo e a distribuição justa entre todos os países e grupos 
que necessitem de proteção. 
 
Está em fase de criação um mecanismo mundial de acesso às vacinas sob a liderança da Gavi 
(Aliança das Vacinas), Coligação para Inovações na Preparação para as Epidemias, OMS e outros 
parceiros mundiais do Acelerador de Acesso a Ferramentas contra a COVID-19. O Mecanismo de 
Acesso Mundial às Vacinas contra a COVID-19 (COVAX) reunirá todos os países participantes, 
independentemente do seu nível de rendimento, para a compra e distribuição das vacinas contra a 
COVID-19. 
 
 O Secretariado da OMS, juntamente com os Parceiros COVAX do Acelerador ACT,  está a 
desenvolver um mecanismo para distribuição de vacinas a partir do mecanismo de acesso COVAX, o 
qual é descrito num documento separado. 

Mecanismos para os tratamentos  
Tal como as vacinas, os tratamentos eficazes e seguros para doentes com COVID-19 constituirão 
uma poderosa intervenção para mitigar os efeitos da pandemia. Tal como acontece com as vacinas, 
haverá problemas de fabrico e expansão, que, em combinação com uma procura sem precedentes, 
colocarão fortes obstáculos ao acesso para muitos países e populações.   
 
Os tratamentos com potencial utilidade contra a COVID-19 diferem muito em termos de custo, perfil 
de segurança, disponibilidade e indicação; por isso, fazer previsões sobre a provável procura de 
agentes específicos será provavelmente muito complexo, dependendo de um vasto leque de fatores, 
como os requisitos reguladores de cada país, a população de doentes, as práticas de prescrição e os 
mecanismos de financiamento.  Neste preciso momento, a dexametasona7 é o primeira tratamento 
recomendado pela OMS contra a COVID-19 (indicado em doentes muito graves). Em devido tempo, 
surgirão outros tratamentos; a OMS monitorizará ativamente os dados clínicos sobre a eficácia e 
utilidade de tratamentos clínicos específicos e atualizará as suas orientações em conformidade.   
  
Consoante a tratamento, os países poderão optar por um mecanismo nacional de acesso (ou seja, 
uma estratégia liderada pelo país para negociar o acesso com o fabricante), mecanismos de acesso 
agrupado (vários países negociando iniciativas regionais de acesso ou outras) ou um mecanismo 
mundial de acesso. Por exemplo, a compra de dexametasona é muito recetiva a soluções nacionais, 
visto que se trata de um medicamento genérico da Lista Modelo de Medicamentos Essenciais da 
OMS, com um perfil de segurança favorável e cujo uso é, de modo geral, bem compreendido. Outros 
tratamentos, tais como os anticorpos monoclonais, estão ainda sob investigação e, portanto, 
sujeitos a uma regulação mais apertada e uma disponibilidade mais limitada, sendo, regra geral, 
mais caras e podendo todas elas candidatar-se a um mecanismo regional ou mundial de acesso, se 

 
7 Há outros esteróides que também podem ser eficazes (ver as orientações da OMS emitidas em 2 de 
Setembro de 2020. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Corticosteroids-2020.1 
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os resultados dos testes clínicos justificarem a distribuição em larga escala durante a pandemia de 
COVID-19.  Os mecanismos mundiais de acesso, quando indicado, devem funcionar de acordo com 
princípios básicos do quadro de distribuição mundial que regem as vacinas e os tratamentos 
(solidariedade, responsabilidade, transparência, capacidade de resposta às necessidades da saúde 
pública, equidade e justiça, preços acessíveis, colaboração e eficiência reguladora e de compras).  Se 
a comunidade  mundial determinar que se justifica um mecanismo mundial de distribuição para um 
ou mais tratamentos contra a COVID-19, ele pode ser criado segundo diretrizes semelhantes às do 
mecanismo proposto para o COVAX, em conformidade com os princípios organizacionais gerais do 
quadro mundial de distribuição.   
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Introdução 

As vacinas com um perfil alargado de segurança e eficácia constituirão ferramentas poderosas na 

prevenção de casos de COVID-19 e na erradicação da pandemia. Os investimentos sem precedentes 

e a colaboração mundial na área da investigação e desenvolvimento podem resultar na 

disponibilização de uma vacina a médio prazo. Espera-se, contudo, que haja problemas de fabrico e 

expansão que, combinados com uma procura inédita, coloquem sérios obstáculos ao acesso 

imediato às vacinas por parte de todas as pessoas delas necessitem. Por isso, uma vez 

disponibilizadas vacinas seguras e eficazes contra a COVID-19, o mundo será confrontado com o 

enorme desafio de garantir o acesso equitativo e a distribuição justa entre todos os países.  

 

Seguindo as disposições gerais do quadro mundial de distribuição para um acesso justo e equitativo 

aos produtos de saúde contra a COVID-19, o presente documento apresenta o mecanismo proposto 

para a distribuição justa das vacinas. 

Este documento descreve a proposta do Secretariado da OMS para a distribuição das vacinas 

contra a COVID-19 entre os países (não dentro dos países), especificamente no contexto do 

Mecanismo Mundial de Acesso às Vacinas contra a COVID-19 (COVAX), desenvolvido em 

colaboração com os parceiros do Acelerador ACT para as vacinas. Os princípios gerais e o quadro de 

acesso e distribuição equitativa de produtos de saúde contra a COVID-19 são descritos num 

documento separado.  
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Mecanismo COVAX de acesso às vacinas contra a COVID-19  

 Está a ser desenvolvido um mecanismo mundial de acesso às vacinas, sob a liderança da Gavi (a 
Aliança das Vacinas), a Coligação para Inovações na Preparação para as Epidemias, a OMS e outros 
parceiros mundiais do Acelerador do Acesso a Ferramentas contra a COVID-19. O Mecanismo 
COVAX reunirá todos os países participantes, independentemente do seu nível de rendimento, 
para a compra e distribuição das vacinas contra a COVID-19.  
 
