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Introdução 

Desde que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o surto do novo coronavírus de 
2019 uma emergência de saúde pública de âmbito internacional, a 30 de Janeiro de 2020, com 
a doença mais tarde designada por COVID-19, a pandemia trouxe perturbações sociais e 
económicas sem precedentes a nível mundial, enquanto o número de casos e mortes disparava. 
Esta pandemia resultou num aumento da procura de recomendações de peritos em saúde 
pública, por parte de países por todo o mundo, para ajudar a elaborar uma estratégia de gestão 
dos riscos da COVID-19 que consiste em medidas que abordam a preparação, prevenção, 
mitigação, resposta e recuperação. Os membros comunitários exigiram também a 
disponibilização de mais testes de diagnóstico, camas de hospital para os casos críticos, 
desenvolvimento e validação de vacinas e tratamentos, proteção das populações vulneráveis, 
bem como uma comunicação mais transparente com os respetivos funcionários 
governamentais.  

A rápida propagação e o impacto da COVID-19 impulsionaram as capacidades centrais da 
saúde pública descritas no Regulamento Sanitário Internacional de 2005 (RSI 2005) para o 
centro das atenções internacionais. Estas capacidades de preparação e resposta a emergências 
incluem, entre outras, a coordenação, vigilância, serviços laboratoriais, prestação de serviços 
de saúde, comunicação dos riscos e orientações para a monitorização dos pontos de entrada 
(1). À medida que a fase aguda e inicial do surto e a respetiva resposta avança em todo o 
mundo para uma fase prolongada, há uma oportunidade para os países refletirem sobre as 
suas respostas aos surtos de COVID-19, melhorando-as de acordo com as necessidades. 
Durante esta conjuntura crítica, são necessários mais testes e rastreio de contactos, a fim de 
reduzir a transmissão de pessoa para pessoa, ao mesmo tempo que se torna necessário manter 
as capacidades para a gestão de casos, a par da prestação segura de serviços de saúde 
essenciais não relacionados com a COVID-19.  

Na perspetiva de a pandemia de COVID-19 continuar nos próximos meses, a OMS, em 
colaboração com os seus escritórios regionais e parceiros, elaborou estas orientações para 
ajudar os países na análise dos seus esforços de resposta, através de processos de 
aprendizagem e melhoria contínuos.  

Para efeitos destas orientações, uma análise intra-ação (IAR) define-se como um debate 
facilitado, conduzido pelos países, que permite às partes interessadas nacionais e subnacionais 
da resposta à COVID-19 (i) refletir sobre as ações em curso de preparação e resposta ao surto 
de COVID-19 a nível do país, a fim de identificar as atuais melhores práticas, lacunas e lições 
aprendidas e (ii) propor medidas corretivas para melhorar e reforçar uma resposta sustentada 
à COVID-19. Para além disso, as conclusões e recomendações da IAR podem contribuir para 
melhorar a gestão de emergências simultâneas e para a segurança sanitária a longo prazo. 
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Os países podem realizar múltiplas IAR da COVID-19 a nível nacional e subnacional e estas 
podem também ser levadas a cabo em contextos específicos em circunstâncias exclusivas. Entre 
eles, navios de cruzeiro ou situações humanitárias (ex.: campos com populações deslocadas ou 
no decurso de operações de repatriamento) em que os riscos conhecidos são excecionalmente 
elevados e os desafios são particularmente difíceis. As principais conclusões das IAR deverão 
ser documentadas e partilhadas, a fim de fundamentar a tomada de decisões e permitir a 
melhoria imediata da resposta e planeamento operacional em matéria de COVID-19 a nível 
nacional e subnacional. No decurso da pandemia, os países podem ter de realizar uma análise 
estruturada das atividades e operações da resposta em curso para atualizar os seus planos 
nacionais ou subnacionais de resposta à COVID-19. Muitas vezes, isto pode ser feito para 
responder a situações epidemiológicas em evolução, evidências novas, crises humanitárias em 
desenvolvimento e novas prioridades e indicações estratégicas. Alterações nos requisitos ou 
na disponibilidade de recursos também afetarão e fundamentarão a análise de planos e 
poderão possibilitar compromissos renovados e a afetação de financiamento por parte do 
governo e outras contribuições de parceiros e doadores.  

