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SOBRE A ENVISION

Este guia foi desenvolvido pela RTI International como parte do projeto ENVISION.

A ENVISION é um projeto com duração de 8 anos, financiado pela U.S. Agency for International 
Development (USAID) destinado a prestar assistência aos programas nacionais de controlo das doenças 
tropicais negligenciadas (DTN) controlo e eliminação de sete DTNs alvo: filariose linfática, oncocercose, 
esquistossomose, três helmintos transmitidos pelo solo (lombriga, ancilóstomo e tricurídeo) e tracoma. A 
ENVISION contribui para a meta global de redução do fardo destas DTN indicadas, para que deixem de ser 
um problema de saúde pública.

A ENVISION é implementada pela RTI International sob o acordo de cooperação Nº. AID-OAA-A-11-00048 
em parceria com a CBM International, o Carter Center, Helen Keller International, Fred Hollows Foundation, 
IMA World Health, Light for the World, Sightsavers, e Visão Mundial. O período de atuação da ENVISION é de 
30 de setembro de 2011 a 30 de setembro de 2019. Para saber mais, acesse www.NTDenvision.org.
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Visão Geral 
do Guia
OBJETIVO DESTE GUIA

É fácil deixarmo-nos levar apenas pelo relato dos dados, mas precisamos de ter a certeza de que estamos a 
utilizar os dados dados para melhorar os programas nacionais de doenças tropicais negligenciadas (DTN). 
O objetivo deste guia é facilitar essa mudança de revisão de dados para a aprendizagem programática e adap-
tação através da utilização dos dados. Por exemplo, como estamos a abordar a baixa cobertura? Como esta-
mos a responder aos resultados da avaliação específica da doença (AED)? O processo descrito neste Guia 
de Dados para Ação (DAG) deve reunir dados, conversas e recomendações para melhorias do programa para 
uma planificação clara e acionável. 

Esta mudança da revisão dos dados para a aprendizagem e adaptação programática é importante para 

• Assegurar uma utilização mais racional de recursos limitados

• Aumentar a probabilidade de atingir metas de eliminação e controlo

• Fortalecer a capacidade de pensamento crítico

A USAID delineou recentemente os princípios de colaboração, aprendizagem e adaptação (CAA).1 O DAG desti-
na-se a facilitar a aprendizagem, mas também a fornecer medidas concretas que liguem essa aprendizagem à 
adaptação programática para as DTN.

PÚBLICO-ALVO

• Diretores ao nível distrital, regional e nacional responsáveis pela tomada de decisões programática, 
(ou seja, tomadores de decisões programáticas, ou seja, “utilizadores de dados”)2

1 https://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/keyconcepts_twopager_8.5x11_v7_20160907.pdf
2 Os conceitos de “utilizadores de dados” e “produtores de dados” vêm da avaliação de medidas; por exemplo, consulte https://www.measureevaluation.
org/resources/publications/ms-18-134 e Nutley T, Reynolds HW. Melhorar a utilização de dados de saúde para fortalecer o sistema de saúde. Glob Health 
Action. 2013;6:20001. Publicado 2013 de fevereiro de 2013. doi:10.3402/gha.v6i0.20001
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• Os agentes de Monitorização, Avaliação e Aprendizagem (MAA) que são responsáveis por grande 
parte da recolha de dados, análise e síntese necessários para facilitar a tomada de decisões pro-
gramáticas (ou seja “produtores de dados”)

QUEM UTILIZA O GUIA

O objetivo é que o Ministério da Saúde (MS) lidere os seis passos deste processo. Facilitadores internos ou 
externos - por exemplo, pessoal dos parceiros de implementação - também poderão trabalhar em estreita 
colaboração com os diretores do programa nacional. A curto prazo, pode ser preciso que um parceiro de im-
plementação conduza o processo, reforçando simultaneamente a capacidade do Ministério da Saúde para 
levar a cabo os processos daqui para frente. Os exemplos de âmbitos de trabalho para a implementação da 
equipa de parceiros no país e na sede podem ser encontrados no Apêndice A.

