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INTRODUÇÃO
A finalidade deste documento de orientação é fornecer ao país anfitrião toda a informação necessária para 
realizar uma Avaliação Externa Conjunta (AEC) voluntária, com vista à implementação das capacidades 
do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) (2005). Este documento apresenta: uma visão geral do 
processo de AEC; papéis e responsabilidades das partes interessadas; atividades de pré-avaliação; 
processo e gestão da avaliação; e atividades pós-avaliação. 

O RSI revisto foi adotado em 2005, tendo entrado em vigor em 2007. Nos termos do RSI, os Estados Partes 
obrigam-se a desenvolver e a manter capacidades essenciais mínimas para a vigilância e resposta, a 
fim de poderem detetar, avaliar, notificar e responder a qualquer potencial evento de saúde pública de 
dimensão internacional. Essas capacidades deveriam ter sido desenvolvidas até Junho de 2012, com a 
possibilidade de duas extensões até Junho de 2016. De acordo com o parágrafo 1 do Artigo 54.º do RSI, 
os países terão de apresentar relatórios sobre a implementação do RSi à Assembleia Mundial da Saúde 
(AMS) e ao Conselho Executivo da OMS.

Na sexagésima oitava sessão da AMS, em 2015, a Comissão de Revisão do RSI, numa segunda extensão para 
criar capacidades nacionais na área da saúde pública e para a implementação do RSI (2005)1 recomendou 
“opções para se passar da autoavaliação exclusiva para abordagens que combinem autoavaliação, 
revisão por pares e avaliações externas voluntárias, envolvendo uma combinação de peritos nacionais 
e independentes”. O Quadro da OMS para a Monitorização e Avaliação do RSI foi formulado de modo a 
corresponder a essa recomendação. O Quadro é constituído por quatro componentes: uma obrigatória, 
que são os relatórios anuais, e três voluntárias, que consistem em exercícios, revisões pós-ação e AEC.

Os relatórios anuais, as AEC periódicas e a implementação das revisões e exercícios pós-ação, juntamente 
com as correspondentes medidas para reforçar a saúde animal e outros setores, são recomendados como 
parte de um processo contínuo de desenvolvimento de capacidades e de avaliação e monitorização para 
a implementação do RSI (2005). Embora a avaliação dos progressos feitos na implementação sejam 
um passo essencial no sentido de melhorar as capacidades dos países para proteger a saúde das suas 
populações, ela não constitui um fim em si próprio; pelo contrário, trata-se do início de um processo 
contínuo de aperfeiçoamento e revisão. A AEC é, portanto, um passo desse processo que deverá incluir 
um planeamento e uma programação mais vastos e de maior duração.

VISÃO GERAL DA AEC
O instrumento e os processos de AEC foram desenvolvidos e implementados de acordo com as 
estratégias regionais e esforços correlacionados, tais como a Via para o Desempenho dos Serviços 
Veterinários (DSV) da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE), a Agenda Mundial para a Segurança 
Sanitária e o Grupo do Banco Mundial.

A AEC é um processo voluntário, colaborativo e multissectorial, destinado a avaliar a capacidade 
dos países para prevenir, detetar e responder rapidamente a riscos de saúde pública que ocorram 
naturalmente ou que sejam deliberada ou acidentalmente provocados.

A finalidade da avaliação é determinar a situação específica dos países, os progressos realizados 
na consecução dos requisitos estabelecidos no Anexo 1 do RSI, no que diz respeito às capacidades 
essenciais, e recomendar as medidas prioritárias que devem ser tomadas pelas 19 áreas técnicas em 
avaliação. O processo de AEC ajuda os países a identificarem as lacunas mais sérias nos seus sistemas 
de saúde humana e animal, a priorizarem oportunidades para uma melhor preparação e resposta e a 
colaborarem com os parceiros e doadores já existentes e futuros, no sentido de se resolver eficazmente 
a questão dos recursos humanos. As avaliações externas deverão ser consideradas parte integrante de 
um processo contínuo de reforço de capacidades para a implementação do RSI.  
O instrumento e o processo de AEC ajudam os países a: 

• Realizarem uma autoavaliação interna da AEC; 
• Estabelecerem uma base de capacidades que são exigidas nos termos do RSI;
• Determinarem forças, melhores práticas, áreas que necessitam de reforço, desafios e ações 

prioritárias nas 19 áreas técnicas;

1 http://www.who.int/ihr/B136_22Add1-en_IHR_RC_Second_extensions.pdf?ua=1
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• Integrarem os resultados de outras avaliações numa única avaliação comum que inclua pareceres 
de peritos internos e externos;

• Identificarem prioridades nacionais e contribuírem para a revisão dos planos existentes, com vista 
a abordarem as lacunas e as necessidades identificadas; e

• Identificarem necessidades para a revisão e atualização de planos de cooperação entre as 
autoridades nacionais e os parceiros/partes interessadas internas e externas, incluindo a 
elaboração de planos  multissectoriais integrados. 

Uma AEC tem algumas características próprias importantes: 
• Participação voluntária dos países; 
• Abordagem multissectorial, tanto pelo país anfitrião como pela equipa externa; 
• Um processo de colaboração aberto para avaliar as capacidades (ao contrário de uma auditoria ou 

inspeção; 
• Abordagem de pares por pares; 
• Uso de avaliações anteriores; 
• Revisão de todos os dados disponíveis; 
• Pareceres de peritos; e
• Transparência através da divulgação pública de relatórios. 

A equipa de AEC trabalha com o país anfitrião para avaliar as capacidades existentes. Os resultados 
incluem: atribuição de uma pontuação; identificação de pontos fortes e melhores práticas; identificação 
de áreas que precisem de reforço e desafios; e também identificação de três a cinco ações prioritárias 
para cada área técnica, que aumentem com maior eficácia a capacidade dos países para prevenirem, 
detectarem e responderem rapidamente a emergências sanitárias.