O Mecanismo COVAX é um instrumento através do qual a procura e os recursos são agrupados 
para assegurar a disponibilidade e o acesso equitativo de todos os países às vacinas contra a 
COVID-19. Por conseguinte, todas as partes são convidadas a participar e todas as entidades 
participantes terão o benefício da garantia de acesso ao abastecimento de vacinas fornecidas pelo 
Mecanismo. O Compromisso Antecipado de Mercado do mecanismo COVAX (AMC) foi criado para 
angariar fundos que permitam à Gavi comprar doses da vacina para os países elegíveis do AMC do 
COVAX através do financiamento oficial de ajuda ao desenvolvimento, assim como através do 
apoio de fundações, doadores privados e fundos concessionais de bancos de desenvolvimento 
multilaterais. O AMC do COVAX ajuda a garantir que as economias elegíveis do AMC do COVAX 
possam participar no Mecanismo e através dele aceder às vacinas. As restantes economias deverão 
autofinanciar a sua participação no Mecanismo.  
 
Reconhecendo que, seguindo a abordagem normal de atuação, seriam necessários vários anos para 
desenvolver vacinas eficazes ou ainda mais tempo para garantir que essas vacinas chegassem a 
todas as pessoas que delas precisam, o Mecanismo COVAX irá acelerar esse processo, viabilizando 
investimentos numa carteira de várias vacinas candidatas ativamente geridas, expansão da 
capacidade de fabrico, transferência de tecnologias e produção de vacinas antes do seu 
licenciamento. Por outro lado, fomentará compromissos em matéria de futuras compras de 
vacinas, para aumentar a velocidade e a escala das vacinas disponíveis, depois de aprovadas. 
 
Os objetivos do Mecanismo são:  

• desenvolver uma carteira alargada, diversificada e ativamente gerida de vacinas candidatas 
contra a COVID-19, para maximizar a probabilidade de sucesso de várias candidatas, para 
que as melhores vacinas acabem por ser disponibilizadas e o seu fornecimento seja 
suficiente para as populações de maior prioridade em todo o mundo, para todos os 
participantes autofinanciados e para as economias elegíveis para o AMC do COVAX  

• entregar, pelo menos, dois mil milhões de doses das vacinas aprovadas até ao final de 2021  

• garantir o acesso de todas as economias participantes às vacinas aprovadas, e 

• pôr termo à fase aguda da pandemia até ao final de 2021.  
 
O fluxograma da Figura 1 mostra a interação entre os vários “sistemas” no seio do Pilar das vacinas 
do Acelerador ACT que contribuirão para assegurar o acesso às vacinas contra a COVID-19 a nível de 
país.  
 
Os princípios gerais para o acesso e distribuição (descritos num documento separado) servirão de 
base à definição dos objetivos e identificação da estratégia de resposta. Isso fornecerá elementos 
para as políticas de vacinação que serão baseadas em vacinas específicas aprovadas para utilização 
em populações específicas e que serão recomendadas pelo Grupo Consultivo Estratégico de Peritos 
em Vacinação (SAGE). 
 
Os princípios gerais também contribuíram para a definição do quadro de distribuição que está a ser 
usado para moldar o mecanismo de distribuição real das vacinas. O Mecanismo COVAX é visto como 
um instrumento mundial de acesso, com ligações a áreas de investigação, desenvolvimento e fabrico 
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da vacinas, destinado a garantir a distribuição e entrega das vacinas aprovadas aos países 
participantes. 
 
 
Fig. 1. Como o quadro de distribuição e o mecanismo de distribuição de vacinas contribuem para o acesso mundial às 
vacinas através do Mecanismo COVAX 

 
 

 
 

Objetivos 

Conforme se descreve no quadro de distribuição de produtos de saúde para a pandemia de COVID-
19, a OMS propõe que os princípios gerais de proteger as pessoas e os sistemas de saúde e de 
minimizar o impacto nas sociedades e economias devem determinar o processo de distribuição de 
produtos de saúde para a COVID-19 entre os diferentes países. Um programa de vacinação poderá 
ajudar a atingir esses objetivos, reduzindo as morbilidades graves e a mortalidade e conferindo 
ainda maior proteção, se uma vacina puder proteger contra a transmissão do SARS-CoV-2. Embora 
os recursos continuem a ser escassos, os programas de vacinação terão de priorizar certos grupos 
em detrimento de outros, antes de se expandir gradualmente o acesso a todos aqueles que possam 
ser beneficiados, à medida que as reservas aumentarem. 
 
Neste ponto da pandemia, um cenário razoável seria que os países se concentrassem primeiro em 
reduzir a mortalidade e proteger os seus sistemas de saúde, embora as reservas de vacinas contra 
a COVID-19 continuem a ser muito escassas.  
 
Importa notar que este é o atual pressuposto de trabalho para uma vacina com um perfil alargado 
de segurança e eficácia. Logo que sejam disponibilizadas vacinas específicas, o SAGE emitirá 
recomendações formais de políticas sobre essas vacinas, quando consideradas em termos da sua 
segurança e eficácia em populações específicas (ver Caixa 1). Essas recomendações abordarão 
igualmente a melhor utilização dos diferentes produtos, se existir mais do que uma vacina. Para 
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além disso, o Secretariado da OMS  está a elaborar orientações abrangentes para os países sobre a 
preparação e implementação dos programas, assim como a tomada de decisões a nível nacional. 
 

Grupos-alvo 

Num cenário razoável, com uma atenção inicial à redução da mortalidade e proteção do sistema de 
saúde, o passo seguinte é a identificação dos grupos-alvo correspondentes para maximizar o  
impacto com um abastecimento limitado. Em situações de limitações no fornecimento, os grupos-
alvo identificados são aqueles que devem receber a vacina antes dos outros, através das metas e 
objetivos da vacinação. 
 
A definição de grupos-alvo deve basear-se na análise mais atenta possível das evidências 
epidemiológicas e científicas a nível mundial, incluindo as diferenças entre os diversos contextos 

Caixa 1. O SAGE e o processo de políticas sobre vacinas  
 
A OMS emite recomendações sobre políticas para a melhor utilização possível das vacinas, com 
vista a orientar e apoiar os órgãos decisores dos países, nomeadamente os Grupos Consultivos 
Técnicos Nacionais para a Vacinação. Os fatores que devem ser tomados em consideração ao 
elaborar recomendações sobre políticas são: a epidemiologia da doença e o perfil clínico; os 
benefícios e desvantagens das várias opções de vacinas; valores relacionados com a 
importância dos efeitos desejáveis e não desejáveis; considerações de equidade; viabilidade e 
implicações nos recursos, incluindo considerações de ordem económica; valores e preferências 
sociais e aceitabilidade; oportunidades do sistema de saúde; e interação com outras 
intervenções existentes e estratégias de controlo.  
 