QUANDO UTILIZAR O GUIA

Existem várias opções para quando este guia pode ser utilizado, incluindo as seguintes: 

• Antes de ou como parte do planeamento do trabalho ou de uma reunião de planeamento de atividade

• Antes do desenvolvimento das atividades, materiais e estratégia de mobilização social/de comuni-
cação e de educação e informação 

• Depois de falhar uma AED, ao planear uma investigação de resultado de AED e/ ou uma nova Ad-
ministração de Medicamentos em Massa (AMM) 

• Ao dar formação ao pessoal a nível subnacional sobre análise e utilização de dados

A chave para operacionalizar de forma eficiente o DAG - e, por conseguinte, assegurar a adaptação pro-
gramática - é assegurar que os passos de Comunicação e Facilitação da Mudança ocorrem com o envolvi-
mento ativo dos tomadores de decisões programáticas. 

COMO FUNCIONA O GUIA

Este guia apresenta o processo de recolha e sintetização de informações relevantes em seis passos:

1. Ir para 

2. Reunir todas as informações importantes

3. Sintetizar informações relevantes

4. Comunizar as informações críticas aos principais intervenientes numa apresentação de diapositi-
vos com os documentos que a acompanham

5. Facilitar a Mudança, transformando recomendações em atividades planeadas e orçamentadas 

6. Avaliar se as atividades foram implementadas conforme o planeado e se os resultados pretendi-
dos foram atingidos e incluiídos neste relatório na fase de Recolha do ano seguinte

Este processo é resumido na Figura 1 e, depois, explicado em maior detalhe.



NTDTOOLBOX.ORG5 / GUIA DE DADOS PARA AÇÃO PARA DTN

PROCESSO: DADOS PARA AÇÃO
FIGURA 1. PROCESSO PARA FACILITAR OS DADOS PARA AÇÃO

RECOLHER

SINTETIZAR

FACILITAR 
MUDANÇA

COMUNICAR

AVALIAR

Dados e recomendações

Conquistas, qualidade dos dados, 
populações com baixa cobertura, razões 
para baixa cobertura (programática, 
aceitação), recomendações

Apresentar informações 
prioritárias no início 
do workshop de 
planificação de trabalho

Garantir recomendações 
são convertidas em 
atividades orçadas

• As atividades são implementadas 
conforme planejado?

• Qual foi o resultado?
• Incluir relatório no processo do 

próximo ano



NTDTOOLBOX.ORG6 / GUIA DE DADOS PARA AÇÃO PARA DTN

Guia Passo 
a Passo

PASSO 1: PLANO 
Duração: 2-3 meses antes de tomar decisões baseadas em dados; a duração pode ser comprimida se necessário

Identificar o propósito, quando o processo deve ser conduzido e quem deve estar envolvido.

Uma chave para a utilização bem-sucedida dos dados é planear como operacionalizar o processo delineado 
no DAG. Essa planificação pode ser feita respondendo às seguintes perguntas: 

• Qual é o seu objetivo para participar do processo de dados para ação?

• Que perguntas espera responder com os seus dados?

• Quem é o seu público?

• O que gostaria que o seu público entendesse ao terminar a sua apresentação? 

• Quando deve começar o processo de dados para ação? 

• Quem estará envolvido? 
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PASSO 2: REUNIR TODAS AS 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Duração: 1-2 meses antes de tomar decisões baseadas em dados; a duração pode ser comprimida se necessário

Recolher dados, relatórios e recomendações que foram gerados durante o ano. 

Será importante documentar onde é que esses pedaços de informação estão localizados e qual a melhor fonte 
dos dados.

RECOLHER DADOS

Desde o último ponto de tomada de decisões, muitos dados foram provavelmente recolhidos, analisados e 
compilados num relatório pelo programa, incluindo os seguintes: 

• Resultados AMM por distrito e sub-distrito, doença, género e idade

• Resultados de inquéritos, incluindo Avaliações de Qualidade dos Dados (AQD); inquéritos de aval-
iação de cobertura; inquéritos de conhecimento, atitudes e práticas, etc.

