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1. Objetivo e metodologia 

O presente documento é uma Chamada à Ação para tomadores de decisão sobre políticas de saúde que 

atuem em nível internacional, nacional ou local, envolvidos no planejamento de estratégias e programas de 

vacinação contra a COVID-19. O objetivo deste documento é fornecer evidência e recomendações para 

inclusão e uso adequados de testagem sorológica em países da América Latina. Tais tomadores de decisão 

incluem consultores técnicos de imunização nacional, ministros de saúde, bem como outras entidades 

tomadoras de decisão. Os elementos do presente documento podem ser usados para fundamentar parcerias 

necessárias e alianças para ações colaborativas entre tomadores de decisão, centros-chave de pesquisa 

nacional e comunidade científica de forma mais ampla. 

A metodologia para construir este documento inclui uma revisão de literatura de evidências e políticas, além 

de um processo de diversos estágios de validação e feedback com um grupo de cinco especialistas. Tais 

especialistas foram selecionados com base na experiência acadêmica em distintas áreas de conhecimentos, 

nomeadamente: microbiologia, epidemiologia, saúde pública, farmacologia e infectologia. Uma compreensão 

aprofundada da testagem sorológica, das políticas de imunização e da pandemia atual por COVID-19 foi 

considerada essencial. A experiência em soroprevalência, soroepidemiologia e estudos pós-comercialização 

de efetividade de vacina foi considerada uma vantagem.  

As evidências e os recursos regionais e de cada um dos cinco países em foco - Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia e México - foram coletados e analisados entre 1 de abril e 24 de junho de 2021. Os recursos foram 

priorizados com base nos seguintes critérios de inclusão:  

• Perspectivas científicas de estratégias de testagem de SARS-CoV-2, incluindo desafios e oportunidades,  

• O impacto da pandemia em relação à saúde e a aspectos socioeconômicos na região,  

• O posicionamento atual, as diretrizes e as recomendações de uso de testagem sorológica das principais 

organizações internacionais e países em foco,  

• Progresso na implementação e cobertura da imunização contra a COVID-19 nos países em foco, e 

• Planos e/ou estratégias de imunização nacional contra a COVID-19 dos países em foco.  

A informação coletada foi discutida, revisada e validada por todos os especialistas durante três sessões online 

do painel.  

Fundamentalmente, a Chamada à Ação tem dois objetivos principais: (1) aumentar a compreensão do uso 

atual de testagem sorológica de SARS-CoV-2, incluindo as políticas, guias e recomendações atuais para 

inclusão e uso de testagem sorológica e (2) fornecer recomendações para abordar barreiras à incorporação 

de testagem sorológica para apoiar as políticas de imunização em países da América Latina. As 

recomendações incluídas neste documento têm a intenção de propiciar um caminho a seguir, apoiar a 

tomada de decisões fundamentais e oportunas, aumentar a conscientização e orientar iniciativas de 

advocacy.  
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2. Introdução e histórico 

Em 1 de dezembro de 2019, as autoridades da China relataram um novo coronavírus causador de um grupo 

de casos similares à pneumonia em Wuhan, província de Hubei, China. Mais tarde, o vírus foi nomeado SARS-

CoV-2, e a doença causada por esse novo vírus, COVID-19.1 Entre 26 de fevereiro e 6 de março de 2020, as 

autoridades de saúde confirmaram casos da COVID-19 em países da América Latina, incluindo Argentina, 

Brasil, Chile, Colômbia e México.2 Conforme a nova infecção se disseminou rapidamente em todo o mundo, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) classificou o surto da COVID-19 como uma pandemia de proporção 

global em 11 de março de 2020.1  

Até 12 de agosto de 2021, a OMS relatou 204.664.849 casos confirmados da COVID-19, que levaram a 

4.323.139 de mortes no mundo todo.3 Embora a Europa tenha sido considerada a região mais atingida 

durante os primeiros meses da pandemia, essa posição foi rapidamente ultrapassada pelas Américas. Com 

79.380.211 casos confirmados e 2.040.383 mortes,3 as Américas atualmente são consideradas a região com o 

mais alto índice de fatalidade pela COVID-19. Em maio de 2021, aproximadamente 40% de todas as mortes 

pela COVID-19 no mundo ocorreram nesta região.4 Dentro das Américas, os países da América Latina foram 

os mais atingidos pela pandemia. Enquanto o número de mortes relatadas é de cerca de 57 por 100.000 

pessoas globalmente, na América Latina esse número aumenta para 221 mortes por 100.000 pessoas.5 

De acordo com nas mortes cumulativas até 11 de agosto de 2021, os países afetados de pior maneira na 

região eram Brasil (565.748), México (246.203), Peru (197.146) e Colômbia (122.953).5 Particularmente nos 

países em foco, nota-se que Brasil, Colômbia e Argentina foram desproporcionalmente mais afetados em 

comparação ao Chile e ao México (veja colunas dois e três na Tabela 1).5,6 Entretanto, de acordo com o índice 

de fatalidade, observa-se que o México desempenhou de forma substancialmente pior que outros países da 

região, registrando um índice de mortes de 8,2% a cada 100 casos confirmados da COVID-19.7 Além disso, um 

estudo no México revelou um excesso de mortalidade de 43,1% em 2020 (equivalente a 493.503 mortes 

atribuídas a todas as causas), das quais 71,2% são atribuídas à COVID-19.8,9  

No entanto, é importante enfatizar que, à medida que surgem desafios relacionados à detecção e à 

notificação de casos e mortes em toda a região, muitos expressaram preocupação quanto à acurácia desses 

números para refletir o impacto real da pandemia, o que limita consideravelmente os esforços para 

comparar o impacto entre os países. Os desafios incluem as diferenças de como os casos são definidos e 

demoras consideráveis no registro de casos e mortes.   

Tabela 1. Impacto da pandemia nos países em foco: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México 

País 
Mortes relatadas a cada 

100 mil habitantes5 
[até 11 de agosto, 2021] 

Notificação de indice  de 
mortes em 14 dias a cada 
1 milhão de habitantes6 
[até 12 de agosto, 2021] 

Mortes aumentando 
ou diminuindo?*3 
[até 2 de agosto, 

2021] 

Razão de  
letalidade**7 

[até 12 de agosto, 
2021] 

Brasil 268 62,23 Diminuindo 2,8% 

Colômbia 244 67,19 Diminuindo 2,5% 

Argentina 241 85,32 Diminuindo 2,1% 

Chile 191 51,68 Diminuindo 2,2% 

México 193 47,27 Aumentando 8,2% 

* Tendência estabelecida ao comparar o número semanal de mortes relatadas. 