Para emitir essas recomendações sobre políticas, a OMS é aconselhada pelo Grupo Consultivo 
Estratégico de Peritos em Vacinação (SAGE). Existe também um grupo de trabalho dedicado à 
COVID-19 que está continuamente a analisar as novas evidências e está encarregado de 
elaborar projetos de recomendações que serão examinados pelo SAGE.  
 
Devido à escassez das reservas de vacinas, é preciso definir as populações prioritárias de acordo 
com um processo firme e transparente. Por conseguinte, o SAGE está a elaborar 
recomendações sobre populações prioritárias, com base num quadro de valores e princípios, 
bem como nos objetivos da vacinação. A priorização deverá ter em conta as grandes limitações 
iniciais no fornecimento de vacinas, que deverá ter um aumento gradual ao longo do tempo. 
 
No seu processo de formulação de políticas, o SAGE terá em consideração as populações 
prioritárias em função dos dados específicos das vacinas. Dado o largo espectro de populações-
alvo da vacinação e a grande variedade de plataformas tecnológicas usadas no 
desenvolvimento das vacinas candidatas, terão de ser considerados, entre outras,  os dados 
específicos dos produtos em matéria de desempenho das vacinas nas diferentes populações-
alvo e as informações sobre rotulagem dos produtos, o que poderá resultar em recomendações 
mais restritas para certas populações. As políticas de vacinação serão atualizadas à medida que 
outros produtos chegarem ao mercado e existam mais dados sobre o desempenho das vacinas.  
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geográficos e sociais. Os grupos-alvo devem ser definidos com base no perfil de produtos específicos 
e são aqueles para quem seria recomendada uma vacina específica.  
 
Enquanto as reservas do produto permanecerem limitadas, os grupos-alvo devem distribuídos por 
escalões8 que terão acesso gradual à vacina, por ordem decrescente de prioridade. Os escalões 
podem ser constituídos por diferentes grupos-alvo considerados com prioridade semelhante. O 
escalão 1 pode ser limitado a alguns grupos-alvo, mas todos os grupos populacionais que possam 
beneficiar do acesso a uma vacina devem ter acesso à vacinação em devido tempo e ser incluídos 
nos escalões seguintes.  
 
Na ausência de informação específica sobre o produto, este documento utiliza grupos-alvo 
indicativos e assume que uma vacina tem um amplo perfil de segurança e eficácia (ver Caixa 2). 
Estes grupos-alvo terão de ser formulados pelo SAGE logo que, entre outros, estejam disponíveis 
produtos específicos. 

 
Para a maioria dos países, uma distribuição igual a 20% da população seria suficiente para cobrir a 
maioria da população, incluindo os grupos-alvo inicialmente priorizados (quer estes sejam os 
grupos-alvo indicativos acima mencionados ou outros grupos, tais como os profissionais essenciais). 
Dando prioridade inicial a esses grupos, um programa de vacinação pode alcançar um enorme 
impacto na redução das consequências da pandemia, mesmo numa situação de limitações ao 
abastecimento.  
 
A OMS reconhece que a percentagem de todas as populações de risco varia conforme os países; a 
meta de 20% é considerada uma base para a distribuição inicial, que deverá aumentar à medida que 
surgirem mais produtos.  

 
8 Escalões são combinações de diferentes grupos-alvo considerados de prioridade semelhante. 

Caixa 2. Grupos-alvo indicativos para vacinação  
 
Este documento traça um cenário razoável dos grupos-alvo para atingir o objetivo de reduzir a 
mortalidade e proteger o sistema de saúde, O escalão 1 poderá eventualmente incluir os 
seguintes grupos-alvo: 

• Profissionais da linha da frente em contextos de cuidados de saúde e sociais  

• Pessoas com mais de 65 anos de idade 

• Pessoas com menos de 65 anos que tenham patologias concomitantes que os 
coloquem em maior risco de morte. 

 
Os profissionais da linha da frente em contextos de cuidados de saúde e sociais podem ter 
prioridade, visto que são essenciais para tratar e proteger a população e estão em contacto 
próximo com pessoas infetadas, prestando cuidados a grupos de alto risco de mortalidade. Os 
dados epidemiológicos iniciais revelaram que os adultos com mais de 65 anos e os que têm 
certas co-morbilidades correm maior risco de morrer por COVID-19. Contudo, essas evidências 
poderão evoluir, à medida que são recolhidos e avaliados mais dados em diferentes contextos.  
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Calendário 

O impacto da escassez de vacinas será maior, se o mecanismo proposto de acesso e distribuição 
ditar a distribuição das vacinas por todos os países. Por essa razão, é essencial que todos os países 
tenham acesso rápido às vacinas, à medida que esta ficarem disponíveis.  
 
A justa distribuição de vacinas combinará o princípio de justiça, para satisfazer as necessidades 

básicas de todos os países ao mesmo tempo nas fases iniciais (isto é, com base numa distribuição 

proporcional), assim como o princípio da equidade, para ter em conta as diferenças nos perfis de 

risco dos países. 

 

Propõe-se que a priorização da distribuição aos países seja introduzida em duas fases (ver Figura 2): 

na fase 1, as doses serão distribuídas proporcionalmente a todos os países participantes e na fase 2 

deverá ser tido em conta o risco dos países para estabelecer o ritmo  a que deverão receber 

quantidades adicionais.  

 

Por outro lado, para garantir a disponibilidade de quantidades suficientes das vacinas para dar 

resposta e gerir situações humanitárias, destacamentos e outras situações relacionadas com 

emergências, algumas doses da vacina devem ser reservadas como “tampão humanitário”. Essas 

reservas de tampão humanitário serão disponibilizadas aos parceiros da implementação, 

organizações humanitárias e outras organizações relevantes que são, em muitos casos, os primeiros 

agentes a administrar vacinas nesses contextos. O tampão ainda está em estudo, mas pretende-se 

que sirva as populações mais vulneráveis, como, por exemplo, os refugiados ou os requerentes de 

asilo e aqueles que se dedicam a aliviar o seu sofrimento. Os mecanismos de distribuição 

acompanharão as decisões sobre a distribuição no seio dos países, para evitar a “dupla contagem” 

das populações que podem ser servidas através do mecanismo geral de distribuição ou do tampão 

humanitário. As modalidades de acesso, o calendário e o financiamento desse tampão serão 

determinados com o envolvimento de uma vasta gama de parceiros relevantes. 