• Resultados da AED, incluindo inquéritos de impacto de tracoma, inquéritos de avaliação de trans-
missão para LF (IAT) e locais de sentinela

• Dados denominadores, e se a validade dos denominadores é muitas vezes colocada em causa 
pelo programa, recolher informações sobre denominadores de diferentes fontes (por exemplo, ga-
binete de censos nacional, outros programas de saúde pública, registos comunitários)

• Outros

RECOLHER RELATÓRIOS DE ATIVIDADE, RELATÓRIOS DE REUNIÕES E ATAS

Também será valioso recolher quaisquer relatórios de atividade e relatórios de reuniões e atas, pois poderão 
ter documentado os resultados que foram discutidos, conclusões interpretadas e recomendações feitas, 
incluindo os seguintes:

• Relatórios de supervisão

• Relatórios de microplaneamento 

• Reuniões de revisão pós-AMM 

• Revisões pós-ação AED 

• Investigações de resultados da AED 

• Reuniões do grupo diretor

• Sessões de planificação de trabalho dos anos anteriores

• Sessões para Parar e Refletir

• Outros
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PASSO 3: SINTETIZAR 
INFORMAÇÕES 
RELEVANTES

Duração: 1-2 meses antes de tomar decisões baseadas em dados; a 
duração pode ser comprimida se necessário

Analisar dados e interpretar inúmeros pontos de dados para 
obter uma compreensão clara, evoluída e abrangente de uma 
situação.

Sintetizar informações relevantes pode ser um dos passos mais de-
morados, envolvendo um alto nível de pensamento crítico e análise. 
Sintetizar informações relevantes inclui os seguintes passos: 

1. Levantar questões-chave 

2. Analisar dados

3. Interpretar os resultados 

4. Tirar conclusões que respondam às principais questões

LEVANTAR QUESTÕES-CHAVE

Ao fazer questões-chave, deve referir-se ao que foi identificado 
durante a fase de planeamento, incluindo o seu propósito para se 
envolver no processo de Dados para Ação e a que questões espera 
responder com os seus dados. 

As questões-chave que devem ser levantadas incluem as seguintes: 

• Qual é o progresso no controlo / eliminação de DTN? 

 » Progresso em relação ao mapeamento completo

 » Aumentar a cobertura geográfica (isto é, escalamento da AMM)

 » Atingir cobertura epidemiológica/programática suficiente (por 
distrito, doença, subgrupos)

 » Parar a AMM (por exemplo, resultados da AED)

 » Progresso no sentido da validação da eliminação

• Quão precisos são os dados? 

• Quais são as barreiras para alcançar o controlo / 
eliminação de DTN? 

• Quais as abordagens que estão a funcionar bem e devem 
continuar? 

Qual é a Precisão 
dos Dados?
Sabemos que a divulgação 
deficiente resultará num 
número incorreto de 
pessoas tratadas e a falta 
de estimativas fortes de 
denominador afetará a nossa 
cobertura calculada. Contudo, 
não nos estamos a esforçar 
para atingirmos a perfeição 
nos números; precisamos de 
números suficientemente bons 
para guiar o programa.

Se a cobertura pesquisada e 
informada for razoavelmente 
parecida, o programa nacional 
de DTN deve estar confiante 
em relação à utilização de 
estimativas de cobertura 
informadas rotineiramente. 
Se a cobertura inquirida e 
reportada forem diferentes, 
considere conduzir uma AQD 
para diagnosticar onde/como é 
que a qualidade dos dados está 
a ser comprometida e para 
fazer um plano para melhorar. 