Nos termos do quadro de monitorização e avaliação do RSI (2005) (2), a OMS recomenda 
geralmente aos países a realização de uma análise pós-ação (AAR), na sequência da declaração 
oficial de evento de saúde pública significativo pela autoridade competente a nível do país. 
Dado o contexto muito particular do surto de COVID-19, as AAR não podem ser realizadas até 
ao surto de COVID-19 estar controlado no país. Assim, as conclusões das múltiplas IAR 
realizadas a nível nacional e subnacional fornecerão informação fundamental ao longo da 
resposta de emergência à COVID-19, bem como fundamentarão posteriormente a AAR da 
COVID-19 de cada país. Embora as IAR venham a contribuir diretamente para a melhoria da 
resposta à COVID-19 em curso, tanto as IAR como as AAR visam igualmente melhorar a 
preparação e resposta a surtos futuros, bem como contribuir para fazer avançar os sistemas de 
saúde. As IAR não são consideradas ou propostas como alternativas às AAR. Além disso, uma 
IAR é um processo distinto e não deverá ser confundido com uma análise operacional conjunta 
da OMS. O objetivo de uma IAR é analisar as capacidades de preparação e resposta de um país, 
enquanto uma análise operacional conjunta se centra no desempenho da OMS e seus 
parceiros.  

 

Objetivo de uma análise intra-ação da COVID-19 
a nível de país 

Uma IAR proporciona uma oportunidade de analisar a capacidade funcional dos sistemas de 
saúde pública e de resposta a emergências a nível nacional e subnacional e de identificar as 
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áreas práticas que necessitam de reabilitação imediata ou que podem ser orientadas para a 
melhoria sustentada da resposta aos surtos. 

O objetivo de uma IAR da COVID-19 é quádruplo:  

• constituir uma oportunidade de partilha de experiências e de análise coletiva da 
resposta à COVID-19 em curso no país, identificando desafios e melhores práticas;  

• facilitar a construção de consensos entre as várias partes interessadas e a compilação 
de lições por elas aprendidas durante a resposta, a fim de melhorar a que está em curso, 
mantendo as práticas que se revelaram bem-sucedidas e evitando erros que se 
repetem; 

• documentar e aplicar lições aprendidas com os esforços de resposta até à data, 
fomentando assim o reforço dos sistemas de saúde; 

• fornecer uma base para a validação e atualização do plano estratégico nacional de 
preparação e resposta à COVID-19 e outros planos estratégicos, conforme adequado. 

 

 

Âmbito de uma análise intra-ação da COVID-19 a 
nível de país 

Idealmente, o primeiro passo da IAR é definir o seu âmbito para facilitar um planeamento e 
implementação sem sobressaltos. O âmbito deverá ser decidido pela instituição ou autoridade 
governamental que requer a IAR e definirá o período que será objeto da análise, os pilares da 
resposta a serem analisados, o número de participantes e respetivo perfil, a duração do 
processo de análise e o formato, como também ajudará a gerar as perguntas desafiantes a 
serem utilizadas. A Figura 1 descreve os diferentes elementos a serem considerados ao definir 
o âmbito da IAR. 
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Cada governo terá de decidir que pilares da resposta à COVID-19 serão analisados. A título de 
exemplo, os países podem considerar os pilares indicados abaixo, destacados na atualização 
da estratégia da OMS para a COVID-19, de 14 de Abril de 2020, para o plano estratégico de 
preparação e resposta: 

• coordenação, planeamento e monitorização a nível nacional;   
• comunicação dos riscos e envolvimento da comunidade;  
• vigilância, investigação de casos e rastreio de contactos; 
• pontos de entrada; 
• sistema nacional de laboratórios; 
• prevenção e controlo de infeções; 
• gestão de casos e partilha de conhecimentos em matéria de inovação e investigação 

mais recente; 
• apoio operacional e logística na gestão das cadeias de abastecimento e força de 

trabalho; 
• manutenção dos serviços de saúde essenciais durante o surto da COVID-19.  