 
Fig. 2. Duas fases de distribuição com grupos-alvo indicativos: alguns países podem ser priorizados na Fase 2. 
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Fase 1. Distribuição proporcional a todos os países 

 

Dada a ubiquidade da COVID-19, todos os países deverão receber, na Fase 1, uma reserva inicial 
de vacinas com base num esquema proporcional de distribuição. Para além disso, uma vez que se 
desconhece quando haverá uma vacina disponível, qual será a evolução da pandemia em 
diferentes regiões e se e quando estarão disponíveis outros produtos de saúde, tais como os 
tratamentos, uma distribuição proporcional permitirá assegurar a todos os países elegíveis do 
quadro mundial de distribuição que receberão um número considerável de doses da vacina e 
incentivará muitos países a participarem num mecanismo e processo comuns.   

 
Através da definição de populações-alvo e das estimativas demográficas, o Secretariado da OMS 
considera que doses equivalentes a 20% da população de cada país serão suficientes para cobrir a 
maioria dos grupos-alvo inicialmente priorizados para ajudar a evitar um elevado número de mortes, 
reduzir as consequências sociais e económicas e eventualmente mudar o curso da pandemia. Esta é 
definida como a população do Escalão 1. Esta percentagem representa uma quantidade base para a 
distribuição e garante a previsibilidade de todos os países participantes no Mecanismo COVAX. 
Também importante é o facto de uma percentagem fixa permitir flexibilidade na utilização dessas 
doses, de acordo com as necessidades e os contextos nacionais e de acordo com as recomendações 
emitidas pelo SAGE, logo que existirem vacinas.  
 
Reconhecendo que não haverá disponibilidade imediata de vacinas em quantidades suficientes para 
satisfazer o número de doses previstas na Fase 1, torna-se necessário gizar um esquema de 
distribuição  gradual. Na Fase 1, todos os países deverão receber gradualmente tranches suficientes 
para cobrir cada subgrupo dos grupos-alvo do Escalão 1, antes de se contemplar a distribuição a 
outros grupos-alvo do mesmo escalão. Assim, será disponibilizada uma tranche inicial de doses aos 
países, para que possam cobrir 3% da população9,10. Esta quantidade permitirá, por exemplo, vacinar 
os profissionais da linha da frente que trabalhem em contextos de cuidados sanitários e sociais11 na 
maioria dos países. Ao decidir estabelecer uma base de referência de 3%, a OMS pretende garantir 
que essa quantidade satisfará as necessidades de sistemas de saúde com bons recursos, sem 
penalizar os países com uma menor percentagem de profissionais de cuidados sanitários e sociais. 
Outras tranches se seguirão gradualmente, à medida que a disponibilidade seja maior, ao ponto de 
cobrir até 20% da população nacional em todos os países.  
 
É preferível que os países sigam as recomendações de política do SAGE e utilizem as doses 
disponíveis para os grupos-alvo definidos por aquele grupo, mas poderá ser necessário ter em 
consideração os contextos e as características nacionais para a utilização de uma vacina em cada 
país. O Secretariado da OMS reconhece o direito de cada país a decidir qual a utilização que dará à 
vacina no seu território, mas encoraja os países a considerarem essas recomendações e a serem 
transparentes nos seus processos de tomada de decisões e utilização final a dar à vacina.  
 
Dada a incerteza quanto à disponibilidade de uma vacina, o facto de as vacinas serem preventivas 
e a incerteza acerca de outros fatores que podem afetar o curso da pandemia nas diferentes 
regiões, um esquema proporcional representa uma abordagem simples para garantir a 

 
9 A marca dos 3% foi considerada com base nos dados sobre médicos, enfermeiros, parteiras e agentes comunitários de saúde que 
indicavam variabilidade em todo o mundo, oscilando entre 0,0001% e, aproximadamente, 3%. Este é um potencial primeiro limiar 
indicativo a nível mundial e não pretende determinar que os países não devam considerar outros tipos de profissionais de cuidados de 
saúde e sociais ou não expandir a vacinação a outros trabalhadores essenciais à medida que as tranches forem distribuídas aos países. 
10 Num cenário em que o abastecimento inicial não possa garantir uma primeira tranche de 3%, serão feitas considerações para distribuir 
de forma incremental uma percentagem menor a todos os países (mantendo a proporcionalidade para as suas populações – por exemplo, 
2%), para que todos possam ter acesso às vacinas da tranche inicial. 
11 Tendo em consideração todas as categorias relevantes de trabalhadores (isto é, não só médicos, enfermeiros e técnicos, mas também 
outras pessoas que trabalhem nestes cenários). 
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previsibilidade, tanto para os fabricantes participantes como para os países, ao mesmo tempo que 
o impacto é otimizado.  
 
Os fabricantes poderão ter uma ideia sobre a potencial procura e a distribuição geográfica dos seus 
produtos, através do mecanismo mundial de acesso COVAX. Por outro lado, os países poderão 
sentir-se mais encorajados a aderirem ao esquema mundial de distribuição, se souberem 
antecipadamente qual o eventual número de doses a que terão acesso durante a primeira fase.  
 
De preferência, todos os países receberão doses suficientes da vacina para cobrirem as tranches 
e/ou o escalão inicial (em tranches até 20% da distribuição na Fase 1), antes de outros países 
receberem doses para a sua tranche e/ou escalão seguinte. Todas as doses disponíveis para uma 
ronda de distribuição serão distribuídas em devido tempo, assegurando que não ficarão 
armazenadas por falta de prontidão ou financiamento num determinado país. Neste contexto, são 
consideradas duas principais flexibilidades para garantir que as quantidades serão distribuídas com 
eficácia: 

• Podem ser abertas exceções para permitir que os países receberão as doses necessárias para a 
sua próxima tranche e/ou escalão, se houver disponibilidade de stock que não possa ser 
absorvida nesse momento por outros países. Logo que esses problemas técnicos fiquem 
resolvidos, os países que não puderam receber as doses deverão recebê-las o mais rapidamente 
possível, à medida que produtos adicionais fiquem disponíveis, até que recuperem.  

• Podem ser abertas exceções relativamente às quantidades por ronda de distribuição aos 
pequenos Estados, onde poderá ser menos dispendioso fornecer num único envio mais do que a 
percentagem da tranche e/ou escalão em causa, por terem pequena densidade populacional 
(limite mínimo ainda a determinar).  

 

Fase 2. Distribuição ponderada com base na avaliação do risco 

 

Uma vez coberta 20% da população por país (i.e., Escalão 1), a Fase 2 do processo de distribuição 
expandirá progressivamente o acesso para continuar a cobrir uma maior parcela da população em 
todos os países. 