Tenha em atenção que 
as preocupações com as 
estimativas populacionais 
utilizadas como denominador, 
embora às vezes sejam válidas, 
são frequentemente utilizadas 
em demasia e merecem melhor 
compreensão. Por exemplo, 
uma pessoa deve comparar 
os dados de denominadores 
de diferentes fontes para 
ver o quão semelhantes ou 
diferentes são os valores. 

Quando a política de 
tratamento diretamente 
observada não é colocada em 
vigor, é provável que ocorram 
grandes discrepâncias entre as 
taxas de cobertura reportada 
e real, pelo que é encorajada 
alguma validação das taxas 
reportadas rotineiramente.



NTDTOOLBOX.ORG9 / GUIA DE DADOS PARA AÇÃO PARA DTN

ANALISAR DADOS

Para analisar os dados, pode realizar alguns dos processos a seguir: 

• Calcular o intervalo interquartil médio/mediano/mínimo/máximo por vários pontos de dados 
múltiplos 

• Identificar outliers

• Desagregar e agregar dados (por exemplo, idade, sexo, unidade geográfica, fonte de financia-
mento, doença)

• Analisar dados de tendência ao longo do tempo

• Ordenar dados (altos para baixos, baixos para altos)

• Criar gráficos para representar visualmente os dados

• Avaliar a precisão dos dados

INTERPRETAR OS RESULTADOS

Existem várias perguntas que o podem ajudar a interpretar os dados, incluindo as seguintes: 

• Quais foram os resultados? 

• Como é que os resultados se comparam aos alvos? Se os resultados estão abaixo dos alvos, 
porquê? 

• Como se comparam os resultados aos anos anteriores? 

• Os resultados são os mesmos em todo o lado, ou existem determinadas áreas geográficas ou 
populações que têm resultados diferentes? Se há diferenças, o que está a causar tais diferenças? 

• Quais são algumas das melhores práticas na condução dessa atividade e quais foram as aderidas? 

• O que foi feito de maneira diferente ao implementar esta atividade comparada com anos anteri-
ores? Foi bem-sucedido? 

• Quais foram alguns dos desafios da implementação? 

• Os dados são válidos? Como é a diferença entre os dados da pesquisa de cobertura para a cober-
tura reportada?

• Os dados relacionados de diferentes fontes proporcionam a mesma mensagem? 

ELABORE CONCLUSÕES-CHAVE

As conclusões devem sair da interpretação dos dados; devem proporcionar respostas baseadas em evidên-
cias para as questões-chave que foram levantadas.
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Esboço da 
Apresentação
•  Visão geral da situação: 

2-3 slides

•  Qualidade dos dados 1-2 
slides 

•  Lições aprendidas de 
esforços anteriores: 1-2 
slides

•  Prioridades daqui para 
frente: 1 slide

PASSO 4: COMUNICAR
Duração: Durante uma atividade em que estão sendo tomadas decisões 
programáticas, como reunião de planificação de trabalho, microplanea-
mento, etc.

Com base na análise do produtor dos dados (a Recolha e Sin-
tetização), prepara uma apresentação a ser apresentada num 
evento de planeamento, como planeamento de trabalho, micropla-
neamento, etc. Seja muito seletivo na informação que é partilhada 
- o propósito é focar-se no grupo sobre a informações a ativar. 

Um conjunto de slides com exemplos de slides que podem ser exibidos 
está disponível como um anexo deste documento.

É importante determinar a história importante que deve ser contada 
com os dados e certificar-se de que as mensagens são nítidas e claras. A 
apresentação deve incluir uma visão geral da(s) situação(ões) chave(s) 
a ser(em) destacada(s), observações sobre a qualidade dos dados, uma 
descrição das lições aprendidas de esforços anteriores e propostas de 
prioridades futuras. 