** Razão de caso-fatalidade: número de mortes a cada 100 casos confirmados. 

Fonte: com base em dados disponíveis de: Banco de Desenvolvimento Interamericano, Centro Europeu de Controle e Prevenção de Doenças, 

Organização Mundial da Saúde e Centro de Recursos de Coronavírus da Universidade Johns Hopkins & Medicina.  
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Além do impacto humano direto da COVID-19, a pandemia também causou impacto nos sistemas de saúde e 

na saúde da população. Os países da América Latina sofreram grave escassez de medicamentos e 

equipamentos essenciais para tratar a COVID-19, equipamentos de proteção individual e de profissionais de 

saúde durante a pandemia.10,11 Ademais, devido ao acesso reduzido aos cuidados de saúde, a pandemia 

também piorou as condições para aqueles que vivem com doenças crônicas, especialmente doenças não 

transmissíveis.12,13 Relatórios identificaram também aumento nos transtornos de saúde mental, 

particularmente ansiedade, depressão e suicídio.14,15 Na América Latina, observou-se que essas condições 

afetam trabalhadores da saúde16 e jovens17 de forma desproporcional. A alteração dramática nas prioridades 

de saúde também levou à realocação de orçamentos e prioridades de saúde e a atraso nos esquemas de 

vacinação que têm como alvo outras doenças preveníveis por vacina.18,19  

A pandemia também criou externalidades sociopolíticas. Em muitos casos, uma agitação social preexistente 

desafiou a capacidade dos governos de responderem à pandemia de forma abrangente.20,21 Também foram 

ouvidas em toda a região preocupações sobre os líderes aproveitarem para promover suas agendas e 

restringirem a liberdade de expressão.22  

As medidas de combate à pandemia também afetaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis 

da sociedade. Os relatórios estimam que aproximadamente 40% dos trabalhadores formais e 65% dos 

trabalhadores informais não têm acesso a serviços de seguridade social, incluindo assistência à saúde.10,23 Em 

muitos países, os trabalhadores informais, que representam até 60% do mercado de trabalho, têm lutado 

para atender às medidas de saúde pública, como distanciamento social, quarentenas e ordens de 

permanência em casa.10,23 Da mesma forma, seguir medidas de higiene e distanciamento social tem se 

mostrado muito difícil para 21% da população urbana da América Latina que vive em favelas, assentamentos 

informais ou moradias precárias.24,25  

As desigualdades de gênero também dispararam durante a pandemia. As mulheres, que representam 70% 

dos profissionais de saúde da região, foram desproporcionalmente expostas ao vírus.26 Isso foi acompanhado 

por aumento da pressão relacionada aos cuidados com a casa,10 deterioração do equilíbrio trabalho-vida 

pessoal27 e aumento da violência doméstica com base no gênero.27,28 Finalmente, o fechamento das escolas 

impactou a qualidade da educação e levantou preocupações sobre as desigualdades subsequentes 

relacionadas a segurança alimentar, abandono escolar e acesso ao equipamento necessário para continuar o 

aprendizado à distância em moradias mais vulneráveis.29,30,31 

2.1 Medidas para responder à pandemia de SARS-CoV-2  

Durante o primeiro ano da pandemia, a maioria dos países da região respondeu com medidas severas de 

contenção, como declarações de estado de emergência e instituição de quarentena nacional entre março e 

outubro de 2020. Evidências sugerem que estados federais, como México e Brasil, demoraram a implementar 

tais restrições em parte devido à natureza descentralizada de seus governos. Da mesma forma, um exame 

mais atento das intervenções não farmacêuticas aplicadas nos países em foco revela que, em comparação 

aos estados centralizados, os estados federais aplicaram menos restrições por meio do governo central. 

Nessas situações, a maioria das políticas foi finalmente adotada e adaptada por governos subnacionais.10  

No entanto, várias intervenções não farmacêuticas, variando substancialmente em natureza e rigor, foram 

implementadas nos países da região. Essas intervenções incluem políticas de contenção e fechamento para 

reduzir a disseminação do vírus, políticas relacionadas ao sistema de saúde para reforçar a capacidade de 

responder a pandemia, políticas de imunização e políticas econômicas para apoiar a população vulnerável e 

os setores mais afetados da economia.32  



CHAMADA À AÇÃO 
O Papel da Testagem Sorológica para Fortalecer as Iniciativas e Políticas de Vacinação contra a COVID-19 na América Latina 

7 

Apesar de todos os países da América Latina terem aplicado medidas de contenção e fechamento para 

reduzir a propagação do vírus, poucos governos implementaram políticas econômicas para proteger 

indivíduos e negócios e apoiar a adesão a tais restrições. Países como México e Paraguai estão atualmente 

aplicando restrições mais flexíveis do que Argentina, Chile, Colômbia e Peru.33 No entanto, autoridades de 

saúde registraram ressurgimento de casos da COVID-19 entre abril e maio de 2021, afetando principalmente 

segmentos mais jovens da população. Como pacientes mais jovens têm maior probabilidade de sobreviver e 

permanecer hospitalizados por períodos mais longos, há preocupação quanto à capacidade dos sistemas de 

saúde em lidar com o aumento do número de hospitalizações. Por esse motivo, a Organização Pan-americana 

de Saúde (OPAS) conclamou os países da região a aumentarem sua capacidade de unidades de terapia 

intensiva.4 

A implementação de intervenções não farmacêuticas que limitam a mobilidade e o funcionamento regular 

das empresas despertou temor de uma crise econômica. As decisões sobre como reduzir a mortalidade 

relacionada à COVID-19 sem comprometer demasiadamente a economia continuarão a ser desafiadoras. Até 

o momento, a evidência demonstrou que as medidas afetaram de forma negativa a cadeia de demanda e 

suprimento de produtos e serviços em diversos setores econômicos,31,34,35 afetando em particular a indústria 

de alimentos e os setores de hotelaria, turismo e aviação.31,35,36 A queda de preços de commodities também 

causou queda acentuada em mercados e na desvalorização das moedas na América Latina.37 O Fundo 

Monetário Internacional estimou uma contração econômica de 7% na região,22 com potencial de se tornar a 

pior recessão da história.10 Somente em 2020, 13,5% das pessoas na América Latina ficaram 

desempregadas38 e 22 milhões adentraram a pobreza (em aumento de 33,7% como um todo),22 afetando 

principalmente Argentina, Brasil, México e Peru.38 

2.2 Variantes de preocupação na América Latina 

De acordo com a OMS, a partir de 20 de julho de 2021, quatro variantes de SARS-CoV-2 foram classificadas 

como "variantes de preocupação” (VOC, do inglês Variants of Concern) - Alfa, Beta, Gama e Delta - 

identificadas primeiro no Reino Unido, na África do Sul, no Brasil e na Índia, respectivamente.39 Conforme a 