 
No momento da fase 2, em caso de atrasos devidos a constrangimentos graves no abastecimento, a 
distribuição das doses da vacina deverá considerar ajustes, usando a distribuição ponderada abaixo 
proposta.  
O calendário da distribuição das doses, logo que fiquem disponíveis, será determinado pela 
utilização de critérios claramente definidos e transparentes. Quantidades cada vez maiores serão 
distribuídas a todos países participantes, permitindo a vacinação de outros grupos, além dos grupos-
alvo iniciais. Expandir os grupos-alvo pode ajudar a consolidar a redução da mortalidade e atingir 
metas adicionais, tais como a redução de morbilidades e a transmissão e promover uma força de 
trabalho sustentável. Eventualmente, a vacina ficará disponível e acessível a todos aqueles que 
dela possam beneficiar.  
 
 A priorização e a quantificação dos produtos para cada ronda de distribuição devem basear-se 
numa avaliação do risco através da determinação de: ameaça – potencial impacto da COVID-19 num 
país, avaliada através dos dados epidemiológicos - e vulnerabilidade – a vulnerabilidade de um país 
com base nos sistemas de saúde e fatores populacionais. 
 
Usando estes critérios, a análise identificará os países de maior risco, que devem receber vacinas 
mais rapidamente dos que os países considerados de menor risco. Abaixo, apresentam-se 
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considerações gerais, com uma descrição detalhada dos indicadores e metodologia incluídos nos 
Anexos 1 e 2. A escolha da métrica mais apropriada para avaliar os riscos de um país baseia-se em 
considerações de relevância, na qualidade dos dados e no seu grau de completamento. Poderão ser 
feitos ajustes, quando surgir mais informação.  

Ameaça 
Embora o vírus SARS-CoV-2 esteja presentemente disseminado por todo o mundo, a COVID-19 
afecta os países de modo diferente. Por conseguinte, a priorização deverá ter em conta a evolução 
da epidemiologia do vírus e outros fatores que possam exacerbar o impacto da pandemia num 
determinado contexto. São propostas duas análises para avaliar o nível de ameaça: (1) o número 
reprodutivo efetivo e sua tendência e (2) a co-circulação dos vírus da gripe. Estas análises são 
descritas em pormenor no Anexo 1. Vulnerabilidade  
As pandemias pressionam a vulnerabilidade dos sistemas e podem pôr significativamente em risco a 
prestação de cuidados essenciais. Estes critérios destinam-se a priorizar os países que se encontram 
em maior risco, devido à fragilidade dos seus sistemas de saúde e/ou ao facto de a pandemia ter 
exaurido as capacidades existentes. Serão usadas duas análises, para avaliar essas vulnerabilidades: 
(1) a capacidade dos sistemas de saúde de acordo com o índice de cobertura universal de saúde e (2) 
a ocupação das camas hospitalares. Estas análises são apresentadas no Anexo 1. 

Outras considerações sobe os critérios  
Será prestada especial atenção aos países que possam subitamente enfrentar surtos maiores ou 
desastres nacionais durante o processo de distribuição. 
 
O conjunto de critérios proposto deverá permitir a consistência e a comparabilidade entre todos os 
países, uma vez que a maioria destes dados estão disponíveis e são sistematicamente notificados ao 
Secretariado da OMS. Poderão ser necessários requisitos de notificação adicionais relativamente à 
ocupação de camas, mas não se prevê que isso constitua uma grande pressão sobre os países 
participantes. Outros fatores potencialmente importantes, tais como o excesso de mortalidade ou as 
taxas de mortalidade e o número de profissionais de saúde que podem adoecer com a COVID-19, 
não foram incluídos, porque foram considerados como constituindo desafios significativos, devido à 
falta ou à variabilidade dos dados e inconsistências na notificação em todo o mundo. Contudo, 
devido às incertezas sobre a evolução da pandemia, os parâmetros propostos serão revistos mais 
perto do início da Fase 2, para avaliar a sua viabilidade e relevância para a necessária avaliação de 
risco nos países. Prevê-se que, à medida que a pandemia evolui, a par da capacidade de testagem  e 
notificação, poderá ser necessário acrescentar diferentes indicadores, como, por exemplo, as taxas 
de mortalidade por grupo etário, para garantir uma melhor representação das ameaças que se 
colocam aos países. 

Condições-limite 

A distribuição de vacinas deverá também considerar fatores relativos aos produtos e específicos dos 
países. Este quadro depende, não apenas das quantidades dos produtos disponíveis, mas também 
das características dos produtos, seu perfil de segurança e eficácia e considerações de ordem 
logística relativamente à sua distribuição e oportunidade. Por outro lado, a distribuição deve 
considerar o contexto e a capacidade dos países para absorverem e utilizarem as doses que lhes 
forem atribuídas. O contexto dos países será igualmente usado para compreender e informar as 
decisões sobre que produtos serão mais apropriados para esse contexto. Se forem identificadas 
limitações nas capacidades dos países como obstáculo à distribuição e utilização, a OMS e os seus 
parceiros darão todo o apoio necessário para facilitar uma utilização oportuna. Estão a ser 
desenvolvidos esforços para elaborar orientações pormenorizadas e materiais de formação 
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destinados a ajudar os países na rápida introdução das vacinas, os quais serão adaptados aos 
contextos locais e aos objetivos programáticos nacionais da vacinação contra a COVID-19. Os 
parceiros do COVAX estão a estudar que apoio financeiro devem prestar aos países necessitados de 
assistência técnica e de abastecimento. O elemento do planeamento do fornecimento mais sensível 
ao tempo será, provavelmente, o equipamento da cadeia de frio. 
 
O mecanismo de distribuição tentará garantir, na medida do possível, a melhor correspondência 
possível entre as vacinas disponíveis, as preferências dos países e a adequação ao contexto. 
 
Estas considerações sobre limitações podem ser integradas em duas categorias e estão explicadas 
mais em pormenor no Anexo 2, em dois títulos: fornecimento e características dos produtos e 
contexto dos países.  

Considerações sobre governação 

O êxito do quadro mundial de acesso e distribuição, bem como o correspondente mecanismo de 
distribuição, requerem a responsabilização de todos os países e organizações participantes. Por esse 
motivo, é imperioso criar um mecanismo de governação para supervisionar e gerir o processo. A 
transparência e o consenso em torno de medidas claras de sucesso, notificação regular, divulgação 
da informação a vários públicos, gestão eficaz do programa e as comunicações são essenciais para 
conquistar a confiança e a adesão às regras de compromisso estabelecidas.  
 
