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O mundo está se movendo a ¼ da velocidade necessária
para atingir os ODS até 2030
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O Programa Global de Trabalho 13 da OMS (GPW-13) se alinha com cinco
prioridades– a estratégia dos “3 bilhões”
Um bilhão de pessoas mais saudáveis

1.

Apoiar países para mudar paradigma em direção à promoção de saúde
e bem estar, evitando doença através de intervenções na sua
causalidade

Um bilhão de pessoas se beneficiando de
cobertura universal de saúde

2.

Apoiar reorientação radical dos sistemas de saúde com foco em atenção
primária em saúde

3.

Fortalecer urgentement sistemas e ferramentas para preparação de
epidemias e pandemias em todos os níveis, com governança forte e
financiamento

4.

Associar o poder da ciência, inovação em pesquisa, tecnologias de
dados e tecnologias como facilitadores críticos de outras prioridades

1.

Fortalecer urgentemente a OMS como liderança e direcionamento em
saúde global, como ponto central na arquitetura global de saúde

Um bilhão de pessoas protegidas de
emergências de saúde

Funções de liderança

A 75/8 https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA75/A75_8-en.pdf
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Relatório sobre Resultados da OMS – 2020-2021

Source: WHO Results Report https://www.who.int/publications/m/item/executive-summary-of-results-report-programme-budget-2020-2021
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Progresso acelerado é possível (?)
rigorously
acceleration scenarios and focusing on priority actions
▪ byUm
bilhão monitoring,
de pessoasdeveloping
mais saudáveis
▪ Pré-COVID - estimativas indicavam cerca de 900 milhões a mais de pessoas teriam melhor saúde e bem estar até 2023,
comparando com 2018 – devido à melhoria no acesso a água potável e saneamento, “combustíveis domésticos limpos” e
controle do tabaco

▪ Um bilhão de pessoas se beneficiando de cobertura universal de saúde
▪ Não vai ser alcançada até 2023 – estimativa de menos 730 milhões de pessoas - 94% dos países tiveram interrupcão
significativa na provisão de serviços de saúde essenciais – pode chegar até 840 milhões. Nos últimos 20 anos 92 countries
não melhoraram ou pioraram as tendências de proteção financeira
▪ Um bilhão de pessoas protegidas de emergências de saúde – não vai ser atingida – nenhum país estava preparado para a
COVID-19

▪ Expectativa de vida saudável (HALE) – refletiria o progresso coordenado entre os três bilhões – expectativa
de vida ao nascer diminuiu em até dois anos devido ao COVID-19 em alguns países. Deve ocorrer o mesmo
com o HALE
Fonte: WHA 75/8
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Exemplo – progresso muito lento em cobertura universal de saúde
Menos de 20% do que é necessário para atingir a meta dos ODS até 2030

Source: Tracking the Triple Billions and delivering results WHO, May 2022
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Coleta de dados aponta lacunas e áreas que necessitam ser priorizadas
Média global ponderada dos indicadores de cobertura universal de saúde
Cobertura da linha de base de 2018 e mudanças estimadas até 2023
2018 Coverage

% point increase

-10%
HWF
Malaria

0%

% point decrease

20%
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80%

100%

34%

45%

Hypertension

54%

HIV

55%

Beds

60%

Necessário progresso em força de trabalho

70%

IHR

74%

Family Planning

73%

WASH

73%

Child Pneumonia

75%

TB

76%

Tobacco

77%

Diabetes

76%

ANC

76%

Immunization

Note: (1) Revised projections by indicator applied to the relevant population.

em saúde, malaria, HIV e hipertensão

89%
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Exemplo – redução da malária
70% dos casos de Malária estão concentrados em apenas 11 países – exemplo da Nigéria
Análise da variação regional, riscos e sistema de
saúde na Nigéria…

...informou planos sub-regionais buscando
maior eficiência e equidade…

… e deve reduzir a prevalência de malária em
40% até 2023

Burkina Faso
Cameroon
DRC
Ghana
Mali
Mozambique
Niger
Nigeria
Uganda
Tanzania
India
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Exemplo – controle do tabaco
Combinação de “pacote de medidas técnicas” (MPOWER), priorização clara, financiamento e ldierança da
OMS – possível de se medir impacto na redução do uso do tabaco globalmente – progresso incremental
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Exemplo - Obesidade
Obesidade em adultos é um problema global - novo plano global para aceleração com novas guias e apoio
intensive para 24 países
Public education
and awareness