OPAS, até 21 de julho, 48 países e territórios das Américas reportaram a detecção de casos atribuídos a essas 

VOC.a Até 27 de julho, os países em foco – Argentina, Brasil, Chile e México –  identificaram casos de todas as 

quatro VOC. A Colômbia identificou apenas casos de VOC Alfa, Gama e Delta.40,41 

Como pode ser visto na Tabela 2, todas as VOC apresentam como característica um aumento na 

transmissibilidade e possivelmente um aumento da gravidade da doença.39,42 De acordo com um relatório da 

OMS,39 alguns estudos detectaram aumento de risco de hospitalização43 e possível aumento do risco de 

gravidade e mortalidade associados à VOC Alfa.44 As variantes Delta e Gama parecem aumentar o risco de 

hospitalização.45,46, 47 Evidências preliminares apontam para um possível aumento de risco de mortalidade 

hospitalar associado à VOC Beta.48,49  

A evidência do impacto que as VOC podem ter na imunidade sugere um aumento potencial do risco de 

reinfecção no caso de algumas VOC.39 Os pesquisadores encontraram uma atividade neutralizante reduzida 

nas VOC Beta50,51,52,53 e Delta.54 No caso da Gama, a evidência indica somente redução moderada da 

atividade neutralizante.55,56 De forma contrastante, a evidência aponta para atividade neutralizante retida57 e 

risco de reinfecção similar ao do vírus original para o caso da Alfa.58,59 

A OMS, a OPAS e a agência reguladora de alimentos e fármacos dos Estados Unidos (Food and Drug 

Administration, FDA) expressaram preocupação quanto à potencial perda de desempenho de testes 

 
a É válido esclarecer que a informação fornecida neste relatório é relativa à identificação de casos, mas não 
necessariamente à existência de transmissão comunitária de VOC. 
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conforme emergem novas variantes.60,61,62 Como resultado, a OMS recomenda abordagem diagnóstica com 

uso de diferentes testes em paralelo ou multiplex testes com alvo para distintos genes virais.61 A OPAS 

recomenda fortalecer atividades existentes de controle da doença e, quando apropriado, ajuste de medidas 

sociais e de saúde pública para reduzir a transmissão de VOC.62  

Tabela 2. Atributos das variantes de preocupação 

Classificação 
OMS 

Linhagem + 

mutações 

adicionais 

Primeiro país 
a detectar 

Mês e ano de 
primeira 
detecção  

Evidência de 
transmissibilidade 

aumentada 

Evidência de 
gravidade 

aumentada 

Evidência de 
impacto na 
imunidade* 

Alfa  

B.1.1.7 Reino Unido 
Setembro 

2020 

SIM 
63,64 

SIM 
43,44,47,65 

NÃO 
57,58,59 

B.1.1.7+E484K Reino Unido 
Dezembro 

2020 

SIM 
63 

SIM 
65 

SIM 
66,67 

Beta   B.1.351 África do Sul 
Setembro 

2020 

SIM 
68 

SIM 
47,48 ,49 

SIM 
50,51,52,53,69 

Gama  P.1 Brasil 
Dezembro 

2020 

SIM 
70,71 

SIM 
47 

SIM, moderado 
55,56,72 

Delta B.1.617.2 Índia 
Dezembro 

2020 

SIM 
73,74,75 

SIM 
45,46, 73,76, 

SIM 
54,76,77,78 

* A evidência do impacto na imunidade é anotada para indicar um aumento potencial de risco de reinfecção devido à redução de atividade 
neutralizante.  
Fonte: com base em ECDC Variants of Concern Update (July 29th, 2021)42 and the WHO COVID-19 Weekly Epidemiological Update, Edition 49 
(July 20th, 2021).39 

2.3 Estratégias de testagem para mitigar o impacto: o uso de testes 
sorológicos 

Há atualmente dois tipos principais de testes para a COVID-19: (1) aqueles usados para a detecção direta de 

material genético ou metabólitos de vírus (testes moleculares, testes de antígeno) e (2) aqueles usados para 

avaliar a resposta imune, anticorpos neutralizantes e resposta celular (testes sorológicos). Enquanto o 

primeiro tipo de teste pode diagnosticar infecção aguda, o segundo pode proporcionar informação e 

evidência essenciais para fins de pesquisa e elaboração de políticas públicas. Dado o escopo deste 

documento, os autores apresentarão as principais características dos testes sorológicos nesta seção.  

Os testes sorológicos têm como objetivo detectar anticorpos ou antígenos no soro no período de dias a 

semanas após infecção aguda.79,80 A presença de anticorpos e antígenos indica que uma pessoa foi infectada 

por SARS-CoV-2, independentemente do fato de o indivíduo ter apresentado sintomas graves, leves ou 

nenhum sintoma. Desta forma, os dados sorológicos têm uma posição importante na resposta à pandemia da 

COVID-19, auxiliando atividades de vigilância, estimando variáveis epidemiológicas, avaliando o efeito de 

intervenções não farmacêuticas na população81 e ajudando a avaliar a eficácia das vacinas e a resposta 

imunológica desencadeada tanto pela imunização, quanto pela infecção natural.82  

Os testes sorológicos variam dependendo da escolha dos tipos de anticorpos e antígenos avaliados. Testes 

sorológicos podem medir três tipos de anticorpos: imunoglobulina M (IgM), imunoglobulina G (IgG) e 
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imunoglobulina A (IgA). Dentre eles, os mais comumente usados são a IgM e IgG, os dois principais isótopos 

de anticorpos.12  

A especificidade dos testes que medem IgM/IgG e IgM são relatadamente altas, variando de 96,6% a 99,7%, 

respectivamente.83 A evidência sugere que a produção de anticorpos de SARS-CoV-2 pode diferir do cenário 

típico, com anticorpos IgM e IgG tendendo a aumentar de forma quase simultânea.84,85,86 Além disso, 

diferentemente do que é observado com IgG, observou-se que anticorpos IgM e IgA diminuem de maneira 

mais rápida.86,87 Os testes sorológicos também variam de acordo com os antígenos virais mensurados. A 

proteína spike (S) e proteína nucleocapsídeo (N) são os antígenos virais usados para detectar anticorpos de 

SARS-CoV-2. Embora o teste positivo para anticorpos tanto contra N, S ou domínio de ligação ao receptor 

(RBD, do inglês receptor binding domain) possa indicar com precisão infecção prévia,88 evidência recente 

alerta contra o uso extensivo de testes sorológicos baseados na proteína N para determinar a potencial 

imunidade protetora contra a COVID-19. Pesquisas demonstraram que anticorpos que se ligam à proteína N 

nem sempre estão correlacionados com a presença de anticorpos neutralizantes S-RBD.89  

