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Prefácio
Na última década, a região da América Latina e do Caribe avançou na redução da morbimortalidade
materna. No entanto, a pandemia de COVID-19 prejudicou esse progresso com um aumento do número
em excesso de mortes maternas associadas à COVID-19. Milhares de mulheres na região continuam
morrendo de causas evitáveis e muitas outras passam por complicações que afetam sua saúde a longo
prazo. Essas mulheres têm rostos: mulheres indígenas e afrodescendentes, mulheres de baixa renda
e escolaridade, mulheres jovens e adolescentes. Junto com essas mulheres, cujo direito à saúde e à
vida está comprometido, milhares de famílias e comunidades incorrem em perdas emocionais, sociais
e econômicas.
Mudar essa realidade requer vontade política, ações coordenadas em diferentes níveis, articulando novas
vozes e atores na luta pelo acesso e cobertura universal em relação à saúde materna, saúde sexual e
reprodutiva e priorizando investimentos. O papel do GTR nessa transformação foi, é e continuará sendo
essencial. Já em 2003, com o "Consenso Estratégico Interagencial para a Redução da Morbidade
e Mortalidade Materna na América Latina e no Caribe" endossado pelos governos da região, o GTR
consolidou acordos sobre uma série de recomendações prioritárias, com base nas melhores evidências
disponíveis, visando a orientação das ações no período entre 2004 e 2014. Mais recentemente, em 2018,
o GTR consolidou informações sobre as tendências na região com a publicação do "Panorama da Situação
da Morbidade e Mortalidade Materna: América Latina e Caribe". Três anos depois, em resposta a novas
estimativas desanimadoras e desafios colocados pela pandemia de COVID-19, o GTR renova seu
compromisso, lançando o "Consenso Estratégico Interagencial para a Redução da Morbidade
e Mortalidade Materna: Orientação estratégica para a década de 2020-2030".
O GTR tem certeza de que este consenso facilitará o trabalho das autoridades políticas, governos
nacionais e locais, organizações da sociedade civil e outras agências e instituições ao determinar os
investimentos prioritários para acelerar o progresso na saúde materna, sexual e reprodutiva e, em
particular, garantindo que esse progresso alcance todas as mulheres, especialmente aquelas que ficaram
para trás, cujos direitos estão prejudicados devido à profunda lacuna de equidade e às desigualdades
que ainda afetam a região.
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Introdução
Houve uma estagnação na redução da
mortalidade materna na América Latina e no
Caribe, conforme mostram as últimas estatísticas,
que registram uma taxa de mortalidade materna
de 67,2 mortes por 100.000 nascidos vivos.1 De
acordo com os dados mais recentes publicados
pelo Grupo Interinstitucional de Estimativa da
Mortalidade Materna das Nações Unidas, a
situação é ainda mais grave, com uma taxa
regional de mortalidade materna superior à
estimada anteriormente e um declínio anual
menor do que o relatado até 2015.2 As causas
mais comuns de mortalidade materna na região
incluem hemorragia, hipertensão induzida pela
gravidez, complicações relacionadas ao aborto
inseguro, sepse e outras causas diretas e indiretas.3
A evidência sugere que a maioria dessas mortes
poderia ser evitada por uma combinação de
medidas que incluem, mas não se limitam a,
implementação de cuidados da saúde materna
de qualidade, acesso universal a métodos
anticoncepcionais e esforços para enfrentar as
desigualdades no acesso aos serviços,4 que, por
sua vez, estão relacionadas a desigualdades de
renda per capita, baixo desempenho escolar,
desnutrição, falta de acesso a água potável,
gastos públicos baixos ou desiguais com saúde,
localização geográfica desvantajosa, pertencimento
a populações indígenas, afrodescendentes ou
jovens, pessoas com deficiência, entre outros fatores.5
Antes da pandemia de COVID-19, 1,2 milhão
de mulheres eram afetadas anualmente por
complicações na gravidez, parto e/ou pós-parto,
muitas delas sofrendo consequências de longo
prazo para a saúde ou morte.6 Até o momento,
os países relataram um aumento nos casos de
mortes maternas por causa da pandemia de
COVID-19, a doença causada pelo novo
coronavírus SARS-CoV-2. As evidências
recentes indicam que o COVID-19 afetou
desfavoravelmente o número de mortes maternas
em vários países da América Latina e do Caribe
e aprofundou as desigualdades sociais.7 Devido
às mudanças fisiológicas nos sistemas
imunológico e cardiopulmonar, as mulheres
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grávidas têm maior probabilidade de
desenvolver uma doença viral respiratória
grave.8,9 Estudos sobre desfechos obstétricos
em pacientes com infecção por SARS-CoV-2
parecem confirmar uma associação entre
SARS-CoV-2 e maiores taxas de cesarianas,
insuficiência respiratória no terceiro trimestre,10
resultados perinatais adversos, como parto
prematuro (41% dos casos) e morte perinatal
(7% dos casos),11 e indicam que gestantes
apresentam maior risco de COVID-19 grave e,
consequentemente, de serem hospitalizadas e
internadas em unidade de terapia intensiva,
necessitando de ventilação mecânica.12,13
Além de seu efeito direto sobre a saúde materna
e neonatal, as restrições de movimento, o
isolamento e o fechamento de algumas unidades
de saúde para mitigar o efeito da COVID-19
limitaram a disponibilidade de serviços de saúde
e resultaram em barreiras significativas ao
acesso.14,15 A demanda por serviços de saúde
também tem sido afetada pelo medo de contágio
da população e recursos econômicos limitados
ou inexistentes, entre outros fatores.. Com isso,
a pandemia COVID-19 interferiu nos quatro pilares
da cobertura universal de saúde: disponibilidade
de serviços, recursos e equipamentos disponíveis,
demanda e acesso aos serviços de saúde.
As injustiças históricas não são os únicos fatores
que contribuíram para o progresso limitado da
morbidade e mortalidade materna na América
Latina e no Caribe. Esta é uma das regiões mais
afetadas pela COVID-19, desastres climáticos
e conflitos que afetam mulheres e meninas de
maneira desigual. Essas crises humanitárias,
juntamente com a situação de pobreza e
exclusão vivida por grande parte da população,
obrigaram milhões de mulheres e meninas a
migrar. Em muitos casos, a migração as expõe à
violência sexual, gravidez indesejada e maiores
dificuldades de acesso aos serviços de saúde
sexual, reprodutiva e materna.
Nesse contexto, a estratégia para os próximos
anos na América Latina e no Caribe deve
assegurar que a redução da morbimortalidade
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materna evitável seja uma prioridade na região
e em todos os países, e que a crise provocada
pela COVID-19 não leve a uma reversão dos
progressos alcançados nem a um aprofundamento
das enormes injustiças e desigualdades atuais.16
O compromisso de governos e parceiros
estratégicos é fundamental para abordar
os diferentes determinantes que afetam a
mortalidade materna. Os governos, por sua
vez, devem garantir a alocação dos recursos
necessários, explorando estratégias inovadoras
que resultem na eficiência do gasto, mesmo em
um contexto de redução de recursos, ocasionada
pela resposta a problemas urgentes associados às
mudanças climáticas, emergências humanitárias
e, principalmente, a pandemia da COVID-19.
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Para acelerar a redução da morbidade e
mortalidade materna, práticas baseadas em
evidências devem ser adotadas, que considerem
os contextos locais e as populações mais
vulneráveis, e a capacidade nacional para
implementá-las e mantê-las deve ser
desenvolvida. Isso levará à criação de condições
de maior equidade no acesso universal e
na cobertura da atenção à saúde sexual e
reprodutiva de qualidade para mulheres, crianças
e adolescentes da região. Também é necessário
investir em sistemas de saúde resilientes que
garantam a continuidade do atendimento em
saúde sexual e reprodutiva para todas as
mulheres, bem como desenvolver a capacidade
de uma resposta oportuna e eficiente em
ambientes de emergência humanitária e de saúde.
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Chamada à ação
A análise dos avanços alcançados na região em relação aos programas e iniciativas voltados à redução
da morbimortalidade materna nos últimos 20 anos, no atual contexto internacional e regional, ressalta a
necessidade de manter o foco nas seguintes prioridades, dentro da orientação dos novos Consenso
Estratégico Interagencial para a Redução da Morbidade e Mortalidade Materna.

