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Orientação 
estratégica 

O INSP reconhece que tem responsabilidades 
no âmbito da IHR, mas não avaliou 
formalmente as suas funções, capacidades e 
lacunas. 

O INSP reviu as suas obrigações em termos de 
IHR e priorizou o fortalecimento de algumas 
capacidades fulcrais. 

O INSP está a implementar um plano formal para 
cumprir as suas responsabilidades no âmbito da 
IHR. 

Os planos do INSP passam por colaborar com 
organizações em todo o país por forma a melhorar 
a comunicação de e a resposta a emergências de 
saúde pública de potencial preocupação 
internacional, bem como apoiar iniciativas globais 
de segurança na área da saúde. 

Sistemas 

O INSP não designou pontos de foco de IHR 
nem estabeleceu novos sistemas para dar 
resposta aos requisitos em termos de IHR. 
Não tem qualquer actividade relacionada com 
segurança fronteiriça. 

O INSP dispõe de sistemas limitados para 
apoiar a vigilância efectiva, responder a 
emergências e enviar relatórios para a OMS. 
Designou responsáveis para a implementação 
da IHR, mas os funcionários seleccionados não 
sabem exactamente quais são as suas 
responsabilidades. O INSP está a implementar 
sistemas de rastreio de saúde pública nas 
fronteiras, quando necessário. 

O INSP utiliza procedimentos operacionais 
padronizados (SOP) e sistemas consolidados para 
recolher dados de entidades sujeitas à 
apresentação de relatórios e comunicar eventos 
de notificação obrigatória à OMS. O INSP designou 
pessoas de contacto que prestam um serviço 
permanente (24 horas) de esclarecimento de 
questões relacionadas com a IHR. Dispõe de 
sistemas para dar resposta a problemas de 
segurança na área da saúde nas suas fronteiras. 

O INSP cumpre os requisitos em termos de IHR de 
forma consistente.  Os seus sistemas e SOPs servem 
como modelo para outros. Além de fornecer uma 
cobertura 24 horas por dia no caso de eventos que 
afectam o país, o INSP dispõe de sistemas para 
mobilizar assistência, se necessário, em qualquer 
outra parte do mundo. 

Recursos Os recursos do INSP para detectar, avaliar e 
responder aos eventos são limitados. 

A comunicação de eventos agudos ao INSP 
está a melhorar. O INSP dispõe de recursos, 
muitas vezes através do apoio de parceiros, 
para reconhecer e responder a algumas 
condições preocupantes (p. ex., através da 
vigilância de doenças semelhantes à gripe). 

O INSP designou recursos específicos para 
implementação da IHR, incluindo para 
colaboração com outras organizações nacionais e 
níveis subnacionais. O INSP disponibiliza alguma 
formação sobre IHR e desenvolvimento de 
capacidades relacionadas com a mesma. 

O INSP dispõe de recursos suficientes para cumprir 
os seus compromissos em termos de IHR e apoiar a 
implementação da IHR por parte de outras 
organizações no país. Dispõe igualmente de 
recursos para apoiar os esforços internacionais em 
resposta a potenciais ameaças globais. 

Qualidade 

O INSP não é capaz de cumprir as suas 
obrigações em termos de IHR. Em caso de 
ocorrência de um evento de notificação 
obrigatória, provavelmente demoraria muito 
tempo para o INSP reconhecer o evento e 
comunicá-lo. 

O INSP é capaz de emitir relatórios sobre a 
maioria dos eventos de notificação 
obrigatória, embora por vezes com atrasos. 
Quando um evento é identificado, o INSP é 
capaz de tomar medidas para a sua resolução. 

Os sistemas e processos do INSP ajudam-no a 
identificar e comunicar eventos de notificação 
obrigatória de forma atempada. As suas ligações a 
outras organizações ajudam a assegurar uma 
resposta eficaz aos problemas. 

O INSP avalia periodicamente os seus processos 
relacionados com a IHR por forma a identificar e 
resolver os pontos fracos. Os sistemas e SOPs do 
INSP, os acordos inter-agências e outras 
ferramentas são amplamente copiados por outras 
entidades. 

Envolvimento 
O INSP tem contacto limitado com outras 
organizações que o podiam ajudar a cumprir 
as suas obrigações de comunicação. 

O INSP está a cimentar relações com parceiros 
importantes, como requerido pela IHR. A 
comunicação e a colaboração ocorrem numa 
base ad hoc. 

O INSP estabeleceu relações estratégicas com 
grupos que são parceiros importantes para a 
implementação da IHR. Acordos formais 
descrevem como colaborar durante eventos e 
estabelecem linhas de comunicação claras. 

O INSP desempenha um papel de liderança na 
criação de ligações entre grupos a nível nacional e 
internacional. São fomentadas relações fortes e 
acordos formais com parceiros durante períodos 
sem emergências para assegurar que funcionam 
bem durante emergências. 

Impacto 

Os eventos tornam-se extensos antes de 
serem comunicados à OMS. A falta de 
conformidade com os requisitos da IHR 
representa uma ameaça nacional e 
transfronteiriça. 

O INSP tem conhecimento da maioria dos 
eventos de notificação obrigatória e 
comunica-os à OMS de forma atempada; no 
entanto, a comunicação de alguns eventos é 
feita tardiamente. A existência de relações de 
trabalho sólidas com outras agências e 
organizações está a melhorar a qualidade da 
resposta. 

A total conformidade do INSP para com a IHR 
ajuda a limitar a disseminação e o impacto de 
eventos no país. 

Como o INSP proporciona desenvolvimento de 
liderança e capacidades a nível nacional, a 
preparação e a resposta do país constituem um 
modelo para outros países. As contribuições do 
INSP para esforços de resposta internacional 
diminuíram o impacto de eventos de saúde pública. 
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