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Convocatória para a apresentação de interesse na elaboração de propostas 

para promover e fortalecer a implementação das “Orientações para a aplicação de medidas de 

saúde pública não farmacológicas a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade no 

contexto da COVID-19” 

 
Datas  

• Data de abertura: 06 de julho de 2021. 

• Data de encerramento da recepção: 25 de julho de 2021. 

• Data de informação dos resultados: 30 de julho de 2021. 

 

Formato de link para apresentar proposta: hqcallaction@paho.org 

E-mail de contato e consultas: hqcallaction@paho.org 

 

Antecedentes  

O mundo atravessa uma crises de saúde, social e económica sem precedentes devido à pandemia causada 

pelo vírus SARS-CoV-2, causadora da doença COVID-19 (1). Em todo o mundo, a resposta à pandemia 

requereu da aplicação de medidas de saúde pública que tiveram um impacto maior sobre certos grupos 

sociais y territórios, evidenciando as desigualdades sociais, económicas y de saúde já existentes (2). 

Na Região das Américas o impacto da pandemia exacerbou as enormes desigualdades e inequidades 

preexistentes (3). Com relação à situação económica da região, a Comissão Econômica para América Latina 

e o Caribe (CEPAL) projetou uma queda de 9,1% do produto interno bruto (PIB). Esta queda econômica 

elevará a taxa de desemprego até 13,5% em 2020. Ademais, respeito à situação de pobreza na região, 

estima-se que aumentaria sete pontos percentuais até alcançar 37,3%, e a extrema pobreza aumentaria a 

15,5% (4). Com relação ao coeficiente de Gini, estima-se na Região um incremento de entre 1,1% e 7,8% 

(5). 

Nos países da Região se aplicaram medidas de saúde pública não farmacológicas, como o confinamento 

domiciliário, o fechamento de escolas e comércios, entre outras, para responder à pandemia. No entanto, 

a aplicação exitosa e contínua de medidas está diretamente relacionada com as condições sociais, 

económicas y culturais dos diferentes grupos populacionais e territórios. A pandemia demostrou que a 

situação de vulnerabilidade vai além das características individuais e biológicas, e que ela é em grande 

medida determinada pelo contexto social, económico e político. Devido a isto, uma implementação efetiva 

das medidas de saúde pública deve superar os múltiplos obstáculos e, por sua vez, mitigar os efeitos não 

desejados ou adversos de muitas destas medidas (6). 

A Organização Panamericana da Saúde, com o objetivo de contribuir ao fortalecimento das condições que 

garantissem a aplicação e o cumprimento das medidas de saúde pública não farmacológicas, sobretudo nos 

grupos em situação de vulnerabilidade, desenvolveu recentemente uma guia chamada: “Orientações para 

a aplicação de medidas de saúde pública não farmacológicas a grupos populacionais em situação de 

vulnerabilidade no contexto da COVID-19”, disponível em espanhol, inglês, francês y português. 

Considerando a necessidade de implementar amplamente esta guia na região, convida-se à elaboração de 

propostas de pesquisas e intervenções que promovam e fortaleçam na região a implementação destas 

orientações para contribuir à consecução dos objetivos propostos na guia.  
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O propósito da convocatória é: 

Promover e fortalecer a implementação das “Orientações para a aplicação de medidas de 

saúde pública não farmacológicas a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade no 

contexto da COVID-19” (2020, PAHO), com a finalidade de garantir que as medidas preventivas 

de saúde pública possam ser efetivamente implementadas pela totalidade da população, sem 

exclusão alguma. 

 

Para melhorar a aplicação da guia e sua implementação é necessário conhecer e sistematizar as 

intervenções que facilitariam tal processo, como estratégias de capacitação e comunicação, adaptações 

realizadas à guia para sua melhoria, pesquisas para avaliar seu funcionamento e sua validação, entre outras. 

Por esse motivo, busca-se propostas que possam implementar e realizar as intervenções, ou, quando já 

foram implementadas e realizadas, propostas que, conjuntamente a sua implementação e realização, sejam 

uma oportunidade para sua sistematização. 

Em síntese, este é um convite aos países da Região das Américas para apresentar propostas que promovam 

e fortaleçam a implementação da guia: “Orientações para a aplicação de medidas de saúde pública não 

farmacológicas a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade no contexto da COVID-19”.  

