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Considerações para eventos com aglomeração de pessoas no contexto da 
doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19)
Anexo: Considerações sobre o ajuste de medidas de saúde 
pública e sociais no contexto da doença causada pelo novo 
coronavírus (COVID-19)

14 de maio de 2020

Introdução

Em resposta à pandemia de COVID-19, países no mundo todo implantaram diversas medidas de saúde pública e sociais (MSPS), 
como distanciamento social, fechamento de escolas e comércios, quarentena em áreas geográficas específicas e restrições à circu-
lação. Cada país deverá ajustar (flexibilizar ou reimplantar) essas medidas de acordo com as necessidades locais, acompanhando a 
epidemiologia local da doença. Em 16 de abril de 2020, a OMS publicou uma orientação provisória que traz orientações a respeito 
do ajuste de medidas de saúde pública e sociais,1 enquanto se gerencia o risco de ressurgimento de casos. Diversos anexos foram 
elaborados para orientar os países quanto ao ajuste de medidas de saúde pública e sociais em diferentes contextos. O objetivo deste 
anexo é apresentar considerações importantes para autoridades de saúde e organizadores de eventos quanto à retomada de encontros 
que envolvem aglomerações de pessoas. Este documento deve ser lido junto com a orientação provisória.1

Entende-se por eventos com aglomeração de pessoas os eventos caracterizados pela concentração de indivíduos em locais e com 
objetivos específicos, por um período determinado de tempo, e que podem levar os recursos de planejamento e resposta do país ou 
comunidade anfitrião ao limite.2 No contexto da doença causada pelo novo coronavírus (COVID-19), os eventos com aglomeração 
de pessoas são aqueles que implicam uma alta densidade de indivíduos em um determinado local, por um período definido de tem-
po, e que podem amplificar a transmissão da COVID-19, impondo uma sobrecarga ainda maior sobre o sistema de saúde do país 
envolvido.

Atualmente, a OMS define quatro cenários de transmissão da COVID-193 (casos não notificados, casos esporádicos, clusters de 
casos e transmissão comunitária). À medida que a pandemia evolui, os países ou áreas passam de um cenário para outro (em ambas 
as direções) e pode haver ressurgimento de casos entre períodos de baixos níveis de transmissão. Em países onde a intensidade 
geral de transmissão está em queda, e onde as medidas de saúde pública e sociais estão sendo flexibilizadas, a retomada de eventos 
que envolvem aglomerações pode ser considerada. Conforme essas medidas forem sendo ajustadas, os países deverão considerar a 
eventual necessidade de reintrodução dessas mesmas medidas, para controlar o aumento do número de casos. Isso significa que a 
situação epidemiológica pode variar de acordo com a área geográfica e o momento de ocorrência do evento. Dessa forma, países e 
organizadores de eventos devem adotar uma abordagem dinâmica quanto às estratégias de mitigação de risco, de forma a reduzir o 
risco de transmissão da COVID-19 durante eventos. 
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Eventos com aglomeração de pessoas não são meras atividades recreativas e podem afetar o bem-estar psicológico de muitos in-
divíduos (eventos religiosos, por exemplo), estimular comportamentos saudáveis (eventos esportivos, por exemplo) e ter grande 
impacto econômico e social na comunidade. O processo de retomada de eventos que envolvem aglomerações deve ser baseado em 
uma avaliação abrangente de risco, como a avaliação de risco em eventos com aglomeração de pessoas no contexto da COVID-19, 
da OMS,4 que considera tanto os fatores de risco associados a um determinado evento quanto a capacidade dos organizadores de 
mitigá-los.
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O OMS desenvolveu ferramentas capazes de atribuir um escore numérico a cada fator de risco e medida de mitigação associados a 
um dado evento,4 5 de forma a permitir o cálculo de um escore de risco geral. O escore geral pode ser inserido na matriz de decisão5 
para se chegar a uma categoria de risco (muito baixo, baixo, moderado, muito alto), correspondente às recomendações referentes 
à implementação do evento.5 6 Como o nível de risco é dinâmico e pode mudar ao longo do tempo, a avaliação de risco deve ser 
revisada em intervalos regulares. Os responsáveis pelo planejamento do evento devem realizar a avaliação de risco em conjunto 
com as autoridades de saúde locais e nacionais. A clara comunicação dos resultados da avaliação do risco envolvido em eventos 
com aglomeração de pessoas ao público é fundamental para a construção de uma relação de confiança, e para garantir que as pes-
soas estejam cientes e compreendam as decisões relativas à retomada desse tipo de evento. As considerações e orientações gerais 
quanto a riscos de qualquer origem também devem ser levadas em conta no planejamento de eventos que envolvem aglomerações, 
conforme destacado na publicação da OMS Public health for mass gatherings: key considerations [Saúde pública para eventos com 
aglomeração de pessoas: principais considerações].7
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Orientações técnicas e ferramentas adicionais da OMS para eventos com aglomeração de pessoas no contex-
to da COVID-19

• Principais recomendações de planejamento para eventos com aglomeração de pessoas no contexto do surto 
atual de COVID-19 (disponível no site da OMS)

• Lista genérica de verificação de avaliação e mitigação de risco (disponível no site da OMS)
• Fluxograma de tomada de decisão referente a eventos com aglomeração de pessoas no contexto da CO-

VID-19 (disponível no site da OMS)
• Perguntas frequentes sobre eventos com aglomeração de pessoas e COVID-19, incluindo eventos esportivos 

(disponível no site da OMS)
• Adendo da lista de verificação de avaliação e mitigação de risco em eventos esportivos (disponível no site 

da OMS)
• Adendo da lista de verificação de avaliação e mitigação de risco em eventos religiosos (disponível no site 

da OMS)
• Diretrizes para o Ramadan (disponível no site da OMS) 
• Doença do coronavírus (COVID-19 - orientação técnica: Operações humanitárias, campos e outros cenários 

de fragilidade, assim como refugiados e migrantes sem acesso a campos ou apoio humanitário (disponível 
no site da OMS)
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A OMS continua a monitorar cuidadosamente a situação para quaisquer alterações que possam afetar esta orientação provisória. 
Caso qualquer fator mude, a OMS emitirá uma atualização. Em caso contrário, esta orientação provisória expirará dois anos após 
sua publicação.
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