Child overweight (aged 0-5 years)

Child Obesity (aged 5-19 years)

Adult obesity (aged +18 years)

Source: GPW13 indicators

Source: Obesity Acceleration plan
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Em apenas 3 anos, o número de pessoas protegidas contra gorduras trans mais do
que quadruplicou
Global elimination

O pacote de medidas REPLACE propõe um
plano claro para eliminar gordura trans
550 million people
(7% of global
population)

2.8 billion people
(36% of global
population)

7.8 billion people
(100% of global
population)

Number of countries with best-practice TFA policies implemented, by year

TFA: Industrially produced trans-fatty acid
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Essencial para aceleração
Two more years to accelerate progress to reach the Triple Billion targets and SDGs

▪ Definir prioridades, implementar rapidamente e monitorar progresso
▪ Reforçar capacidade em escritórios da OMS em países
▪ Identificar, e onde possível, implementar inovações
▪ Incentivar colaboração entre parceiros e organizações multilaterais
▪ Explorar alternativas para financiamento inovador para apoiar ações de saúde pública
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E as emergências?

COVID-19 está tendo/teve um efeito devastador nas sociedades e não vai ser
a última pandemia
COVID-19 afetou significativamente a maioria dos
países…

90%

Sistemas de saúde com
problemas1

Economia

$12T

Perdas de receitas
estimadas nos setores
internacionais ('20-'21)

Educação

1.6B

Alunos fora da escola2

Clima

-30%

Investimento em
transição para energia
limpa3

Pobreza

+135M

Pessoas abaixod a linha
da pobreza até 20304

Saúde Global

… com impacto econômico muito maior do
que outras pandemias/surtos

Note: Values as at September 2020 | 1Worldwide disruption of healthcare system due to Covid-19, WHO; 2World bank; 3Market intelligence ; 4Effect of covid-19 only, UN
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Regulamento Sanitário Internacional – reunião do comitê em 13.04.22
… “O Comitê concordou por unanimidade que a pandemia de COVID-19 ainda constitui
um evento extraordinário que continua a afetar adversamente a saúde das populações
através do mundo, representando um risco contínuo de propagação internacional e requer
um resposta internacional coordenada. O Comitê ressaltou a importância dos EstadosMembros na preparação de futuros cenários com o auxílio da OMS e na continuidade do
uso robusto de medidas essenciais (ex. vacinas, terapêuticos e testes diagnóstico). O

Comitê acordou que a pandemia da COVID-19 continua a ser uma
emergência de saúde pública de interesse internacional (PHEIC) e
ofereceu seu conselho ao Diretor-Geral.
O Diretor-Geral determinou que a pandemia da COVID-19 continua a ser uma PHEIC.
Ele aceitou o conselho do Comitê e emitiu o parecer do Comitê aos Estados
Membros como Recomendações Temporárias sob o Regulamento Sanitário
Internacional (IHR).”
Statement on the eleventh meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency
Committee regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic (who.int)

Situação epidemiológica (em 21 junho 2022)
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Transmissibilidade e disseminação: Ômicron
Deslocamento progressivo das demais variantes causando novas ondas em todas as 6 regiões da OMS

Source: NextStrain

BA.2 remains the predominant Omicron
descendent lineage globally, with a clear
growth advantage over BA.1.

Number of sequences submitted to GISAID by Omicron descendent lineage and by epidemiogical week

WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update, 25 May 2022

Fatores que continuam a influenciar a circulação e o impacto do
SARS-CoV-2
Authoritative, accessible guidance

Transmissão
•

Potencial para evolução do virus para variantes mais
transmissíveis e com evasão da imunidade

•

Persistências de bolsões de populaçâo altamente
susceptível: inequidade no acesso a vacinas, hesitação
quanto a vacinas e/ou diminuiução da imunidade pós
infecção ou vacinação

•

•

Uso inconsistente ou não uso das medidas sociais e
de saúde pública no contexto do aumento da
mobilidade e das interações sociais

Impacto
•

Cobertura vacinal particularmente em populações
vulneráveis

•

Duração da proteção contra doença severa/morte e
infecção seguindo vacinação e/ou infecção