1. Orientação estratégica sobre políticas públicas
Desenvolver políticas públicas que abordem
com firmeza as principais lacunas na equidade
para alcançar o acesso universal e a cobertura
em saúde materna, sexual e reprodutiva.

⚫

Promover o estabelecimento de metas claras
e realistas para alcançar o acesso universal
à saúde e cobertura em saúde sexual e
reprodutiva, destacando a necessidade de
atualizar o pacote essencial de serviços
e intervenções.

⚫

Levar em consideração o contexto
internacional e continuar alinhando
indicadores, metas e objetivos nacionais
com os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (ODS), a Estratégia Global para
a Saúde da Mulher, Criança e Adolescente
(2016-2030), a estrutura do Cuidado
Respeitoso com a Maternidade e a
Declaração de Nairóbi da Conferência
Internacional sobre População e
Desenvolvimento (CIPD25). Em nível
regional, é importante assegurar a
consistência com o Consenso de Montevidéu
sobre População e Desenvolvimento, a
Agenda de Saúde Sustentável para as
Américas 2018-2030 e o Plano de Ação para
a Saúde da Mulher, Criança e Adolescente
2018-2030, aprovado por todos os Estados
das Américas.

Recomendações:
⚫

Colocar mulheres, crianças e adolescentes,
saúde sexual, reprodutiva e saúde materna
no centro da agenda de desenvolvimento. As
políticas públicas devem se concentrar nas
populações mais carentes, nas localidades
mais remotas, nas áreas rurais e nas áreas
mais pobres, bem como nas populações
indígenas, afrodescendentes, migrantes,
pessoas com deficiência e adolescentes,
em particular menores de 15 anos.

⚫

Promover leis e regulamentos que estimulem
a equidade de gênero nos países, investindo
em treinamento e aumentando e
reconhecendo a representação feminina na
liderança em todos os setores.

⚫

Garantir a adoção de uma abordagem de
curso de vida para a saúde de mulheres,
crianças e adolescentes.

⚫

Articular com outros setores da economia
com fortes vínculos à saúde, como
educação, trabalho, justiça, agricultura, água
e saneamento e assistência social, que
contribuem para o desenvolvimento social.
Mulheres e crianças enfrentam desafios de
saúde complexos e que vão além da agenda
básica de saúde materno-infantil. Portanto,
é necessário desenvolver políticas
multissetoriais, incluindo setores com
influência direta sobre esses grupos
populacionais.
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Alocar os recursos necessários para
implementar e executar políticas públicas de
acesso universal e cobertura à saúde materna,
sexual e reprodutiva.

Recomendações:
⚫

Estimular os governos e doadores a promover
mais ajuda internacional ao desenvolvimento
para a saúde materna, sexual e reprodutiva
na América Latina e no Caribe.
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⚫

Aumentar o investimento em saúde como
uma porcentagem do produto interno bruto
(PIB) e garantir uma alocação e execução
equitativas e econômicas dos recursos
financeiros.

⚫

Manter um registro de experiências bemsucedidas de saúde materna e promover
o intercâmbio dessas experiências entre
os países da região, incluindo o uso de
recursos virtuais e tecnologia digital.

⚫

Fortalecer programas inovadores que
mobilizem recursos domésticos para investir
em saúde por meio de parcerias entre o
governo, o setor privado e a sociedade civil.

⚫

Desenvolver estudos interpaíses ou
plurinacionais sobre questões prioritárias
e intervenções inovadoras para abordar
a agenda inacabada para a redução da
morbidade e mortalidade materna, levando
em consideração a atual pandemia
de SARS-CoV-2.

Use evidências ao desenvolver políticas e
programas voltados para a redução da
morbidade e mortalidade materna.

Fortalecer os mecanismos de participação
e responsabilidade do cidadão como
elementos-chave de uma abordagem baseada
em direitos com uma cidadania ativa e com
poderes para promover a igualdade na saúde
e reduzir as barreiras existentes.

Recomendações:
⚫

Rever e ajustar as estruturas jurídicas e
políticas para garantir que cumpram os
compromissos internacionais e regionais
acordados e apoiar a implementação de
programas eficazes e baseados em evidências.

Recomendações:

⚫

Promover o uso de intervenções eficazes em
função do custo para reduzir a morbidade
grave e a mortalidade materna com base
em conhecimentos, evidências e ferramentas
comprovadas.