Idealmente, o diretor do programa de DTN nacional seria a pessoa a ser-
vir como facilitador e a fazer a apresentação; contudo, é possível que a 
informação seja apresentada por um Agente do MEL ou por um facilita-
dor externo (tal como um parceiro de implementação). O passo de Co-
municar deve incluir uma discussão com os tomadores de decisões pro-
gramáticas relevantes para acordarem as prioridades essenciais que 
devem ser endereçadas como parte do passo de Facilitar a Mudança. 
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PASSO 5: FACILITAR MUDANÇA
Duração: Durante uma atividade onde as decisões programáticas estão a ser tomadas, tais como uma reunião de 
planificação de trabalho, microplaneamento, etc., e também como um plano está a ser desenvolvido (por exemplo, 
redação do plano de trabalho anual).

Este é o processo de transformar as recomendações em atividades planeadas e orçamentadas. Após a 
apresentação, o papel do facilitador é lembrar ao grupo em pontos relevantes durante o planeamento 
das prioridades, assegurando que as decisões tomadas são baseadas nas lições aprendidas.

Este passo assegura a fase de “adaptação” do ciclo do programa. 

Para assegurar que a adaptação programática consegue decorrer, é importante ter um plano claro, que inclui 
recursos. A Tabela 1 é um exemplo de que informação deve ser incluída no plano. 

TABELA 1: PLANOS PARA FACILITAR A MUDANÇA

Questão a 
ser abordada

Dados que 
registam 
problema

O que será 
realizado 

(com base 
nos dados)

Quem é 
responsável 

pela 
condução

Onde 
implementar

Quando 
ocorrerá a 
atividade? 

Recursos 
necessários

Como irá 
medir o 

progresso
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PASSO 6: AVALIAR
Duração: Após a implementação do programa

Seguimento para aferir se as atividades foram implementadas conforme o planeado e se os resultados 
pretendidos foram aintigidos e incluir este relatório na fase de Recolha do próximo ano.

Nota: Este passo contribui para a fase de “aprendizagem” do ciclo do programa para as atividades do próximo 
ano. 

Como parte desta avaliação, será valioso endereçar o seguinte: 

• As atividades foram implementadas conforme planeado?

• Os resultados pretendidos foram alcançados? 

• Identificar as lições aprendidas e melhores práticas: 

 » O que funcionou bem? 

 » O que deve ser melhorado? 

 » Há alguma coisa que deve ser completamente alterada? 

Esse passo não precisa de ser - e provavelmente não deveria ser - uma avaliação formal. Em vez disso, 
pode ser implementado utilizando uma metodologia de Parar e Refletir, conduzido após atividades espe-
cíficas e/ou uma revisão anual abrangente.

ENCONTRE ESTE E TODAS AS FERRAMENTAS E RECURSOS DA ENVISION EM  

NTDToolbox.org
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Apêndice A

Exemplos de âmbitos de trabalho para a 
implementação da equipa local do país e da 
sede para facilitar o processo do Guia de 
Dados para Ação 
CONSULTOR DO PROGRAMA RESIDENTE NACIONAL (CPR) (OU CHEFE DO PARTIDO ([CP)]): A 
LIDERAR O PROCESSO: VISÃO, ESTRATÉGIA E ASSEGURAR A AÇÃO CONDUZIDA PELOS DADOS

• Trabalhar com o diretor do programa nacional do MS para identificar as questões a que eles es-
peram responder com os dados

• Apoiar o pessoal MAA nacional (MS, projeto) para interpretar os dados

• Trabalhar com o diretor do programa nacional do MS e pessoal MAA nacional (MS, projeto) para 
elaborar mensagens essenciais

• Proporcionar feedback ao pessoal MAA nacional (MS, projeto) sobre a sintetização de dados 

• Dar apoio ao MS para apresentar dados na reunião-chave para informar a tomada de decisões; 
apresentando os dados conforme o necessário 

• Coordenar com o pessoal do MS, da assistência técnica (AT), pessoal MAA nacional, com o apoio 
do pessoal da Sede MAA, para seguimento ao longo do ano para assegurar que os esforços são 
implementados e avaliados 