Esta lista é apenas indicativa e pode ser revista e adaptada de acordo com as necessidades 
e prioridades dos países. 

PERFIL DOS 

PARTICIPANTES 

         

DURAÇÃO 

PERGUNTAS 
DESAFIANTES  

   
FORMATO 

PERÍODO EM 

ANÁLISE 

 

PILARES/ 

FUNÇÕES 

ÂMBITO 
DA IAR 

Fig. 1.O âmbito de uma análise intra-ação (IAR) da COVID-19 a nível de país determina a forma 
como esta será realizada 
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Outros tópicos possíveis ou questões transversais podem igualmente ser considerados durante 
a IAR, dependendo do contexto. Estes tópicos podem incluir, numa enumeração não exaustiva, 
género, equidade e direitos humanos, segurança e proteção das populações mais vulneráveis, 
nomeadamente as dos lares de cuidados continuados, unidades de saúde mental e prisões, 
meios de subsistência, pagamentos governamentais e pacotes de incentivo, contextos 
humanitários, manifestações de massa, serviços não essenciais e utilização de transportes 
públicos. Os países podem também considerar analisar as respetivas medidas sociais e de 
saúde pública não farmacêuticas, nomeadamente as medidas de distanciamento físico, 
restrições à circulação, encerramento de empresas ou escolas, definição do novo normal na 
reabertura, planos de continuidade de negócios e investigação e desenvolvimento. Para além 
disso, os países podem utilizar uma IAR para examinar a forma como traduziram o seu plano 
de contingência nacional contra a gripe pandémica num plano de resposta à COVID-19. 

Encontra-se disponível, no pacote que acompanha estas orientações, uma base de dados com 
mais de 300 perguntas desafiantes genéricas, destinadas a estimular a reflexão sobre cada pilar 
e respetivo debate. Os países são incentivados a adaptar e expandir a lista de perguntas à 
medida das necessidades dos seus contextos específicos. Antes da IAR, os organizadores 
deverão escolher apenas as perguntas que são relevantes para o objetivo e âmbito da sua 
análise. As perguntas desafiantes contribuem para garantir que os temas mais importantes do 
pilar em análise são abrangidos e que as perguntas cruciais são feitas e respondidas 
objetivamente.   
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Quem deverá participar? 

Para maximizar a utilidade das IAR na promoção do debate produtivo e elaboração das 
recomendações adequadas, o número ideal de participantes deverá situar-se entre os 10 e os 
20. Trata-se de maximizar a eficácia do processo, num equilíbrio entre as exigências de 
diversidade e especialização sem comprometer a própria resposta. Contudo, o número de 
participantes pode variar de uma IAR para outra, dependendo do âmbito. A diversidade de 
opiniões é fundamental para o sucesso de uma IAR e pode ser alcançada garantindo a 
participação de um vasto leque de partes interessadas. De salientar que os participantes 
precisam de ter experiência de primeira mão comprovada, conhecimentos aprofundados e 
diferentes níveis de responsabilidade pelo pilar em análise no âmbito da resposta nacional à 
COVID-19.  

Uma vez definido o âmbito da IAR, o seu coordenador principal ou organismo de coordenação 
deverá identificar as partes interessadas adequadas, envolvidas nas áreas técnicas ou funções 
dos pilares abrangidos pela análise. De preferência, para otimizar os debates e as conclusões 
resultantes da IAR, todas as partes interessadas que nela participam deverão estar atualmente 
envolvidas na resposta à COVID-19. 

Recomenda-se que a IAR da COVID-19 de um país seja realizada utilizando uma abordagem 
transversal a toda a sociedade, a qual reconhece os contributos e papéis importantes 
desempenhados por todas as principais partes interessadas. Dado que a IAR da COVID-19 
proposta é um exercício conduzido pelo país para analisar a resposta em curso, o governo ou 
instituição que coordena a IAR é livre de decidir sobre o perfil dos participantes e se envolve 
parceiros externos como facilitadores ou observadores. Todos os níveis da OMS (escritórios 
nacionais, regionais e sede) podem prestar apoio ao planeamento e à realização de uma IAR.  

 

Quando deve ser realizada a análise intra-ação da 
COVID-19 a nível de país? 