⚫

Desenvolver capacidades em direitos
e responsabilidade entre indivíduos
responsáveis e detentores de direitos,
enquanto promove uma cultura de
responsabilidade construtiva nos países.

⚫

Promover a pesquisa e a inovação
combinando ciência, tecnologia e inovações
sociais, financeiras e de negócios para
identificar e desenvolver intervenções
eficazes e de qualidade e entregá-las
onde são mais necessárias.

⚫

⚫

Promover o uso de soluções digitais eficazes
para fortalecer o sistema de saúde.

Incentivar o desenvolvimento e fortalecimento
de mecanismos nacionais e subnacionais
de transparência, responsabilidade,
monitoramento e avaliação, com uma ampla
base de parcerias da sociedade civil, como
observatórios, em nível nacional, e comitês
de supervisão, em nível local.

⚫

Promover a publicação e transparência
de orçamentos para saúde materna e saúde
sexual e reprodutiva e desenvolver
capacidades para sua análise, nos níveis
governamentais e da sociedade civil.

⚫

Promover fortes parcerias entre diferentes
atores, incluindo a sociedade civil
organizada, para discutir resultados
e chegar a acordos sobre propostas
de melhoria e acompanhamento.

Disseminar o conhecimento gerado pela
implementação de políticas públicas voltadas
à redução da morbimortalidade materna, por
meio de uma cooperação transversal Sul-Sul
entre os países da região.
Recomendações:
⚫
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Fortalecer o apoio fornecido por agências
do sistema das Nações Unidas e outras
agências de cooperação internacional aos
governos no contexto dos ODS e CIPD +25.
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2. Orientação estratégica sobre sistemas de saúde
Melhorar a qualidade da atenção à saúde
materna, sexual e reprodutiva para reduzir a
mortalidade materna e garantir o direito à saúde
para todas as mulheres, independentemente
de sua condição social.

interculturais dentro da estrutura dos princípios
respeitosos da assistência à maternidade.
⚫

Adotar políticas para reduzir as cesarianas
desnecessárias.

⚫

Fortalecer o acesso e a qualidade da atenção
pós-natal, incluindo atenção respeitosa,
e implementar boas práticas baseadas
em evidências e um sistema de
monitoramento eficaz.

⚫

Implementar medidas eficazes para prevenir
e erradicar maus-tratos, abusos e violência
contra as mulheres durante a gravidez, parto
e no período pós-parto.

Recomendações:
⚫

⚫

⚫

Promover a adoção, atualização e
implementação de protocolos e padrões de
qualidade para a atenção materna e reprodutiva,
com base nas evidências disponíveis e na
segurança do paciente, e monitorar sua
implementação. Isso deve levar a um modelo
de cuidado humanizado e holístico, baseado
nos direitos humanos de cada mulher e recémnascido, que considere também as dimensões
interpessoais do cuidado e garanta a participação
ativa das mulheres, famílias e comunidades.
Fortalecer a capacidade do sistema de saúde
de prevenir a mortalidade materna por meio
do gerenciamento eficaz da detecção precoce
de suas principais causas diretas e indiretas.
Adotar e implementar mecanismos que
garantam a melhoria contínua da qualidade
dos serviços e sistemas de saúde materna,
sexual e reprodutiva localmente, em
coordenação com o nível central
e o envolvimento da comunidade.

⚫

Fortalecer a capacidade de resolução do
sistema de saúde por meio das redes integradas
do sistema de saúde e dos sistemas de
referência e contra-referência com base na
Estratégia de Atenção Primária à Saúde,17
no âmbito do acesso e cobertura universais.

⚫

Promover a coordenação e abordagens
integradoras entre os subsetores da saúde,
em particular o setor da saúde neonatal.

⚫

Fortalecer a qualidade e o acesso ao
atendimento pré-natal, que inclui
atendimento respeitoso, admissão precoce,
encaminhamento oportuno e um sistema
de monitoramento apropriado.

⚫

Promover o parto como uma experiência
natural, positiva e centrada na mulher,18
evitando a supermedicalização e
implementando estratégias de saúde
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Investir no pessoal de saúde para melhorar
suas condições de trabalho e, assim, promover
seu compromisso com a qualidade do serviço
e rumo ao acesso e cobertura universal de
saúde, especialmente na atenção primária.
Recomendações:
⚫

Atrair, motivar, apoiar, capacitar e treinar pessoal
da saúde para fornecer serviços de qualidade
em saúde materna, sexual e reprodutiva.

⚫

Investir em recursos humanos para a saúde
com orçamentos específicos, incluindo a
contratação de parteiras profissionais,
principalmente no primeiro nível de atenção.
É essencial incluir as parteiras profissionais
nas equipes de saúde para garantir a
qualidade do serviço e acelerar o progresso
em direção ao acesso e cobertura universal
de saúde, especialmente na atenção primária.

⚫

Garantir uma distribuição adequada do pessoal
da saúde para formar equipes equilibradas que
ofereçam serviços a todas as populações.

⚫

Rever e atualizar as competências e estrutura das
equipes de saúde para ter habilidades diversas,
adequadas e coordenadas, com descrições de
funções claras para cada membro da equipe.

⚫

Otimizar as funções dos profissionais de
saúde para promover a cobertura universal
e o acesso aos serviços de saúde materna e
neonatal por meio da transferência de tarefas
e responsabilidades.19
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⚫

Chegar a um consenso sobre padrões e
regulamentos baseados em evidências para
estabelecer um papel claro para os provedores
de saúde tradicionais e doulas e determinar
sua articulação com o sistema de saúde.

⚫

Treinar todos os profissionais de saúde
sobre a medicalização excessiva e o uso
de práticas desnecessárias e prejudiciais
nos serviços de saúde materna, sexual e
reprodutiva, com base nas evidências atuais.

⚫

Garantir a formação contínua e de alta
qualidade do pessoal de saúde, com
currículos adaptados às evidências, e
o desenvolvimento de habilidades de
resolução de problemas e tomada de decisão.

⚫

Incorporar sistemas de supervisão e
incentivo para manter o pessoal de
saúde atualizado e motivado.