INSTRUMENTO DE AEC 
O instrumento de AEC2 é um instrumento de recolha 
de dados, desenvolvido através da colaboração 
internacional com os Estados-Membros, especialistas 
na matéria, organizações internacionais e iniciativas 
já existentes, destinando-se a avaliar as capacidades 
necessárias para a implementação do RSI (2005). O 
instrumento tem 19 áreas técnicas agrupadas sob os 
seguintes títulos: 

• Prevenir e reduzir a probabilidade de surtos e 
outros riscos e eventos de saúde pública. 

• Detetar rapidamente sinais de eventos de saúde 
invulgares.

• Resposta multissectorial rápida e eficaz, 
incluindo a mobilização internacional.

• Riscos do RSI e pontos de entrada, incluindo 
eventos químicos e emergências radioativas.

Cada uma das 19 áreas técnicas, como se ilustra na 
Figura 1, consiste em um a cinco indicadores que 
indicam o âmbito de uma capacidade integralmente 
desenvolvida e funcional. Cada indicador está 
dividido em cinco níveis de realização, chamados 
“atributos”, para melhor definir o indicador em cada 
nível. A maioria dos atributos das áreas técnicas são 
descritivos e qualitativos. 

2 http://www.who.int/iris/handle/10665/204368

  PREVENIR 
1.  Legislação, política e financiamento nacional
2.  Coordenação, comunicação e advocacia do RSI
3.  Resistência antimicrobiana
4.  Doença zoonótica
5.  Segurança alimentar
6.  Bioprevenção e biossegurança
7.  Vacinação 

  DETETAR  
8. Sistema nacional de laboratórios 
9.  Vigilância em tempo real  (vigilância em V2 do 

instrumento) 
10. Notificação 
11. Desenvolvimento da força de trabalho  

(Recursos humanos em V2 do instrumento)

  RESPONDER 
12. Preparação  (Preparação para as emergências 

em V2 do instrumento)
13. Operações de resposta às emergências 
14. Ligação entre as autoridades de saúde pública e 

de segurança 
15. Contramedidas médicas e destacamento de 

pessoal 
16. Comunicação dos riscos 

  RISCOS E PE DO RSI 
17. Pontos de entrada
18. Eventos químicos
19. Emergências radioativas  

Figura 1: Áreas técnicas de V1 e V2 do instrumento de AEC.
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Os níveis das capacidades são identificados com pontuações de “um” (indicando que ocorreu uma 
implementação incipiente) a “cinco” (indicando que a implementação foi completada, testada, revista 
e exercitada e que o país tem um nível sustentável de capacidades). Ao atribuir as pontuações, os 
países devem demonstrar que cumpriram todos os elementos do atributo de um nível, antes de lhes 
ser atribuída uma pontuação mais alta. Quando um país tiver atingido alguns elementos de um atributo 
num nível mais elevado, eles serão anotados no relatório final. Poderá haver pontuações separadas 
para os setores humano e animai mas, como ambos os setores são interdependentes, será atribuída a 
pontuação mais baixa. Instruções específicas para a atribuição da pontuação serão apresentadas mais 
adiante em “Orientações para a pontuação”. 

Há uma série de perguntas que acompanham cada área técnica. As perguntas das áreas técnicas facilitam 
o diálogo com o país e constituem a base para determinar a pontuação apropriada e as ações prioritárias. 

PROCESSO DE AEC
A Avaliação Externa Conjunta é completada em 
duas etapas: 

(i) uma autoavaliação inicial conduzida pelo país 
anfitrião, usando o instrumento de AEC, e que 
tem os seguintes objetivos:

a. Assegurar a apropriação do processo de 
avaliação;

b. Constituir uma oportunidade para a 
autoaprendizagem e a sensibilização; e

c. Melhorar a colaboração trans-sectorial, 
a transparência e a responsabilização 
mútua.

 (ii) uma avaliação externa conduzida por uma 
equipa de especialistas na matéria, efetuada 
em colaboração com as autoridades nacionais 
competentes.

Os passos do processo de AEC estão indicados na 
Figura 2. 

Etapa de autoavaliação. Nesta primeira fase, o país trabalha em colaboração com os peritos nacionais 
que representam todos os setores relevantes e com as partes interessadas nacionais para completar 
a autoavaliação. O país usa o Instrumento de AEC e o livro de trabalho da autoavaliação para orientar 
o processo. Os resultados e as recomendações de outras avaliações internas e externas devem ser 
incorporados na autoavaliação. O país deverá identificar e referenciar cópias de documentação 
suplementar, incluindo legislação, políticas, regulamentos, planos e os resultados de outras avaliações, 
tais como as conduzidas pela Agência Internacional da Energia Atómica e o DSV da OIE. O resultado é 
uma reflexão interna sobre as capacidades do país para o RSI em todas as 19 áreas técnicas, na forma de 
relatório de autoavaliação. Este fornecerá informação básica para a avaliação externa, a ser apresentada 
à respetiva equipa com, pelo menos, uma semana de antecedência em relação ao lançamento da missão 
de AEC. 

Etapa de avaliação externa. Depois de concluída a autoavaliação e os resultados enviados à OMS, 
começa a etapa da avaliação externa. A equipa de AEC tem especialistas em matérias multissectoriais 
dos Estados-Membros, da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), OIE, 
OMS, Grupo do Banco Mundial e outras importantes organizações internacionais. A equipa começa por 
analisar o relatório de autoavaliação e o conjunto de documentos de apoio e avaliações, que foram 
reunidos pelo país anfitrião durante a etapa de autoavaliação. 

O cerne da missão da AEC consiste em debates entre pares, de natureza multissectorial e em total 
colaboração, com base nas 19 áreas técnicas definidas no Instrumento de AEC. O processo de AEC 

   Figura 2: O processo normal de uma AEC
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não é uma auditoria nem uma inspeção; ele pressupõe que os países que se voluntariaram pretendem 
um resultado válido e útil. Esses debates são complementados com visitas aos laboratórios, centros 
de saúde, pontos de entrada ou outros locais, que contribuirão para que a equipa de AEC compreenda 
melhor as reais capacidades dos países.

