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• Estratégias de 

resposta à 
pandemia

• O papel da APS na 

pandemia

• Desafios atuais



Estrategias nacionales y curvas epidemiológicas – COVID 19 en Colombia 

Isolamento / Abertura / PRASS/ Vacinação.

Estratégias nacionais e curvas epidemiológicas - COVID 19 na 

Colômbia

Comportamento epidemiológico 

irregular com vários picos de 

aumentos críticos em casos nas

diferentes fases e estratégias (1)



Ênfase em medidas com abordagem biomédica e clínica, com

recursos para o fortalecimento das Unidades de Terapia 

Intensiva (2)

Recursos para apoio alimentar em espécie e monetário: críticas 

ao desvio de recursos, corrupção em algumas contratações

estaduais (2)

Em áreas marginais, há relatos de suicídios, violência doméstica 

e protestos sociais periódicos devido à crise econômica que 

afeta de forma marcante grupos com alta informalidade do 

trabalho .

“Indisciplina social”



VACINAÇÃO
Set 12, 2021 (3)



O CASO DA COLÔMBIA: O PAPEL DA APS NA PANDEMIA

✔APS: eixo do sistema de saúde desde 2011 (Lei 1438) e está 

ratificada na Política e Modelo de Atenção Integral à Saúde (Minsalud, 

2016) (4)

❖ As experiências territoriais de APS em geral são modelos 

seletivos de APS, circunscritos a alguns Municípios, ou redes de 

prestadores públicos. (5,6)

❖Deficiências de continuidade com períodos de não desenvolvimento: 
passíveis de decisões e amparadas por recursos dos atuais governantes (5,6)

PANDÊMICA: equipes humanas e infraestrutura dos programas de APS 
destinam-se à vigilância e controle sanitário (acompanhamento de casos, 
amostragem, vacinação). Por exemplo, em Cali, eles são chamados de "Hunting
Covid", e com a estratégia ‘Contenção para UTI’: realizar exames e vacinação, 
em diferentes setores (centros esportes, shopping centers)
✓ Apoio com ações de entidades internacionais 
(projeto UNFPA) com estratégias de informação e
comunicação para populações indígenas (7)

e apoio de Universidades com tele-monitoramento e 
tele-orientação para populações priorizadas (8)



O CASO DA COLÔMBIA

Desigualdades estruturais 
pré-existentes são reveladas

• Estratégias de 

resposta à 
pandemia

• O Papel da APS na 

Pandemia

• Desafios atuais

“Sindemia é um anglicismo derivado de duas palavras: sinergia e epidemia. 

Com covid-19 enfrentamos não apenas uma pandemia, mas uma sindemia, na 

qual se misturam várias doenças (diabetes, cardiovasculares) agravadas pelas 

condições de pobreza e iniquidade social e econômica, e pela deficiente 

infraestrutura de saúde nos territórios para grupos sociais excluídos”



População indigena
03 set, 2021 (9) 



Os mais vulneráveis sócio-
economicamente "não podem 
ficar em casa".

As informações sobre as 
intimações do Código de 
Polícia (não cumprimento das 
medidas de quarentena) 
mostram nos estratos de renda 
mais baixos (1 e 2) uma taxa de 
intimações de 474 e 590 por 
10.000 domicílios; enquanto 
nos estratos mais altos (5 e 6) 
essas taxas são de 
aproximadamente 220 (11, 12)

(10)



Crise recorrente de 
hospitais públicos 
com dificuldades 
financeiras devido a 
atrasos nos 
pagamentos ou 
negação dos mesmos, 
por parte das 
seguradoras que 
mediam no 
atendimento do 
Sistema de Saúde 
colombiano;

Protestos de 
profissionais de 
saúde por atrasos no 
pagamento de seus 
salários.



CONCLUSÕES E REFLEXÕES
• A pandemia na Colômbia revela desigualdades 

estruturais que a tornam SINDÊMICA

• Um dos desafios é a Vigilância e Ação Integral 
em Saúde que extrapola o âmbito da vigilância 
epidemiológica clássica (com foco na doença) e 
incorpora elementos de análise e ação sobre a 
vulnerabilidade social e a determinação das 
iniquidades nos fenômenos de saúde.

Naydú Acosta R. 

(MD, MAS, PhD)

Universidad Libre, Cali.
naydu.acosta@unilibre.edu.co
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