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Justificativa
Coletar e analisar indicadores de resposta globais e do país 
em relação às ações ou processos planejados é essencial 
para garantir a responsabilidade e a transparência no 
monitoramento do progresso e na identificação de lacunas. A 
Estrutura de Monitoramento e Avaliação do Plano Estratégico 
de Preparação e Resposta (SPRP) à COVID-19 (Estrutura 
de M&A COVID-19) enumera os principais indicadores de 
saúde pública e serviços essenciais e sistemas de saúde 
para monitorar a preparação, resposta e situações durante a 
pandemia da COVID-19.

Objetivos
A Estrutura de M&A COVID-19 tem como objetivo avaliar 
o desempenho e fornecer informações registradas para 
apoiar a análise do progresso em relação ao SPRP1 e a 
correspondente atualização da estratégia SPRP2.

O principal objetivo é estabelecer e manter um conjunto 
de indicadores globais e nacionais de apoio: raciocínio 
estratégico, rastreamento operacional, tomada de decisões 
baseada em evidências em tempo real e para garantir apoio 
público e transparência em meio a doadores, agências da 
ONU e parceiros envolvidos na resposta. Isso permitirá que 
a OMS, outras agências da ONU e parceiros acompanhem o 
progresso em relação às metas e corrijam as abordagens e 
ações, caso necessário.

Os objetivos específicos são:

•	 Monitorar as atividades de resposta à COVID-19 medindo 
os principais indicadores de entrada, saída e desfecho em 
nível global e nacional.

•	 Produzir avaliações e análises sistemáticas das atividades 
de resposta.

•	 Comparar os resultados da atividade com a progressão 
epidemiológica da pandemia.

•	 Ajudar na priorização das atividades de resposta e 
orientar a tomada de decisões em meio a todos os 
parceiros.

•	 Apoiar e acelerar a transparência e o compartilhamento 
de informações.

•	 Apoiar o planejamento de preparação e resposta.
•	 Produzir evidências para análises operacionais e lições 

aprendidas.

1 Para acessar o SPRP (3 de fevereiro de 2020), ver: https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
2 Para acessar a atualização da estratégia SPRP (14 de abril de 2020), ver: https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.

pdf?sfvrsn=29da3ba0_19 3 Para acessar as Diretrizes de Planejamento Operacional para Apoiar a Preparação e Resposta do País (12 de fevereiro de 2020), ver:
3 https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/COVID-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4
4 Neste documento, a palavra “países” representa países, territórios e áreas.
5 Para acessar o GHRP (abril-dezembro de 2020) ver: https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf

Escopo
A Estrutura de M&A COVID-19 abrange as principais áreas de 
preparação e resposta de saúde pública, conforme descrito 
no SPRP COVID-19: Diretrizes de planejamento operacional 
para apoiar a preparação e resposta do país3.

A Estrutura de M&A COVID-19, conforme descrito na seção 
Estrutura deste documento, abrange três categorias de 
necessidades de planejamento e monitoramento: preparação, 
resposta e situação. A estrutura de M&A COVID-19 inclui 
indicadores de entrada, saída e desfecho para cumprimento 
dos objetivos. Os Indicadores de Comunicação de Risco 
e Engajamento Comunitário foram definidos em conjunto 
entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), 
a OMS e a Federação Internacional das Sociedades da 
Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC), refletindo 
a liderança conjunta no pilar 2; e os indicadores referentes 
a pontos de entrada, viagens internacionais e atividades de 
transporte foram definidos entre a Organização Internacional 
para Migração (IOM) e a OMS. Um conjunto de indicadores 
relevantes para grupos vulneráveis, refugiados e populações 
deslocadas está incluído e alinhado com a Estrutura de 
Monitoramento do Plano de Resposta Humanitária Global 
à COVID-19 (GHRP) do Escritório das Nações Unidas para 
a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA) a fim de 
garantir a uniformidade das notificações.

Estrutura
A Estrutura de M&A COVID-19 está organizada em três 
dimensões:

1. Escopo geográfico. A pandemia afeta todos os países4 
em todo o mundo, reunindo países com diversos perfis 
epidemiológicos, disponibilidade de recursos e sistemas 
de dados. Esses países também têm diversidade em con-
textos políticos e sociais, incluindo baixa capacidade e si-
tuações de conflito e contextos humanitários. Os indicado-
res foram, portanto, reagrupados da seguinte forma:
•	 Nível global: conjunto de indicadores-chave para 

monitorar questões globais e transversais para todos 
os países.

•	 Países: todos os países afetados pela pandemia da 
COVID-19.

•	 Países prioritários: países afetados pela pandemia da 
COVID-19, conforme definido no GHRP5.

Estrutura de monitoramento e 
avaliação do SPRP à COVID-19

https://www.who.int/publications-detail/strategic-preparedness-and-response-plan-for-the-new-coronavirus
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-strategy-update-14april2020.pdf?sfvrsn=29da3ba0_19
https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/covid-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
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2. Necessidades de planejamento e monitoramento. Os 
indicadores visam orientar a tomada de decisões para fins 
de planejamento e monitoramento e podem ser agrupados 
da seguinte forma:
•	 Preparação: pré-condições para a resposta.
•	 Resposta: fase de emergência de curto prazo, 

principalmente com foco em atividades.
•	 Situação: indicadores menos reativos que fornecem 

um instantâneo da situação em um determinado ponto 
no tempo, incluindo as exigências nacionais que 
são avaliadas anual ou semestralmente, bem como 
indicadores com notificação em atraso (por exemplo, 
dados dos sistemas nacionais de saúde). O ponto 
focal trata da análise da situação e do impacto da 
pandemia da COVID-19 nas iniciativas, processos e 
atividades rotineiras de saúde pública.

3. Pilares/áreas. Os indicadores foram reagrupados em tor-
no de nove pilares e uma área temática:
•	 Pilar 1: Coordenação, planejamento e monitoramento 

em nível nacional
•	 Pilar 2: Comunicação de risco e engajamento da 

comunidade
•	 Pilar 3: Vigilância, equipes de resposta rápida e 

investigação de casos
•	 Pilar 4: Pontos de entrada, viagens internacionais e 

transporte
•	 Pilar 5: Laboratórios nacionais
•	 Pilar 6: Prevenção e controle de infecção
•	 Pilar 7: Manejo de casos
•	 Pilar 8: Suporte operacional e logística
•	 Pilar 9: Manutenção de serviços e sistemas essenciais 

de saúde
•	 Área temática: Questões transversais

Isso está resumido na Tabela 1.

Tabela 1 Estrutura de M&A COVID-19

Escopo geográfico

Global Países Países prioritários

Pilar

1 Coordenação, planejamento e 
monitoramento em nível nacional

Preparação 
Situação 
Resposta

Preparação 
Situação 
Resposta

Preparação 
Situação 
Resposta

2 Comunicação de risco e 
engajamento da comunidade

Preparação
Resposta

Preparação
Resposta

Preparação
Resposta

3 Vigilância, equipes de resposta 
rápida e investigação de casos

Resposta Resposta

4 Pontos de entrada, viagens 
internacionais e transporte

Preparação
Situação

Preparação 
Situação 
Resposta

5 Laboratórios nacionais Preparação Preparação 
Situação 
Resposta

Preparação 
Situação 
Resposta

6 Prevenção e controle de infecção Situação Situação Situação Resposta

7 Manejo de casos Resposta Resposta Resposta

8 Suporte operacional e logística Resposta

9 Manutenção de serviços e sistemas 
essenciais de saúde

Situação Situação Resposta

Questões transversais

Preparação Resposta



ESTRUTURA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 6
Plano estratégico de preparação e resposta à COVID-19 (SPRP)

Metodologia
A Estrutura de M&A COVID-19 é uma iniciativa colaborativa 
entre várias partes interessadas. Baseia-se em uma estrutura 
lógica destinada a identificar entradas, saídas, desfechos e 
impactos da resposta.

Os indicadores propostos (ver a seção de indicadores da 
Estrutura de M&A COVID-19 e o Anexo 1) foram escolhidos 
a partir de uma seleção consultiva com líderes do pilar de 
resposta COVID-19, gerentes de incidentes e pontos focais 
de M&A nas seis regiões OMS, e com a OCHA, IFRC, IOM, 
e UNICEF. Alguns indicadores são derivados de registros 
previamente validados para resposta a surtos, bem como 
de planos estratégicos de preparação e resposta anteriores 
e outros repositórios de indicadores de resultado de setor, 
cluster ou agência e adaptados a este contexto.

Ciclo de análise e frequência
Os indicadores serão coletados com frequência diferente, 
embora as notificações sigam principalmente a semana 
epidemiológica.

Os indicadores mensais serão coletados na segunda semana 
de cada mês com referência ao mês anterior.

Os indicadores têm frequências de coleta diferentes (por 
exemplo, semanal, trimestral, anual). Aqueles que se 
referem à existência de uma certa capacidade ou plano só 
precisam ser informados uma única vez (na linha de base). 
Somente são necessárias atualizações para os países que 
não relataram capacidade ou plano. Os indicadores com 
frequência anual devem ser relatados uma única vez, a 
menos que estejam disponíveis atualizações imprevistas 
que possam impactar o indicador. A Tabela 2 resume a 
distribuição dos indicadores por fonte e frequência.

O plano de análise será definido coletivamente para atender 
às necessidades dos países na tomada de decisões. A 
agregação, análise e visualização finais serão fornecidas 
no início de cada semana epidemiológica subsequente, ou 
mensalmente, de acordo com a frequência previamente 
estabelecida e acordada para cada indicador.

Tabela 2 Número de indicadores por fonte e frequência

Frequência de 
notificação

Fontes

Global Regional Total

Semanal 10 3 13

Mensal 8 11 19

Anual 5 1 6

Total 23 15 38
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Indicadores da Estrutura M&A 
COVID-19
Pilar 1 Coordenação, planejamento e monitoramento em 
nível nacional
•	 Porcentagem de países com plano nacional para a 

COVID-19;
•	 Porcentagem de países com um mecanismo funcional 

de coordenação multissetorial e multiparceiros de 
preparação e resposta à COVID-19;

•	 Porcentagem de países que recomendaram ou exigiram 
pelo menos 4 de 6 medidas pessoais, no contexto da 
COVID-19;

•	 Porcentagem de países que relataram ter tido pelo menos 
um evento em massa afetado pela COVID-19 (cancelado, 
adiado, suspenso ou reaberto num contexto pós-crise) 
como resultado do exercício de Avaliação de Risco.

Pilar 2 Comunicação de risco e engajamento da 
comunidade (RCCE)
•	 Porcentagem de países que têm um plano nacional de 

comunicação de risco da COVID-19 e engajamento da 
comunidade;6

•	 Porcentagem de países em que um mecanismo 
de coordenação RCCE está ativo e formalmente 
implementado (por exemplo, equipe multissetorial, grupo 
de trabalho, força-tarefa RCCE);

•	 Porcentagem de países que têm mecanismos 
implementados para obter feedback da comunidade (por 
exemplo, reuniões da comunidade, linhas diretas, rede de 
voluntários de saúde, escuta social, pesquisas, etc.).

Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e 
investigação de casos
•	 Número semanal de novos casos confirmados no país, 

desagregados por faixa etária e sexo;
•	 Número semanal de óbitos de novos casos confirmados 

por COVID-19 desagregados por faixa etária e sexo;
•	 Número semanal de novos casos confirmados 

hospitalizados por COVID-19, desagregados por faixa 
etária e sexo;7

•	 Taxa de letalidade em casos confirmados de COVID-19, 
desagregados por faixa etária e sexo;7

•	 Número de novos casos confirmados em profissionais da 
saúde8, desagregados por sexo;7

•	 Porcentagem de países que realizam testes para 
COVID-19 e notificam rotineiramente síndromes gripais 
(SG), síndromes respiratórias agudas graves

•	 (SRAG) e sistemas de vigilância de infecções respiratórias 
agudas (IRA) sentinela ou não sentinela, como o Sistema 
Global de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS) ou outras 
plataformas da OMS;

•	 Porcentagem de países com um ponto focal para 
implantação e treinamento de rastreamento de contatos;

•	 Porcentagem de países que implementam investigações 
ou estudos soroepidemiológicos.

6 A comunicação de risco e o engajamento da comunidade são dois assuntos diferentes, mas interligados, que são administrados de maneira diferente nos países. Alguns países têm 
um plano conjunto, outros têm dois planos separados. Os países com planos desconexos de RCCE devem responder a este indicador como um só. Em alguns países, os planos estão 
relacionados apenas ao engajamento da comunidade no título, mas também incluem elementos de comunicação de risco. Neste caso, pode ser relatado como ‘sim’.

7 A desagregação por faixa etária e sexo está atualmente disponível apenas para casos confirmados e mortes de casos confirmados. Está sendo considerada para outros indicadores e 
pode ser adicionada no futuro quando estiver disponível.

8 Isso inclui agentes comunitários de saúde.

Pilar 4 Pontos de entrada (PoE), viagens internacionais e 
transporte
•	 Porcentagem de países em que o PoE designado tem 

planos de contingência de emergência de saúde pública;
•	 Porcentagem de PoE designados que notificaram pelo 

menos um alerta relacionado à COVID-19 na semana 
anterior.

Pilar 5 Laboratórios nacionais
•	 Porcentagem de países com capacidade de testes 

laboratoriais para COVID-19;
•	 Porcentagem de países com escore de 100% no Projeto 

de Avaliação de Qualidade Externa (EQAP);
•	 Número semanal de pessoas testadas para COVID-19, 

desagregadas por faixa etária e sexo.7

Pilar 6 Prevenção e controle de infecção (PCI)
•	 Porcentagem de países que têm um programa nacional 

de PCI e padrões de água, saneamento e higiene (WASH) 
em todas as unidades de saúde;

•	 Porcentagem de unidades de cuidados agudos de saúde 
com capacidade de triagem;

•	 Porcentagem de unidades de cuidados agudos de saúde 
com capacidade de isolamento;

•	 Porcentagem de países com instituições de longa 
permanência (ILP) que têm uma política nacional e 
diretrizes sobre PCI para ILP;

•	 Porcentagem de países com um ponto focal para 
treinamento em PCI;

•	 Número de profissionais de saúde treinados em PCI na 
semana anterior.

Pilar 7 Manejo de casos
•	 Porcentagem de países que têm um sistema de referência 

clínica em vigor para cuidar de casos de COVID-19;
•	 Porcentagem de casos de COVID-19 hospitalizados que 

tiveram alta;
•	 Número de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) 

fornecidos para países prioritários por meio de equipes 
médicas de emergência (EMT) ou mecanismos de surto 
semelhantes;

•	 Número de profissionais de saúde treinados no manejo de 
casos de pacientes com COVID-19 na semana anterior.

Pilar 8 Suporte operacional e logística
•	 Número e porcentagem de máscaras médicas (3 

camadas) fornecidas mediante solicitação do país;
•	 Número e porcentagem de testes de laboratório 

fornecidos mediante solicitação do país.
Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de 
saúde
•	 Cobertura de vacinação DTP3 em crianças com menos de 

12 meses de idade;
•	 Partos institucionalizados/Número de partos em unidade 

de saúde;
•	 Serviços essenciais de saúde durante a pandemia de 

COVID-19;
•	 Porcentagem de países em que pelo menos uma 

campanha de vacinação de doenças imunopreveníveis 
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foi afetada (adiada, suspensa, total ou parcialmente) pela 
pandemia da COVID-19.

Questões transversais
•	 Porcentagem de países com grupo de trabalho técnico 

multissetorial apoio psicossocial e de saúde mental.
•	 Porcentagem de países que têm planos ou programas 

nacionais de segurança e saúde ocupacional para 
profissionais de saúde.

Plano de divulgação, público e produtos
Os produtos refletirão as necessidades das equipes 
nacionais da ONU (UNCTs) e parceiros nas regiões. 
Consistirão principalmente em um relatório de atividades e 
um painel atualizado semanalmente que será estabelecido 
para facilitar a visualização dos dados. O painel fornecerá 
visualizações de dados globais, regionais e funcionais sob 
medida para diferentes públicos, incluindo tomadores de 
decisão do governo nacional, doadores e parceiros. O painel 

estará disponível online e um link será compartilhado com 
as principais partes interessadas semanalmente após as 
atualizações.

Avaliação
Uma avaliação de médio prazo da Estrutura de M&A 
COVID-19 será realizada três meses após o lançamento da 
Estrutura de M&A COVID-19.

Propriedade
Os Departamentos de Gestão de Informações de Saúde e 
Planejamento Estratégico da OMS, em colaboração com as 
Equipes de Apoio aos Países, coordenarão a compilação, 
análise, visualização e divulgação dos indicadores medidos.

Visão geral dos indicadores da Estrutura de M&A COVID-19
Indicador Necessidades de 

planejamento e 
monitoramento

Tipo Alvo Escopo geográfico Fontes Frequência

Global Todos os 
países

Países 
prioritários

Global Regional Sema-
nal

Mensal Anual

Pilar 1 Coordenação, planejamento e monitoramento em nível nacional

Porcentagem de países 
com plano nacional

Preparação e 
resposta

Processo 100% x OMS x

Porcentagem de países 
com mecanismo 
funcional de coordenação 
multissetorial e 
multiparceiros de 
preparação e resposta à 
COVID-19

Preparação e 
Resposta

Processo 100% x OMS x

Porcentagem de países 
que recomendaram ou 
exigiram pelo menos 4 de 
6 medidas pessoais, no 
contexto da COVID-19

Resposta Saída 100% x OMS x

Porcentagem de países 
que relataram ter tido 
pelo menos um evento 
em massa afetado pela 
COVID-19 (cancelado, 
adiado, suspenso ou 
reaberto num contexto 
pós-crise) como resultado 
do exercício de avaliação 
de risco

Resposta Saída 100% x OMS x
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Indicador Necessidades de 
planejamento e 
monitoramento

Tipo Alvo Escopo geográfico Fontes Frequência

Global Todos os 
países

Países 
prioritários

Global Regional Sema-
nal

Mensal Anual

Pilar 2 Comunicação de risco e engajamento da comunidade

Porcentagem de países 
que têm um plano 
nacional de comunicação 
de risco da COVID-19 
e engajamento da 
comunidade9

Resposta Processo 100% x UNICEF 
& OMS

x

Porcentagem de países 
em que um mecanismo 
de coordenação RCCE 
está ativo e formalmente 
implementado (por 
exemplo, equipe 
multissetorial, grupo de 
trabalho, força-tarefa 
RCCE)

Resposta Processo 100% x OMS x

Porcentagem de países 
que têm mecanismos 
implementados para obter 
feedback da comunidade 
(por exemplo, reuniões 
da comunidade, 
linhas diretas, rede de 
voluntários de saúde, 
escuta social, pesquisas, 
etc.)

Resposta Saída 100% x OMS* x

* com apoio da IFRC

Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Número semanal de 
novos casos confirmados 
em todo o país, 
desagregados por idade 
e sexo

Resposta Desfecho N/A x OMS x

Número semanal 
de óbitos de novos 
casos confirmados por 
COVID-19, em todo o 
país, desagregados por 
idade e sexo

Resposta Desfecho N/A x OMS x

Número semanal de 
novos casos confirmados 
hospitalizados por 
COVID-19, desagregados 
por idade e sexo

Resposta Desfecho N/A x OMS x

Taxa de letalidade em 
casos confirmados de 
COVID-19, desagregados 
por idade e sexo

Resposta Desfecho N/A x OMS x

9 A comunicação de risco e o engajamento da comunidade são dois assuntos diferentes, mas interligados, que são administrados de maneira diferente nos países. Alguns países têm 
um plano conjunto, outros têm dois planos separados. Os países com planos desconexos de RCCE devem responder a este indicador como um só. Em alguns países, os planos estão 
relacionados apenas ao engajamento da comunidade no título, mas também incluem elementos de comunicação de risco. Neste caso, pode ser relatado como ‘sim’
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Indicador Necessidades de 
planejamento e 
monitoramento

Tipo Alvo Escopo geográfico Fontes Frequência

Global Todos os 
países

Países 
prioritários

Global Regional Sema-
nal

Mensal Anual

Número semanal de 
novos casos confirmados 
em profissionais da saúde 
por sexo

Resposta Desfecho 0 x OMS x

Porcentagem de países 
que realizam testes para 
COVID-19 e notificam 
rotineiramente SG, SRAG, 
IRA, sentinela ou não 
sentinela, como o GISRS 
ou outras plataformas da 
OMS

Resposta Desfecho 50% x OMS x

Porcentagem de países 
com um ponto focal 
para treinamento e 
implementação de 
rastreamento de contatos

Resposta Saída 100% x OMS x

Porcentagem de países 
que implementam 
investigações ou estudos 
soroepidemiológicos

Resposta Desfecho 20% x OMS x

Pilar 4 Pontos de entrada, viagens internacionais e transporte

Porcentagem de 
países em que o PoE 
designado tem planos 
de contingência de 
emergência de saúde 
pública

Situação Processo 100% x OMS x

Porcentagem de 
PoE designados que 
notificaram pelo menos 
um alerta relacionado à 
COVID-19 na semana 
anterior

Resposta Desfecho 100% x IOM* x

* em colaboração com a OMS

Pilar 5 Laboratórios nacionais

Porcentagem de países 
com capacidade de 
testes laboratoriais para 
COVID-19

Preparação Desfecho 100% x OMS x

Porcentagem de países 
com escore de 100% no 
EQAP

Situação Desfecho 75% x OMS x

Número semanal de 
pessoas testadas para 
COVID-19, desagregados 
por idade e sexo

Resposta Saída N/A x OMS
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Indicador Necessidades de 
planejamento e 
monitoramento

Tipo Alvo Escopo geográfico Fontes Frequência

Global Todos os 
países

Países 
prioritários

Global Regional Sema-
nal

Mensal Anual

Pilar 6 Prevenção e controle de infecção

Porcentagem de países 
que têm um programa 
nacional de PCI e 
padrões WASH em todas 
as unidades de saúde

Situação Processo 100% x OMS x

Porcentagem de unidades 
de cuidados agudos de 
saúde com capacidade 
de triagem

Resposta Desfecho 80% x OMS x

Porcentagem de unidades 
de cuidados agudos de 
saúde com capacidade 
de isolamento

Resposta Desfecho 80% x OMS x

Porcentagem de países 
com instituições de longa 
permanência (ILP) que 
têm uma política nacional 
e/ou diretrizes sobre PCI 
para COVID-19 em ILP