Os respectivos pontos de contacto técnico do país anfitrião apresentam os resultados do exercício de 
autoavaliação em cada uma das 19 áreas técnicas. Todas as partes interessadas nacionais identificadas, 
responsáveis por implementarem as componentes do RSI, participam nas apresentações e facilitam 
o debate em torno dos pontos fortes/melhores práticas, áreas que necessitam de reforço/desafios, 
pontuações e na identificação de três a cinco importantes ações prioritárias para cada área técnica 
e acompanham a equipa nas visitas aos locais. Os resultados preliminares são apresentados a altos 
funcionários do país anfitrião, normalmente ao nível ministerial, no último dia da missão da AEC. 

A equipa da AEC prepara e o país anfitrião aprova um resumo da missão da AEC, que consistirá em 
recomendações de alto nível, pontuações e três a cinco ações prioritárias para cada área técnica. O 
resumo é publicado imediatamente depois da missão, funcionando como peça informativa intermédia 
sobre a missão e seus resultados, até que o relatório final fique disponível no website  da OMS.

O país anfitrião receberá um projeto de relatório final, para que manifeste a sua opinião, normalmente 
nas duas semanas seguintes ao fim da missão. Após a aprovação final pelo país, o relatório será 
tornado público. 

ÂMBITO E DURAÇÃO DA AEC
A AEC é coordenada e conduzida a nível central e nacional. A avaliação da implementação das 
capacidades técnicas também pode ser feita a nível provincial (ou distrital) ou periférico (local) com o 
acordo do país e com todos os preparativos concluídos. 

A etapa da autoavaliação pode demorar até três meses ou mais, especialmente se o país optar por 
realizar uma simulação ou uma revisão pós-ação, como parte do processo de autoavaliação, para realçar 
eventuais lacunas funcionais. O Secretariado da AEC indica um prazo para conclusão da autoavaliação 
e fornece apoio técnico e orientações aos países para preencherem as secções relevantes da avaliação, 
se tal for solicitado. 

A missão da AEC decorre, normalmente, em cinco dias, incluindo quatro dias de debates conduzidos por 
um facilitador. O último dia é dedicado a visitas a locais selecionados. 

Uma vez que o processo de melhoria das capacidades técnicas para a segurança na saúde requer a 
implementação contínua de atividades, recomenda-se que os países realizem uma avaliação externa, 
pelo menos, uma vez em cada quatro ou cinco anos, para avaliar os progressos e permitir o (re)
alinhamento dos recursos destinados a resolver as lacunas, a menos que haja uma recomendação 
diferente da equipa de AEC. 

O calendário para o processo de AEC é apresentado na Figura 3.
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Fig. 3. Calendário para uma AEC

PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO DE AEC – PARTES 
INTERESSADAS NACIONAIS 

As ameaças à saúde humana são provenientes de várias fontes, incluindo outros humanos, animais 
domésticos/gado, animais selvagens, alimentos, água, produtos químicos e/ou radiações. Por 
conseguinte, é necessário que existam, em todos os setores relevantes, capacidades adequadas para 
prevenir e detetar eventos ou ameaças. Do mesmo modo, as funções de resposta, coordenadas com o 
sistema de saúde pública, para surtos e eventos, independentemente da sua origem ou fonte, devem 
existir em todos os sectores relevantes. A adoção de abordagens multissectoriais e multidisciplinares 
à gestão dessas ameaças é muitas vezes designada de abordagem “Uma Só Saúde”. A OMS define 
“Uma Só Saúde” como uma abordagem para conceber e implementar programas, políticas, legislação 
e investigação em que vários sectores comunicam e trabalham em conjunto para atingirem melhores 
resultados na saúde pública. No contexto do quadro da OMS para a monitorização e avaliação do RSI, 
adotar a abordagem “Uma Só Saúde” significa incluir, de todos os sectores relevantes, a informação 
nacional, os conhecimentos técnicos, as perspectivas e a experiência necessária para realizar os 
estudos, as avaliações e os relatórios para a implementação do RSI.

É imperativo que todos os passos do processo, desde a autoavaliação durante toda a missão da 
AEC até ao planeamento da ação nacional, sejam completados por uma equipa multidisciplinar, com 
representantes de todos os sectores relevantes. 

O ponto de contacto do país (PC) para a AEC, normalmente o Ponto Focal Nacional para o RSI (PFN), 
identifica partes interessadas nacionais dos setores e disciplinas relevantes, para participarem em todo 
o processo de AEC, com base nas perguntas do livro do Instrumento da AEC e na estrutura própria do seu 
sistema nacional de saúde, de acordo com os seguintes passos:

Pedidos de 
AEC por parte 
dos países

Planeamento 
da autoavalia-
ção

Início da 
autoavaliação

Conclusão da 
autoavaliação  

Missão da AEC

Pelo menos, 
8 semanas 

antes da 
missão da 

AEC

Pelo menos, 
2 semanas 

antes da 
missão da 

AEC

3 – 6 MESES

Pelo menos, 
10-12 

semanas 
antes da 

missão da 
AEC
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• Rever a informação e conhecimentos necessários para responder a cada uma das perguntas do 
livro do Instrumento da AEC para todas as áreas técnicas;

• Identificar as agências ou entidades governamentais específicas do país (e.g., academia, militares, 
sector privado, agências não governamentais e sociedade civil) que deverão ter a informação, 
responsabilidades ou conhecimentos necessários; e

• Se a informação necessária não puder ser facilmente mapeada numa agência, procurar 
contributos externos para identificar outras agências que a possam fornecer.   

Por conseguinte, as partes interessadas nacionais podem incluir, embora não só, os ministros da saúde, 
agricultura, segurança, saúde animal, vida selvagem, segurança química, segurança radioativa, resposta 
às catástrofes e outros sectores relevantes necessários para a prevenção, deteção e resposta a surtos 
ou eventos de saúde pública, independentemente da sua origem ou fonte.