Na maioria dos casos, a infecção por SARS-CoV-2 dá início a uma resposta imune adaptativa, antiviral 

humoral e celular, incluindo a imunidade mediada por celulas B e T.90,91,92 A resposta humoral inclui 

anticorpos contra antígenos virais específicos, como proteínas N e S. A proteína S contém duas subunidades, 

S1 e S2, e a subunidade S1 contém o RBD que faz a mediação da ligação do vírus às células. A evidência 

sugere que o RBD desta proteína é o alvo principal de anticorpos neutralizantes.91,93,94, 95,96 Testes baseados 

na proteína S podem ter sensibilidade e especificidade mais altas.94 Estudos sorológicos podem utilizar a 

reatividade diferencial de anticorpos às proteínas S e N para ajudar a distinguir infecção prévia de vacinação, 

particularmente para vacinas que produzem anticorpos somente contra a proteína S.80 Anticorpos – incluindo 

IgM, IgG e IgA – contra proteína S e suas subunidades podem ser detectadas a partir de uma a três semanas 

após a infecção86,97 e até no mínimo de seis meses após a infecção.98 A sensibilidade de tais testes é mais alta 

a partir de três semanas após o surgimento dos sintomas. 

Notavelmente, o teste de neutralização, um teste laboratorial, é o padrão ouro para determinar a potential 

imunidade protetora, apesar de um correlato de proteção não tenha sido estabelecido. Este teste pode 

ajudar a (1) aumentar a compreensão de imunidade e potencialmente avaliar a eficácia das vacinas, (2) 

determinar o número real de infecções baseado no diagnóstico sorológico de infecções assintomáticas e (3) 

identificar doadores elegíveis para a terapia de plasma convalescente.82 No entanto, sua ampla 

implementação é limitada já que o teste tem custo mais elevado e requer um laboratório com biossegurança 

de nível 3 (um laboratório com permissão para cultivar células infectadas por SARS-CoV-2).88  

Os testes sorológicos podem ser realizados por meio de testes laboratoriais e de diagnóstico rápido, ambos 

com seus próprios benefícios e limitações. Embora os testes laboratoriais possam gerar resultados mais 

precisos e fornecer dados qualitativos e quantitativos, eles têm maior tempo de resposta, custo mais alto e 

requerem capacidade laboratorial. 88 O teste de diagnóstico rápido é mais acessível para pacientes e fornece 

dados qualitativos, porém demonstrou ampla variabilidade de resultados e pode requerer confirmação 

adicional. 

3. Introdução de vacina contra SARS-CoV-2 na América Latina  

A pandemia desencadeou um esforço massivo para desenvolver vacinas contra a COVID-19 em tempo 

recorde. Atualmente, o público em geral percebe a imunização contra a COVID-19 como o meio mais 

fundamental de reduzir o ônus da doença, as hospitalizações e as mortes, contribuindo para o retorno à 

normalidade e para a recuperação econômica. No entanto, a imunização isoladamente não é suficiente para 

colocar um ponto final na pandemia e alcançar o status endêmico. Os governos introduziram vacinas contra a 
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COVID-19 em países da América Latina a partir de dezembro de 2020. Ao contrário de outras regiões do 

mundo, os países da América Latina procederam de forma independente em relação à aquisição de doses e 

aos princípios que organizam a implementação da imunização.  

Lançada em abril de 2020, COVAX é uma plataforma global de apoio ao desenvolvimento, à fabricação e à 

distribuição de vacinas contra a COVID-19,99,100 propiciando um mecanismo de aquisição pelo qual a 

plataforma compra vacinas em nome dos países.101 Ao assegurar acordos favoráveis de compra, a COVAX 

tem o objetivo de contribuir para resolver a distribuição desigual global de doses.  Há dois tipos de países 

participantes no programa de aquisição COVAX: (1) aqueles em posição de se autofinanciar e (2) aqueles 

subsidiados pelo programa de Compromisso Antecipado de Mercado Gavi COVAX (do inglês, Gavi COVAX 

Advance Market Commitment). Enquanto 14 países da América Latina são autofinanciados,102,103 cinco países 

de média e mais baixa renda são subsidiados pela COVAX.104  

Seja por meio da COVAX ou acordos independentes, os países da região contrataram doses de 11 

fornecedores até o momento: AstraZeneca-Oxford, Janssen-Cilag, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sputnik V, 

CanSinoBIO, Sinopharm, Sinovac, Covishield, CureVac e Novavax.99,105 Conforme diversas vacinas foram 

sendo introduzidas na região (diversas em tipo, fabricantes e população-alvo), o monitoramento e os estudos 

para avaliar as respostas imunes desencadeadas pelas várias vacinas, além de sua efetividade, é algo 

especialmente desafiador, ainda que necessário.  

Dado o abastecimiento limitado de doses no mundo todo e o desafio logístico para imunizar toda a 

população, os países procederam com esquemas de imunização priorizando diferentes grupos populacionais. 

A maioria dos países, inclusive na América Latina, iniciou a vacinação por grupos únicos, como profissionais 

de saúde e trabalhadores de áreas essenciais, para posteriormente proceder com segmentos mais amplos da 

população com base em diferentes parâmetros de vulnerabilidade.106 Os critérios usados para priorização, de 

acordo com os planos nacionais de imunização contra a COVID-19, variam de forma significativa entre os 

países. Como ilustrado na Tabela 3, apesar de muitas organizações internacionais recomendarem aos países 

que considerem o risco de infecção (indicado pela alta prevalência de transmissão comunitária, por exemplo) 

ao priorizar os grupos populacionais, entre os países em foco, apenas a Argentina incluiu esse critério em seu 

plano nacional de imunização.107 Por outro lado, identificou-se um amplo acordo na Argentina,107 no Brasil,108 

no Chile,109 na Colômbia110,111 e no México112 para priorização com base em idade, comorbidades e 

trabalho/profissão que implica maior exposição a risco. 

Tabela 3. Critérios de priorização de acordo com os planos nacionais de imunização contra a COVID-19 

nos países em foco 

Critérios de priorização Argentina107 Brasil108 Chile109 Colômbia110,111  México112 

Pessoas sob alto risco de infecção* ✓     

Idade (60-70+) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pessoas sob risco de doença grave** ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Pessoas em condições vulneráveis ✓ ✓  
✓  

Trabalhadores de assistência à saúde ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Trabalhadores essenciais ✓ ✓ ✓ ✓  

* Pessoas sob risco mais alto de contrair a doença devido à alta prevalência de transmissão em sua comunidade. 