3. Orientação estratégica relacionada aos sistemas de informação e vigilância
Identificar as barreiras que as pessoas
enfrentam ao tentar acessar os serviços de
saúde materna a que têm direito, especialmente
as populações com mais necessidades.
Recomendações:
⚫

Intensificar esforços e investimentos em sistemas
de informação em saúde capazes de fornecer
dados populacionais desagregados (sexo, idade,
etnia, acesso a serviços e necessidades não
atendidas, entre outros fatores relevantes)
em um nível descentralizado.

⚫

Criar capacidades locais e nacionais para analisar
e usar informações e evidências relevantes para
tomada de decisões políticas e programáticas.

⚫

Fortalecer os sistemas de vigilância e
resposta à morbidade e mortalidade materna.
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⚫

Reforçar os mecanismos de registro da
mortalidade materna nos níveis nacional
e subnacional, reduzir a subnotificação
e resolver problemas relacionados à
classificação das mortes maternas.

⚫

Introduzir e/ou fortalecer a vigilância
nacional para morbidade materna extrema
(maternidade quase perdida).

⚫

Divulgar e fortalecer as competências para usar
as diretrizes de vigilância epidemiológica e
resposta à morbidade e mortalidade materna.

⚫

Apoiar a implementação de um registro
regional unificado para monitorar a
qualidade do atendimento materno,
desagregado por tipo de população, idade,
distribuição geográfica, etnia ou outros
critérios localmente relevantes.
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4. Orientação estratégica relacionada aos métodos anticoncepcionais
Melhor acesso aos métodos anticoncepcionais,
reconhecendo seu papel fundamental em garantir
o direito de decidir livremente o número, o
espaçamento e a época dos filhos e em contribuir
para a redução da morbimortalidade materna.
Recomendações:
⚫
Garantir acesso a métodos anticoncepcionais
modernos, incluindo métodos reversíveis
de longa ação, implantes subdérmicos,
dispositivos intrauterinos e anticoncepção
de emergência, com foco em adolescentes,

mulheres migrantes, afrodescendentes
e populações indígenas.
⚫

Fornecer aos centros de saúde o
equipamento e materiais necessários
para garantir o acesso oportuno e regular
a uma ampla variedade de métodos
anticoncepcionais modernos.

⚫

Implementar e/ou fortalecer os serviços
de orientação anticoncepcional para apoiar
a tomada de decisão informada e reduzir
a gravidez indesejada.

5. Orientação estratégica relacionada à resposta abrangente ao aborto inseguro
Promover uma resposta abrangente ao aborto
inseguro como um sério problema de saúde
pública na região, que resulta em altas taxas
de morbimortalidade materna.

⚫

Garantir condições dignas e respeitosas
de atendimento de qualidade às mulheres
em situação de aborto e pós-aborto.

⚫

Verificar a capacidade de resposta do sistema
de saúde e as competências adequadas das
equipes de saúde para a identificação e
resolução qualificada de casos de interrupção
da gravidez em países onde o aborto é legal.

⚫

Complementar a implementação do serviço
com campanhas eficazes de divulgação.

⚫

Garantir o acesso à anticoncepção pós-aborto,
incluindo aconselhamento de qualidade.

Recomendações:
⚫

⚫

Analisar os quadros jurídicos existentes
relacionados a este tema, à luz das evidências
mais recentes e dos compromissos nacionais,
regionais e internacionais.
Assegurar que as mulheres tenham acesso a
informações completas, verdadeiras e objetivas.
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6. Orientações estratégicas relacionadas à população adolescente e jovem
Foco nas necessidades de saúde sexual e
reprodutiva das populações adolescentes a maior população adolescente e jovem da
história - reconhecendo seus direitos e seu
impacto no desenvolvimento dos países.
Recomendações:
⚫

⚫

⚫

⚫

Intensificar os esforços para aumentar a
cobertura e o acesso oportuno a serviços de
saúde sexual e reprodutiva adequados para
adolescentes e jovens, removendo barreiras
ao consentimento, se houver.
Investir e desenvolver espaços amigáveis de
prevenção da gravidez na adolescência e de
atendimento às adolescentes grávidas. Isso
inclui atender às necessidades de adolescentes
menores de 15 anos, de acordo com seu nível
de desenvolvimento.
Garantir qualidade, confidencialidade e
cordialidade nos serviços para adolescentes por
meio da capacitação da força de trabalho de saúde.
Usar os novos padrões de qualidade para serviços
de saúde amigáveis para monitorar a qualidade
dos serviços de saúde para adolescentes.

8
2030Rica
UNFPA/Costa

⚫

Criar um ambiente político e programático
para que os adolescentes tenham acesso
oportuno a aconselhamento e métodos
anticoncepcionais modernos, incluindo
métodos reversíveis de longa duração e
anticoncepção de emergência.

⚫

Incluir intervenções multissetoriais para
identificar e responder a casos de violência
doméstica ou sexual de adolescentes.

⚫

Fomentar estratégias comunitárias de
informação e comunicação com adolescentes
para mudança de comportamento.

⚫

Adotar novas tecnologias para alcançar as
populações de adolescentes (por exemplo,
redes sociais e aplicativos de saúde digital
[mHealth]).

⚫

Intensificar os esforços para oferecer educação
sexual abrangente e acesso a serviços de saúde
sexual e reprodutiva dentro e fora das escolas.

⚫

Colaborar em todos os setores para examinar
e tratar adolescentes em risco de problemas
de saúde mental, incluindo a prevenção do
suicídio, relacionada à gravidez e outras
questões de saúde sexual e reprodutiva.
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7. Orientação estratégica relacionada à Saúde Materna, Saúde Sexual e
Reprodutiva e COVID-19
Reduzir o impacto prejudicial da pandemia
COVID-19 na saúde sexual e reprodutiva
e na morbidade e mortalidade materna.

desigualdades sociais na saúde materna
e promovam decisões sólidas e oportunas.
⚫

Reconhecer e apoiar o trabalho das parteiras
profissionais que, ao cuidar de mulheres
grávidas durante a pandemia, defenderam
os direitos das mulheres a uma experiência
positiva de parto e sua autonomia sexual
e reprodutiva.

⚫

Garantir que a equipe de saúde esteja
atualizada sobre as orientações para o
manejo da gestante com COVID-19,
com base nas recomendações do órgão
de saúde correspondente.

⚫

Reconhecer mulheres grávidas como um
grupo de alto risco para COVID-19 grave.