Situação Processo 100% x OMS x

Porcentagem de países 
com um ponto focal para 
treinamento de PCI

Resposta Saída 100% x OMS x

Número de profissionais 
de saúde treinados em 
PCI na semana anterior

Resposta Saída N/A x UNICEF 
& OMS

Pilar 7 Manejo de casos

Porcentagem de países 
que têm um sistema de 
referência clínica em vigor 
para cuidar de casos de 
COVID-19

Resposta Desfecho 100% x OMS x

Porcentagem de casos de 
COVID-19 hospitalizados 
que tiveram alta

Resposta Desfecho N/A x OMS x

Número de leitos de 
UTI fornecidos a países 
prioritários por meio de 
EMT ou mecanismos de 
surto semelhantes

Resposta Entrada N/A x EMT x

Número de profissionais 
de saúde treinados no 
manejo de
casos de COVID-19 na 
semana anterior

Resposta Saída N/A x OMS & 
UNICEF

Pilar 8 Suporte operacional e logística
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Indicador Necessidades de 
planejamento e 
monitoramento

Tipo Alvo Escopo geográfico Fontes Frequência

Global Todos os 
países

Países 
prioritários

Global Regional Sema-
nal

Mensal Anual

Número e porcentagem 
de máscaras médicas 
(3 camadas) fornecidas 
mediante solicitação do 
país

Resposta Entrada N/A x OMS

Número e porcentagem 
de testes de laboratório 
fornecidos mediante 
solicitação do país

Resposta Entrada N/A x OMS

Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde

Cobertura de vacinação 
DPT3 em crianças com 
menos de 12 meses de 
idade

Situação Desfecho N/A x OMS x

Partos institucionalizados Situação Desfecho N/A x OMS x

Serviços essenciais 
de saúde durante a 
pandemia de COVID-19

Situação Desfecho 100% x OMS x

Porcentagem de países 
em que pelo menos 
uma campanha de 
vacinação de doenças 
imunopreveníveis foi 
afetada (plena ou 
parcialmente suspensa ou 
adiada) pela COVID-19

Resposta Desfecho 0% x OMS x

Questões transversais

Porcentagem de países 
com grupo de trabalho 
técnico multissetorial de 
apoio psicossocial e de 
saúde mental

Resposta Saída 100% x OMS x

Porcentagem de países 
que têm planos ou 
programas nacionais 
de segurança e saúde 
ocupacional para 
profissionais de saúde

Situação Processo 100% x OMS x
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Esta seção fornece detalhes adicionais para cada indicador. Inclui justificativa, detalhes de 
medida (incluindo desagregação de dados) e métodos para coleta de dados e notificação.
Pilar 1 Coordenação, planejamento e monitoramento em nível nacional

Porcentagem de países com plano nacional de COVID-19

Justificativa para uso O planejamento é essencial para ajudar a mitigar o impacto de um evento de saúde pública. Um país que tenha 
um plano terá melhor conhecimento e capacidades para uma resposta em tempo hábil.

Definição de termos 
importantes

Plano: documento que explica a estratégia de preparação e resposta. A evidência de um plano pode incluir 
uma estrutura de resposta para as autoridades nacionais e circulares para as autoridades subnacionais sobre 
as ações necessárias. A OMS fornece Diretrizes de Planejamento Operacional para Apoiar a Preparação e 
Resposta do País.10

Para os Estados Membros que trabalham em estreita colaboração no planejamento/ações de resposta em nível 
sub-regional (por exemplo, os países das ilhas do Pacífico), a existência de um plano sub-regional é suficiente 
na ausência de um plano nacional. O plano não deve se limitar ao Ministério da Saúde, mas deve se estender a 
todos os setores e pode incluir planos de colaboração multiagências.

Tipo Processo

Medida

Numerador Número de Estados Membros que têm um plano nacional para a COVID-19

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Atualizado uma vez por mês no caso de países adicionais desenvolverem a capacidade (ou seja, para atualizar 
todos os países que não tinham ‘nenhum’ ou estavam ‘sem informações/desconhecido’). A ser notificado na 
segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.

10 Para acessar as Diretrizes de Planejamento Operacional do SPRP COVID-19 para Apoiar a Preparação e Resposta do País (12 de fevereiro de 2020), ver: https://www.who.int/docs/
default-source/coronaviruse/COVID-19-sprp-unct-guidelines.pdf?sfvrsn=81ff43d8_4

ANEXO 1:  
COMPÊNDIO DE INDICADORES

https://www.who.int/docs/default
https://www.who.int/docs/default
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Pilar 1 Coordenação, planejamento e monitoramento em nível nacional

Porcentagem de países com um mecanismo funcional de coordenação multissetorial e multiparceiros de preparação e resposta à 
COVID-19

Justificativa para uso A coordenação é fundamental para uma resposta efetiva às emergências de saúde pública. A ativação de 
um Centro de Operações de Emergência de Saúde (EOC) ou outro sistema de coordenação (relevante para o 
contexto nacional para a coordenação multissetorial e multiparceiros de emergência) é evidência da presença de 
um mecanismo.

Definição de termos 
importantes

Funcional: o mecanismo tem os principais componentes descritos na estrutura para um Centro de Operações 
de Emergência de Saúde Pública, incluindo planos/procedimentos, infraestrutura física, infraestrutura de 
tecnologia de informação e comunicação, sistemas e padrões de informação e recursos humanos. Funcional, 
portanto, significa ativo e equipado com os componentes principais; não implica desempenho.
A coordenação multissetorial vai além do Ministério da Saúde de modo a incluir outros ministérios, instituições 
e órgãos nacionais que operam no país (ou seja, agências das Nações Unidas, ONGs, agrupamentos, etc.). 
Idealmente, incluiria também a utilização de um Centro de Operação de Emergência.

Tipo Processo

Medida

Numerador Número de Estados Membros que têm um mecanismo de coordenação multissetorial de preparação e resposta 
à COVID-19.

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Atualizado uma vez por mês no caso de países adicionais desenvolverem a capacidade (ou seja, para atualizar 
todos os países que não tinham “nenhum” ou estavam “sem informações/desconhecido”). A ser notificado na 
segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 1 Coordenação, planejamento e monitoramento em nível nacional

Porcentagem de países que recomendaram ou exigiram pelo menos 4 de 6 medidas pessoais, no contexto da COVID-19

Justificativa para uso O comportamento pessoal e individual é fundamental para a contenção e prevenção da propagação de 
infecções. Para reduzir o risco de transmissão da COVID-19, muitos países publicaram orientações sobre 
medidas pessoais.

Definição de termos 
importantes

Medidas pessoais ou individuais são ações ou medidas tomadas por indivíduos para reduzir o risco pessoal de 
infecção ou prevenir a propagação da COVID-19.
Medidas pessoais ou individuais são definidas como na ‘Taxonomia e Glossário de Saúde Pública e Medidas 
Sociais que podem ser implementadas para limitar a propagação da COVID-19, 28 de abril de 2020’, que pode 
ser encontrado no site da OMS Acompanhamento de Saúde Pública e Medidas Sociais.
Isso inclui higienizar as mãos, evitar tocar no rosto, praticar etiqueta respiratória, usar outros equipamentos de 
proteção individual, usar máscara e manter distanciamento físico.

Tipo Saída

Medida

Numerador Porcentagem de países que recomendaram ou exigiram pelo menos 4 de 6 medidas pessoais, no contexto da 
COVID 19

Denominador Estados Membros da OMS

Escopo Todos os países

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global
Banco de Dados de Saúde Pública e Medidas Sociais da OMS11

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Mensal

11 Para acessar Banco de Dados de Acompanhamento de Saúde Pública e Medidas Sociais da OMS . ver: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm
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Pilar 1 Coordenação, planejamento e monitoramento em nível nacional

Porcentagem de países que relataram ter tido pelo menos um evento em massa afetado pela COVID-19 (cancelado, adiado, 
suspenso ou reaberto num contexto pós-crise) como resultado do exercício de avaliação de risco

Justificativa para uso A OMS recomenda que qualquer decisão relacionada à realização de evento em massa deve ser baseada em 
uma avaliação rigorosa dos riscos associados e da capacidade dos organizadores de atenuá-los por meio da 
implementação de um conjunto definido de medidas de mitigação.

Definição de termos 
importantes

Um exercício de avaliação de risco de COVID-19 em eventos em massa depende do uso de pelo menos uma 
das ferramentas desenvolvidas pela OMS para esse fim, ou de qualquer uma das adaptações derivadas.
O processo de tomada de decisão que resulta na realização de eventos em massa deve ser conduzido por meio 
de uma avaliação de risco completa12 que leve em consideração as características do evento e as medidas de 
mitigação aplicadas para diminuir o risco associado ao evento. Os planejadores de eventos devem realizar essa 
avaliação em parceria com as autoridades de saúde e organismos internacionais relevantes. A avaliação de risco 
deve ser revisada regularmente para garantir respostas apropriadas e adequadas.

Tipo Saída

Medida

Numerador Estados Membros da OMS que relataram ter tido pelo menos um evento em massa afetado pela COVID-19 
(cancelado, adiado, suspenso ou reaberto em contexto pós-crise), como resultado de um exercício de Avaliação 
de Risco.

Denominador Porcentagem de países que relataram ter tido pelo menos um evento em massa afetado pela COVID-19 
(cancelado, adiado, suspenso ou reaberto num contexto pós-crise) como resultado do exercício de avaliação de 
risco

Escopo Todos os países

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global
Banco de dados de eventos gerenciado pelo Centro Colaborador da OMS para Segurança Global de Saúde; 
Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg, Baltimore, MD, EUA; e pela OMS global/regional com 
organismos internacionais (COI, FIFA, UEFA, Religiosos).

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Trimestral

12 Para acessar informações sobre coletas em massa e a avaliação de risco da COVID-19 ver: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/
points-of-entry-and-mass-gatherings

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/points-of-entry-and-mass-gatherings
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/points-of-entry-and-mass-gatherings
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Pilar 2 Comunicação de risco e engajamento da comunidade

Porcentagem de países que têm um plano nacional de comunicação de risco da COVID-19 e engajamento da comunidade13

Justificativa para uso A comunicação e o engajamento da comunidade são elementos essenciais em todos os aspectos da 
resposta à COVID-19. Na ausência de um tratamento ou vacina efetivos, a comunicação coordenada e 
clara e o envolvimento dos cidadãos no tocante aos riscos e à modificação comportamental é a principal 
intervenção disponível. As pessoas devem confiar nas autoridades de resposta, e isso começa com a 
comunicação proativa do que é conhecido, do que é desconhecido e do que está sendo feito para se 
obter mais informações, com o objetivo de salvar vidas e minimizar consequências adversas. A divulgação 
de informações claras e acionáveis, com base nas preocupações e percepções da comunidade, ajuda 
a transformar e fornecer conhecimento científico complexo para que se torne compreensível, acessível e 
confiável para as populações e comunidades. As atividades de preparação e resposta devem ser projetadas 
e conduzidas de forma participativa com base na comunidade, e também orientadas e continuamente 
otimizadas de acordo com o feedback da comunidade para detectar e responder a preocupações, rumores 
e informações incorretas. Estes diferem e mudam de acordo com o contexto de transmissão que caracteriza 
cada país em determinado momento.