Esta secção descreve a governação proposta para o mecanismo de distribuição de vacinas. A 
governação da distribuição dos tratamentos e meios de diagnóstico será discutida e estabelecida 
quando surgir a necessidade. 
 
Os princípios mais importantes a considerar na identificação de opções de governação do 
mecanismo de distribuição de vacinas, destinados a garantir a responsabilização perante os países 
participantes são:  

• garantir a participação de todas as entidades relevantes  

• garantir a independência do processo e órgão de tomada de decisões para assegurar 
a proteção contra influências indevidas  

• salvaguardar a transparência da composição e funcionamento de cada uma das 
estruturas do mecanismo de governação  

• instalar mecanismos fortes de responsabilização  

• tornar públicos todos os contributos e decisões (documentos comprovativos, atas de 
reuniões, decisões finais, membros individuais e respetivas declarações de 
potenciais conflitos de interesses)  

• garantir a simplicidade e o dinamismo possíveis para assegurar rápidas tomadas de 
decisões. 

 
Com base nestas considerações, a governação proposta para a distribuição de vacinas utiliza os 
órgãos de decisão existentes da OMS e de outras organizações parceiras, bem como a sua interação 
com o Mecanismo COVAX. Assim, a estrutura será constituída por dois órgãos principais.  
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1. Grupo de Ação Conjunto para a Distribuição.  Ao Grupo de Ação caberá a principal 
responsabilidade por preparar as propostas de distribuição com base em considerações 
inspiradas nos dados. Será constituído pela OMS e o Escritório do Mecanismo COVAX no seio 
do Secretariado da Gavi, para reunir rapidamente a informação trans-organizacional  
necessária para articular as propostas conjuntas de distribuição das vacinas. É crucial que a 
informação seja partilhada entre as duas organizações, para garantir um processo rigoroso e 
eficiente em todas as várias interfaces. O Grupo de Ação será apoiado por pessoal dedicado 
do Secretariado da OMS, que será responsável pela coordenação, organização, 
comunicação, dirigir o modelo preliminar de distribuição e recolher dados que facilitem a 
monitorização e a avaliação. Isso permitirá a continuidade e a capacidade para explicar a 
interação na distribuição de tratamentos, meios de diagnóstico e vacinas. 

2. Grupo independente de validação da distribuição. Constituído por peritos técnicos, este 
grupo validará as propostas de distribuição apresentadas pelo Grupo de Ação Conjunto para 
a Distribuição, certificando-se de que é um grupo tecnicamente informado, transparente e 
livre de conflitos de interesse. Está previsto que o grupo de validação seja constituído por 
peritos independentes nomeados conjuntamente por membros do COVAX (OMS, Gavi e 
Coligação para Inovações na Preparação para as Epidemias) e outros parceiros e partes 
interessadas relevantes, com observadores de organizações da sociedade civil e 
representantes dos países participantes no Mecanismo COVAX. As decisões sobre a 
distribuição caracteriza-se como uma decisão/recomendação forte com alguma flexibilidade, 
para permitir ajustes por razões excecionais e claramente definidas, tais como considerações 
específicas de natureza operacional. As decisões serão transmitidas ao Escritório do 
Mecanismo COVAX para serem implementadas com o apoio de agências de compras como a 
UNICEF e o Fundo Renovável da PAHO. 

 
A Tabela 1 apresenta uma breve descrição das responsabilidade e mecanismos de supervisão dos 
órgãos acima mencionados e do secretariado do Mecanismo COVAX. 
 
 
 
Tabela 1. Responsabilidades e supervisão da distribuição no que respeita ao Mecanismo COVAX  

 

Organismo Descrição 

Grupo de ação 
para a distribuição 
conjunta  

Responsabilidades: 
• apresentar uma proposta de decisão para a distribuição baseada 

no modelo de distribuição orientado por dados (coordenação de 
contributos/comunicação entre todas as partes interessadas, 
execução e manutenção do modelo de distribuição) 

• apoiar o grupo independente para a validação da distribuição 
(reunir o organismo, manter a sua composição atualizada, garantir a 
transferência de documentação relevante)  

Composição: OMS e Escritório do Mecanismo COVAX (Gavi) 
Supervisão a cargo de: 

• principais agências, com transparência para todos os participantes 
Com o apoio da OMS e da Gavi 

Escritório do 
Mecanismo COVAX 

Responsabilidades: 
• implementar a decisão de distribuição com base na proposta de 

distribuição validada  
• fornecer contributos ao Grupo de Ação para a Distribuição 

Conjunta (nomeadamente, previsões de procura/oferta, preços e 
financiamento)  
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Composição: Gavi 
Supervisão a cargo de: 

• países participantes, como parte da governação mais alargada do 
mecanismo COVAX    

Grupo 
independente para 
a validação da 
distribuição  
 

Responsabilidades: 
• proceder à validação de dados/documentação  
• validar a proposta de distribuição 
• elaborar relatórios para garantir a transparência aos órgãos 

diretivos 
Composição: peritos independentes  

 
A governação geral do mecanismo COVAX e as ligações entre os seus órgãos encontram-se ainda em 
fase de desenvolvimento. Assim, as relações do mecanismo com as diversas estruturas de governação 
existentes serão esclarecidas numa fase posterior.  
 
A Figura 3 representa, de forma esquemática, as interligações previstas entre o mecanismo COVAX e 
a governação do mecanismo de distribuição. 
 
Fig. 3. Governação do mecanismo de distribuição no que respeita ao Mecanismo COVAX  
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Anexo 1: Potencial metodologia proposta para a avaliação dos riscos  

Apresentam-se neste anexo aspetos específicos das análises propostas e utilizadas como base para a 
avaliação dos riscos no país. Para esta proposta, foram levadas a cabo uma análise aprofundada e 
uma consulta com peritos, mas os critérios e a metodologia podem ser modificados à medida que 
surgirem novos conhecimentos que contribuam para uma melhor compreensão dos riscos da 
COVID-19 nos diferentes países. 

Ameaça 

Número reprodutivo efetivo e respetiva tendência  
O número reprodutivo efetivo (Rt) representa o número médio de casos secundários por caso 
primário em tempo real (t), numa população constituída por hospedeiros suscetíveis e não 
suscetíveis. É proposta a utilização do Rt e a tendência do Rt porque a combinação das duas variáveis 
ajuda a esclarecer a dinâmica da epidemia de COVID-19 num país, mais do que apenas num 
determinado ponto no tempo. A interpretação do seu conjunto exigirá uma avaliação técnica de 
peritos.  