⚫

Vacinar profissionais de saúde grávidas
e mulheres grávidas com comorbidades
com base nas recomendações mais recentes
da OMS.

Recomendações:
⚫

⚫

⚫

Reconhecer os serviços de saúde sexual
e reprodutiva, incluindo aconselhamento
anticoncepcional, prevenção da violência e
cuidados com a saúde materna e neonatal,
como essenciais.
Garantir a continuidade da atenção primária
para assegurar o acesso ininterrupto a
serviços e suprimentos de saúde sexual e
reprodutiva por meio de ferramentas como
a saúde digital.
Manter e fortalecer ou reativar sistemas de
vigilância e resposta epidemiológica à
mortalidade materna para ter informações
em tempo real que permitam a medição das

8.
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8. Orientação estratégica relacionada à saúde materna, migração e crises
humanitárias
Identificar os desafios específicos enfrentados
pelas mulheres e meninas mais marginalizadas incluindo migrantes, mulheres desalojadas e
refugiadas - para ter acesso a serviços de
qualidade e oportunos.20
Recomendações:
⚫

Garantir que os governos e parceiros atuem
nas políticas públicas e nos níveis de proteção e
sistema de saúde para atender às necessidades
de saúde sexual e reprodutiva das mulheres
migrantes, desalojadas e refugiadas,
incluindo aquelas que estão grávidas.

10
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⚫

Integrar o Pacote de Serviço Inicial Mínimo
para Saúde Sexual e Reprodutiva nos planos
nacionais de preparação e resposta
a emergências.

⚫

Adquirir e fornecer suprimentos essenciais
de saúde sexual e reprodutiva em tempo
hábil durante as emergências, incluindo
aqueles para cuidados obstétricos e
neonatais de emergência (básicos e
completos), prevenção de gravidez
indesejada e gestão clínica em casos
de violência sexual.
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Quadros de informação
Qualidade do atendimento em saúde materna
A Organização Mundial da Saúde (OMS)
define qualidade de atendimento como "o grau
em que os serviços de saúde para indivíduos e
populações melhoram os resultados da saúde".
Para atingir essa meta, e em linha com os
acordos internacionais de direitos humanos
aos quais a maioria dos países da região
aderiu, a assistência à saúde deve ser segura,
eficaz, oportuna, eficiente, equitativa e
centrada nas pessoas.
Apesar do progresso alcançado na saúde
materna e neonatal na América Latina e no
Caribe, muitas mulheres grávidas e recémnascidos ainda não estão recebendo
atendimento de qualidade. Veja a seguir
algumas das principais barreiras para garantir
um atendimento de qualidade na região:
⚫

Vontade política insuficiente

⚫

Fracos sistemas de responsabilidade

⚫

Recursos financeiros e infraestrutura limitados

⚫

Medicalização em excesso e uso
de tecnologia desnecessária

⚫

Falta de respeito pelas diferenças culturais

⚫

Vulnerabilidade e discriminação contra
adolescentes grávidas

⚫

Pessoal da saúde com carga horária
excessiva e capacidade técnica limitada para
dar um tratamento respeitoso e de qualidade

⚫

Fraca supervisão e implementação
de padrões de qualidade

⚫

Dados insuficientes sobre populações
vulneráveis

⚫

Deficiências no monitoramento e na
avaliação do nível de implementação
da assistência à maternidade respeitosa

⚫

Diminuição de recursos e compromisso
político com a saúde materna à luz das
prioridades concorrentes, incluindo durante
situações de emergência

Documentos e iniciativas recentes e relevantes para respaldar os esforços para melhorar a qualidade
do atendimento:
⚫

Organização Mundial da Saúde (OMS). 2015. Guia de implementação da lista de verificação para parto seguro da OMS:
melhorando a qualidade dos partos para mães e recém-nascidos. Genebra. https://apps.who.int/iris/handle/10665/199177

⚫

Organização Mundial da Saúde (OMS). 2015. Recomendações da OMS sobre intervenções de promoção da saúde para a
saúde materna e neonatal. Genebra. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/172427/9789241508742_report_eng.pdf;
jsessionid=B5EBA5974C8F2AD3D430D69255BBFDB1?sequence=1

⚫

Organização Mundial da Saúde (OMS). 2016. Padrões para melhorar a qualidade dos cuidados maternos e neonatais nas
unidades de saúde. Genebra. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/improving-maternal-newborncare-quality/en/

⚫

Qualidade da rede de atendimento. 2017. Rede de melhoria da qualidade da atenção à saúde materna, neonatal e infantil.
https://www.qualityofcarenetwork.org/

⚫

International MotherBaby Childbirth Organization IMBCO), International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO).
2018. International Childbirth Initiative (ICI): 12 Steps to Safe and Respectful MotherBaby-Family Maternity Care.
https://icichildbirth.org/

⚫

Confederação Internacional de Parteiras. 2019. Competências essenciais em obstetrícia. Haia.
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Cuidado Materno Respeitoso
As evidências mostram que os maus-tratos
e abusos ainda são comuns nos serviços de
saúde, contribuindo para a subutilização
dos serviços e os maus resultados de saúde.
Durante os últimos anos, várias iniciativas
globais e regionais foram implementadas para
promover cuidados maternos respeitosos e de
alta qualidade, com base na equidade e nos
direitos humanos. A estrutura "cuidado
materno respeitoso", que enfatiza os direitos
das mulheres e as necessidades básicas, inclui:
⚫

O empoderamento da mulher e de sua
família e sua participação ativa na tomada
de decisões relacionadas à saúde

⚫

O direito à informação e privacidade

⚫

Cuidado baseado em evidências, evitando
o uso excessivo de medicamentos,
intervenções como episiotomia de rotina,
cesarianas desnecessárias etc. e tecnologia

⚫

A prevenção de maus-tratos, abuso e
violência institucional contra as mulheres

⚫

Reconhecimento, compensação e respeito
pelos prestadores de cuidados de saúde,
garantindo boas condições de trabalho

Com o objetivo de abordar este tópico e
orientar a ação, o GTR organizou uma série
de consultas sub-regionais e promoveu
conversas em vários eventos globais,
regionais e nacionais com foco na identificação
de oportunidades e intervenções prioritárias
para promover o cuidado materno respeitoso
como uma estratégia-chave destinada a
reduzir morbidade e mortalidade materna na
região e contribuindo para
o respeito dos direitos das mulheres
e meninas.

