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Doença pelo coronavírus - preparação e resposta
Resumo Técnico Provisório do UNFPA

Para as evidências mais recentes, veja o site da Organização Mundial da Saúde sobre COVID-19

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Saúde sexual e reprodutiva e direitos: 
contraceptivos modernos e outras necessidades 
de insumos médicos, inclusive para a prevenção, 
proteção e resposta a COVID-19
Mensagens-chave:

Mensagens principais

• Fornecimento de contraceptivos modernos, de curta e longa duração, informação, aconselhamento 
e serviços (incluindo contracepção de emergência) é vital e deve estar disponível e acessível durante 
a resposta à pandemia da COVID-19.

• Contraceptivos modernos e insumos, incluindo itens de higiene e saúde menstrual, são centrais para a 
saúde de adolescentes e mulheres, para o empoderamento e o exercício da saúde sexual e reprodutiva 
e direitos, uma vez que esses grupos podem ser desproporcionalmente afetados pela pandemia.

• Cadeias de fornecimento estão sendo impactadas pela pandemia. O fechamento de fronteiras e restrições 
nos fluxos de entrega dos fabricantes estão negativamente afetando a importação, a disponibilidade den-
tro do países e a distribuição de contraceptivos, medicamentos essenciais para a saúde materna e outros 
medicamentos essenciais, como antirretrovirais. Isso pode levar a consequências que ameaçam vidas e 
reverter recentes ganhos na garantia do acesso universal à saúde sexual e reprodutiva, o que engloba o 
acesso a contraceptivos modernos, saúde neonatal e materna, e antirretrovirais para tratamento do HIV. 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
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Facilitar coordenação, participação e consulta

• Promover parcerias públicas e privadas para mobilizar o setor privado de forma a intensificar e aprimorar os 
programas de responsabilidade social (por exemplo, suprimento de itens sanitários e equipamento médico).

• Apoiar e promover a Cooperação Sul-Sul e triangular em frente à preparação e resposta à pandemia 
para compartilhar boas práticas, assistência técnica e recursos humanos. 

Intervenções de resposta do UNFPA

• Redobrar esforços para assegurar a aquisição, fornecimento, administração apropriada e distribuição 
dentro do país dos produtos necessários de saúde sexual e reprodutiva (contraceptivos modernos, saú-
de materna e neonatal, antirretrovirais para HIV), incluindo kits interagenciais de saúde reprodutiva 
emergenciais para cenários humanitários.

• Continuar investindo em uma cadeia de fornecimento em saúde sexual e reprodutiva, incluindo ar-
mazenamento apropriado e acondicionamento para commodities.

• Considerar incluir roupas protetoras e equipamentos de proteção individual (luvas, máscaras, aven-
tais, sabão, desinfetantes para mãos, etc) para manejo clínico da COVID-19. https://www.who.int/
emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infectionprevention-and-control 

• Considerar incluir produtos como itens sanitários e de higiene (por exemplo, absorventes, sabão, de-
sinfetantes de mãos, etc) para profissionais de saúde mulheres, meninas e mulheres, particularmente 
aquelas em quarentena para prevenção, testagem e tratamento. 

• Monitorar os níveis de estoque de contraceptivos usando o sistema de Informações e Gerenciamento 
Logístico (LMIS, em inglês) e considerar permitir altos níveis de estoque para assegurar a disponibili-
dade contínua de uma adequada mistura de métodos.

• Renovar e atualizar esforços de gerenciamento de inventário para determinar: estoques atuais (para 
contraceptivos modernos, saúde materna e neonatal, HIV, kits de emergência reprodutiva que inclua 
contraceptivos e desagregados quando for relevante, por exemplo, desagregado por método contracep-
tivo); percurso atual (o que está na rota e agendado para chegar quando e onde); projeções atuais de 
consumo mensal e envolvimento do fornecedor para entender a fonte e suprir restrições, assim como 
necessidades de modificação dos planos de distribuição. 

• Utilizar o Sistema de Informações e Gerenciamento Logístico (LMIS, em inglês) nacional e outras 
fontes de dados relevantes, em coordenação com relevantes autoridades nacionais e outros esforços de 
coordenação/mecanismos dentro do país (por exemplo, no contexto de Rede de Visibilidade e Análise). 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infectionprevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infectionprevention-and-control
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• Revisar e, se for necessário, atualizar procedimentos para distribuição de insumos a beneficiários de 
programa (para escritórios UNFPA em países nos quais o UNFPA doa insumos de saúde reprodutiva, 
incluindo contraceptivos).

• Defender e apoiar planejamento e espaçamento da gravidez com fornecimento de métodos contracep-
tivos modernos e adequados, e aconselhamento para ajudar a preparação de clientes e a continuidade 
do uso do contraceptivo em caso de limitada mobilidade e acesso a serviços normais. 

• Apoiar o Ministério da Saúde no fornecimento de triagem online, educação e serviços de aconselhamento 
em saúde reprodutiva e contracepção, usando telefones móveis, WhatsApp, disparo de mensagens, etc, 
em países com uma carga alta da COVID-19. 

• Promover parcerias com fornecedores do setor privado de saúde para fornecer aconselhamento e serviços 
de contracepção, de forma a aliviar a pressão nos sistemas públicos de saúde. 

• Promover o papel do setor de atenção primária e programas de empoderamento comunitário para 
mudar a distribuição de commodities de cenários clínicos à comunidade. 

• Defender uma abordagem de mercado para aprimorar a coordenação entre fornecedores públicos, com 
e sem fins lucrativos, otimizar o uso de produtos existentes e serviços e atender melhor às necessidades 
da população.