•

Equidade, acesso e uso de ferramentas que salvam vidas

•

Diagnóstico, tratamento precoce e disponibilidade de
medicamentos

•

Surgimento e circulação de variantes de preocupação e
suas características
•

Desinformação, mensagens conflitantes, politização,
narrativas falsas

Transmissibilidade, virulência, capacidade de escape
imunológico

•

Manejo das condições pós COVID (Long COVID)

•

Capacidade e flexibilidade para ajustar intervenções
quando e onde necessárias

Cerca de 12 bilhões de doses de vacinas contra a COVID-19 foram administradas
globalmente – meta da OMS - 70% de cobertura em todos os países com esquema
básico até junho de 2022
DATA AS OF JUNE 6, 2022

Perssoas vacinadas com pelo menos uma dose por 100 hab
population
2 países ainda não iniciaram
programas de vacinação
Dos 34 países identificados em
janeiro com menos de 10% de
cobertura, 16 países estâo
acima de 10% em junho
18 países com cobertura menor
que 10% enfrentam crises
humanitárias

Parceria UNICEF – OMS - GAVI

Note: The designations employed, and the presentation of these materials do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of WHO
concerning the legal status of any country, territory or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed
lines on maps represent approximate border lines for which there may not yet be full agreement.

Source: WHO COVID-19 Dashboard (map), UNICEF Procurement Portal (COVAX shipments), Bloomberg (total # of doses administered),

COVID-19 Vaccine Delivery Partnership
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Cenários possíveis para COVID-19 e para preparação operacional
1.

Provável *: COVID-19 torna-se “administrável” a medida em que o virus evolui – ex. transmissão e severidade
significativamente reduzidas com imunidade bem preservada com reforço periódico para populações específicas,
surtos são esperados como resultado do aumento da proporção de suscetíveis ao longo do tempo (redução da
imunidade + novos coortes de nascidos). Padrões sazonais esperados com aumento da dissociação entre incidência e
doença severa (com imunidade contra doença severa mais preservada do que contra infecção) levando a surtos progressivamente
menos severos.

2.

Otimista/Melhor caso: Variantes futuras significativamente menos severas, proteção contra severidade é
mantidas sem necessitar de reforços periódicos.

3.

Pessimista/Pior caso: Surgimento de variantes mais virulentas e mais transmissíveis emergem, imunidade
contra doença severa decresce rapidament, vacinas menos efetivas.

4.

“Reset”: Evoluçâo viral significativa resultando em população suscetível globalmente.

*Há que se levar em conta todos os cenários para melhor planejar o futuro pós COVID.

TAG-CO-VAC – resumo das conclusões sobre composição de vacinas contra
SARS-CoV2*
Objetivo primário da vacinação – reduzir doença grave, hospitalização e morte
• vacinas autorizadas até o momento conferem alto grau de proteção contra doença grave para
todas as variantes, incluindo a ômicron com uma dose de reforço
• A evolução do virus é contínua e substantiva, sendo provável a emergência de novas variantes,
particularmente as com mutações na proteína spike. A trajetória de evolução do SARS-CoV-2
permanece incerta e não se pode prever as características genéticas e antigênicas de futuras variantes
• Dado as incertezas sobre a evolução futura, é prudente adicionar um novo objetivo – atingir
imunidade mais ampla contra variantes circulantes e emergentes, enquanto assegurando proteção
contra doença grave e morte

• Dados disponíveis indicam que a inclusão da Ômicron, como a variante mais distinta antigênicamente,
em uma atualização da composição de vacinas pode ser benéfica como dose de reforço para
quem já recebeu esquema primário
*https://www.who.int/news/item/17-06-2022-interim-statement-on--the-composition-of-current-COVID-19-vaccines

Importante lições aprendidas nesta pandemia
1. Ninguém estava preparado
2- Inequidade extrema no acesso a serviços
e a produtos de saúde

O que podemos esperar e como estar preparados?
• Planejar já ações até o fim de 2022 - “acabar com a fase aguda da pandemia”
• Planejar já para longo prazo…
A curto prazo é possível prever que:
• haja aumento de casos onde medidas sociais e de saúde pública sejam relaxadas
• continuidade de transmissão da variante ômicron mesmo em contextos com alta cobertura
vacinal – preparar para circulação continuada do SARS COV-2 e preparar para recorrência
de surtos
Ômciron mudou o contexto e teremos mais variantes – vacinação sozinha não vai conter
transmissão portanto monitoramento contínuo é necessário. Evolução viral é alvo de
inúmeros estudos no momento.
É necessário
• aumentar a cobertura vacinal em todos os países – foco nos 34 com maior dificuldade
operacional – contexto mudou – maior suprimento, mais estável