A IAR da COVID-19 do país pode ser realizada em qualquer altura durante a resposta, quando 
o governo ou instituição identifica a necessidade de analisar a resposta em curso ou quando a 
experiência acumulada exige uma revisão para ponderar modificações estratégicas. As IAR 
deverão ser realizadas em diferentes setores, num espírito de aprendizagem coletiva contínua, 
a fim de identificar lacunas a melhorar e manter as melhores práticas. É desejável realizar uma 
IAR quando os planos de resposta à COVID-19 são atualizados a nível nacional e subnacional. 
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A Figura 2 descreve as diferentes fases de uma IAR bem-sucedida, a qual engloba a sua 
conceção, preparação, realização e seguimento.  

  

Muitas situações diversas podem desencadear uma IAR, entre elas:  

• um acréscimo ou decréscimo significativo no número de casos de COVID-19 notificados 
(incluindo os casos mortais); 

• a pretensão de analisar um programa ou intervenção específica da COVID-19 após a 
sua implementação, sobretudo se tiverem sido reportados fracassos ou êxitos; 

• a necessidade de analisar a cadeia de abastecimento nacional para as aquisições 
relacionadas com a COVID-19; 

• exigências da indústria, sociedade civil ou membros da comunidade para que o governo 
analise a eficácia da resposta ao surto; 

• um impacto significativo na economia nacional, conforme demonstrado pelas análises 
trimestrais nacionais da produtividade económica. A realização de uma IAR poderá 
conduzir a medidas corretivas destinadas a mitigar o desempenho económico negativo 
continuado. Para além disso, a IAR poderá servir como mecanismo de feedback em que 
os países aplicam as lições aprendidas para adaptar a sua resposta ao surto de COVID-
19;  

• a intenção de identificar áreas para mais investigação por parte do meio académico e 
indústria farmacêutica, assim como populações vulneráveis que requerem uma maior 
atenção dos funcionários da saúde pública; 

Antes da IAR Durante a IAR Após a IAR 

1. Conceção 2. Preparação 3. Realização 4. Resultados 1. Conceção da IAR 
2. Escolha de um 

formato adequado 
para a IAR (ex.: 
online ou 
presencial) 

3. Constituição de 
uma equipa de IAR 

4. Elaboração de um 
orçamento 

5. Elaboração de uma 
ordem do dia 

6. Elaboração de uma 
nota conceptual 

7. Identificação e 
convite dos 
participantes 
(principais partes 
interessadas) 

8. Escolha de uma 
plataforma online 
ou local 

1. Recolha e análise de 
informação de base 
relevante 

2. Escolha e adaptação 
das perguntas 
desafiantes 

3. Identificação e 
instruções aos 
facilitadores 

4. Preparação da IAR 
(ex.: apoio logístico) 

1. Realização de uma 
reunião de balanço 
com: 
a) a equipa da IAR;  
b) os gestores 

superiores.  
2. Utilização da IAR 

como uma 
oportunidade para a 
advocacia, 
mobilização de 
recursos e criação 
de parcerias 
estratégicas. 

3. Conclusão do 
relatório da IAR. 

1 semana antes de uma 
IAR 

1/2–2 dias para  
realizar a IAR 

Imediamente após e 
durante as 2 semanas 

seguintes 

5. Seguimento 

1. Documentação 
dos progressos 
através da 
realização do 
seguimento pós-
IAR. 

2. Compilação das 
lições aprendidas 
e histórias de 
sucesso. 

Regularmente e 
conforme 
necessário 

1. Realização da parte 
analítica da IAR; 
incluir: 
a) cronogramas das 

metas-chave; 
b) identificação dos 

pontos fortes, 
desafios e novas 
capacidades 
desenvolvidas; 

c) identificação e 
estabelecimento 
de prioridades 
nas áreas a 
melhorar. 