** Pessoas que têm risco mais alto de desenvolver sintomas graves devido às comorbidades ou aos fatores debilitantes.  

Fonte: com base em recursos revisados.  
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As preocupações com a segurança das vacinas para os usuários também acompanharam a implementação da 

imunização na América Latina. Ainda que a OPAS tenha reconhecido a necessidade de fortalecimento dos 

mecanismos regulatórios nacionais para garantir que as vacinas introduzidas fossem seguras e efetivas,113 o 

senso de urgência levou muitos países a administrarem vacinas ainda não aprovadas para uso pela OMS e/ou 

pelas agências regulatórias nacionais.99 O medo de contrair a COVID-19 levou muitos indivíduos a recorrerem 

a canais de distribuição não autorizados para ter acesso às vacinas. Relatos de vacinas falsas ou não 

autorizadas em circulação surgiram em países como Bolívia e Colômbia.114 Vários veículos de imprensa 

também relataram as preocupações do público em geral sobre motivos por trás da tomada de decisões, 

argumentando que certas decisões relativas à imunização podem ser políticas, em vez de baseadas em 

evidências. 

Disparidades em relação ao acesso entre e dentro de países é outra fonte de preocupação. De uma 

perspectiva regional, as campanhas de vacinação na América Latina se demoram devido ao acesso global 

desigual a vacinas e a desafios em torno de produção, distribuição e entrega de vacinas,113,114, 115 incluindo 

atrasos consideráveis de suprimento de doses adquiridas por meio da COVAX.116 Adicionalmente, os 

governos de muitos países na região devem lidar com uma combinação de terreno acidentado e 

infraestrutura de transporte subdesenvolvida, resultando em dificuldades para o transporte adequado de 

doses. Mesmo que isso levante preocupações sobre uma possível desigualdade de acesso à vacinação entre 

as comunidades rurais e urbanas,117 até o momento não há evidência clara sobre isso. De qualquer maneira, 

a decisão de priorizar a imunização em áreas rurais, independentemente da prevalência local da doença, 

também foi debatida.118  

A lenta recuperação econômica é uma fonte de apreensão em especial, sendo que a evidência sugere que 

muitos países da América Latina não atingirão imunização completa da população elegível até 2023.117 Até 12 

de agosto de 2021, o Chile era o país da região que estava à frente, com 74% de sua população imunizada – 

67% completamente vacinada e 6,9% parcialmente. Dentre outros países em foco, a Argentina registrou uma 

cobertura de 58% de sua população (21% completamente vacinada e 38% parcialmente), seguida de perto 

pelo Brasil, com 55% imunizados (23% completamente vacinados e 32% parcialmente). Finalmente, o México 

apresentou 41% de cobertura (22% completamente vacinados e 19% parcialmente) e a Colômbia, 39% (26% 

completamente vacinada e 13% parcialmente).119 

4. Potenciais áreas de uso de testagem sorológica e evidência 
soroepidemiológica para apoiar políticas de imunização  

O uso de testes sorológicos e dados de soroepidemiologia para apoiar as políticas e estratégias de imunização 

contra doenças preveníveis por vacina está bem documentado.120 De acordo com esses estudos, os testes 

sorológicos podem fornecer apoio ao planejamento, à implementação e ao monitoramento de políticas de 

imunização e à condução de estudos de efetividade pós-comercialização para compreender e avaliar a 

eficácia da resposta de anticorpos gerada pelas diferentes vacinas no mercado (Tabela 4).120,121,122,123 

No contexto de vigilância pós-comercialização das vacinas, os testes sorológicos têm sido usados para (1) 

determinar a duração de imunização após as séries primárias, (2) avaliar a necessidade e momento de doses 

de reforço, (3) avaliar as estratégias de dosagem e (4) estudar a eficácia das vacinas entre os diferentes 

grupos populacionais para vacinas que têm correlatos bem estabelecidos de proteção.120,122,123 
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Tabela 4. Áreas potenciais em que o uso de testagem sorológica pode apoiar as atividades de 

imunização 

 Áreas/atividades para o possível uso de testagem 
sorológica 

Exemplos de uso em doenças 
preveníveis por vacina  

Vigilância pós-
comercialização 

da eficácia e 
duração da 

proteção das 
vacinas 

Determinar a duração da imunidade após as séries 
primárias. 

Difteria 
Hib 

Meningococo 
Pertússis 
Tétano 

Determinar a necessidade e o momento de doses de 
reforço e avaliar as estratégias de doses. 

Determinar a eficácia de uma vacina entre as populações. 
Pneumonia 

HPV 

Planejamento 
de política de 
imunização 

Estimar o ônus da doença. 

Hepatite B 
Rubéola 

Hepatite A 
Sarampo 
Varicela 

Febre amarela 

Estimar os limiar de imunidade de rebanho derivados da 
imunização e da infecção natural. 

Hepatite B 
Sarampo 
Rubéola 

Poliomielite 

Orientar a tomada de decisão sobre a necessidade de 
atividades suplementares de imunização e alterações dos 
cronogramas de vacinação. 

Sarampo 
Rubéola 

Poliomielite Identificar grupos prioritários para o primeiro estágio de 
implementação de vacinação. 

Monitorar a 
efetividade de 

políticas de 
imunização e 
supervisão de 

surtos 

Monitorar a imunidade da população ao longo do tempo, 
especialmente útil na ausência de circulação de vírus. Hepatite B 

Sarampo 
Rubéola 

Poliomielite 
Tétano 

Monitorar o progresso em direção à eliminação da doença. 

Identificar grupos com lacunas de imunidade e com 
transmissão ativa para direcionar as campanhas de 
imunização.  

Investigar causas de ressurgimento da doença. Difteria 
Hib 

Meningococo 
Pertússis 

Avaliar o risco de surtos e identificar subgrupos 
populacionais de alto risco, especialmente úteis na ausência 
de circulação de vírus. 

Avaliar o impacto de campanhas e efetividade de 
programas de imunização, em particular quando houver 
surtos continuados apesar da alta cobertura reportada. 

Sarampo 
Rubéola 

Poliomielite 

Estimar a cobertura da vacina, apenas quando há ausência 
de circulação de vírus e registros confiáveis.  

Tétano (em potencial) 
Hepatite B (em potencial) 

Fonte: com base em recursos revisados120,121,122,123 

Por fim, as partes interessadas também usaram dados soroepidemiológicos para avaliar a efetividade das 

políticas de imunização. Conduzir esse tipo de avaliação requer observar o impacto das campanhas de 

imunização por meio de monitoração da imunidade da população ao longo do tempo. Essa atividade é 

fundamental quando há surtos recorrentes apesar de alta cobertura de imunização. No passado, a testagem 
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sorológica ajudou a investigar possíveis causas de ressurgimento de infecção, tais como aquelas atribuídas às 

alterações de cronograma ou formulação de vacinação, e monitorar o progresso para eliminação.120,121 

Considerando que a evidência coletada no uso de serosurvey e dados soroepidemiológicos é limitada a 

campanhas de vacinação que têm como alvo grupos populacionais específicos, a extrapolação de tais 

achados deve ser realizada com cautela. No cenário atual, os governos devem administrar vacinas contra a 

COVID-19 para segmentos mais amplos (se não a todos) da população; portanto, a implementação do 

testagem sorológica como política durante a pandemia deve ser avaliada considerando-se as condições de 

cada país e o custo-benefício da implementação dessa estratégia em cada contexto.  