Documentos e iniciativas recentes e relevantes para respaldar os esforços para promover o cuidado
materno respeitoso:
⚫

USAID Bureau for Global Health’s flagship Maternal and Child Health Integrated Program (MCHIP). 2013. Introdução às
pesquisas de qualidade do Atendimento materno e Nneonatal. Baltimore.
https://www.mchip.net/sites/default/files/mchipfiles/Introduction%20to%20QoC%20surveys.pdf

⚫

Organização Mundial da Saúde (OMS). 2016. 69º Assembleia Mundial de Saúde. Estrutura de serviços de saúde integrados
e centrados nas pessoas: Relatório do Secretariado. Washington D.C. https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA69/A69_
39-en.pdf?ua=1

⚫

The White Ribbon Alliance. 2018. Atendimento materno respeitoso: Os direitos universais das mulheres grávidas.
Washington D.C. https://www.whiteribbonalliance.org/respectful-maternity-carecharter/#:~:text=Everyone%20has%20the%20right%20to%20information%2C%20informed%20consent%2C%20and%20re
spect,without%20your%20knowledge%20or%20consent.

⚫

Organização Mundial da Saúde (OMS). 2014. Declaração da OMS sobre a "Prevenção e eliminação do desrespeito e abuso
durante o parto". Genebra.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/134588/WHO_RHR_14.23_eng.pdf;jsessionid=6974A8004D414CAAF274
67FA863063BC?sequence=1

⚫

Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO), Organização Mundial da Saúde (OMS). 2018. Recomendações da OMS
sobre atendimento pré-natal para uma experiência gestacional positiva: Washington, D.C.
https://www.who.int/publications/i/item/9789241549912

⚫

Organização Mundial da Saúde (OMS). 2019. Recomendações da OMS: cuidados intraparto para uma experiência positiva
de parto: transformando o cuidado de mulheres e bebês para melhorar a saúde e o bem-estar: resumo executivo. Genebra.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272447

⚫

Programa de Sobrevivência Materna e Infantil da USAID. 2020. Movendo o atendimento materno respeitoso para a prática
em programas abrangentes de maternidade e recém-nascidos: Orientação operacional. Washington D.C.
https://resources.jhpiego.org/system/files/resources/MCSP-RMC-OG.pdf
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⚫

The Lancet. 2018. Putting quality and people at the centre of health systems. Volume 392, Issue 10150.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673618320646

⚫

Organização Mundial da Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Fundo das Nações Unidas para a População.
2017. Gerenciando complicações na gravidez e no parto: um guia para parteiras e médicos. 2 ª ed. Genebra.
https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/managing-complications-pregnancy-childbirth/en/

⚫

Confederação Internacional de Parteiras (ICM). 2020. Respeite o kit de ferramentas. Haia.
https://www.internationalmidwives.org/our-work/other-resources/respect-toolkit.html

O Impacto das parteiras profissionais no cuidado da mulher
De acordo com a definição da Confederação
Internacional de Parteiras (ICM), uma parteira
profissional é "uma pessoa que concluiu com
sucesso um programa de formação de parteiras
baseado nas Competências Essenciais da ICM
para a Prática Básica da Obstetrícia e na
estrutura dos Padrões Globais da ICM para
Educação em Obstetrícia e é reconhecida no
país onde está localizada; que adquiriu as
qualificações necessárias para ser registrada e/ou
é legalmente licenciada para exercer a profissão
de parteira e usar o título de 'parteira'; e que
demonstra competência na prática da obstetrícia".
O escopo da prática de uma parteira profissional
inclui pré-concepção, pré-natal, pré-parto,
intraparto, cuidados pós-parto e acompanhamento
de recém-nascidos, juntamente com serviços de
planejamento familiar. Também inclui check-ups
ginecológicos e aconselhamento relevante sobre
infecções sexualmente transmissíveis, menopausa
e acompanhamento de mulheres em circunstâncias
de aborto.
Qual é o efeito das parteiras profissionais
na saúde sexual e reprodutiva?
⚫

Um atendimento abrangente e de alta
qualidade com uma parteira profissional
pode ajudar a:

o Impedir 83% de todas as mortes maternas,
natimortos e mortes neonatais.
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o

o

Melhorar mais de 50 resultados de
saúde, incluindo a redução do número
de intervenções desnecessárias.
As parteiras profissionais podem
fornecer 87% de todos os serviços
essenciais de saúde sexual e
reprodutiva, materna
e neonatal.

Para serem eficazes, as parteiras profissionais
devem ser treinadas de acordo com as
competências da ICM para o exercício da
obstetrícia, certificadas pela autoridade
formadora, regulamentadas pela autoridade
sanitária, atuando em equipes
multiprofissionais e totalmente integradas ao
sistema de saúde.
Em quais países da América Latina
e do Caribe há parteria profissional?
⚫

Existem dois modelos de formação
profissional em obstetrícia na América
Latina e no Caribe. Na Argentina, Bolívia,
Chile, Equador, Uruguai, Paraguai e Peru,
as parteiras profissionais são treinadas
usando modelos de entrada direta. No
Brasil, México, Costa Rica, Guiana, Haiti,
Jamaica e Trinidad e Tobago, as parteiras
devem fazer uma especialização após obter
o diploma de enfermagem. É importante
considerar que nem todos os países de
ambas as regiões oferecem treinamento
profissional em obstetrícia.
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Referências e informações adicionais:
⚫

Confederação Internacional de Parteiras (ICM). 2017. Documento principal: Definição Internacional de Parteira. Haia.
https://www.internationalmidwives.org/assets/files/definitions-files/2018/06/eng-definition_of_the_midwife-2017.pdf

⚫

Renfrew et al. 2014. Midwifery and quality care: findings from a new evidence-informed framework for maternal and
newborn care. The Lancet. 2014 Sep 20;384(9948):1129-45. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS01406736(14)60789-3/fulltext

⚫

Nove A, Friberg IK, de Bernis L, et al. 2021. Potential impact of midwives in preventing and reducing maternal and
neonatal mortality and stillbirths: a Lives Saved Tool modelling study. The Lancet Global Health; Jan; 9(1):24-32.
https://www.researchgate.net/publication/346601103_Potential_impact_of_midwives_in_preventing_and_reducing_materna
l_and_neonatal_mortality_and_stillbirths_a_Lives_Saved_Tool_modelling_study