2. Construção de 
consensos entre os 
participantes. 

3. Encerramento da IAR 
e recolha do 
feedback dos 
participantes.

Fig. 2. Roteiro do processo da análise intra-ação (IAR) 
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• a necessidade de chegar a um consenso entre as partes interessadas envolvidas na 
resposta, relativamente a vários tópicos de interesse e segurança pública (ex.: a 
utilização de novas tecnologias para o rastreio de contactos, privacidade dos dados, 
validação dos testes de diagnóstico, incluindo os kits para testes no domicílio e a 
proteção contra vendedores de remédios caseiros não aprovados); 

• a necessidade de analisar e ajustar as medidas sociais e de saúde pública durante a 
pandemia de COVID-19. 

Será importante garantir que o processo da IAR não compromete, nem interfere com a gestão 
da própria resposta. 

 

Formato da análise intra-ação 

Uma IAR é um debate conduzido por facilitadores, cuja duração pode ir de menos de meio dia 
(quando se trata da análise de apenas um ou de um número limitado de pilares) a um máximo 
de 2 dias (para uma IAR mais abrangente), reunindo um pequeno grupo de pessoas, 
presencialmente ou online. No entanto, a duração da IAR irá variar com base na disponibilidade 
para participar na IAR das partes interessadas que são fundamentais para a resposta, levando 
em consideração que a prioridade continua a ser a gestão da pandemia de COVID-19 em curso. 

Uma IAR envolve: 

• uma revisão documental dos planos de preparação e resposta existentes, dos planos 
de resposta do país à COVID-19, dos relatórios de atividades e outros documentos e 
orientações relevantes das políticas nacionais; 

• uma análise estruturada das atividades levadas a cabo a nível nacional e subnacional, 
que ocorreram num espaço de tempo definido durante a resposta à COVID-19; 

• a partilha de experiências entre as partes interessadas para fornecer um panorama da 
atual resposta à COVID-19 e destacar que questões podem ser abordadas de imediato 
para melhorar a resposta em curso; 

• identificação do que pode ser feito a médio e longo prazo para melhorar a resposta a 
uma potencial próxima vaga (ou vagas) do surto de COVID-19;  

• se possível, uma análise aprofundada das melhores práticas e desafios, realizada com 
recurso à metodologia de análise das causas profundas (4–6).  
 

É essencial uma boa facilitação da IAR para garantir a participação ativa e o debate aberto e 
franco entre os participantes, com vista  a retirar lições importantes. Nas situações em que o 
tempo para o debate é limitado e os participantes hesitam em partilhar os seus pontos de vista, 
pode ser útil criar e distribuir um questionário antes da IAR, para recolher a informação 
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necessária. Deve designar-se um facilitador e um anotador para garantir o bom desenrolar e 
documentação da IAR. Para além destas orientações, foi compilado um conjunto de modelos 
e documentos de facilitação para ajudar os países a preparar e realizar uma IAR; baseiam-se 
no formato de sessão de balanço da AAR, publicado pela OMS em 2019 (7). 

Para as IAR online, podem ser organizadas sessões separadas para os diferentes pilares, 
utilizando uma plataforma de videoconferência para facilitar os debates. No entanto, as sessões 
plenárias serão também essenciais para ajudar a identificar e debater questões transversais 
entre os diferentes pilares em análise. 

Dada a situação atual da COVID-19, é crucial garantir que o distanciamento físico e as medidas 
básicas de higiene em prática no país são respeitados durante a IAR. Incentivamos o recurso 
ao formato online para a IAR, sobretudo se a transmissão comunitária permanecer elevada no 
país. Se a IAR for realizada presencialmente, é fundamental garantir que os espaços de reunião 
são suficientemente amplos, para que o devido distanciamento físico seja sempre garantido 
entre os participantes. No website da OMS, encontram-se orientações adicionais acerca da 
forma de prevenir ou reduzir os riscos de transmissão da COVID-19 ao organizar reuniões 
presenciais (8). 

 

Documentação da análise intra-ação e 
seguimento 

A principal função de um anotador designado será resumir os debates que ocorreram durante 
as sessões da IAR e os principais pontos de ação para o futuro. O anotador deverá partilhar o 
relatório final com os participantes, a fim de garantir que todas as lições foram devidamente 
aprendidas e todas as ações propostas são exequíveis, práticas, realistas e com prioridades 
adequadamente definidas.  