5. Diretrizes e recomendações atuais sobre o uso de testagem 
sorológica na região  

A partir de uma perspectiva internacional, a OMS, a OPAS, a FDA e os Centros de Controle de Doença e 

Prevenção (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) emitiram declarações e recomendações sobre o 

uso de testes sorológicos no contexto da pandemia da COVID-19. A OMS fez uma recomendação contra o uso 

de testagem sorológica para os chamados “passaportes de imunidade”.124,125 O uso de testagem sorológica, 

no entanto, foi reconhecido para fins de vigilância e pesquisa.79 De acordo com os protocolos da OMS para 

estudos soroepidemiológicos, o uso de testagem sorológica pode contribuir com cinco objetivos principais: 

(1) medir a soroprevalência de anticorpos contra a COVID-19 na população geral para quantificar a 

imunidade acumulada, (2) estimar a proporção de infecções pré-sintomáticas, assintomáticas e subclínicas na 

população, (3) estabelecer os fatores de risco de contrair a infecção por meio da comparação da exposição de 

pessoas infectadas e não infectadas, (4) calcular com precisão o índice de fatalidade e (5) ajudar a 

compreender melhor o papel de anticorpos contra a COVID-19.126 Na mesma linha, a OPAS recomenda o uso 

de testagem sorológica para investigações epidemiológicas e estudos de soroprevalência, especialmente 

usando testes que medem anticorpos IgG e IgM.127  

Em uma declaração, o diretor-geral da OMS, Dr. Thedros Adhanom, recomendou a condução de estudos de 

soroprevalência para ajudar a entender a duração da imunidade após a infecção natural e vacinação e para 

avaliar a extensão da infecção entre diferentes grupos populacionais.128 A FDA e o CDC concordam apenas 

parcialmente com essa declaração. Por um lado, essas instituições reconhecem que os testes sorológicos 

podem ajudar a identificar pessoas que podem ter tido infecção prévia por SARS-CoV-2 e que desenvolveram 

resposta imune, ajudando os esforços para estimar a incidência cumulativa de infecção (ou vacinação) em 

uma comunidade.80,129,130 Também reconhecem que mais pesquisas são necessárias para compreender a 

robustez e durabilidade da imunidade, particularmente após a vacinação. Por outro lado, a FDA e o CDC 

também afirmaram que a validade de uso de testes sorológicos para tal objetivo está pendente,80 ainda que 

os testes sorológicos sejam usados para avaliação da eficácia da vacina durante estudos de fase III.  Ambas 

organizações não recomendam o uso de testes de anticorpos para avaliação individual de uma pessoa quanto 

à imunidade ou proteção contra a COVID-19 após a vacinação ou para avaliação individual de necessidade de 

vacinação em pessoas não vacinados.80,130 

Em nível regional, o Consenso Argentino para Uso de Testes Diagnósticos de SARS-CoV-2131 recomenda a 

implementação de estudos de soroprevalência para analisar a evolução da pandemia e o uso de testagem 

sorológica para identificar possíveis candidatos para doação de plasma para terapia de plasma convalescente. 

A FDA compartilha dessa posição.129 Além disso, o consenso se destaca pela recomendação do uso de testes 

sorológicos para a realização de diagnósticos retrospectivos de infecções assintomáticas ou não detectadas 

anteriormente para identificar a associação de infecção e complicações posteriores.131 
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Nos países em foco, vale notar que nenhum deles incluiu testagem sorológica nos planos nacionais de 

imunização. Entretanto, na Argentina,132 no Brasil,133 Chile,134 e México,135 a testagem sorológica foi 

reconhecida e implementada por diferentes grupos de pesquisa para estimar a prevalência da infecção, 

estudar a resposta imune à doença e identificar indivíduos que possam estar imunes após infecção natural ou 

vacinação, dentre outros usos. Finalmente, enquanto Argentina136 e Colômbia137 seguiram a recomendação 

fornecida por diretrizes internacionais contra o uso de testagem sorológica para diagnosticar infecção aguda, 

80,127,138,129,130 o Brasil reconhece o uso de testes sorológicos como ferramenta diagnóstica auxiliar.133 

6. Desafios e barreiras no uso de testagem sorológica para apoiar 
políticas de imunização na América Latina 

Várias organizações internacionais e a comunidade acadêmica expressaram suas preocupações em relação 

aos desafios e às barreiras no uso de testagem sorológica no contexto das políticas de imunização e a 

resposta mais ampla à pandemia da COVID-19. Tais desafios podem ser categorizados em dois grupos 

principais. O primeiro grupo inclui limitações intrínsecas à testagem sorológica. O segundo grupo pontua os 

desafios que circundam o uso de testagem sorológica no contexto de políticas de imunização, atividades de 

vigilância e monitoramento e estudos epidemiológicos.  

6.1 Desafios relacionados às limitações da testagem sorológica 

Alguns pesquisadores observaram variações consideráveis nos resultados dos estudos de soroprevalência de 

SARS-CoV-2. Os estudos podem subestimar a prevalência de SARS-CoV-2 por várias razões. A primeira e 

talvez a mais aparente resulte da escolha do teste.139 Não apenas a sensibilidade ou a especificidade dos 

testes sorológicos variam entre fabricantes,140 mas variações de desempenho também podem ser 

observadas. Essas variações dependem da escolha de anticorpos e antígenos medidos,139 do tipo de ensaio e 

de proteína viral mensurada, tipo de amostra (sangue ou plasma) usado e do processo de coleta de 

amostra.133 Outra questão é o uso de testes quantitativos versus qualitativos. O primeiro pode detectar 

anticorpos com nível baixo, enquanto o último, não. A calibração de teste é outra razão de preocupação, 

podendo resultar das dificuldades de detectar casos assintomáticos ou leves e a consequente subestimação 

de casos comunitários e o efeito de diversos fatores demográficos, como idade, sexo e etnicidade.139 