⚫

Confederação Internacional de Parteiras (ICM). 2019. Atualização de competências essenciais para a prática de obstetrícia
de 2019. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/general-files/2019/10/icm-competencies-en-print-october2019_final_18-oct-5db05248843e8.pdf

⚫

Organização Mundial da Saúde (OMS). 2019. Fortalecimento da educação em obstetrícia de qualidade para a cobertura
universal de saúde 2030: Quadro de ação. Genebra.
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324738/9789241515849-eng.pdf?ua=1

⚫

Sandall J, Soltani H, Gates S, Shennan A, Devane D. 2016. Midwife-led continuity models versus other models of care
for childbearing women. Cochrane Database Syst. Rev.
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004667.pub5/epdf/full

⚫

Confederação Internacional de Parteiras (ICM). 2014. Declaração da posição da ICM. A parteira é a primeira escolha
profissional de saúde para mulheres grávidas. Haia. https://www.internationalmidwives.org/assets/files/statementfiles/2018/04/the-midwife-is-the-first-choice-eng.pdf

⚫

Camacho AV, Land S, Thompson JE. 2014. Strengthening midwifery in Latin America and the Caribbean: a report on the
collaboration between the Regional Office for Latin America and the Caribbean of the United Nations Population Fund and
the International Confederation of Midwives (ICM): 2011-2014. http://docplayer.net/10051091-Authors-alma-virginiacamacho-sandra-land-joyce-e-thompson.html

12
UNICEF/UN0434415/Vela

GTR | Orientação estratégica para a década de 2020-2030

O parto como uma experiência positiva
Muitas mulheres grávidas não têm acesso a
partos de qualidade. Em alguns casos, isso
ocorre porque não há serviços adequados de
atendimento materno disponíveis ou as
mulheres não conseguem acessá-los em tempo
hábil. A desvantagem dessa falta de acesso é o
uso excessivo de rotina de intervenções
desnecessárias. Em outros casos, as mulheres
podem ter acesso aos serviços, mas não são
tratadas com dignidade e respeito por seus
direitos humanos. Para aumentar a cobertura
universal em saúde materna e garantir o acesso
a serviços de cuidados maternos de alta
qualidade, em 2019 a OMS publicou
"Recomendações da OMS: cuidados intraparto
para uma experiência positiva de parto."
Essas recomendações incluem 56 práticas
baseadas em evidências que permitem a gestão
de cada fase do trabalho de parto e nascimento
e buscam garantir que:

⚫

ICM

⚫

Parto é seguro.

⚫

Parto é uma experiência positiva para
a mulher, seu bebê e sua família.

⚫

Atendimento respeitoso seja fornecido.

⚫

Mullher possam ser acompanhadas
durantes o trabalho de parto e o parto.

⚫

O direto à confidencialidade e à
privacidade seja respeitado.

⚫

Cuidado centrado na mulher seja oferecido.

⚫

Haja comunicação eficaz entre mulheres
e provedores de cuidados de saúde.

⚫

Mulheres recebam informações para tomar
decisões sobre o manejo da dor e posições
durante o trabalho de parto.

⚫

O uso de intervenções médicas e tecnologias
desnecessárias e potencialmente nocivas é
evitado

.
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Práticas clínicas desatualizadas
No entanto, anestesia peridural, drogas
parenterais, relaxamento ou técnicas
manuais, entre outros, podem ser
oferecidos a uma gestante saudável que
solicite alívio da dor durante o trabalho
de parto, dependendo das preferências
da mulher.

De acordo com as últimas recomendações da
OMS (2019), * existem algumas práticas
clínicas rotineiramente usadas durante as
diferentes fases do trabalho de parto e que não
estão de acordo com as evidências existentes.
O seguinte não é recomendado em casos de parto
sem complicações:
⚫

⚫

⚫

Uma taxa de dilatação cervical mais lenta do
que 1 cm/hora como um indicador de rotina
para intervenção obstétrica.

Limpeza vaginal de rotina com
clorexidina durante o trabalho de parto
com o objetivo de prevenir infecções.

⚫

O uso de intervenções médicas para acelerar
o trabalho de parto e nascimento (como
aumento de ocitocina ou cesariana) antes
de atingir 5 cm de dilatação. As condições
maternas e fetais e as condições obstétricas
devem ser levadas em consideração ao
decidir se é para acelerar o trabalho de
parto ou o nascimento.

Um pacote de cuidados para a gestão
ativa do parto e prevenção do atraso,
como uma amniotomia e o uso de
ocitocina, agentes antiespasmódicos
e fluidos intravenosos.

O seguinte não é recomendado durante
a segunda fase do trabalho de parto
(nascimento do bebê):

O seguinte não é recomendado durante a
admissão da sala de parto:
⚫

⚫

Pelvimetria clínica de rotina em gestantes
saudáveis.
Depilação pubiana/perineal ou enemas.

⚫

Episiotomia de rotina.

⚫

Aplicação de pressão manual do fundo
para facilitar o parto.

O seguinte não é recomendado após
o nascimento:
⚫

O seguinte não é recomendado durante o parto:
⚫

⚫
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Cardiotocografia de rotina para avaliação
do bem-estar fetal em gestantes saudáveis.
Recomenda-se a ausculta com um
dispositivo de ultrassom Doppler ou
estetoscópio Pinard para esse fim.
Analgésico medicamentoso para prevenir
e reduzir o uso de reforço no trabalho
de parto.

Massagem uterina contínua como uma
intervenção para prevenir a hemorragia
pós-parto (PPH) em mulheres que
receberam ocitocina profilática.

*Adaptado de: Organização Mundial da Saúde.
2019. Recomendações da OMS: cuidados
intraparto para uma experiência positiva de parto:
transformando o cuidado de mulheres e bebês
para melhorar a saúde e o bem-estar: resumo
executivo. Genebra.
https://apps.who.int/iris/handle/10665/272447
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O papel do GTR como força-tarefa técnica para a redução da morbidade e mortalidade materna
Criado em 1998 por agências técnicas das
Nações Unidas, agências de cooperação
bilateral e multilateral, organizações não
governamentais e redes profissionais, o GTR
é uma agência regional que une esforços de
diferentes partes interessadas para promover
a implementação de programas baseados em
evidências que visam reduzir a mortalidade
materna na América Latina América e no
Caribe. O GTR trabalha em estreita
colaboração com outras alianças regionais,
como a Neonatal Alliance e a Every Woman
Every Child da América Latina e Caribe.
GTR:
⚫

Fornece liderança técnica na promoção
da redução da mortalidade materna.