Para além disso, os países podem desejar adoptar as melhores práticas que funcionaram no 
contexto nacional e subnacional durante a sua resposta ao surto de COVID-19, destacando 
uma ou múltiplas histórias de sucesso que ilustrem aspetos específicos dos pilares selecionados 
e por eles identificados como pontos fortes durante a resposta. Os países são incentivados a 
partilhar as conclusões da sua IAR através do respetivo relatório final, ou parte das conclusões 
da sua IAR através das suas histórias de sucesso, com outros países, a OMS e parceiros, de 
forma a permitir a aprendizagem entre pares das melhores práticas ou das novas capacidades 
implementadas no país. 

No final de cada IAR, deverá ser designada uma pequena equipa de seguimento para 
monitorizar a implementação das atividades propostas. A fim de garantir a responsabilização 
e apoio governamental, os gestores superiores do Ministério da Saúde e outras entidades 
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governamentais relevantes deverão igualmente ser envolvidas em todo o processo da IAR (i.e., 
no planeamento, execução e seguimento). 

A equipa de seguimento deverá documentar os resultados das atividades de monitorização e 
relatar regularmente, à equipa da IAR e gestores superiores, os progressos alcançados em 
atividades-chave específicas empreendidas para fazer face a quaisquer lacunas identificadas, 
devendo também apresentar evidências da situação e do impacto das atividades 
implementadas. Estas podem englobar a introdução de alterações de relevo às estratégias, 
políticas e processos e a criação de novas capacidades para responder ao surto de COVID-19.  

A equipa de seguimento pode recolher informação, tanto qualitativa como quantitativa, 
analisando fontes importantes, nomeadamente relatórios e comunicados de imprensa, 
entrevistando as principais partes interessadas e funcionários do governo envolvidos na 
implementação das atividades e procedendo a visitas ao terreno. A partilha da informação 
recolhida ou o desenvolvimento de uma comunidade de práticas promoverão também mais 
aprendizagem em tempo real. 

Todos os resultados de cada IAR realizada no país podem contribuir para a AAR nacional da 
COVID-19 e qualquer outra análise ou processo de avaliação que tenha lugar no final da 
resposta. Em última análise, as IAR e as AAR irão reforçar a capacidade de preparação e resposta 
e a resiliência global do sistema de saúde.  

 

Pacote da análise intra-ação da COVID-19 a nível 
de país  

Para apoiar o planeamento e a realização da IAR da COVID-19 a nível de país, está disponível 
um conjunto de ferramentas suplementares para consideração pelos organizadores da IAR 
(Tabela 1). 

Tabela 1. Ferramentas suplementares disponíveis para ajudar no planeamento e 
realização de uma análise intra-ação da COVID-19 a nível de país  

NÚMERO DA 
FERRAMENTA 

FERRAMENTA 
SUPLEMENTAR 

DESCRIÇÃO 

1 
Modelo de nota 
conceptual 

Destaca os elementos-chave (i.e., o âmbito, 
objetivos e data da análise, os principais 
participantes, metodologias, orçamento 
proposto, membros da equipa da IAR e 
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respetivas funções) necessários à preparação 
de uma IAR. 

2 Manual do facilitador  

O manual contém indicações e 
recomendações para os facilitadores sobre a 
forma de organizar e realizar uma IAR. 
Destaca algumas das principais 
componentes que poderão ter de ser 
adaptadas ao contexto nacional da COVID-
19.  

3 
Modelo de ordem do dia 
genérica  

Este modelo de ordem do dia pode ser 
adaptado consoante o formato da IAR (ex.: 
online ou presencial) e o número de áreas 
técnicas ou pilares a serem analisados.  

4 Apresentação genérica  

Esta apresentação genérica pode ser 
adaptada ao contexto específico do país 
para facilitar o processo de uma IAR da 
COVID-19 a nível de país.  

5 

Base de dados de 
perguntas desafiantes 
genéricas para a IAR da 
COVID-19  

Este ficheiro contém mais de 300 perguntas 
desafiantes à escolha dos facilitadores, que 
visam estimular a reflexão e o debate dentro 
do grupo e que podem ser adaptadas de 
acordo com as necessidades da análise.  