Definição de termos 
importantes

Um plano RCCE estabelece a justificativa e a estratégia para garantir que as comunidades estejam no 
centro da resposta, identifica os principais públicos, aborda as percepções do público sobre as estratégias 
de resposta de saúde (e humanitária), e fornece informações precisas e acionáveis. Recomenda-se que o 
plano defina o mecanismo de coordenação para a implementação do plano RCCE, estabeleça papéis e 
responsabilidades para os parceiros, identifique responsabilidades entre governos, parceiros e comunidades e 
defina marcos para coordenação e melhoria ao longo do tempo.
Um plano RCCE inclui avaliação de risco, percepção de risco e estratégia de comunicação de risco. Mais 
especificamente, define o fornecimento de informações (sobre prevenção, preparação e resposta em nível 
individual, comunitário e do sistema), públicos e influenciadores, mecanismo de coordenação e parceiros, e 
define atividades a ser implementadas. Informações, mecanismos e atores envolvidos devem ser adaptados 
ao contexto (social e geográfico) de acordo com a evolução dinâmica do evento. Está disponível uma 
orientação da OMS14.
Além disso, deve incluir pelo menos 4 das 6 ações recomendadas da orientação global relacionada ao 
engajamento da comunidade:17 estabelecer métodos para compreender as preocupações, atitudes e 
crenças dos públicos-chave; identificar públicos-alvo e coletar informações sobre seus conhecimentos e 
comportamentos (por exemplo, em quem eles confiam, como eles provavelmente receberão informações, 
seus hábitos diários, suas preocupações); engajar-se por meio da mídia social informando proativamente 
o público e coletando e respondendo a todas as perguntas; engajar-se por meio de programas de rádio 
para que as pessoas possam ligar e fazer perguntas; identificar influenciadores da comunidade (por 
exemplo, líderes comunitários, líderes religiosos, profissionais de saúde, curandeiros tradicionais, provedores 
de medicina alternativa) e redes (por exemplo, grupos de mulheres, voluntários de saúde comunitária, 
associações de jovens, grupos religiosos, sindicatos e organizações sociais de mobilização para a poliomielite, 
malária, HIV) que possam ajudar no engajamento da comunidade e antecipar informações especiais e 
necessidades de envolvimento para pessoas com deficiência ou analfabetas.

Tipo Processo

13 A comunicação de risco e o engajamento da comunidade são dois assuntos diferentes, mas interligados, que são administrados de maneira diferente nos países. Alguns países têm 
um plano conjunto, outros têm dois planos separados. Os países com planos desconexos de RCCE devem responder a este indicador como um só. Em alguns países, os planos estão 
relacionados apenas ao engajamento da comunidade no título, mas também incluem elementos de comunicação de risco. Neste caso, pode ser relatado como ‘sim’.

14 Para acessar Comunicação de risco e o engajamento da comunidade, prontidão e resposta à doença coronavírus (COVID-19) (19 de março de 2020) ver: https://www.who.int/
publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)

 Para acessar a Comunicação de Risco e Orientação do Plano de Ação de Engajamento da comunidade da OMS, UNICEF, IRFC: Preparação e resposta à COVID-19;, ver: https://www.
who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidanc

https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-readiness-and-initial-response-for-novel-coronaviruses-(-ncov)
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
https://www.who.int/publications-detail/risk-communication-and-community-engagement-(rcce)-action-plan-guidance
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Pilar 2 Comunicação de risco e engajamento da comunidade

Porcentagem de países que têm um plano nacional de comunicação de risco da COVID-19 e engajamento da comunidade13

Medida

Numerador Número de Estados Membros que têm um plano nacional de comunicação de risco e engajamento da 
comunidade para a COVID-19
(Observação: alguns Estados Membros têm um Plano Nacional de Resposta à COVID-19 e o RCCE é 
incorporado como pilar; alguns Estados Membros têm planos abrangentes de RCCE aprovados pelo principal 
parceiro governamental para o RCCE.)

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados UNICEF, OMS com apoio da IFRC – regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado, e/ou monitorado, caso já tenha sido notificado, na segunda semana de cada mês 
com referência ao mês anterior.

13 A comunicação de risco e o engajamento da comunidade são dois assuntos diferentes, mas interligados, que são administrados de maneira diferente nos países. Alguns países têm 
um plano conjunto, outros têm dois planos separados. Os países com planos desconexos de RCCE devem responder a este indicador como um só. Em alguns países, os planos estão 
relacionados apenas ao engajamento da comunidade no título, mas também incluem elementos de comunicação de risco. Neste caso, pode ser relatado como ‘sim’.
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Pilar 2 Comunicação de risco e engajamento da comunidade

Porcentagem de países em que um mecanismo de coordenação RCCE está ativo e formalmente implementado (por exemplo, 
equipe multissetorial, grupo de trabalho, força-tarefa RCCE)

Justificativa para uso A coordenação é uma parte fundamental da resposta RCCE. Ela garante de forma melhor que as organizações de 
resposta, governos e parceiros sincronizem estratégias e planos para garantir que os públicos/comunidades 
alvo sejam comunicados e envolvidos por meio de organizações, redes ou indivíduos	confiáveis. A 
coordenação também garante de forma melhor que as recomendações e orientações de saúde sejam coerentes 
e oportunas e possam ser adaptadas de acordo com as realidades e cenários de transmissão e necessidades 
de diferentes populações.

Definição de termos 
importantes

Um mecanismo de coordenação RCCE para a COVID-19 é um grupo de trabalho ou força-tarefa nacional com 
coordenação subnacional. O mecanismo de coordenação da RCCE é liderado ou coliderado por entidades de 
resposta governamental e inclui representantes do governo, entidades multissetoriais e da sociedade civil e/ou 
ONGs e associações locais com responsabilidade direta pelas comunicações de risco e funções de engajamento 
da comunidade.
‘Ativo’ significa que o mecanismo de coordenação é reconhecido pelos parceiros líderes/colíderes, bem como 
pelos parceiros de implementação envolvidos na resposta à COVID-19. O mecanismo de coordenação tem 
consenso em relação a funções e responsabilidades, comunicação regular, bem como frequência de reuniões e 
objetivos permanentes para coordenação, estratégia e alinhamento de atividades.
Ele mapeia parceiros e organizações para identificar quem está trabalhando com quais públicos-alvo/
comunidades e	onde,	e	tem	mecanismos	para	identificar	oportunidades	para	atividades	de	coordenação e 
políticas a serem ajustadas em diferentes fases da resposta.

Tipo Processo

Medida

Numerador Número de países que têm um mecanismo de coordenação RCCE formal para COVID-19 (por exemplo, equipe 
RCCE multissetorial, grupo de trabalho, força-tarefa)

Denominador Todos os países prioritários

Escopo Países prioritários

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em maio de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 2 Comunicação de risco e engajamento da comunidade

Porcentagem de países que têm mecanismos implementados para obter feedback da comunidade (por exemplo, reuniões da 
comunidade, linhas diretas, rede de voluntários de saúde, escuta social, pesquisas, etc.)

Justificativa para uso Mecanismos ou plataformas para feedback da comunidade garantem que as comunidades e indivíduos possam 
acessar as informações necessárias, obter respostas a perguntas e levantar questões ou reclamações conforme 
necessário.

Definição de termos 
importantes

A RCCE para a COVID-19 depende da capacidade que o governo e os parceiros têm de usar os mecanismos de 
feedback existentes para os objetivos da RCCE para a COVID-19. Eles devem ser identificados no Plano RCCE 
(ver 2.1).
Os mecanismos ou plataformas de feedback da comunidade estabelecidos podem incluir um ou mais dos 
seguintes canais: linhas diretas, centros de informação, bate-papos do WhatsApp, canais de mídia social, 
programas de rádio, interações face a face quando o contexto permitir, participação em avaliações qualitativas, 
plataformas de mensagens interativas, fóruns de perguntas e respostas, plataformas de engajamento digital, 
plataformas de redes sociais, etc.

Tipo Saída

Medida

Numerador Porcentagem de países que têm mecanismos implementados para obter feedback da comunidade (por exemplo, 
reuniões da comunidade, linhas diretas, rede de voluntários de saúde, etc.)

Denominador Todos os países prioritários

Escopo Países prioritários

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em maio de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Número semanal de novos casos confirmados em todo o país, desagregados por faixa etária e sexo

Justificativa para uso Para avaliar a epidemiologia, identificar tendências e a intensidade da epidemia e direcionar devidamente a 
decisão operacional e os recursos.

Definição de termos 
importantes

Todos os indicadores do Pilar 3 usam as definições fornecidas pela orientação da OMS sobre vigilância e definição 
de casos15.
As faixas etárias são as seguintes: 0<5, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85 e acima, sem 
dados de idade.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número semanal de novos casos confirmados em todo o país, desagregados por faixa etária e sexo

Denominador N/A

Escopo Todos os países

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal

15 Para acessar a Vigilância Sanitária Global para COVID-19 causada por infecção humana pelo vírus COVID-19 (20 de março de 2020), ver: https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Número semanal de óbitos de novos casos confirmados por COVID‑19, em todo o país, desagregados por faixa etária e sexo

Justificativa para uso Para avaliar a epidemiologia, identificar tendências e a intensidade da epidemia e direcionar devidamente a 
decisão operacional e os recursos.

Definição de termos 
importantes

Todos os indicadores do Pilar 3 usam as definições fornecidas pela orientação da OMS sobre vigilância e definição 
de casos.16

As faixas etárias são as seguintes: 0<5, 5-14, 15-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, 65-74, 75-84, 85 e acima, sem 
dados de idade.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número semanal de óbitos de novos casos confirmados por COVID-19, desagregados por faixa etária e por sexo

Denominador N/A

Escopo Todos os países

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal

16 Para acessar a Vigilância Sanitária Global para COVID-19 causada por infecção humana pelo vírus COVID-19 (20 de março de 2020), ver: https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Número semanal de novos casos confirmados hospitalizados por COVID‑19, em todo o país, desagregados por 
faixa etária e sexo17

Justificativa para uso Para avaliar a epidemiologia, identificar tendências e a intensidade da epidemia e direcionar devidamente a 
decisão operacional e os recursos.

Definição de termos 
importantes

Todos os indicadores do Pilar 3 usam as definições fornecidas pela orientação da OMS sobre vigilância e definição 
de casos18.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número total de novos casos confirmados hospitalizados por COVID-19

Denominador N/A

Escopo Todos os países

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal

17 A desagregação por faixa etária e sexo está atualmente disponível apenas para casos confirmados e mortes de casos confirmados. Está sendo considerada para outros indicadores e 
pode ser adicionada no futuro quando estiver disponível.

18 Para acessar a Vigilância Sanitária Global para COVID-19 causada por infecção humana pelo vírus COVID-19 (20 de março de 2020), ver: https://www.who.int/emergencies/diseases/
novel-coronavirus-2019/technical-guidance/surveillance-and-case-definitions

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Taxa de letalidade em casos confirmados de COVID‑1919, desagregados por faixa etária e sexo20 

Justificativa para uso A taxa de letalidade é uma medida da gravidade da doença.

Definição de termos 
importantes

A taxa de letalidade é calculada pelo número de mortes notificadas até o momento dividido pelo número de 
casos notificados até o momento. Esse número pode não refletir o verdadeiro risco de morte por infecção pela 
COVID-19, pois não leva em consideração a evolução do caso individual, as variações do país na notificação de 
casos e óbitos, incluindo diferenças nas estratégias de testagem, diferenças na idade da população do país e 
no perfil dos fatores de risco, e o intervalo de tempo entre a notificação do caso e o resultado fatal, entre outros 
fatores.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número cumulativo de mortes nos casos de COVID-19 confirmados

Denominador Número cumulativo de casos de COVID-19 confirmados

Escopo Todos os países

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal

19 Isenção de responsabilidade a ser adicionada ao relatar ou visualizar este indicador: A taxa de letalidade é calculada pelo número de mortes notificadas até o momento dividido pelo 
número de casos notificados até o momento. Esse número pode não refletir o verdadeiro risco de morte por infecção pela COVID-19, pois não leva em consideração a evolução do caso 
individual, as variações do país na notificação de casos e óbitos, incluindo diferenças nas estratégias de testagem, diferenças na idade da população do país e no perfil dos fatores de 
risco, e o intervalo de tempo entre a notificação do caso e o resultado fatal, entre outros fatores.