MAA NACIONAL: OPERACIONALIZAR O DAG

• Fornecimento de formação no local de trabalho para a equipa local do MS MAA no DAG
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• Proporcionar informações ao MS sobre que dados recolher e auxiliar o MS para recolher, conforme 
o necessário

• Proporcionar orientação ao MS sobre análise e interpretação de dados para identificar men-
sagens-chave e analisar e interpretar os dados, conforme o necessário

• Rever slides de rascunho e dar feedback ao MS sobre como comunicar melhor as men-
sagens-chave; criando slides conforme o necessário 

• Coordenar com o MS, pessoal AT e o CPR, com o apoio do pessoal da Sede MAA, para seguimento 
ao longo do ano para assegurar que os esforços são implementados e avaliados 

MAA SEDE: DAR APOIO E FORTALECER A CAPACIDADE DO PESSOAL MAA NACIONAL

• Fornecimento de formação no local de trabalho para a equipa local de MAA no DAG

• Fornecer informações sobre que dados recolher

• Fornecer orientação sobre análise e interpretação de dados para identificar mensagens-chave

• Rever rascunhos de slides e dar feedback sobre como melhor comunicar as principais mensagens 

• Coordenar com o pessoal AT, o CPR e p pessoal do MAA nacional para seguimento ao longo do ano 
para que os esforços são implementados e avaliados 

CONSULTOR TÉCNICO DA SEDE (CT): DAR APOIO AO CPR

• Rever rascunhos de slides e dar feedback sobre como melhor comunicar as principais mensagens 

• Garantir recomendações é convertido em atividades orçadas

• Coordenação com a equipa de CPR e o pessoal da Sede MAA para seguimento ao longo do ano 
para garantir que os esforços sejam implementados e avaliados 

PESSOAL DE OPERAÇÕES DA SEDE: DAR APOIO AO CPR

• Garantir recomendações é convertido de forma apropriada em atividades orçadas

• Coordenação com o pessoal AT, pessoal CPR, e pessoal da Sede MAA para seguimento ao longo do 
ano para assegurar que os esforços estão a ser implementados
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Exemplo de 
Linha do Tempo 
Ao Utilizar o DAG Durante o Planeamento de 
Trabalho

01

02

PASSO 

PASSO 

2-3 meses de 
antecedência 

1-2 meses de 
antecedência

• Faça seu plano de dados para ação

• Garantir que as principais partes interessadas participem da sua 
reunião de planejamento de trabalho

• Identificar pessoas que contribuirão para o processo de dados para 
ação

• Identifique dados relevantes

• Reunir dados relevantes

• Analise seus dados

• Determine como seus dados responderão às suas perguntas originais

• Certifique-se de que os dados sejam exibidos adequadamente para 
transmitir as mensagens pretendidas

IR

RECOLHER TODAS AS 
INFORMAÇÕES RELEVANTES
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03

04

05

06

PASSO 

PASSO 

PASSO 

PASSO 

1-2 meses de 
antecedência

durante o evento 
agendado

durante o evento 
programado e 

acompanhamento 
conforme apropriado

durante o ano 
seguinte

• Continue a análise de dados e visualização

• Realce as conclusões relevantes

• Desenvolva sua apresentação

• Apresentar seus dados na reunião de planejamento de trabalho

• Identificar problemas que exigem acompanhamento e engajar as 
partes interessadas apropriadas

• Certifique-se de que seu plano de trabalho reflita as lições dos 
dados

• Assegurar que as alterações feitas às actividades estejam orça-
mentadas

• Garantir que as partes interessadas concordem que as alterações 
programáticas propostas abordarão o problema em causa

• Certifique-se de que as atividades foram implementadas 
conforme planejado

• Meça se os resultados pretendidos foram alcançados

• Refletir sobre os sucessos e identificar áreas para melhoria

• Inclua quaisquer itens de acompanhamento nos estágios de 
planejamento / coleta para o próximo ano

SINTETIZAR INFORMAÇÕES 
RELEVANTES

COMUNICAR

FACILITAR A MUDANÇA

AVALIAR