Metodologia detalhada 
O Rt é calculado numa região ou aglomerado de interesse (a nível nacional ou subnacional), 
utilizando o EpiEstim12, com base no número de casos diários notificados pelo país (confirmados, 
suspeitos ou ambos) e o intervalo de série esperado. O ponto de partida é o primeiro dia de uma 
sequência de três dias consecutivos com um caso notificado. O Rt é calculado em janelas semanais 
móveis, com uma média de intervalo de série paramétrico de 4,8 dias e um desvio padrão de 2,313, 
14, 15. 
 
As projeções são executadas com base no Rt estimado, no número estimado de casos de infeção e 
em outros parâmetros, entre eles, a aplicação ou alívio de determinadas medidas de saúde pública, 
num dado momento. Isto é realizado com o CovidSIM16. Este modelo baseia-se num modelo SEIR 
determinístico padrão – “modelo parcelar” – para casos suscetíveis [S], expostos [E], infecciosos [I] e 
recuperados/removidos [R]. Esta ferramenta foi desenvolvida especificamente para a COVID-19 por 
um grupo de modelizadores do Instituto de Epidemiologia Clínica e Biometria Aplicada da 
Universidade Eberhard Karls de Tübingen, na Alemanha. A maioria dos parâmetros utilizados baseia-
se na mais recente literatura conhecida. Os parâmetros destinam-se a refletir os padrões de 
transmissão do SARS-CoV-2 (fases e períodos), tendo em conta a população, gravidade, 
contagiosidade, deteção e intervenções.  
 
Limitações: O Rt calculado baseia-se em casos notificados observados e não considera os casos 
assintomáticos ou não notificados. Os parâmetros utilizados para modelar os padrões de 
transmissão do SARS-CoV-2 e a gravidade da doença baseiam-se na revisão da literatura atual, a qual 
pode não refletir o atual comportamento do vírus no país. 
 

 
12 Cori A, Ferguson NM, Fraser C & Cauchemez S. A new framework and software to estimate time-varying reproduction numbers during 

epidemics. American Journal of Epidemiology, 2013; 178(9):1505–1512 ( https://doi.org/10.1093/aje/kwt133). 
13 Liu Y, Funk S, Flasche S. The contribution of pre-symptomatic infection to the transmission dynamics of COVID-2019. Wellcome Open 

Research 2020, 5-58( https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.15788.1). 
14 Nishiura H, Linton NM, Akhmetzhanov AR. Serial interval of novel coronaviru)s (COVID-19) infections. International Journal of Infectious 

Diseases 2020; 93:284-286 (https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.060).  
15 Peak CM, Kahn R, Grad YH, Childs LM, Li R, Lipschitz M et al. Individual quarantine versus active monitoring of contacts for the 

mitigation of COVID-19: a modelling study. The Lancet Infectious Diseases, 2020; 20(9):1-25-1033 (https://doi.org/10.1016/S1473-
3099(20)30361-3).  
16 MRC Centre for Global Infectious Disease Analysis, Imperial College London COVID-19 (https://covidsim.org/v2.20200903/) 

https://urldefense.com/v3/__https:/doi.org/10.1093/aje/kwt133__;!!EIXh2HjOrYMV!NpiJWLxOuYWsvDkQImiQw5dvZ3ACBO7x3COVByJmQLtVnQTLrm_zaJ6ZIVv_WQ-1oGRG$
https://doi.org/10.12688/wellcomeopenres.15788.1
https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.02.060
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30361-3
https://doi.org/10.1016/S1473-3099(20)30361-3
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Circulação concomitante de vírus da gripe ou outros agentes patogénicos epidémicos (por 
exemplo, sarampo, vírus sincicial respiratório e meningite)  
Apesar da incerteza sobre a sazonalidade da COVID-19, existe a preocupação de que outros vírus 
respiratórios, como os que causam a gripe sazonal, acarretem desafios adicionais significativos para 
os países, uma vez que podem: (1) ter impacto nas capacidades de testagem e outras funções dos 
sistemas de saúde e (2) aumentar o perfil de risco dos grupos populacionais alvo da COVID-19 (por 
exemplo, as pessoas idosas). Por consequência, é proposto um indicador adicional que consiste na 
localização hemisférica dos países, se bem que este tenha um menor peso quando comparado com 
outros indicadores propostos. Esta localização hemisférica está em conformidade com os padrões da 
sazonalidade da gripe17.  
 

Vulnerabilidade  

Capacidade dos sistemas de saúde 
O indicador proposto para ponderar a capacidade dos sistemas de saúde é o  índice de cobertura de 
serviços da cobertura universal de saúde, que conjuga diversos indicadores de marcadores da 
cobertura de serviços numa única medida sumária. As intervenções dos marcadores incluem a saúde 
reprodutiva, materna, neonatal e infantil, as doenças infecciosas, as doenças não transmissíveis e a 
capacidade e acesso aos serviços por parte da população em geral e dos mais desfavorecidos. 
 
A notificação dos indicadores é realizada numa escala sem unidades de 0 a 100, representando a 
média geométrica de 14 indicadores de marcadores da cobertura dos serviços de saúde. É utilizada 
como medida para atingir o indicador 3.8.1. do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável 3 (Garantir 
uma saúde de qualidade e promover o bem-estar para todos e em todas as idades) e tem uma 
frequência variável de recolha de dados (1-5 anos).  

Ocupação de camas de hospital e unidades de cuidados intensivos 
Conforme recomendado nos critérios de saúde pública, para ajustar a saúde pública e as medidas 
sociais no contexto da COVID-1918, os países são aconselhados a verificar continuamente se os seus 
sistemas de saúde conseguem fazer face a um eventual ressurgimento de casos ao longo da 
pandemia. Para tal,  será necessário verificar se o número de novos casos que requerem 
hospitalização é menor do que a capacidade máxima estimada de camas nos hospitais e nas 
unidades de cuidados intensivos do sistema de saúde (isto é, o sistema de saúde suporta novas 
hospitalizações, sem ficar sobrecarregado, enquanto mantém a prestação de serviços de saúde 
essenciais). De acordo com esta recomendação e reconhecendo a limitada capacidade das unidades 
de cuidados intensivos de alguns países, sugere-se uma combinação de avaliação da ocupação de 
camas de hospital e de unidades de cuidados intensivos, com vista a estimar de forma dinâmica a 
vulnerabilidade dos sistemas de saúde.  
 