A reatividade cruzada tem sido uma fonte de preocupação quanto ao uso de certos testes sorológicos em 

estudos de prevalência.133 Não obstante, a evidência que surge sugere que a reatividade cruzada é baixa com 

outros coronavírus e Influenza A e B.141,142,143, 144 Estudos adicionais são necessários para determinar se tais 

resultados persistirão em amostras de soro coletadas de forma longitudinal e para confirmar que as variantes 

emergentes de SARS-CoV-2, em especial as que afetam a proteína S, não irão resultar em alterações da 

reatividade cruzada com outros vírus.142,145 

Finalmente, embora o uso de testagem sorológica para identificar, avaliar e entender a resposta imune a 

partir de infecção natural seja bem estabelecido, muitos argumentam que os testes sorológicos não estão 

inteiramente validados para análise de nível de proteção fornecido pela vacinação contra a COVID-19.80,130 

Ademais, como apenas poucos testes sorológicos podem distinguir entre a resposta natural de anticorpos 

desencadeada por infecção natural e pela vacinação,131 o uso de testagem sorológica para avaliar a 

imunidade induzida por vacina contra a COVID-19 permanece uma ideia contestada.  
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6.2 Desafios relacionados ao uso de testagem sorológica para apoiar 
políticas de imunização e estimar variáveis epidemiológicas 

O uso de testes sorológicos para apoiar as políticas de imunização é limitado principalmente por lacunas no 

conhecimento e compreensão sobre (1) a resposta imune desencadeada pela infecção e vacinação e (2) a 

imunidade conferida subsequentemente. Ainda não se sabe por quanto tempo os anticorpos contra SARS-

CoV-2 persistem no organismo, os correlatos de proteção e as condições que levam à proteção. Enquanto 

alguns estudos indicam que anticorpos IgG, incluindo IgG contra proteínas S e N, persistem por ao menos 

nove a dez meses após a infecção, na maioria dos casos,98 outros estudos indicam a ausência de anticorpos 

IgG após infecção em aproximadamente 5-10% dos casos.146,147 Uma vez observado que a persistência de 

anticorpos varia entre o tipos de testes, os resultados de estudos sobre a resposta imune pode ser limitado 

pela escolha dos testes.148 Notavelmente, as condições que levam à proteção e à reinfecção, incluindo os 

papeis das respostas imunes humoral e celular, também permanecem não esclarecidas. No entanto, 

evidências recentes indicam que a infecção prévia levou a risco substancialmente reduzido de reinfecção nos 

seis a sete meses seguintes após a infecção.149,150,151,152 

Determinar se a infecção ou vacinação confere uma resposta de anticorpos que proporciona imunidade 

depende essencialmente da disponibilidade de correlatos de proteção. Um correlato de proteção é uma 

medida imunológica (marcador imune) usada para predizer de forma confiável a proteção contra uma 

doença ou infecção.153,154 A determinação dos correlatos de proteção pode ser desafiada por diferenças 

registradas na resposta de anticorpos observadas em populações imunocompetentes. Estudos 

documentaram, por exemplo, que pacientes que apresentaram sintomas mais graves também 

desenvolveram resposta de anticorpos mais robusta, atingindo títulos mais altos e apresentando persistência 

mais longa de anticorpos IgM, IgG e IgA.155,156 Os estudos também encontraram  discrepâncias nas taxas de 

reinfecção em relação a grupos etários. Embora um estudo conduzido com jovens do sexo masculino tenha 

descoberto que a infecção prévia reduz a taxa de incidência de reinfecção em 82%,157 outro estudo observou 

uma redução de apenas 47,1% em adultos com idade de 65 anos ou mais.150 Correlatos de proteção confiável 

terão de considerar diferenças dessa natureza.  

Notavelmente, nos meses passados, desenvolveu-se evidência significativa sobre os correlatos de proteção. 

Embora haja casos documentados de reinfecção,158,159 diversos estudos indicam que indivíduos com 

anticorpos de SARS-CoV-2 têm menos propensão a apresentarem reinfeção do que indivíduos que não 

tenham tais anticorpos.149,152,160,161,162,163,164 Alguns estudos sugerem que a infecção prévia pode reduzir o 

risco de infecção em 80% a 84%,149,150 e que títulos mais baixos de IgG de SARS-CoV-2 (ou sua ausência) e 

níveis mais baixos de anticorpos neutralizantes podem se correlacionar com risco mais alto de reinfecção.157 

No entanto, a evidência desta natureza apoia o argumento de que níveis de anticorpos pós-imunização 

possam ser usados como base para um correlato de proteção, os próximos passos necessários para obter um 

consenso sobre tal medida incluem: (1) estabelecer medidas de anticorpos comparáveis entre os 

laboratórios, (2) acordar sobre um teste de neutralização que seja usado como padrão ouro, (3) calcular, 

quando possível, os níveis de proteção em estudos de fase III, (4) reunir as partes interessadas para chegar a 

um consenso, apesar das discrepâncias entre os estudos, e (5) verificar que o correlato de proteção se 

aplicará a novas variantes com uso de pruebas adaptados adequadamente.165 

Dadas as discrepâncias na resposta de anticorpos entre as populações, a ausência de consenso sobre os 

marcadores clínicos de correlação e a falta de conhecimento sobre o impacto das variantes emergentes na 

imunidade, são necessários estudos adicionais para fornecer correlatos sólidos de proteção. Há grande 

necessidade de processos padronizados e estudos longitudinais mais extensos que incluam diferentes grupos 

populacionais. No entanto, conforme segue a pandemia e a necessidade de tomar de decisões oportunas, há 

também a necessidade imperativa de traduzir a evidência atual em recomendações e diretrizes que abordem 
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as forças fortalezas e as fraquezas de testes conforme a situação evolui. A ausência de diretrizes representa 

um risco à segurança dos usuários do serviço e aumenta as preocupações sobre desigualdades de acesso. Na 

ausência de diretrizes, apenas aqueles em posição de vantagem financeira e de conhecimento serão capazes 

de usar os testes sorológicos com eficácia.  

Além das lacunas de conhecimento apresentadas, a implementação de pesquisas sorológicas também é 

desafiada por restrições de tempo, tecnologia, logística e financeiras.120 Tais desafios podem limitar o uso de 

testagem sorológica apenas para atividades pontuais e não para políticas amplas. A implementação de 

serosurvey requer (1) integração entre aspectos clínicos, laboratoriais e epidemiológicos, (2) desenho de 

estudo adequado e tamanho de amostra ideal, (3) capacidade laboratorial adequada, (4) métodos 

laboratoriais apropriados e (5) uso de procedimentos padronizados e validados. 121,131,166 Quanto ao último, 

vale notar que a escolha de teste sorológico é chave para assegurar a validade dos resultados, 

comparabilidade e integração de dados entre estudos e países. A evidência aponta para testes sorológicos 

que meçam anticorpos IgG contra S-RBD como os melhores disponíveis para informar imunidade associada às 

vacinas contra SARS-CoV-2.167,168,169 Considerando que muitos kits comercialmente disponíveis detectem 

anticorpos com ligação à proteína N,  tais testes possam não ser a melhor alternativa para avaliar a 

imunidade induzida pela vacina. Ainda que possam ser usados para detectar exposição prévia ao vírus.89 

Finalmente, como várias vacinas, diversas tanto quanto ao fabricante como ao tipo, estão atualmente sendo 

introduzidas para indivíduos que podem ou não ter tido infecção prévia, estudar e avaliar a produção de 

anticorpos e a imunidade induzida por vacinas se torna excepcionalmente complicado.  