20 A desagregação por faixa etária e sexo está atualmente disponível apenas para casos confirmados e mortes de casos confirmados. Está sendo considerada para outros indicadores e 
pode ser adicionada no futuro quando estiver disponível.
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Número semanal de novos casos confirmados em profissionais da saúde desagregados por sexo21

Justificativa para uso A avaliação e o controle dos riscos ocupacionais para profissionais de saúde e socorristas, para proteger a saúde, 
segurança e bem-estar deles, são fundamentais para uma resposta de emergência segura e efetiva.

Definição de termos 
importantes

Número semanal de casos confirmados em meio a profissionais de saúde (médicos, profissionais da saúde 
comunitários, outros funcionários de apoio em clínicas de saúde). Isso não inclui pessoas que trabalham na 
resposta à saúde fora das instalações clínicas (por exemplo, equipes de vigilância de campo).

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número semanal de casos confirmados que são profissionais da saúde, por sexo

Denominador Número total semanal de casos confirmados

Escopo Todos os países

Alvo 0

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal

21 A desagregação por faixa etária e sexo está atualmente disponível apenas para casos confirmados e mortes de casos confirmados. Está sendo considerada para outros indicadores e 
pode ser adicionada no futuro quando estiver disponível.
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Porcentagem de países que realizam testes para COVID‑19 e notificam rotineiramente SG, SRAG, IRA, sentinela ou não sentinela, 
como o GISRS ou outras plataformas da OMS

Justificativa para uso Os sistemas de vigilância de rotina são essenciais para monitorar as tendências na transmissão. 125 países 
participam da vigilância de rotina de doenças respiratórias por meio do Sistema Global de Vigilância e Resposta 
à Gripe (GISRS). Muitos desses sistemas estão sendo adaptados para monitorar a COVID-19. Os países 
com recursos limitados para identificar e relatar os casos de COVID-19 podem priorizar as tendências de 
monitoramento por meio de sistemas de vigilância sentinela ou não-sentinela de rotina.

Definição de termos 
importantes

Um sistema de vigilância visa monitorar tendências de casos, detectar rapidamente novos casos em países 
com transmissões esporádicas. A OMS recomenda que os países considerem o uso de sistemas de vigilância 
existentes para relatar casos de COVID-1922. Esses sistemas podem incluir: SRAG hospitalares, SG de atenção 
primária, GISRS ou outros sistemas de doenças respiratórias sindrômicas.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Porcentagem de países que realizam testes para COVID-19 e notificam rotineiramente SG, SRAG, IRA, sentinela 
ou não sentinela, como o GISRS ou outra plataforma da OMS

Denominador Países participantes do GISRS (N = 125)

Escopo Todos os países

Alvo 50%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal

22 Para acessar Considerações operacionais para vigilância da COVID-19 usando GISRS (26 de março de 2020) ver: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331589/
WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331589/WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331589/WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-eng.pdf
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Porcentagem de países com um ponto focal para implantação e treinamento de rastreamento de contatos

Justificativa para uso Em países com um número limitado de casos ou que tentam controlar a epidemia enquanto diminuem as 
restrições de distanciamento social, o rastreamento de contatos representa um componente-chave da estratégia 
de contenção.

Definição de termos 
importantes

Um ponto focal nacional (por exemplo, o Ministério da Saúde, Academia, etc.) ou internacional (por exemplo, 
OMS, GOARN, etc.) é uma pessoa encarregada da organização e implementação do treinamento em 
rastreamento de contatos, incluindo a implantação de aplicativos de rastreamento de contatos para melhorar a 
padronização do rastreamento de contatos. Não precisa ser um cargo de tempo integral. Esse pode ser um cargo 
das autoridades nacionais ou de uma das equipes dos parceiros.

Tipo Saída

Medida

Numerador Porcentagem de países com um ponto focal para implantação e treinamento de rastreamento de contatos

Denominador Número de países

Escopo Países prioritários

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em maio de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser atualizado uma vez por mês no caso de países adicionais desenvolverem a capacidade (ou seja, 
para atualizar todos os países que não tinham ‘nenhum’ ou estavam ‘sem informações/desconhecido’). A ser 
notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos

Porcentagem de países que implementam investigações ou estudos soroepidemiológicos

Justificativa para uso O surgimento de um novo vírus significa que a compreensão dos padrões de transmissão, gravidade, 
características clínicas e fatores de risco para infecção será limitada no início da epidemia. Para lidar com essas 
incógnitas, a OMS forneceu aos países os primeiros protocolos principais de investigação (com a marca WHO 
Unity Studies).
Esses protocolos são projetados para coletar e compartilhar dados de forma rápida e sistemática em um formato 
que facilita a agregação, tabulação e análise em diferentes contextos do mundo inteiro. Os dados coletados 
usando esses protocolos de investigação serão essenciais para refinar as recomendações para definições de 
casos e vigilância, caracterizar as principais características epidemiológicas da COVID-19, ajudar a compreender 
a disseminação, gravidade, espectro da doença e impacto na comunidade e para nortear as orientações para a 
aplicação de medidas de saúde pública e sociais.

Definição de termos 
importantes

Estudo Soroepidemiológico: investigações epidemiológicas que envolvem a identificação de anticorpos para 
antígenos específicos em populações de indivíduos.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de Estados Membros que implementaram pelo menos uma investigação soroepidemiológica inicial 
usando os protocolos principais de estudos de unidade da OMS

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 20%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 4 Pontos de entrada, viagens internacionais e transporte

Porcentagem de países em que o PoE designado tem planos de contingência de emergência de saúde pública

Justificativa para uso De acordo com o Regulamento Sanitário Internacional (RSI), as autoridades de saúde pública em PoEs ‘portos 
internacionais, aeroportos e passagens terrestres’ são obrigadas a estabelecer planos de contingência efetivos 
e arranjos para responder a uma emergência de saúde pública de importância internacional e para se comunicar 
com o ponto focal nacional do RSI sobre as medidas de saúde pública relevantes23.

Definição de termos 
importantes

Um PoE é definido pelo RSI como uma ‘passagem para entrada ou saída internacional de viajantes, bagagem, 
carga, contêineres, meios de transporte, mercadorias e encomendas postais, bem como agências e áreas que 
prestam serviços a eles na entrada ou saída’. Isso inclui aeroportos internacionais, portos e travessias terrestres. 
Com base em uma avaliação de saúde pública, os estados-partes do RSI designam portos e aeroportos. Todos 
os PoEs designados são obrigados a ter planos multissetoriais de contingência de emergência de saúde pública 
para eventos causados por todos os perigos.

Tipo Processo

Medida

Numerador Número de estados-partes do RSI com PoEs designados com um plano multissetorial de emergência de saúde 
pública

Denominador 196 Estados-Partes do RSI (2005)

Escopo Todos os países

Alvo 100%
O ponto de corte para cada país é de 80%. Se 80% de todos os portos designados têm um plano de 
contingência, o país é considerado compatível (ou seja, é “sim”). O nível agregado (ou seja, o valor global) é 
calculado pelo número de países “sim” dividido pelo número de países declarantes. O alvo global é 100% (ou seja, 
100% dos países com pelo menos 80% de todos os portos designados com planos de contingência).

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Com base na pontuação da ferramenta de relatório anual de autoavaliação dos estados-partes (SPAR) do RSI 
para C 11/ano. A frequência pode ser aumentada, pois os estados podem ser necessários para monitorar esse 
aspecto com mais frequência devido à COVID-19.

23 Para acessar PoEs: RSI, Anexo 1B e Artigos Relevantes, ver: http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-health-regulations/points-of-entry/points-of-entry

http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/international-health-regulations/points-of-entry/points-of-entry
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Pilar 4 Pontos de entrada, viagens internacionais e transporte

Porcentagem de PoEs designados que notificaram pelo menos um alerta relacionado à COVID‑19 na semana anterior

Justificativa para uso O atual surto de COVID-19 se espalhou por várias fronteiras, o que levou à demanda pela detecção e 
gerenciamento de casos suspeitos em PoEs.

Definição de termos 
importantes

Um PoE é definido pelo RSI como uma ‘passagem para entrada ou saída internacional de viajantes, bagagem, 
carga, contêineres, meios de transporte, mercadorias e encomendas postais, bem como agências e áreas que 
prestam serviços a eles na entrada ou saída’. Isso inclui aeroportos internacionais, portos e travessias terrestres. 
Com base em uma avaliação de saúde pública, os estados-partes do RSI designam portos e aeroportos.
Após a detecção de viajantes doentes por meio de autorrelato, observação visual ou medição de temperatura, as 
autoridades de saúde do PoE devem relatar os alertas relacionados à COVID-19 ao sistema nacional de vigilância. 
Mecanismos, procedimentos e meios de comunicação devem ser estabelecidos de acordo com as orientações 
da OMS24.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de PoEs designados que notificaram pelo menos um alerta relacionado à COVID-19 (detectada no PoE 
ou a bordo de um meio de transporte) na semana anterior

Denominador Total de PoEs

Escopo Países prioritários

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados IOM em colaboração com a OMS

Período coberto Em março de 2020

Frequência de notificação Mensal

24 Para acessar Manejo de Viajantes Enfermos em Pontos de Entrada no Contexto da COVID-19 (19 de março de 2020) ver: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/
WHO-2019-nCoV-POEmgmt-2020.2-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331512/WHO
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Pilar 4 Pontos de entrada, viagens internacionais e transporte

Porcentagem de países com capacidade de testes laboratoriais para COVID-19

Justificativa para uso Os países precisam de acesso a laboratórios para confirmar a presença do vírus ou monitorar sua disseminação 
e características. Os países sem capacidade para testagem devem estabelecer um sistema para acessar um 
laboratório de referência para testes.

Definição de termos 
importantes

‘Capacidade de teste de laboratório’ é definida como a capacidade de testagem laboratorial no país ou acesso a 
laboratórios internacionais que possam fornecer resultados em 72 horas.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de Estados Membros com capacidade de testes laboratoriais para COVID-19

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação A ser atualizado uma vez por mês no caso de países adicionais desenvolverem a capacidade (ou seja, para 
atualizar todos os países que não tinham ‘nenhum’ ou estavam ‘sem informações/desconhecido”). A ser 
notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 5 Laboratórios nacionais

Porcentagem de países com escore de 100% no EQAP

Justificativa para uso Avaliar a capacidade diagnóstica dos países

Definição de termos 
importantes

O EQAP da OMS foi estabelecido para melhorar a capacidade laboratorial global para a detecção do vírus da 
gripe sazonal e aviária, monitorando a qualidade e os padrões de desempenho dos Centros Nacionais da Gripe.
Para garantir a qualidade e a confiabilidade dos resultados e para melhorar a capacidade de diagnóstico 
laboratorial global, são solicitados testes de laboratórios nacionais de saúde pública para a COVID-19 e relatórios 
de dados à OMS através do GISRS Flu Net e FluID para participar de um EQAP para COVID-19 da OMS25.
A pontuação dada aos países é baseada na proporção de amostras corretamente identificadas (ou seja, número 
de amostras corretamente identificadas em relação ao número total de amostras).