 

Propostas que podem ser apresentadas 

As propostas podem abordar a totalidade da guia ou uma parte dela. Não se financiará a implementação 

isolada da guia, mas sim uma implementação acompanhada de ações de avaliação, validação e/ou 

sistematização da sua aplicação ou intervenções que ajudem a ampliar a cobertura de sua implementação 

e/ou melhorar o mesmo funcionamento da guia. A OPS procura identificar e sistematizar aprendizagens 

para sua transferência e difusão na região.  

Para isso, a OPAS está convidando propostas para a implementação ou aplicação do guia; tanto em 

situações em que a implementação é planejada ou onde já foi implementada. 

 

A convocatória considera quatro tipos ou áreas de propostas. A continuação, descreve-se as características 

de cada uma dela. 
 

• Propostas de comunicação e disseminação da guia: “Orientações para a aplicação de medidas de 
saúde pública não farmacológicas a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade no 

contexto da COVID-19”, 

É necessário que a disseminação e comunicação da guia se realize em distintos grupos sociais, contextos y 

territórios, sobretudo se busca-se ampliar a cobertura da sua implementação. Pelo qual as estratégias de 

comunicação devem considerar a pertinência social de acordo com as comunidades em que estão 

implementadas, com especial preocupação nas populações em situação de vulnerabilidade. Em vista disto, 

espera-se propostas que desenvolvam materiais de comunicação e disseminação da guia em diversos 

formatos, sejam escritos, digitais, vídeos e outros. 

Montante máximo das propostas: US$ 4,750.  
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• Propostas de capacitação ou formação de competências para a aplicação da guia: “Orientações 

para a aplicação de medidas de saúde pública não farmacológicas a grupos populacionais em 

situação de vulnerabilidade no contexto da COVID-19”, 

Se receberam propostas de capacitação para a aplicação da guia. Se entenderá por propostas de 

capacitação aquelas que incluam materiais de capacitação (cursos, oficinas e outros) enquanto produtos 

entregáveis. Isto inclui a modalidade e a metodologia de capacitação utilizada, os conteúdos e a duração. 

Se considerará na seleção a inclusão de metodologias inovadoras, a aplicação de ditos materiais de 

capacitação e a avaliação destes por parte dos participantes, bem como será valorado contar com 

avaliações de impacto associado a ela. Esta capacitação deverá estar dirigida a grupos populacionais em 

situação de vulnerabilidade, como também às equipes de saúde que trabalham com estes grupos.   

Montante máximo das propostas: US$ 10,000.  

 

• Propostas de adaptação e/ou validação da guia: “Orientações para a aplicação de medidas de saúde 

pública não farmacológicas a grupos populacionais em situação de vulnerabilidade no contexto da 

COVID-19”, 

Se consideraram propostas metodológicas de validação da guia e adaptações que se realizem nela, com a 

finalidade de responder à pertinência local e cultural dos diversos grupos objetivos. Tendo em conta que a 

guia deveria implementar-se em distintos territórios e grupos sociais em situação de vulnerabilidade, se 

recebem propostas que entreguem como produtos as metodologias de adaptação da guia como também 

estudos de validação da guia com seus respectivos resultados. As propostas devem especificar o contexto 

e/ou os grupos sociais para os quais se realizará ou se realizou a adaptação e/ou a validação 

correspondente.  

Montante máximo das propostas: US$ 20,000.  

 

• Propostas de implementação da guia acompanhadas de uma sistematização e/ou avaliação da guia: 

“Orientações para a aplicação de medidas de saúde pública não farmacológicas a grupos 

populacionais em situação de vulnerabilidade no contexto da COVID-19”, 

Se consideraram as propostas que contemplem enquanto produtos entregáveis, a sistematização de dita 

experiência para contribuir à melhoria da guia e a sua aplicação na região. Também se consideraram 

propostas de avaliação que acompanhem a implementação da guia ou, nos casos em que foi implementada, 

a avaliação de dito processo, especificando o desenho e a metodologia utilizado, assim como o alcance da 

avaliação, isto é, do processo e/ou do impacto. Se considerará na seleção as ações inovadoras associadas à 

implementação da guia, como a participação da comunidade, a colaboração e planificação entre distintos 

setores e o uso dos meios digitais, entre outros.   

Montante máximo das propostas: US$ 25,000.   
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Requisitos para aplicar à convocatória.  

Se requerem propostas que se desenvolvam ou foram desenvolvidas nos países da Região das Américas. As 

propostas podem ter uma abrangência local, subnacional ou nacional, e podem ser em espanhol, inglês, 

português e francês. 