7. Chamada à ação  

Com base na evidência disponível, sugere-se um conjunto de dez recomendações para apoiar o uso de 

testagem sorológica como parte das políticas de imunização e políticas mais amplas de reposta contra a 

COVID-19. As recomendações são agrupadas em duas categorias, com base em seu objetivo. O primeiro 

grupo de cinco recomendações identifica as ações necessárias para desenvolver evidências e abordar lacunas 

de conhecimento. O segundo grupo inclui recomendações para implementação de testes sorológicos para 

apoiar as políticas de imunização. Embora o primeiro grupo de recomendações requer atenção e ações 

imediatas, o segundo grupo enfoca áreas de relevância a médio e longo prazos.  

Inegavelmente, testagem sorológica é uma ferramenta importante que os tomadores de decisão podem 

utilizar para apoia a elaboração de políticas de saúde pública relacionadas a doenças preveníveis por vacinas, 

incluindo políticas de imunização. No entanto, esse uso está condicionado à qualidade dos testes sorológicos 

em termos de alta sensibilidade e especificidade, ao custo e à capacidade de gerenciar e implementar tais 

esforços. Considerando as realidades diversas da América Latina, as recomendações a seguir atuam como um 

“guarda-chuva" que os países podem escolher e usar conforme suas necessidades, prioridades e recursos.  

7.1 Ações para desenvolver evidências e solucionar lacunas de 
conhecimento 

• Institutos de pesquisa e a comunidade acadêmica devem conduzir estudos usando testes sorológicos para 

compreender a cinética da resposta imune e dinâmica de anticorpos contra SARS-CoV-2 e vacinação, 

tendo em consideração a diversidade de vacinas (diversas em tipo e fabricante) que está atualmente 

disponível no mercado. 

• Os governos devem promover e conduzir estudos longitudinais e multicêntricos para abordar as lacunas 

de conhecimento sobre o uso efetivo de testagem sorológica, incluindo correlatos de proteção e escolha 
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das propriedades dos testes. Como resultado, recomendações devem ser feitas para melhorar o uso 

adequado de testagem sorológica nas atividades de vigilância e pesquisa.  

• Os esforços para abordar as lacunas de conhecimento e entender a imunidade devem ter atenção 

especial à adequação do desenho de estudo e à implementação padronizada para garantir a 

comparabilidade de dados entre os países. 

• As partes interessadas, tanto dos setores privado como público, devem investir na capacidade e nos 

recursos para implementar serosurveys e estudos soroepidemiológicos, particularmente para agregar, 

coletar e gerar evidências. Considerando-se as restrições financeiras que os países enfrentam, as parcerias 

público-privadas tornam-se uma peça essencial do quebra-cabeça.   

• A comunidade acadêmica poderia considerar testagem sorológica para conduzir estudos sobre os efeitos 

da long-COVID nos pacientes em médio e longo prazo. 

7.2 Ações para o uso de testagem sorológica para impactar políticas de 
imunização 

• Os governos poderiam considerar usar testagem sorológica para apoiar o monitoramento de infecção e 

doença. Estudos e atividades para monitorar a imunidade da população ao longo do tempo e investigar o 

ressurgimento da infecção podem ajudar a monitorar o progresso das medidas de controle, incluindo a 

imunização.  

• Os governos poderiam implementar estudos e atividades usando testagem sorológica para determinar os 

perfis de imunidade populacionais e, no futuro, avaliar o risco de surtos. Essa informação deve ser usada 

para apoiar tomada de decisão sobre a necessidade de atividades de imunização suplementar direcionada 

e alterações nos cronogramas de vacinação. Os governos poderiam escolher direcionar essas atividades 

para os trabalhadores em alto risco de exposição, por exemplo profissionais de saúde e forças de 

segurança. 

• Em parceria com institutos de pesquisa, os governos poderiam conduzir serosurveys em indivíduos 

vacinados de grupos específicos da população e a população general para determinar a duração da 

imunidade e a necessidade e o momento de doses de reforço, bem como estabelecer correlatos de 

proteção e a eficácia de diferentes vacinas conforme elas se tornem disponíveis e são introduzidas em 

cenários epidemiológicos distintos, incluindo aqueles com novas variantes do vírus. Para avaliar e 

monitorar a efetividade das vacinas, a serosurvey deve ser usada como ferramenta complementar os 

estudos de infecção, considerando-se a prevalência de infecção na comunidade ao interpretar dados.  

• Os esforços colaborativos devem agrupar organismos de tomada de decisão e a comunidade acadêmica 

em níveis locais, nacionais e internacionais. A colaboração é fundamental para uso de evidência com 

objetivo de criação de políticas.  

• Organizações internacionais e sociedades profissionais devem fornecer orientação e suporte aos 

tomadores de decisão nacionais sobre o uso de dados sorológicos dentre os distintos estágios de 

imunização.  
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Conclusões  

A evidência e as atuais diretrizes e recomendações nacionais e internacionais destacam os benefícios 

potenciais de uso de testagem sorológica como estratégia para apoiar políticas de imunização contra a 

COVID-19 e políticas de resposta mais amplas à pandemia. Os testes sorológicos ajudaram a desenvolver 

evidência e informação fundamental para tomada de decisão de forma bem-sucedida no passado. Embora 

restrições financeiras e logísticas caracterizem o cenário atual, os benefícios do uso de testagem sorológica 

podem compensar os custos em médio e longo prazos.  

Os testes sorológicos são uma ferramenta valiosa para entender a resposta de anticorpos desencadeada por 

infecção natural e vacinas, bem como para fornecer evidência necessária para desenvolver políticas de 

imunização melhores e mais efetivas. Com a preocupante escassez de vacinas em muitos países da América 

Latina e a noção amplamente aceita de que a imunização é vital para o controle da pandemia e o retorno à 

normalidade, as informações que podem contribuir para a implementação de estratégias eficazes de 

imunização são particularmente essenciais, salvaguardando a recuperação econômica dos países e reduzindo 

o risco de aumento das desigualdades na região.  

De toda forma, o uso integral de testes sorológicos neste contexto requer o desenvolvimento de evidência 

necessária para resolver as lacunas de conhecimento. Para isso, o comprometimento e a colaboração das 

partes interessadas, tanto do setor privado como público, além das comunidades acadêmica e internacional, 

são de extrema importância.  
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