Estas partes interessadas nacionais são oficialmente convidadas a participar, tanto na autoavaliação 
como  no processo de AEC, sendo-lhes fornecida a informação necessária de acordo com os protocolos 
nacionais apropriados. O envolvimento oficial é importante para assegurar que os participantes de 
agências sem ligação ao Ministério da Saúde (MS) conseguirão  fornecer a informação necessária, dentro 
da sua área de especialização, que esteja relacionada com uma área técnica da AEC e seus indicadores. 

É imperativo que a autoavaliação seja feita por representantes de todos os sectores relevantes do governo 
e outras partes interessadas e que tantas quanto possível sejam incluídas nos debates facilitados 
durante a missão da AEC. 

DEPOIS DA AEC – PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A 
SEGURANÇA SANITÁRIA 

O seguimento de uma AEC é a elaboração de um Plano Nacional de Ação para a Segurança Sanitária 
(PNASS). Os países deverão analisar as recomendações da AEC, outras avaliações,  os resultados dos 
exercícios e as análises pós-ação para identificarem as prioridades e as recomendações e prepararem 
um plano multissectorial consolidado. Esse plano constituirá a base para a mobilização de recursos de 
fontes nacionais e internacionais, com vista à implementação. Idealmente, os países deverão discutir 
e propor datas provisórias para o PNASS no encerramento da AEC. Outras orientações para ajudar os 
países no processo de planeamento estão disponíveis no Portal das Parcerias Estratégicas: https://
extranet.who.int/spp/.    

PRINCIPAIS PASSOS NO PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO 
DA AEC 

Esta secção apresenta um guia passo a passo do processo de implementação da AEC a nível de país. O 
Anexo 1 apresenta um fluxograma.

A. O PAÍS PEDE UMA AVALIAÇÃO EXTERNA 

O país pede uma missão da AEC, normalmente através de um PFN, ou de um ponto de contacto (PC) da 
AEC nacionalmente reconhecido, à OMS (ER ou Representação da OMS). Depois de recebido o pedido, a 
OMS responderá ao país e discutirá as possíveis datas para a missão de avaliação. O PC para o processo 
de AEC pode pedir a identificação dos PC de cada área técnica e é responsável pela gestão geral do 
processo de AEC no país.

Uma missão da AEC pode igualmente ser sugerida pela OMS a um determinado país, com base na 
informação obtida no relatório anual do país ou em relatórios nacionais anteriores, ou pela ocorrência 
de um evento de saúde pública nesse país ou noutro, que tenha tido forte impacto na saúde. Num caso 
desses, a OMS comunica com o país e aponta os fundamentos para sugerir uma AEC. 

Em qualquer dos casos, a avaliação será feita usando o mesmo instrumento e procedimentos. 

O envolvimento de todos os sectores e disciplinas relevantes do país no processo de avaliação 
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é fundamental para o êxito do exercício. Na maioria dos casos, cabe ao ministério da saúde a  
responsabilidade de informar os setores e as disciplinas relevantes e de os convidar a participarem no 
processo, inclusive no preenchimento do questionário de autoavaliação e desempenhando um papel 
ativo durante a missão da AEC.

B. O PAÍS INICIA O PROCESSO DE PLANEAMENTO 
Pelo menos, 12 semanas antes da missão de AEC

Quando o Secretariado da AEC da OMS recebe o pedido oficial de uma AEC, o PC do país contacta a OMS 
para agendar a avaliação. 

Imediatamente após o pedido, o Secretariado da AEC da OMS fornece ao PC do país os recursos e os  
materiais necessários para a preparação e condução da autoavaliação. Os materiais no pacote de 
orientação do país incluem o seguinte: 

• Guia de implementação para os países (o presente documento)
• Instrumento da AEC
• Livro de autoavaliação 
• Agenda sugerida para a missão da AEC 
• Modelo de apresentação de uma visão geral do país em PowerPoint 
• Modelo de apresentação da área técnica em PowerPoint. 

O país confirma as datas, para que a missão da AEC se realize em coordenação com o Secretariado da 
AEC da OMS. Isso deverá acontecer, pelo menos, 3 meses depois do pedido de AEC, embora os países 
possam precisar de mais algum tempo, para que se possa fazer uma autoavaliação exaustiva e para 
preparação dos materiais. O país pode pedir o apoio da OMS para a fase de autoavaliação, por exemplo, 
para apoiar a ação de formação sobre orientação.

C. O PAÍS INICIA A FASE DA AUTOAVALIAÇÃO 
Fase de planeamento e preparação da AEC: pelo menos, 10 semanas antes da missão da AEC 

Existem dois elementos-chave nesta fase
1. Ação de formação de orientação e planeamento e 
2. Relatório de autoavaliação: os PC das áreas técnicas, em colaboração com o PC do país, elaboram 

o relatório de autoavaliação usando o livro do instrumento da AEC, reúnem os documentos de 
apoio e preparam apresentações normalizadas em PowerPoint para cada área  técnica, usando 
um modelo normalizado de apresentação. 

1. Ação de formação de orientação 
As AEC devem ser participativas, envolvendo todas as partes interessadas nacionais relevantes 
durante toda a autoavaliação, recolha de informação e fases da missão da AEC. Cabe ao PC do país a 
responsabilidade de garantir uma forte representação multissectorial de todas as partes interessadas 
relevantes, representando as 19 áreas técnicas da AEC, tanto durante a autoavaliação como durante a 
missão da AEC. Os PC das áreas técnicas serão identificados neste processo.

Na ação de formação de orientação, as partes interessadas nacionais identificadas nas 19 áreas 
técnicas da AEC assistem a uma orientação sobre o instrumento de AEC, o processo da AEC e o modo de 
conduzir a sua autoavaliação. A ação de formação também inicia a elaboração e o formato do relatório de 
autoavaliação, em particular as ações prioritárias, a recolha dos documentos de apoio, as apresentações 
das áreas técnicas e o processo de avaliação. Toda a informação e documentos necessários devem ser 
fornecidos com o relatório de autoavaliação.