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de países com escore de 100% no EQAP

Denominador Todos os países que participam do EQAP para COVID-19

Escopo Todos os países (com capacidade de PCR)

Alvo 75%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Anual e após cada EQAP

25 Para acessar Considerações operacionais para vigilância da COVID-19 usando GISRS (26 de março de 2020) ver: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331589/
WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331589/WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331589/WHO-2019-nCoV-Leveraging_GISRS-2020.1-eng.pdf
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Pilar 5 Laboratórios nacionais

Número semanal de pessoas testadas para COVID-19, desagregados por faixa etária e sexo26

Justificativa para uso O teste é um componente-chave no esforço de resposta, pois permite a identificação imediata de casos, 
tratamento rápido e isolamento imediato para evitar a disseminação.

Definição de termos 
importantes

Uma pessoa testada para COVID-19 é uma pessoa que foi testada para o vírus com testes de amplificação de 
ácido nucleico (NAAT), como o RT-PCR.

Tipo Saída

Medida

Numerador Número de pessoas testadas para COVID-19

Denominador N/A

Escopo Todos os países com capacidade de testes laboratoriais

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Semanal

26 A desagregação por faixa etária e sexo está atualmente disponível apenas para casos confirmados e mortes de casos confirmados. Está sendo considerada para outros indicadores e 
pode ser adicionada no futuro quando estiver disponível.
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Pilar 6 Prevenção e controle de infecção

Porcentagem de países que têm um programa nacional de PCI e padrões WASH em todas as unidades de saúde

Justificativa para uso As medidas de PCI em instalações de saúde são fundamentais para garantir a segurança dos profissionais de 
saúde e pacientes. O reconhecimento precoce de pacientes suspeitos permite o início da PCI em tempo hábil, 
e a identificação precoce daqueles com manifestações graves permite tratamentos de suporte otimizados 
imediatos e admissão (ou encaminhamento) rápidos e seguros para unidades de terapia intensiva, de acordo com 
os protocolos institucionais ou nacionais. Para minimizar o risco de transmissão posterior, os cuidados clínicos 
devem sempre seguir as práticas ideais de PCI.

Definição de termos 
importantes

Um programa de PCI deve estar alinhado com as Diretrizes da OMS sobre os componentes principais dos 
programas de prevenção e controle de infecção em nível nacional e agudo do estabelecimento de saúde.27 

Tipo Processo

Medida

Numerador Número de países que têm um programa de PCI e padrões WASH nas instalações de saúde

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Com base na pontuação da ferramenta de relatório anual de autoavaliação dos estados-partes (SPAR) do RSI 
para C 11/ano. A frequência pode ser aumentada, pois os estados podem ser necessários para monitorar esse 
aspecto com mais frequência devido à COVID-19.

27 Acesso à prevenção e controle de infecção durante os cuidados de saúde quando houver suspeita de COVID-19 (19 de março de 2020), ver: https://apps.who.int/iris/
handle/10665/331495

https://apps.who.int/iris/handle/10665/331495
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331495


ESTRUTURA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 35
Plano estratégico de preparação e resposta à COVID-19 (SPRP)

Pilar 6 Prevenção e controle de infecção

Porcentagem de unidades de cuidados agudos de saúde com capacidade de triagem

Justificativa para uso Durante os surtos de doenças infecciosas, é particularmente importante identificar e separar os pacientes com 
probabilidade de estarem infectados para prevenir e minimizar a infecção de profissionais de saúde e de outros 
pacientes. Os estabelecimentos de saúde, portanto, precisam de configuração, infraestrutura e equipamentos 
necessários para garantir a implementação de medidas de PCI. Estão disponíveis procedimentos operacionais 
padrão para triagem de pacientes28.

Definição de termos 
importantes

Estabelecimentos de saúde agudos são definidos como locais usados para tratar episódios repentinos, muitas 
vezes inesperados, urgentes ou emergentes de lesões e doenças que possam levar à morte ou invalidez sem 
intervenção rápida. O termo cuidados agudos engloba uma gama de funções clínicas de atendimento de saúde, 
incluindo medicina de emergência, atendimento a traumas, atendimento de emergência pré-hospitalar, cirurgia de 
cuidados agudos, cuidados críticos, cuidados urgentes e estabilização de pacientes internados a curto prazo29. 
De acordo com a estrutura do sistema de saúde do país, as unidades de cuidados de saúde agudos podem 
incluir hospitais secundários, terciários ou de campanha, públicos ou privados, com capacidade de internação, 
dos quais se espera que forneçam cuidados agudos em um determinado país.
A triagem é a separação e classificação dos pacientes para determinar a prioridade de necessidades e o local 
adequado de tratamento. A triagem baseada em acuidade é o método padrão de classificação de pacientes no 
contexto médico. Uma ferramenta validada padrão deve ser usada para avaliar a gravidade dos pacientes, como 
a Ferramenta de Triagem Integrada Interagências.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de unidades de cuidados de saúde agudos com capacidade de triagem

Denominador Número de unidades de saúde

Escopo Países prioritários

Alvo 80%30 

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.

28 Para acessar Considerações operacionais para gerenciamento de caso de COVID-19 em Instituições de saúde e comunidade (18 de março de 2020) ver: https://www.who.int/
publications-detail/operational-considerations-for-case-management-of-COVID-19-in-health-facility-and-community

29 Para acessar Diretrizes sobre componentes essenciais dos programas de prevenção e controle de infecção em nível nacional e agudo do estabelecimento de saúde (novembro de 2010) 
ver: https://www.who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en

30 Alvo pode aumentar para 100% nos próximos três meses

https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-case-management-of-covid-19-in-health-facility-and-community
https://www.who.int/publications-detail/operational-considerations-for-case-management-of-covid-19-in-health-facility-and-community
https://www.who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en/
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Porcentagem de unidades de cuidados agudos de saúde31  com capacidade de isolamento

Justificativa para uso Durante surtos de doenças infecciosas, é particularmente importante separar os pacientes com probabilidade 
de estarem infectados para prevenir e minimizar a infecção de profissionais de saúde e de outros pacientes. Os 
centros de saúde, portanto, precisam de configuração, infraestrutura e equipamentos necessários para garantir 
a implementação de medidas de PCI. Estão disponíveis procedimentos operacionais padrão para triagem de 
pacientes32.

Definição de termos 
importantes

Estabelecimentos de saúde agudos são definidos como locais usados para tratar episódios repentinos, muitas 
vezes inesperados, urgentes ou emergentes de lesões e doenças que possam levar à morte ou invalidez sem 
intervenção rápida. O termo “cuidados agudos” engloba uma gama de funções clínicas de atendimento de saúde, 
incluindo medicina de emergência, atendimento a traumas, atendimento de emergência pré-hospitalar, cirurgia de 
cuidados agudos, cuidados críticos, cuidados urgentes e estabilização de pacientes internados a curto prazo33.
De acordo com a estrutura do sistema de saúde do país, as unidades de cuidados de saúde agudos podem 
incluir hospitais secundários, terciários ou de campanha, públicos ou privados, com capacidade de internação, 
dos quais se espera que forneçam cuidados agudos em um determinado país.
A capacidade de isolamento é definida como a disponibilidade de quartos individuais e/ou áreas para coorte 
devidamente equipadas com equipamento de proteção individual (EPI) para contato e precauções de gotículas.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de unidades de cuidados agudos de saúde com capacidade de isolamento

Denominador Número de unidades de cuidados agudos de saúde

Escopo Países prioritários

Alvo 80%34 

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.

31 Em certas situações (por exemplo, devido à alta taxa de ocupação de leitos em unidades de saúde agudas), o espaço físico que atenda aos requisitos/padrões mínimos de PCI e boas 
práticas de atendimento de saúde deve ser considerado como um ambiente não tradicional ou mesmo parte da unidade de saúde. Nesse sentido, se uma instituição de saúde tiver um 
local para isolar um paciente, mesmo fora do projeto, este deve ser considerado como parte da capacidade da unidade de saúde.

32 Para acessar Considerações operacionais para gerenciamento de caso de COVID-19 em Instituições de saúde e comunidade (18 de março de 2020)  ver: https://www.who.int/
publications-detail/operational-considerations-for-case-management-of-COVID-19-in-health-facility-and-community

33 Para acessar Diretrizes sobre componentes essenciais dos programas de prevenção e controle de infecção em nível nacional e agudo do estabelecimento de saúde (novembro de 2010) 
ver: https://www.who.int/gpsc/ipc-components-guidelines/en/

34 Alvo pode aumentar para 100% nos próximos três meses

https://www.who.int/publications
https://www.who.int/publications
https://www.who.int/gpsc/ipc
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Porcentagem de países com instituições de longa permanência (ILP) que têm uma política e/ou diretriz nacional sobre PCI para 
COVID-19 em ILPs

Justificativa para uso As ILPs, como as casas de repouso, são instituições que cuidam de indivíduos dependentes de cuidados devido 
a deficiências físicas ou mentais, alguns dos quais com idade avançada. As ILPs não estão presentes em todos 
os países.
Dada a natureza congregada e os residentes atendidos (por exemplo, adultos mais idosos com múltiplos 
problemas de saúde), as populações de lares de idosos correm maior risco de serem afetadas pela COVID-19. 
Se infectados, os residentes correm maior risco de doenças graves e mortalidade. Em países onde existem ILPs, 
a política nacional e diretrizes sobre PCI são essenciais para que sejam adotadas precauções especiais para 
proteção de idosos, funcionários e visitantes na ILP35.

Definição de termos 
importantes

A política e as diretrizes nacionais de PCI devem estar alinhadas com as Diretrizes da OMS no tocante aos 
componentes essenciais dos programas de prevenção e controle de infecção em nível das instituições de longa 
permanência.

Tipo Processo

Medida

Numerador Número de países que têm política nacional e/ou diretrizes sobre PCI para ILPs

Denominador Número total de países com ILPs

Escopo Todos os países

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Anual

35 Para acessar Orientações sobre prevenção e controle de infecção em instituições de longa permanência no contexto da COVID-19 (21 de março de 2020) ver: https://apps.who.int/iris/
bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-PCI_long_term_care-2020.1-eng.pdf

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-PCI_long_term_care-2020.1-eng.pdf
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331508/WHO-2019-nCoV-PCI_long_term_care-2020.1-eng.pdf
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Porcentagem de países com um ponto focal para treinamento de PCI

Justificativa para uso A educação e o treinamento sobre PCI devem fazer parte de uma estratégia geral de educação das unidades de 
saúde, incluindo orientação para novos funcionários e o fornecimento de oportunidades educacionais contínuas 
para os funcionários existentes, independentemente do nível e cargo (por exemplo, pessoal administrativo sênior 
e de limpeza).
Um ponto focal para o treinamento de PCI deve promover a implementação oportuna do treinamento sobre PCI 
no respectivo país.

Definição de termos 
importantes

Uma pessoa focal para o treinamento em PCI é responsável pela coordenação e implementação do treinamento 
sobre PCI no país. O treinamento inclui sessões para funcionários do Ministério da Saúde, profissionais de saúde 
em unidades de saúde, treinamento de treinadores, etc.
Esse pode ser um cargo das autoridades nacionais ou de uma das equipes dos parceiros.