É importante reconhecer que indicadores como o Rt e a tendência do Rt, bem como a ocupação de 
camas nos hospitais e nas unidades de cuidados intensivos (e potencialmente outras, à medida que 
este quadro evolui) requerem uma avaliação qualitativa por um perito técnico independente, a fim 
de se categorizar corretamente a ameaça. Torna-se assim importante para o mecanismo recorrer a 
um órgão técnico independente para a tomada de decisões, que garanta total transparência do 
processo e dos fundamentos das decisões.  

 
17 HirveS, Newman LP, Paget J, Azziz-Baumgartner E, Fitzner J, Bhat N et al. Influenza seasonality in the tropics and subtropics – when to 

vaccinate? PLoS ONE, 2016; 11(4):e0153003 (https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153003). 
18 WHO Public health criteria to adjust public health and social measures in the context of COVID-19 Annex to Considerations in adjusting 
public health and social measures in the context of COVID-19.  Geneva: World Health Organization; 2020 
(https://www.who.int/publications/i/item/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19). 

https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4834
https://www.who.int/data/gho/indicator-metadata-registry/imr-details/4834
https://urldefense.com/v3/__https:/doi.org/10.1371/journal.pone.0153003__;!!EIXh2HjOrYMV!NpiJWLxOuYWsvDkQImiQw5dvZ3ACBO7x3COVByJmQLtVnQTLrm_zaJ6ZIVv_WZ_deBC7$
https://www.who.int/publications/i/item/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19
https://www.who.int/publications/i/item/public-health-criteria-to-adjust-public-health-and-social-measures-in-the-context-of-covid-19
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Anexo 2: Considerações detalhadas para as condições-limite  

Fornecimento e características dos produtos 
O quadro de distribuição foi concebido para fornecer critérios objetivos que serão aplicáveis 
independentemente do fornecimento dos produtos. Este fornecimento manter-se-á incerto, uma 
vez que os produtos se encontram ainda em fase de desenvolvimento e é difícil prever aqueles que 
serão considerados seguros e eficazes para uso em seres humanos. Contudo, é importante 
reconhecer que os produtos terão caraterísticas distintas e poderão adequar-se mais a 
determinados grupos da população do que a outros (por exemplo, algumas vacinas poderão ser mais 
ou menos apropriadas para pessoas mais idosas). Isto limitará a forma como os produtos são 
utilizados.  
 
Do ponto de vista logístico, se for necessária uma segunda dose da vacina contra a COVID-19, um 
país deverá receber a mesma vacina que antes lhe tinha sido atribuída. Evitar a co-circulação de 
produtos nos países é também menos desejável, uma vez que poderá conduzir a erros médicos e 
dificuldades no rastreio de eventos adversos após a vacinação. No entanto, ela pode tornar-se 
necessária no caso de serem indicados produtos diferentes para populações diferentes ou por 
questões de restrições ao abastecimento.  
 
Por fim, para maximizar o abastecimento de produtos, os países recetores deverão informar sobre a 
sua utilização efetiva dos produtos já atribuídos e sobre as reservas existentes, antes da expedição 
da tranche seguinte. Isso facilitará o planeamento e evitará que se retenham reservas nacionais de 
vacinas por utilizar, enquanto num contexto diferente elas constituem uma necessidade premente. 
Também é recomendado que essa situação seja prevenida, para evitar a existência de reservas 
nacionais de vacinas com validade expirada ou que fique bloqueada uma cadeia de frio que possa 
ser necessária para outras vacinas.  
 
Embora esta condição-limite não dite por si só o número total de doses a serem atribuídas a um 
país, será estabelecido um limite mínimo de doses por remessa, por questões práticas de custo-
eficácia da expedição. Por conseguinte, no caso de alguns países que apenas necessitam de muito 
poucas doses, as expedições futuras poderão ser antecipadas, ultrapassando na prática esse mínimo 
para além da distribuição gradual prevista. Em caso de restrições graves ao abastecimento, poderá 
existir uma quota máxima para o total de vacinas que um país pode receber, a fim de garantir a 
outros o acesso equitativo e atempado. 
 
À medida que uma maior oferta e procura se tornarem mais claras, será compilado um plano de 
distribuição que contemplará o planeamento das diferentes fases, com base nos dados de previsão 
que forem surgindo. Isto será sustentado por boas práticas de otimização de inventários.  
 

Contexto do país 
Tal como acontece com todas as contramedidas médicas, a importação e utilização terão ser feitas 
em conformidade com os regulamentos nacionais. Nesse sentido, cada país terá de planificar a 
distribuição dos produtos e a realização e seguimento das campanhas, tendo em conta os respetivos 
requisitos, práticas, capacidades e recursos nacionais específicos.  
 
As três áreas principais que se seguem sublinham estes preparativos.  

• Considerações legais: assumem geralmente a forma de acordos entre a entidade que 
fornece os produtos e o país que os requisita. O acordo inclui termos e condições aplicáveis 
aos produtos (sejam comprados ou doados) e clarifica as responsabilidades das partes 
envolvidas.  
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• Requisitos regulamentares: uma vez que será necessária uma autorização prévia da 
autoridade reguladora (ou isenção dessa autorização) das vacinas antes da expedição dos 
produtos, cada país deverá estar ciente do tipo de via regulamentar que deverá utilizar, bem 
como da documentação necessária e respetivos prazos para emissão das autorizações 
correspondentes. 

• Plano nacional de fornecimento de vacinas e vacinação (PNFVV): será necessário para 

apoiar as operações de fornecimento e vacinação. Geralmente clarifica as estratégias de 

vacinação, a gestão e organização das operações, incluindo as infra-estruturas necessárias, 

planeamento legal e regulamentar, recursos humanos e necessidades de segurança, 

nomeadamente, formação, comunicação pública e estratégias de envolvimento da 

comunidade, gestão da cadeia de abastecimento e dos resíduos, vigilância pós-fornecimento 

e gestão de eventos adversos pós-vacinação e práticas de monitorização e avaliação. O 

plano contribuirá também para ativar a assistência técnica que se revele necessária. Para tal, 

quando essa assistência for necessária, o PNFVV deverá ser partilhado previamente para que 

os parceiros técnicos o possam analisar; isso oferecerá uma maior garantia de identificação 

e superação de potenciais lacunas na implementação da campanha.  
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