O PC  do país informa os representantes identificados sobre as suas funções e responsabilidades 
na autoavaliação e na missão da AEC. As partes interessadas nacionais devem ser consultadas e 
informadas sobre o seu papel no processo, tão cedo quanto possível. O papel das partes interessadas 
nacionais é o seguinte: 

• Participar na ação de formação de orientação e nas discussões sobre avaliação, fornecendo toda 
a informação e documentos necessários, conforme indicado no instrumento de AEC 
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• Contribuir com dados e/ou documentos e/ou projetos de secções do relatório de autoavaliação.

O Anexo 2 apresenta um esboço da ação de formação.

Planeamento da ação de formação sobre orientação 
1. A duração da ação de formação preparatória é 2-3 dias, conforme as necessidades (se 
necessário, poderão ser organizadas duas ou mais ações de formação).
2. A ação de formação é constituída pelas seguintes partes:

a. Apresentações em plenário 
b. Trabalho de grupo orientado 

3. As seguintes pessoas podem agir como dinamizadoras da ação de formação:
a. O PC e outros responsáveis técnicos do Ministério da Saúde
b. Pontos focais da OMS para a AEC
c. Técnicos da Representação da OMS 
d. Outras pessoas identificadas pela Representação da OMS, em colaboração com o PC

4. A ação de formação deve ser um fórum que represente todas as partes interessadas relevantes, 
com base nas 19 áreas técnicas da AEC, podendo incluir 50 ou mais participantes.
5. Para a sessão plenária, é necessário uma sala com equipamento audiovisual apropriado e que 
seja suficientemente grande para acomodar todos os participantes.
6. Os participantes devem ser divididos em 5-6 grupos, sendo 3-4 áreas técnicas atribuídas a 
cada grupo.
7. Devem estar disponíveis salas secundárias para os exercícios de grupo, contendo os materiais 
e tecnologias de apoio necessários (quadros de folhas, computadores, marcadores, notas 
autoadesivas, etc.), e os seguintes documentos de apoio necessários:

a. Instrumento de AEC 
b. Livro de autoavaliação 
c. Modelos normalizados de PowerPoint para a AEC:

i.  WHO IHR JEE- Modelo para as Áreas Técnicas do País 
ii. WHO IHR JEE – Modelo para a Visão Geral do País 

8. Tradutores ou intérpretes, se necessário.

Com base nas discussões havidas na ação de formação sobre orientação e no trabalho que se seguiu à 
ação de formação, para reunir documentos informativos e de apoio, o PC do país e os PC das áreas técnicas, 
preencherão o livro do instrumento de AEC, que se tornará no relatório de autoavaliação, e completarão 
as apresentações sobre as áreas técnicas e a visão geral do país. O PC envia as apresentações finais ao 
Secretariado da AEC, incluindo as apresentações sobre o sistema de saúde do país anfitrião, antes da 
missão de avaliação externa.

2. Relatório de autoavaliação
As partes interessadas nacionais, embora trabalhando numa área técnica específica do relatório de 
autoavaliação, deverão também considerar como a sua área interage com as outras, como, por exemplo, 
os mecanismos de colaboração, os processos de partilha de informação e a cooperação durante os 
eventos de saúde pública, especialmente nas áreas que requerem forte colaboração multissectorial, 
tais como segurança alimentar, zoonoses, resistência antimicrobiana, laboratórios, eventos químicos e 
emergências radioativas.

Uma vez preenchido o livro do instrumento da AEC e fornecidos os necessários documentos de referência, 
é solicitada aprovação. O livro de autoavaliação aprovado é oficialmente partilhado com o secretariado da 
AEC, juntamente com a documentação de referência necessária, o mais tardar, até duas semanas antes 
da visita programada da AEC. Esses materiais deverão incluir todas as avaliações internas e externas 
relevantes (tais como o DSV da OIE) e a documentação de apoio (tais como, leis, regulamentos, políticas 
e memorandos de entendimento).  O Secretariado da AEC da OMS entrega depois a autoavaliação aos 
membros da equipa de AEC.
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D. O PAÍS PREPARA A LOGÍSTICA E CONFIRMA AS NECESSIDADES DE APOIO 
Fase de planeamento e preparação para a AEC: quatro ou cinco semanas antes da visita de avaliação

O país, em colaboração com a OMS, terá de fazer todos os preparativos logísticos para a AEC, excepto a 
reserva de viagens internacionais e de quartos de hotel para os membros da equipa de AEC. Contudo, o país 
deverá recomendar um hotel/alojamento onde a equipa de AEC possa ficar alojada durante a avaliação. 

As responsabilidades logísticas do país incluem o seguinte:

• Recomendar um local para o debate orientado entre a AEC e o país;
• Organizar visitas aos locais, sessões de informação e reuniões com as principais partes 

interessadas nacionais relevantes para a sessão ou sessões;
• Assegurar-se de que existirão espaços de reunião disponíveis para os intervalos da AEC;
• Organizar os transportes em terra para a equipa de AEC
• Organizar as viagens internas para as visitas que se realizarem aos locais;
• Assegurar serviços de tradução, se necessário;
• Organizar serviço de refrescos e almoço durante a semana da avaliação.

O país deve igualmente comunicar ao Secretariado da AEC da OMS os eventuais requisitos necessários 
para obter o certificado de segurança, permissão de acesso às instalações, vistos ou outras autorizações 
oficiais que sejam necessárias para que a equipa de AEC possa entrar no país. Ao país cabe assumir o 
custo de todos os preparativos logísticos internos acima descritos, podendo, contudo, pedir o apoio da 
OMS. O país não terá de pagar os custos de participação ou de viagem dos membros da equipa de AEC.

E. MISSÃO DA AEC

Fase de planeamento e preparação: três semanas antes da visita de avaliação

O país prepara uma agenda e as eventuais visitas aos locais da missão da AEC, em coordenação com 
o Secretariado da AEC da OMS e/ou o chefe da equipa de AEC. A agenda deve incluir quatro dias de 
debate orientado em torno das 19 áreas técnicas – esta é uma componente obrigatória e constitui o 
núcleo da AEC – e um dia adicional para as visitas aos locais. A agenda reservará igualmente o tempo 
necessário para as cerimónias de abertura e encerramento, sessões informativas sobre os resultados 
gerais e tempo de debate orientado sobre cada uma das 19 áreas técnicas. 