Tipo Saída

Medida

Numerador Número de países com um ponto focal para treinamento de PCI

Denominador Número de países

Escopo Países prioritários

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Número de profissionais de saúde que foram treinados em PCI na semana anterior

Justificativa para uso A educação e o treinamento sobre PCI devem fazer parte de uma estratégia geral de educação das unidades de 
saúde, incluindo orientação para novos funcionários e o fornecimento de oportunidades educacionais contínuas 
para os funcionários existentes, independentemente do nível e cargo (por exemplo, pessoal administrativo sênior 
e de limpeza).
Esse indicador monitora a oferta de atividades de capacitação pela OMS.

Definição de termos 
importantes

O treinamento pode ser presencial ou online (dada a crescente dependência do trabalho remoto/doméstico). Se 
for online, deve fazer parte de um programa/estratégia de treinamento desenvolvido por atores relevantes, como 
o governo nacional e parceiros internacionais, individualmente ou em colaboração. Uma lista de participantes 
convidados deve estar disponível para treinamentos online, e deve haver um mecanismo para confirmar a 
participação deles no treinamento. Não estão incluídos webinars abertos e publicamente disponíveis.
Profissionais de saúde incluem funcionários de unidades de saúde e profissionais de saúde comunitários.

Tipo Saída

Medida

Numerador Número de profissionais de saúde treinados em PCI na semana anterior

Denominador N/A

Escopo Países prioritários

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados UNICEF, OMS – regional
(Cluster da saúde como possível fonte secundária e mensal.)

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal
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Pilar 7 Manejo de casos

Porcentagem de países que têm um sistema de referência clínica em vigor para cuidar de casos de COVID-19

Justificativa para uso As unidades de saúde devem ser identificadas, equipadas e preparadas para fazer a triagem e tratar os casos 
de COVID-19. O reconhecimento precoce de pacientes suspeitos permite o início da PCI em tempo hábil, e a 
identificação precoce daqueles com manifestações graves permite tratamentos de suporte otimizados imediatos 
e admissão (ou encaminhamento) rápidos e seguros para unidades de terapia intensiva, de acordo com os 
protocolos institucionais ou nacionais. Para aqueles com doença leve, a hospitalização pode não ser necessária, a 
menos que haja preocupação com uma rápida piora.

Definição de termos 
importantes

Um sistema de referência clínica deve delinear como os pacientes precisam ser gerenciados e agilizados pelo 
sistema de saúde (por exemplo, primeiros pontos de contato para indivíduos, clínicas de febre, estabelecimentos 
de referência designados, linhas diretas, conforme relevante no contexto nacional).

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de Estados Membros que têm um sistema de referência clínica em vigor para cuidar de casos COVID-19

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação A ser atualizado uma vez por mês no caso de países adicionais desenvolverem a capacidade (ou seja, para 
atualizar todos os países que não tinham ‘nenhum’ ou estavam ‘sem informações/desconhecido’). A ser 
notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 7 Manejo de casos

Porcentagem de casos de COVID-19 hospitalizados que tiveram alta

Justificativa para uso Pode ser usado como medida indireta da qualidade do atendimento em hospitais que tratam casos de COVID-19 
e para detectar fluxos de pacientes.

Definição de termos 
importantes

Essa é a percentagem de casos confirmados de COVID-19 hospitalizados que recebem alta das unidades de 
saúde em meio aos pacientes confirmados admitidos nas unidades de saúde.

Tipo Definição de alta conforme orientação da vigilância.

Medida Desfecho

Numerador Número mensal de casos confirmados de COVID-19 com alta

Denominador Número mensal de casos confirmados de COVID-19 hospitalizados

Escopo Todos os países

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Número de leitos de UTI fornecidos a países prioritários por meio de EMT ou mecanismos de surto semelhantes

Justificativa para uso Esse indicador funciona como medida indireta para avaliação do desempenho dos EMTs.

Definição de termos 
importantes

Um ‘leito de UTI’ é um leito especialmente projetado para pacientes da unidade de terapia intensiva. Os leitos da 
UTI geralmente têm propriedades antibacterianas ou antimicrobianas.
Esse indicador conta os leitos de UTI fornecidos pela OMS/EMTs aos países prioritários.

Tipo Entrada

Medida

Numerador Número de leitos de UTI designados para COVID-19 que foram fornecidos a países prioritários

Denominador N/A

Escopo Países prioritários

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados EMT

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Mensal
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Pilar 7 Manejo de casos

Número de profissionais de saúde treinados no manejo de casos de pacientes com COVID‑19 na semana anterior

Justificativa para uso O treinamento no manejo de casos de pacientes com COVID-19 é fundamental para reduzir a mortalidade. Esse 
indicador monitora a oferta de atividades de capacitação pela OMS.

Definição de termos 
importantes

O treinamento pode ser presencial ou online (dada a crescente dependência do trabalho remoto/doméstico). Se 
for online, deve fazer parte de um programa/estratégia de treinamento desenvolvido por atores relevantes, como 
o governo nacional e parceiros internacionais, individualmente ou em colaboração. Uma lista de participantes 
convidados deve estar disponível para treinamentos online, e deve haver um mecanismo para confirmar a 
participação deles no treinamento. Não estão incluídos webinars abertos e publicamente disponíveis.

Tipo Saída

Medida

Numerador Número de profissionais de saúde treinados no manejo de casos de COVID-19 na semana anterior

Denominador N/A

Escopo Países prioritários

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS, UNICEF - regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Semanal
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Pilar 8 Suporte operacional e logística

Número e porcentagem de máscaras médicas (3 camadas) fornecidas mediante solicitação do país

Justificativa para uso Tem como foco a capacidade de enviar suprimentos aos países durante o evento.

Definição de termos 
importantes

As máscaras médicas (3 camadas) são um dos componentes do EPI e são utilizadas como indicador marcador.

Tipo Entrada

Medida

Numerador Número de máscaras médicas (3 camadas) fornecidas pela OMS a um país

Denominador Número de máscaras médicas (3 camadas) solicitadas pelo mesmo país

Escopo Países prioritários

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Semanal
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Pilar 8 Suporte operacional e logística

Número e porcentagem de testes de laboratório fornecidos mediante solicitação do país

Justificativa para uso Tem como foco a capacidade de enviar suprimentos aos países durante o evento.

Definição de termos 
importantes

Os exames laboratoriais incluem equipamentos de confirmação laboratorial e de triagem laboratorial.

Tipo Entrada

Medida

Numerador Número de exames laboratoriais fornecidos a um país

Denominador Número de exames laboratoriais solicitados pelo mesmo país

Escopo Países prioritários

Alvo N/A

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em abril de 2020

Frequência de notificação Semanal
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Cobertura de vacinação DTP3 em crianças com menos de 12 meses de idade

Justificativa para uso O monitoramento da principal cobertura de vacinação infantil pode fornecer informações sobre o impacto da 
COVID-19 na capacidade do sistema de saúde de manter os serviços de saúde de rotina. A cobertura da vacina 
contra difteria-tétano-coqueluche (DTP) é uma medida amplamente usada do desempenho dos sistemas de 
administração de vacinas de rotina. A cobertura vacinal de dose específica pode ser usada para monitorar o 
envolvimento inicial com o sistema de aplicação da vacina (primeira dose) e a conclusão da série de vacinação 
(terceira dose, DTP3).

Definição de termos 
importantes

DTP3 é a terceira dose da vacina DTP administrada a crianças com menos de 12 meses de idade.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de crianças com menos de 12 meses de idade que receberam a terceira dose da vacina DTP durante o 
mês

Denominador População estimada com idade inferior a 12 meses nas áreas em que o numerador é fornecido (* número de 
meses no numerador/12)

Escopo Todos os países

Alvo Dependendo da disponibilidade de dados, as seguintes análises podem ser realizadas:
Análise de tendência do número mensal de crianças vacinadas (ou seja, evolução apenas do numerador). É 
preciso considerar se outros fatores, como deslocamento da população, poderiam explicar uma mudança no 
número de crianças vacinadas.
Comparação da cobertura vacinal com a cobertura reportada nas mesmas áreas no mesmo mês do ano anterior 
(quando houver denominador disponível).
Comparação da cobertura vacinal com a cobertura média informada nas mesmas áreas
no mesmo mês nos últimos três anos (quando o denominador e os dados históricos estão disponíveis).

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global e regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Mensal/Trimestral
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Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde

Partos institucionalizados

Justificativa para uso As parteiras das unidades de saúde podem garantir que as mulheres sejam atendidas por pessoal qualificado, o 
que é um fator importante na redução da mortalidade materna em locais com poucos recursos. O monitoramento 
do número de partos em unidades de saúde pode fornecer informações sobre o impacto da COVID-19 na 
capacidade do sistema de saúde de fornecer serviços de rotina.

Definição de termos 
importantes

Os partos em unidades de saúde são partos que ocorrem em uma unidade de saúde e excluem os partos que 
ocorrem em casa.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de partos que ocorrem em uma unidade de saúde em um país

Denominador Número esperado de partos no mesmo país (nascimentos anuais * número de meses no numerador/12)

Escopo Países prioritários

Alvo Dependendo da disponibilidade de dados, as seguintes análises podem ser realizadas:
Análise de tendências do número mensal de partos realizados em unidades de saúde (ou seja, evolução apenas 
do numerador). É preciso considerar se outros fatores, como deslocamento da população, poderiam explicar uma 
mudança no número de partos.
Comparação da cobertura de partos institucionalizados com a cobertura reportada nas mesmas áreas no mesmo 
mês do ano anterior (quando o denominador estiver disponível).
Comparação da cobertura de partos institucionalizados com a cobertura média informada nas mesmas áreas no 
mesmo mês nos últimos três anos (quando o denominador e os dados históricos estão disponíveis).

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global e regional

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Mensal/Trimestral



ESTRUTURA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 48
Plano estratégico de preparação e resposta à COVID-19 (SPRP)

Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde

Serviços essenciais de saúde durante a pandemia de COVID-19

Justificativa para uso Avaliar a situação dos serviços essenciais.

Definição de termos 
importantes

Para a definição, acesse a orientação sobre a COVID-19: Orientação operacional para a manutenção de serviços 
essenciais de saúde durante surtos36.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de Estados Membros que definiram o conjunto de serviços essenciais básicos a serem mantidos durante 
a pandemia da COVID-19

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Global

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Anual/Trimestral, onde aplicável

36 Para acessar COVID-19: Orientação operacional para a manutenção de serviços essenciais de saúde durante um surto https://www.who.int/publications-detail/
COVID-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak

https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
https://www.who.int/publications-detail/covid-19-operational-guidance-for-maintaining-essential-health-services-during-an-outbreak
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Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde

Porcentagem de países em que pelo menos uma campanha de vacinação de doenças imunopreveníveis foi afetada (plena ou 
parcialmente suspensa ou adiada) pela COVID-19

Justificativa para uso As campanhas de imunização em massa complementam os serviços de imunização de rotina e contribuem para 
aumentar a cobertura das vacinações infantis mais comuns. Para reduzir o risco de disseminação ainda maior da 
COVID-19, as reuniões em massa foram suspensas em vários países, comprometendo a capacidade nacional de 
proteger as crianças de doenças imunopreveníveis.

Definição de termos 
importantes

As campanhas em massa contra doenças imunopreveníveis incluídas são aquelas para sarampo e rubéola, Td, 
bOPV, mOPV2, YF, TCV, OCV e Men A.