6 Modelo para as anotações  

Este modelo pode ajudar os anotadores a 
registar os debates durante cada etapa da 
IAR e as notas podem mais tarde contribuir 
para a redação do relatório. 

7 Modelo de relatório final 

Este modelo pode ser utilizado pelo redator 
do relatório para resumir de forma 
estruturada as análises e recomendações 
decorrentes da análise. 

8 
Formulário para o feedback 
dos participantes 

Este formulário pode ser utilizado no final 
da IAR para recolher o feedback dos 
participantes sobre a forma como foi 
organizada e a sua utilidade. 
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9 
Quadro síntese dos 
formulários para o 
feedback dos participantes  

Este ficheiro em Excel pode ser utilizado 
para analisar o feedback dos participantes. 

10 
Modelo para as histórias 
de sucesso 

Este modelo pode ser utilizado pelos países 
para documentar o que funcionou durante a 
sua resposta à COVID-19. Estas histórias de 
sucesso deverão ser amplamente partilhadas 
com outros países, a OMS e parceiros, de 
forma a permitir a aprendizagem entre pares 
das melhores práticas ou das novas 
capacidades implementadas no país. 

IAR: análise intra-ação 

As ferramentas listadas acima podem ser descarregadas nesta página na Internet:  
https://www.who.int/ihr/procedures/after-action-review/en/   

 

Articulação da análise intra-ação com a 
plataforma de parceiros para a COVID-19 
 

A OMS elaborou de forma colaborativa a ferramenta online Plataforma de Parceiros para a 
COVID-19 (9) para tornar possível o planeamento interativo entre governos, agências das 
Nações Unidas e parceiros, para contribuir para a coordenação eficaz e expansão dos esforços 
para fazer face à pandemia de COVID-19. Pela primeira vez durante uma pandemia, cada país 
pode demonstrar ao mundo que ações está a planear e implementar, pedir apoio internacional 
e produtos fundamentais, assim como acompanhar as contribuições e progressos em tempo 
real. Para os países que recorrem à plataforma para a defesa dos seus planos estratégicos de 
preparação e resposta, existe uma oportunidade de estabelecer uma ligação entre a IAR e esta 
ferramenta.  

Os países podem usar a plataforma:  

• como fonte de dados valiosos do país para servir de base à sua própria IAR;  
• para documentar os resultados da sua IAR;  
• para demonstrar aos líderes, decisores, parceiros e doadores os progressos 

alcançados na implementação das recomendações da IAR;  
• para documentar os progressos das ações documentadas e demonstrar como se 

alinham com as capacidades centrais do RSI; 
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• para aumentar a visibilidade das necessidades do país, com vista à defesa de um 
financiamento suplementar.  

Até 22 de Julho de 2020, um total de 153 países, territórios e regiões tinhm recorrido à 
plataforma. Mais de 100 países carregaram os seus planos de resposta à COVID-19 e acedem 
regularmente às ações planeadas e implementadas, utilizando as listas de verificação da 
plataforma.  

 

Outros recursos 

Os recursos que se seguem podem ser úteis antes, durante e após uma IAR. 
 

• Orientações nacionais e técnicas relativas à COVID-19: 
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-
guidance-publications. 

 

• Estratégia e plano estratégico de preparação e resposta à COVID-19 
https://www.who.int/publications/i/item/strategic-preparedness-and-response-plan-
for-the-new-coronavirus. 
 

• Plataforma de parceiros para a COVID-19: 
https://covid-19-response.org/. 

 

• Orientações do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças sobre a 
realização de análises intra-ação em ação e pós-ação da resposta de saúde pública à 
COVID-19:  
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/conducting-action-and-after-
action-reviews-public-health-response-covid-19. 

 

• Orientações da OMS para uma análise pós-ação (AAR): 
https://www.who.int/ihr/procedures/after-action-review/en/. 

 
• Quadro de emergência sanitária e gestão do risco de catástrofes: 

https://apps.who.int/iris/handle/10665/326106. 
 

• Orientações da OMS em matéria de planeamento operacional para apoiar os esforços 
de preparação e resposta dos países:  
https://www.who.int/publications/i/item/draft-operational-planning-guidance-for-un-
country-teams.  
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