Compete ao governo anfitrião assegurar que haverá uma forte representação multissectorial de todos 
os sectores relevantes do governo (saúde humana, agricultura, saúde animal, segurança e outros) e das 
partes interessadas nacionais em todos os debates nos quais cada um tenha particular interesse. 

As visitas de um dia a instalações relevantes podem ocorrer a nível nacional e/ou subnacional. A equipa 
de AEC pode ser dividida em grupos e visitar os locais apropriados que sejam relevantes para as áreas 
técnicas que lideraram. As visitas podem incluir, embora não só, o centro de operações de emergência, 
laboratórios, unidades de saúde, hospitais de doenças infecciosas e pontos de entrada designados, 
incluindo aeroportos internacionais. Em todos os casos, o país deve assegurar que foram obtidos os 
certificados de segurança e as aprovações necessárias. 

O PC do país, o Secretariado da AEC e/ou o chefe da equipa de AEC trabalharão em conjunto para finalizar 
a agenda da avaliação, confirmando que ela abrangerá os elementos-chave exigidos, que os aspectos 
particulares do país foram devidamente estudados e acautelados e que todos os setores relevantes 
serão incluídos nos debates. Quando o país tiver finalizado a agenda (o mais tardar, até três semanas 
antes da avaliação externa agendada), o Secretariado da AEC da OMS fornecerá a agenda da missão aos 
membros da equipa da AEC.
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F. O PAÍS RECEBE A VISITA DA EQUIPA DE AEC
Semana da visita de avaliação

O país será o anfitrião da equipa de AEC. O PC do país será o principal contacto do chefe da equipa 
de AEC relativamente a eventuais questões/problemas logísticos, técnicos  ou operacionais. Após as 
boas-vindas iniciais por um representante de alto nível do país, o processo e a agenda da avaliação 
externa passarão para o chefe da equipa de AEC, que fara a gestão da agenda da missão. De preferência, 
a equipa da AEC receberá uma visão geral do sistema nacional de saúde do país, o que lhe permitirá 
conhecer a estrutura nacional e os aspectos particulares do sistema de saúde. Esta apresentação deverá 
incluir uma breve descrição de cada área técnica, além das perspetivas de enquadramento do sistema 
de saúde pública e sua interação com outros sectores relevantes (o pacote de AEC do país fornece um 
modelo para essa apresentação). Depois da visão geral, terá início o debate orientado sobre as 19 áreas 
técnicas (será apresentado um modelo para essas apresentações).

No Instrumento de AEC há uma série de perguntas sobre as 19 áreas técnicas. Essas perguntas destinam-
se a orientar o debate na equipa da AEC, permitir um conhecimento mais profundo  das capacidades 
do país relacionadas com cada um dos indicadores e ajudar a cruzar a informação resultante com a 
pontuação proposta. As discussões das áreas técnicas terão como principal propósito conhecer as 
principais capacidades do país, com identificação dos pontos fortes/melhores práticas, áreas que 
requerem reforço/desafios, três a cinco ações prioritárias por área técnica e a atribuição conjunta de 
pontuações aos indicadores de cada área técnica. As pausas para café e os intervalos para almoço 
constituem mais uma oportunidade para discussão e colaboração. A finalidade é chegar a um acordo 
sobre todas as principais componentes do relatório final durante a semana da avaliação. As visitas aos 
locais são cruciais para que a equipa conheça melhor as capacidades existentes. 

No último dia da avaliação, a pontuação será revista em conjunto. Não se trata de reabrir o debate 
em torno de cada pontuação, mas sim de uma última oportunidade para lhe fazer alguns ajustes, com 
base nas visitas aos locais e nova reflexão entre os peritos internos e a equipa da AEC. A pontuação 
e as ações prioritárias, assim como um resumo dos resultados globais em cada área técnica, serão 
oficialmente apresentados ao alto representante do país anfitrião no último dia da avaliação. Esta 
informação será compilada num resumo da missão da AEC e será depois partilhada com o país, a fim de 
se obter autorização para sua publicação.

O relatório final da missão da AEC constitui uma avaliação das capacidades do sistema de saúde do país 
em termos de pontos fortes/melhores práticas, áreas que requerem reforço, lacunas e recomendações 
sobre ações prioritárias relativamente a todas as capacidades do RSI. 

No Anexo 3, é apresentada uma lista de verificação para a preparação do país, com vista a ajudar no 
processo de planeamento.

Orientações para a pontuação 

O processo de AEC é uma revisão especializada de pares e um esforço de colaboração entre os 
peritos do país anfitrião e os membros da equipa da AEC. Os níveis das capacidades são identificados 
com pontuações de “um” (indicando que a implementação foi incipiente) a “cinco” (indicando que a 
implementação foi real, testada, revista e aplicada e que o país tem capacidades sustentáveis para o 
indicador). Para cada indicador, o país recebe uma pontuação baseada nas suas capacidades atuais. 
Podem atribuir-se pontuações separadas aos setores da saúde humana e animal, mas como ambos os 
setores estão intimamente ligados, será atribuída a pontuação mais baixa.

1. O perito da AEC nesta matéria dirige as discussões de modo a receber opiniões sobre a pontuação 
de cada indicador, colocando à consideração do plenário cada um dos indicadores em sequência (ver 
abaixo).

a. O perito na matéria pede ao representante do país anfitrião que proponha uma pontuação (se 
já não o tiver feito) e que explique o seu raciocínio e a documentação de apoio à pontuação 
proposta.

b. O perito na matéria pede ao grupo que comente a pontuação proposta para o indicador, 
baseando-se nos critérios do instrumento da AEC e realçando os pontos fortes e as áreas a 
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melhorar. Nesta altura, os assessores externos poderão fazer recomendações para se ajustar a 
pontuação do indicador. 

c. O perito na matéria resume, a partir das discussões, as áreas de concordância sobre a 
pontuação e as áreas que requerem mais debate.

d. O perito na matéria pede mais observações ou propostas a considerar na atribuição da 
pontuação.