⚫

Realiza ações de sensibilização para
manter o grave problema da mortalidade
materna e das desigualdades associadas
na agenda regional.

⚫

Promove um consenso regional,
endossado pelos governos da região,
com diretrizes acordadas com o objetivo
de reduzir a mortalidade materna.

⚫

É um catalisador de boas práticas na
redução da mortalidade materna.
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⚫

Promove a colaboração e sinergia entre
agências.

⚫

Apoia a implementação e o cumprimento de
estratégias e compromissos globais na região, tais
como a Estratégia Global para a Saúde da

Mulher, da Criança e do Adolescente
(2016-2030).
O valor agregado do GTR é que ele representa
uma visão conjunta, coesa e coordenada sobre
como lutar contra as mortes maternas por meio
da otimização da cooperação técnica e da
colaboração dentro dos países e entre
agências. Por meio de sua assistência técnica,
defesa e colaboração com outras alianças
regionais, o GTR apoia o progresso em
relação ao cumprimento de metas globais para
reduzir a mortalidade materna evitável, como
a Estratégia Global. O GTR tem prestado
assistência técnica aos países para vigilância e
resposta à mortalidade materna e atendimento
materno respeitoso, disseminado as evidências
mais recentes sobre a COVID-19 e saúde
sexual e reprodutiva e promovido plataformas
de diálogo regionais para chegar a um
consenso e priorizar estratégias eficazes para
reduzir a morbidade e mortalidade materna.
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Acesso e cobertura universal de saúde e direitos sexuais e reprodutivos
A saúde sexual e reprodutiva é definida como
um estado de bem-estar físico, emocional, mental
e social em todas as questões relacionadas à
sexualidade e reprodução. Para tanto, é necessário
reconhecer e respeitar o direito de todo ser
humano de decidir sobre seu corpo, o que requer
acesso a serviços, educação, informação e
aconselhamento para apoiar esse direito.

Alcançar o acesso universal e a cobertura em
saúde sexual e reprodutiva é fundamental para
atingir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável em 2030, incluindo o ODS 1 sobre
a erradicação da pobreza, o ODS 3 sobre a
garantia de vidas saudáveis e bem-estar para
todos e o ODS 5 sobre a igualdade de gênero.
Especialistas internacionais recomendam
que os países adotem e ofereçam um pacote
essencial de intervenções de saúde sexual
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e reprodutiva para toda a população ao longo
da vida. Isso inclui:
⚫

Aconselhamento e serviços de contracepção

⚫

Prevenção e tratamento de HIV/AIDS e
outras infecções sexualmente transmissíveis

⚫

Atenção ao aborto seguro (onde o aborto
for legalizado)

⚫

Tratamento abrangente de aborto inseguro

⚫

Prevenção, detecção e aconselhamento
da violência de gênero

⚫

Serviços de saúde materna e neonatal

⚫

Aconselhamento e tratamento para
infertilidade

⚫

Prevenção, detecção e tratamento
do câncer ginecológico

⚫

Aconselhamento e serviços para saúde
sexual e bem-estar

⚫

Educação sexual ampla

Esses serviços devem ser de alta qualidade,
aceitáveis, acessíveis, adaptados às necessidades
de todas as populações e acessíveis de forma
equitativa, independentemente de idade, sexo,
identidade de gênero, raça ou etnia, local de
residência ou status socioeconômico. Devem ser
centrados nas pessoas e oferecidos, respeitando
os princípios de privacidade e confidencialidade,
com um tratamento respeitoso.
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Situação atual da crise humanitária e da saúde sexual e reprodutiva na América Latina
e no Caribe no quadro da equidade
⚫

A América Latina e o Caribe é uma das
regiões com maior exposição a desastres do
planeta. Sua geografia, junto com eventos
frequentemente intensos relacionados ao
clima, conflitos armados, migração e
epidemias de saúde, colocam a região em
alta risco de crises, insegurança alimentar
e violência, sendo as principais vítimas
mulheres e crianças.

⚫

Em crises humanitárias, a experiência revelou
uma redução no acesso aos serviços de saúde
sexual e reprodutiva e, muitas vezes, a saúde
sexual e reprodutiva das mulheres não é
considerada uma prioridade durante a resposta.

⚫

Conflitos e violência resultaram em 7,7 milhões
de desalojados internos, o número mais alto
do mundo.

⚫

A vulnerável situação humanitária na
região foi afetada pelo surto da nova
doença coronavírus (COVID-19).

⚫

Nesse contexto, as mulheres - em
particular as jovens, adolescentes,
afrodescendentes e outras mulheres
indígenas - são especialmente vulneráveis
às várias manifestações de violência
de gênero em tempos de emergência
humanitária. A violência sexual, o
assédio sexual, a exploração e o abuso,
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o contrabando de pessoas ou mesmo
o feminicídio são algumas formas de
violência que afetam mulheres, meninas
e adolescentes da região.
⚫

Antes da COVID-19, mais de 23 milhões
de mulheres indígenas já enfrentavam
discriminação e acesso desigual à
educação, emprego, terra e participação
na América Latina e no Caribe.

⚫

Na América Latina e no Caribe, 19,2
milhões de mulheres de 15 a 49 anos
sofreram violência doméstica nos últimos
12 meses e, em média, quase um terço das
mulheres que já viveram em coabitação
relataram situações de abuso físico e/ou
sexual praticado por um parceiro. Durante
esses meses de pandemia de COVID-19,
as reclamações por telefone aumentaram
de 30% a 60% em alguns países.

⚫

O confinamento durante a pandemia de
COVID-19 está exacerbando a crise de
atendimento, aumentando a carga global
do trabalho de atendimento às mulheres.

⚫

O confinamento também reduziu o acesso
a cuidados pré-natais para milhões de
mulheres grávidas, afetando as mortes
maternas de mulheres que não sofreram
de COVID-19.
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