Poderão apresentar propostas instituições académicas, ONGs, organizações comunitárias ou da sociedade 

civil com personalidade jurídica, os ministérios de saúde, serviços de saúde ou serviços de atenção primária 

de saúde, governos locais (municípios) y outros sectores governamentais. As propostas podem ser 

apresentadas conjuntamente por mais de uma instituição.  

As propostas serão avaliadas por uma equipe de especialistas da Organização Pan-americana de Saúde, 

tanto do escritório WDC quanto dos países. O processo de seleção contempla o cumprimento dos requisitos 

legais associados ao marco de compromisso dos atores não-estatais (FENSA)1. Não se aceitaram propostas 

de organizações que tenham alguma vinculação com a indústria do tabaco y das armas.  

 

Duração da proposta 

As propostas poderão se estender só até o dia 15 de novembro de 2021, como data de término. 

 

Conteúdos que devem ser incluídos na proposta 

A proposta deve conter as orientações e conteúdos já mencionados e utilizar o formato que se encontra 

especificado nos seguintes links. Ditos formulários deverão ser completados de maneira obrigatória para 

cada uma das propostas apresentadas, sendo apresentada uma proposta por formulário. Não pudendo se 

apresentar mais de duas propostas por cada instituição. 

Para apresentar sua proposta na área da COMUNICAÇÃO ingresse a proposta no formato estabelecido 

neste link 

Para apresentar sua proposta na área de CAPACITAÇÃO ingresse a proposta no formato estabelecido neste 

link. 

Para apresentar sua proposta na área de ADAPTAÇÃO - VALIDAÇÃO- SISTEMATIZAÇÃO - AVALIAÇÃO 

ingresse a proposta no formato estabelecido neste link. 

 

Critérios considerados na seleção das propostas 

A OPS selecionará as propostas idóneas que cumpram os requisitos técnicos e administrativos da 
convocatória e a qualidade técnica adequada. Para isto, será formado um painel de especialistas da OPS 
que realizará a avaliação técnica das propostas para as quais se considerará os seguintes critérios: 
 

Critério Ponderação  
Comunicação e difusão 

Ponderação 
outras propostas 

Efetividade: Fundamentar o problema e a solução proposta 
(Teoria da mudança)  

5% 20% 

Relevância da proposta no contexto da guia 15% 10% 
Inovação associada na proposta  20% 15% 

 
1 https://www.paho.org/es/documentos/marco-compromiso-con-actores-no-estatales-fensa-ingles-oms 

https://www.paho.org/sites/default/files/tor-comunicacion-pt-02-july_0.docx
https://www.paho.org/sites/default/files/tor-comunicacion-pt-02-july_0.docx
https://www.paho.org/sites/default/files/tor-capacitacion-pt-02-july_0.docx
https://www.paho.org/sites/default/files/tor-capacitacion-pt-02-july_0.docx
https://www.paho.org/sites/default/files/tor-evaluacion-adapt-validate-pt-02-july_0.docx
https://www.paho.org/sites/default/files/tor-evaluacion-adapt-validate-pt-02-july_0.docx
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Considerações da equidade e dos determinantes sociais na 
proposta e das abordagens associadas 

20% 20% 

Sustentabilidade no tempo da iniciativa  10% 10% 
Generalização ou aplicabilidade em contextos similares  20% 15% 
Existência de associações com outras organizações e 
instituições  

5% 5% 

Coerência de custos e atividades, entre outros. 5% 5% 

  
 
Gestão da informação e direitos autorais  
 
Os produtos finais desenvolvidos a partir das iniciativas selecionadas serão de autoria da OPS, incluindo os 

nomes e logotipos dos autores ou organizações. A OPS e os autores (organização) celebrarão um acordo de 

coedição. 

Conceitos-chave  

- Medidas de saúde pública não farmacológicas 

- Vulnerabilidade 
- Mecanismos de vulnerabilidade 

- Situação de vulnerabilidade 
- Carga de vulnerabilidade 

- Grupos populacionais e territórios estão em situação de vulnerabilidade 
- Determinantes Sociais da Saúde 

- Inequidades em Saúde 
- Exclusão Social 
- Intersetorialidade 

- Participação comunitária 
- Promoção da saúde  

 

Referências obrigatórias   

1. “Orientações para a aplicação de medidas de saúde pública não farmacológicas em grupos 

populacionais em situação de vulnerabilidade no contexto da COVID-19” [Internet]. 2020. 

Disponível em: https://iris.paho.org/handle/10665.2/52955 
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