Quando o grupo tiver chegado a acordo: 
e. O perito na matéria propõe a pontuação final, anotando quaisquer “qualificadores” ou ressalvas 

que serão incluídas no relatório final. A pontuação deve ser traduzida num número inteiro (1, 2, 
3, 4 ou 5). 

f. Na eventualidade de as pontuações da saúde animal e humana serem diferentes, indicando 
diferentes níveis de implementação, é atribuída a pontuação mais baixa.

g. O perito na matéria pergunta se há alguma discordância no grupo relativamente à pontuação 
proposta.
i. Se ninguém discordar, a pontuação mantém-se como final (um facilitador não decide a 

pontuação sozinho).
ii. Se alguém discordar (entre o país anfitrião e os assessores externos ou entre os próprios 

assessores), a discussão a favor ou contra a pontuação continua com apresentação de 
evidências, com vista a uma aproximação de opiniões sobre a decisão.

iii. O perito na matéria pode convocar uma reunião paralela durante os intervalos para chá/
almoço, para continuar a discussão, segundo as linhas acima descritas. Nesse caso, o 
perito na matéria anunciará, durante o plenário seguinte, a pontuação que foi acordada3.

2. O perito na matéria repete o Passo 1 para cada indicador da área técnica.
Nota: na eventualidade de um desacordo significativo e irreconciliável ente os membros da equipa da 
AEC e os peritos do país anfitrião, ou no seio da equipa externa, ou entre os peritos do país anfitrião, 
o chefe da equipa da AEC decide qual a pontuação final e isso ficará registado no relatório final, 
juntamente com a justificação da posição de cada parte. 

G.  O PAÍS ESTUDA  O RELATÓRIO FINAL DA EQUIPA DA AEC E ELABORA UM
 PLANO NACIONAL DE AÇÃO PARA A SEGURANÇA SANITÁRIA (PNASS)

O relatório final contém uma análise das capacidades do país, incluindo os pontos fracos/melhores 
práticas, áreas que requerem reforço/desafios, a pontuação para cada indicador e três a cinco ações 
prioritárias para cada área técnica. Quando a equipa da AEC tiver completado o relatório final, este é 
partilhado com o país, para se obter a respectiva reação, o que deverá, normalmente, acontecer duas 
semanas após a avaliação externa. Depois da aprovação final do país, o relatório é publicado online. 
Recomenda-se que os países partilhem o relatório final diretamente com todas as partes interessadas 
nacionais e com os atuais e eventuais futuros parceiros.

Depois de concluída a missão da AEC, o país deverá utilizar a informação e as lições aprendidas durante 
o processo de avaliação, para fundamentar o planeamento e a definição de prioridades a nível do país. 
Como o relatório final contém, aproximadamente, 60 ações prioritárias desenvolvidas conjuntamente, 
o país poderá usá-las como base para a elaboração de um Plano Nacional de Ação para a Segurança 
Sanitária (PNASS). Para ajudar a melhorar as capacidades e fazer progressos seguros, deverão ser 
desenvolvidos indicadores periódicos de curta e longa duração. Se um pais não tiver capacidade para 
elaborar um PNASS, poderá pedir à OMS e/ou outros parceiros e doadores que apoiem e facilitem 
esses trabalho. O PNASS deverá identificar os compromissos que o país assumiu no que respeita à 
implementação, incluindo as áreas em que não precisa de apoio externo, assim como aquelas em que 
precisa do apoio externo dos parceiros, tais como as áreas técnica, financeira e logística. 

 

3 Há uma sessão de uma hora, na sexta-feira, onde as pontuações são analisadas. Contudo, isso deve ser considerado o “ultimo recurso”. Essa 
sessão não poderá dedicar-se a reabrir a discussão sobre todas as pontuações.
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ANEXO I: O FLUXOGRAMA DA AEC
Calendário Passos e lista de verificação

10-12 semanas antes da 
visita de avaliação

O país pede uma avaliação externa
Contactar a OMS para pedir a avaliação.

Processo de planeamento
Designar o ponto de contacto de um país (PC) para conduzir os 
esforços de avaliação, planeamento e comunicação e para participar 
no acolhimento à equipa da AEC. 
O PC do país identifica PC das áreas técnicas.

8-10 semanas antes da 
visita de avaliação 

Fase preparatória
Assegurar o envolvimento e a coordenação com todas as partes 
interessadas nacionais relevantes e  iniciar a autoavaliação.  Realizar 
uma ação de formação de orientação para a autoavaliação.

4-5 semanas antes da 
visita de avaliação

Finalizar a autoavaliação
Completar a autoavaliação e procurar aprovação. 

3 semanas antes da 
visita de avaliação

Elaborar a agenda e organizar as visitas ao terreno 
Elaborar o projeto de agenda para a AEC, garantindo a inclusão de (i) 
os quatro dias necessários para o debate sobre as 19 áreas técnicas 
e (ii) visitas aos locais. Enviar a agenda final ao Secretariado da AEC 
da OMS e a todos os setores relevantes. O livro de autoavaliação 
aprovado é oficialmente partilhado com o Secretariado da AEC, 
juntamente com a indispensável documentação de referência, o mais 
tardar, até três semanas antes da visita da AEC agendada.

2-3 semanas antes da 
visita de avaliação

Preparar a logística e confirmar as necessidades de apoio 
Confirmar o apoio logístico necessário com o Secretariado da AEC 
da OMS e fazer todos os preparativos logísticos para as visitas aos 
locais.

Semana de avaliação O país acolhe a visita da equipa da AEC 
Acolher todas as reuniões e facilitar as visitas aos locais durante a 
visita da AEC. 
(Nota: o chefe da equipa da AEC dirigirá o processo e a agenda da AEC)
No final da missão, acordo sobre a pontuação e atividades prioritárias 
no resumo.

2-4 semanas depois da 
visita de avaliação 

O pais analisa o relatório final da equipa da AEC 
Analisar e reagir ao projeto de relatório final.
Divulgar os resultados do relatório final aos parceiros relevantes, 
atuais e potenciais.