O que podemos esperar e como estar preparados?
A médio prazo

• Aumentar a capacidade de produção de vacinas (mRNA hub na África do Sul)
e outros biológicos (biomanufacturing hub na República da Coréia), testes
diagnósticos e medicamentos em todas as regiões do mundo– diversificar
plataformas.
• Transferência de know-how e tecnologia com licenças voluntárias – modelo
do CTAP
• A negociação para moratória de direitos de Propriedade Intelectual na OMC
foi finalizada com resultados não satisfatóriios (mas esperados)

Manejo de riscos de uma
pandemia é uma constante
Increasing health &
economic impact

Preparação não tem “começo e fim”- não
existe um “tempo de paz” (“peacetime”)

PREPAREDNESS

PREVENT
EMERGING RISKS

READINESS

DETECT &
RESPOND

SCALE &
CONTAIN

CONTROL &
MITIGATE

Time to prevent, detect and respond
Alta possibilidade de
occorrência anual
Baixa possibilidade de impacto
importante na saúde e economia

Baixa possibilidade de
occorrência anual
Alta possibilidade de impacto
importante na saúde e economia

Número e escala de emergências em saúde de todos os tipos vem
aumentando
Newly Emerging
Cryptosporidiosis
Heartland virus
Enterovirus D68
Antimicrobial-resistant threats
(CRE, C. difficile,
MRSA, N. gonorrhoeae)

Powassan virus
MDR/XDR tuberculosis
Lyme disease
West Nile virus
Anthrax bioterrorism
Dengue

Re-emerging/resurging

Cryptosporidiosis
E. coli O104:H4

“Deliberately emerging”

MDR/XDR tuberculosis
Akhmeta virus

Coronavirus disease
2019 (COVID-19)

MERS-CoV

H5N6 influenza

Diphtheria

SFTSV bunyavirus

Human monkeypox

H10N8 influenza

H3N2v influenza

E. coli O157:H7

Hepatitis C (nationwide)
E. coli O157:H7
Measles
Adenovirus 14
Listeriosis
2009 H1N1 influenza

Typhoid fever

Hepatitis C
MDR/XDR
tuberculosis

H7N9 influenza
H5N1 influenza
SARS
Drug-resistant malaria

Drug-resistant
malaria
HIV

Hantavirus pulmonary syndrome

Nipah fever
Lassa fever

Yellow fever

Acute flaccid myelitis
Bourbon virus
Cyclosporiasis

Hantavirus pulmonary
syndrome

Human African
trypanosomiasis

Ebola virus

Rift Valley fever

Marburg virus

Ebola virus

• Risco aumentando por
decadência do meio
ambiente, urbanização
rápida e viagens e comércio
internacionais

• Crises humanitárias
aumentando – afetando
160 milhões de pessoas em
56 countries

Human monkeypox
Zika virus

Chikungunya
Zika virus
Cholera

Plague
MDR/XDR tuberculosis
Cholera

Hendra virus
Enterovirus 71
Nipah virus
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MONKEYPOX UPDATE

Maior parte dos casos novos de
Monkeypox foram reportados em
países sem história prévia de casos
Monkeypox, uma zoonose é endêmica nas
regiões Oeste e Central da África*

Anteriormente casos eram ligados a viagens para países endêmicos
Desde maio de 2022, vários países em 4 regiões da OMS notificaram
casos
Maioria dos casos não tem relação com viagem a países endêmicos
Surtos correntes tem comportamento incomum em relação aos
observados no passado
*Comitê de experts do Regulamento Sanitário Internacional se reúne
no dia 23 de junho de 2022
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Negociações para um tratado ou convenção para
pandemias
Grupo de trabalho intergovernamental com negociações intensas
ocorrendo para aprovação de um tratado ou outro tipo de acordo
(vinculante) para pandemias com cronograma para:
• submeter um relatório de progresso para a Assembléia Mundial da
Saúde (AMS) em maio 2023 e o texto final na AMS em maio de 2024.

“A melhor maneira de se prever o futuro é criá-lo.”
Abraham Lincoln

Obrigada
simaom@who.int