Tipo Desfecho

Medida

Numerador Número de países onde pelo menos uma campanha de vacinação contra doenças imunopreveníveis planejada foi 
adiada ou suspensa, total ou parcialmente, por causa da COVID-19

Denominador Número de países prioritários

Escopo Países prioritários

Alvo 0

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados Sarampo IMST no repositório OMS/IVB

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.
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Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde

Porcentagem de países com grupo de trabalho técnico multissetorial de apoio psicossocial e de saúde mental

Justificativa para uso O peso da pandemia COVID-19 e das medidas de resposta relacionadas sobre o estado mental e psicossocial 
das comunidades afetadas é significativo. O apoio de saúde mental e psicossocial (MHPSS) deve ser um 
componente central de qualquer resposta de saúde pública e precisa ser integrado em todos os setores para se 
tornar um componente integral de seus serviços, abordagens e estratégias.

Definição de termos 
importantes

MHPSS refere-se a qualquer tipo de apoio local ou externo que visa proteger ou promover o bem-estar 
psicossocial  e/ou prevenir ou tratar problemas de saúde mental37.
Um grupo de trabalho técnico multissetorial MHPSS refere-se a iniciativas que visam fortalecer a coordenação 
MHPSS entre agências MHPSS, governos e outros parceiros e para garantir a integração de conhecimentos 
técnicos MHPSS em serviços de saúde, bem como abordagens e atividades em outros setores relevantes. O 
MHPSS deveria ser considerado uma questão transversal entre todos os setores/pilares envolvidos na resposta.

Tipo Saída

Medida

Numerador Número de países prioritários com um grupo de trabalho técnico multissetorial de MHPSS

Denominador Países prioritários

Escopo Países prioritários

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Mensal. A ser notificado na segunda semana de cada mês com referência ao mês anterior.

37 Para acessar Nota informativa do Comitê Permanente Interagências: Abordagem dos aspectos de saúde mental e psicossociais no surto da COVID-19, versão 1.5 (fevereiro de 2020), ver: 
https://bit.ly/2S1Z7c0

https://bit.ly/2S1Z7c0
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Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde

Porcentagem de países que têm planos ou programas nacionais de segurança e saúde ocupacional para profissionais de saúde

Justificativa para uso A saúde ocupacional faz parte da Estrutura de Resposta de Emergência da OMS, uma vez que a avaliação e o 
controle dos riscos ocupacionais para profissionais de saúde e socorristas, para proteger a saúde, segurança 
e bem-estar deles, são fundamentais para uma resposta segura e efetiva a emergências. A saúde ocupacional 
complementa as medidas de PCI com proteção contra outros riscos biológicos, físicos, químicos e psicossociais 
e fornece vigilância, vacinação e apoio psicossocial para profissionais de saúde e socorristas. A OMS 
também tem o dever de cuidar dos países oferecendo aconselhamento técnico e de ajudá-los a desenvolver 
capacidades para proteger a saúde, segurança e bem-estar de todos os profissionais de saúde e socorristas 
(locais e internacionais)38.

Definição de termos 
importantes

Um plano ou política de segurança e saúde ocupacional é um documento que delineia a política ou programa 
nacional sobre riscos ocupacionais, estratégias de prevenção e resposta e mecanismos para implementar tais 
estratégias.

Tipo Processo

Medida

Numerador Número de Estados Membros que têm planos ou programas nacionais de segurança e saúde ocupacional para 
profissionais de saúde

Denominador Todos os Estados Membros

Escopo Todos os países

Alvo 100%

Coleta de dados e notificação

Fonte de dados OMS – global

Período coberto Em janeiro de 2020

Frequência de notificação Anual

38 Para acessar COVID-19 Saúde Ocupacional (8 de março de 2020) ver: https://www.who.int/news-room/detail/09-03-2020-COVID-19-for-health-workers
 Para acessar Segurança e Saúde Ocupacional em Emergências de Saúde Pública: Manual para proteção de profissionais de saúde e socorristas (1 de janeiro de 2018), ver: https://www.

who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders

http://www.who.int/news
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders
https://www.who.int/publications-detail/occupational-safety-and-health-in-public-health-emergencies-a-manual-for-protecting-health-workers-and-responders
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Os países prioritários são definidos como 
países afetados pela pandemia COVID-19 
que têm atualmente um Plano de Resposta 
Humanitária (HRP), conforme definido pelo 
GHRP.

Países priorizados no primeiro GHRP, 
março de 2020
Em sua primeira iteração lançada em 25 de março de 
2020, o GHRP priorizou todos os países com HRPs em 
andamento, Planos regionais de resposta a refugiados 
(RRPs), o Plano Regional de Resiliência e Refugiados 
(3RP) para a crise da Síria, o Plano Regional de Resposta a 
Refugiados e Migrantes (RMRP) para a crise da Venezuela, 
e o Plano de Resposta Conjunta para a Crise Humanitária 
Rohingya (JRP). Esses países foram considerados prioritários 
devido às necessidades humanitárias prevalecentes e à 
baixa capacidade de resposta nacional preexistente. A 
República Islâmica do Irã foi acrescentada em vista da 
escala e gravidade do surto e do apelo do governo por ajuda 
internacional.

•	 Países com HRPs: Afeganistão, Burquina Fasso, Burundi, 
Camarões, República Centro-Africana, Chade, Colômbia, 
República Democrática do Congo, Etiópia, Haiti, Iraque, 
Líbia, Mali, Mianmar, Níger, Nigéria, Território Palestino 
Ocupado, Somália, Sudão do Sul, Sudão, República 
Árabe Síria, Ucrânia, Venezuela e Iêmen.

•	 Países com RRPs: Angola, Burundi, Camarões, Chade, 
República Democrática do Congo, Egito, Iraque, Jordânia, 
Quênia, Níger, Nigéria, Líbano, Congo, Ruanda, Sudão do 
Sul, República Árabe Síria, Uganda, República Unida da 
Tanzânia, Turquia e Zâmbia.

•	 Venezuela RMRP: Argentina, Aruba39, Bolívia, Brasil, 
Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao39, República 
Dominicana, Equador, Guiana, México, Panamá, Paraguai, 
Peru, Trindade e Tobago e Uruguai.

•	 Outros: Bangladesh (JRP), República Popular 
Democrática da Coreia e Irã.

39 Países Baixos
40 As preocupações humanitárias existentes foram representadas pela designação e presença de um Coordenador Humanitário no país.
41 Etiópia, Somália e Iêmen também fazem parte do RMRP para o Sudeste Africano, mas já são priorizados porque têm HRPs em andamento.

Países incluídos no GHRP atualizado, 
maio de 2020
O Comitê Permanente Interagências expandiu a definição 
de países prioritários com base no impacto do surto sobre 
a capacidade das pessoas afetadas de atender às suas 
necessidades essenciais, levando em consideração outros 
traumas e estresses (por exemplo, insegurança alimentar), 
a capacidade do governo de responder e a possibilidade 
de se beneficiar de outras fontes de assistência de planos 
de desenvolvimento e financiamento. Os critérios incluídos 
foram:

•	 Análise de risco da COVID-19 com base na 
vulnerabilidade (fatores de risco de transmissão e 
epidemia) e capacidade de resposta (capacidades 
institucionais; acesso à água, serviços de saneamento e 
higiene; e acesso a cuidados de saúde) para a pandemia.

•	 Situação de país de baixa renda.
•	 Preocupações humanitárias existentes40, apesar da 

ausência de um plano humanitário contínuo.
•	 Países que fazem parte do Plano Regional de Resposta 

ao Migrante para o Sudeste Africano.
•	 Choques ou tensões existentes, como insegurança 

alimentar, deslocamento, alto número de migrantes no 
país ou em trânsito.

Além dos 54 países prioritários enumerados acima, os 
nove países a seguir, mais um país que faz parte do Plano 
Regional de Resposta ao Migrante para o Sudeste Africano, 
são considerados uma prioridade no GHRP: Benim, Djibuti 
(parte do RMRP41), Eritreia, Libéria, Moçambique, Paquistão, 
Filipinas, Serra Leoa, Togo e Zimbábue.

Além disso, os seguintes nove países ou subgrupos são 
considerados em risco e ‘em observação’. Costa do Marfim, 
Guiné, Quênia, Malaui, Triângulo Norte da América Central (El 
Salvador, Guatemala e Honduras), Papua Nova Guiné, Timor-
Leste, Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento no 
Caribe e no Pacífico e Uganda.

ANEXO 2:  
LISTA DE PAÍSES PRIORITÁRIOS
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Países prioritários em 30 de abril 2020

País HRP RRP Venezuela 
RMRP

Outros planos GHRP de maio
atualização

Afeganistão x

Angola x

Argentina x

Aruba x

Bangladesh x

Benin x

Bolívia (Estado Plurinacional da) x

Brasil x

Burkina Faso x

Burundi x x

Camarões x x

República Centro-Africana x

Chade x x

Chile x

Colômbia x x

Congo x

Costa Rica x

Curaçao x

República Popular Democrática da Coreia x

República Democrática do Congo x x

Djibuti x

República Dominicana x

Equador x

Egito x

Eritreia x

Etiópia x

Guiana x

Haiti x

Irã (República Islâmica do) x

Iraque x x

Jordânia x

Quênia x
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Países prioritários em 30 de abril de 2020 (continuação)

País HRP RRP Venezuela 
RMRP

Outros planos GHRP de maio
atualização

Líbano x x

Libéria x

Líbia x

Mali x

México x

Moçambique x

Mianmar x

Níger x x

Nigéria x x

Território Palestino Ocupado x

Panamá x

Paquistão x

Paraguai x

Peru x

Filipinas x

Ruanda x

Serra Leoa x

Somália x

Sudão do Sul x x

Sudão x

República Árabe Síria x x

República Unida da Tanzânia x

Togo x

Trindade e Tobago x

Turquia x

Uganda x

Ucrânia x

Uruguai x

Venezuela (República Bolivariana da) x

Iêmen x

Zâmbia x

Zimbábue x




	_TOC_250013
	_TOC_250009
	_TOC_250008
	_TOC_250007
	_TOC_250003
	_TOC_250001
	_TOC_250000
	Estrutura de monitoramento e avaliação do SPRP à COVID-19
	Justificativa
	Objetivos
	Escopo
	Estrutura
	Metodologia
	Ciclo de análise e frequência
	Indicadores da Estrutura M&A COVID-19
	Plano de divulgação, público, e produtos
	Avaliação
	Propriedade
	Visão geral dos indicadores da Estrutura de M&A COVID-19

	ANEXO 1: 
COMPÊNDIO DE INDICADORES
	Pilar 1 Coordenação, planejamento e monitoramento em nível nacional
	Pilar 2 Comunicação de risco e engajamento da comunidade
	Pilar 3 Vigilância, equipes de resposta rápida e investigação de casos
	Pilar 4 Pontos de entrada, viagens internacionais e transporte
	Pilar 5 Laboratórios nacionais
	Pilar 6 Prevenção e controle de infecção
	Pilar 7 Manejo de casos
	Pilar 8 Suporte operacional e logística
	Pilar 9 Manutenção de serviços e sistemas essenciais de saúde


	ANEXO 2: 
LISTA DE PAÍSES PRIORITÁRIOS
	Países priorizados no primeiro GHRP, março de 2020
	Países incluídos no GHRP atualizado , maio de 2020