10-12 semanas depois 
da visita de avaliação 

O pais analisa as ações prioritárias e elabora um Plano Nacional de 
Ação para a Segurança Sanitária 
Convocar todas as partes interessadas e analisar  as ações prioritárias  
para elaborar um projeto multissectorial de Plano Nacional de Ação 
para a Segurança Sanitária.
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ANEXO 2: ESBOÇO DA AÇÃO DE FORMAÇÃO SOBRE 
AUTOAVALIAÇÃO 

a. Sessão de abertura:

i. Abertura da ação de formação por alto funcionário do Ministério da Saúde.

ii. Apresentação dos objetivos e resultados esperados da ação de formação.

iii. Apresentação da ação de formação.

b. Apresentações:

i. Breve panorâmica do Regulamento Sanitário Internacional e perspetiva regional, apresentada 
pela OMS. 

ii. Visão geral das capacidades do RSI no país anfitrião, apresentada pelo PC do país.

iii. Visão geral do quadro de monitorização e avaliação do RSI, apresentada pela OMS. 

iv. Guia de implementação para os países – avaliação externa conjunta, apresentada pela OMS. 

v. Introdução ao instrumento e processo de AEC, apresentada pela OMS.

vi. Apresentação do livro de autoavaliação.

c. Trabalho de grupo:

i. Apresentação das orientações para o grupo de trabalho a todos os participantes e constituição 
dos grupos:

1. Sugerir respostas preliminares às perguntas relacionadas com cada área técnica e identificar 
documentos de referência relevantes. Identificar outras  partes interessadas que possam fornecer 
informação.

2. Discutir os principais pontos fortes e fracos e lacunas identificadas noutras avaliações.

3. Discutir ações prioritárias para colmatar as lacunas em cada área técnica. 

4. Elaborar o modelo de PowerPoint para completar a apresentação inicial para cada área técnica.

ii. Existem facilitadores para esclarecer dúvidas e para facilitar o processo.

iii. Compilar informação para completar o manual de autoavaliação da AEC do RSI e informação 
para a apresentação inicial. 

iv. Os PC das áreas técnicas finalizarão o relatório da autoavaliação para as suas respetivas áreas 
e farão a apresentação durante a autoavaliação e a missão da AEC. 

d. Apresentação em plenário:

i. Cada pequeno grupo fará uma apresentação sobre os resultados das suas respetivas áreas 
técnicas, de acordo com o modelo, realçando claramente o seguinte:

1. Melhores práticas e desafios.

2. Ações prioritárias provisórias e pontuações.

3. Toda a documentação necessária e listas de partes interessadas relevantes.

É muito possível que a autoavaliação não fique concluída na ação de formação, mas que esta aponte a 
metodologia para a completar. Nesse caso, as apresentações durante a ação de formação incluirão os 
passos seguintes para completar a autoavaliação.
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ANEXO 3: LISTA DE VERIFICAÇÃO DO PAÍS 
Data de início da autoavaliação: 

Datas da missão:                                                                                             

Preparação do processo de AEC no país 

Sn Itens Marcar Fontes de 
verificação

1 O país apresenta um pedido formal de AEC. r Carta oficial

2 O país identifica o Ponto de Contacto (PC) para a AEC e estabelece um 
calendário para completar todos os passos do processo. r  

3 O PC do país identifica PC para as áreas técnicas. r  

4 O PC do país envia o instrumento de AEC, livro de autoavaliação, 
modelo de notificação aos PC das áreas técnicas. r Emails ou 

carta

5 O MS decide datas para a realização da ação de formação de 
orientação para a autoavaliação e para a AEC. r Comunicação 

oficial

6 O PC do país identifica partes interessadas nacionais relevantes para 
as 19 áreas técnicas de AEC. r Lista 

7 O PC do país informa todas as partes interessadas nacionais 
relevantes sobre o processo de autoavaliação. r Carta/email

8
O PC do país envia o convite, a agenda da ação de formação sobre 
autoavaliação, o instrumento de AEC e o livro do Instrumento da AEC 
às partes interessadas nacionais relevantes. 

r Convite e 
agenda

9
O PC do país identifica facilitadores e participantes e garante a sua 
participação, tanto nas ações de formação sobre autoavaliação como 
na missão da AEC.

r Carta oficial e 
agenda

10 O PC pode enviar um pedido à OMS, para que esta dê o seu apoio à 
ação de formação. r Carta oficial

11 Preparação do relatório de autoavaliação: r Comunicação 
oficial

 

1 Os PC das áreas técnicas reúnem as suas respetivas apresentações 
em colaboração com partes interessadas identificadas. r  

2 O PC do país finaliza o relatório de autoavaliação e pede a 
aprovação do MS. r Relatório final 

e autorização 

3 O PC do país envia o relatório da autoavaliação e ligações para os 
documentos ao secretariado da AEC. r Comunicação 

oficial
12 O PC do país prepara a missão de AEC: r  

 

1
O PC do país assegura-se de que os PC das áreas técnicas 
identificados finalizaram a apresentação com base no modelo, 
antes da missão.

r Cópia da 
apresentação

2 O PC do país assegura a elaboração da visão geral do sistema de 
saúde do país, com base no modelo. r Cópia da 

apresentação

3 O PC do país assegura a identificação de pontos focais para as 
viagens ao terreno e os locais a visitar. r

Cópia da 
agenda e 
comunicação 
oficial 

4 O PC do país assegura participação de alto nível na sessão de 
abertura. r Confirmação

5 O PC do país assegura participação de alto nível na sessão de 
encerramento da missão da AEC. r Confirmação

6
O PC do país assegura que toda a documentação necessária para 
apoiar o relatório de autoavaliação, quer em papel, quer em formato 
electrónico, será disponibilizada à equipa da missão, antes da missão.

r Documentação

13 O país aprova a publicação do resumo r Aprovação 
concedida

14 O país revê o relatório final e dá a sua aprovação para publicação. r Aprovação 
concedida
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