
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRETRIZES PARA IMPLEMENTAÇÃO 

RASCUNHO PARA TESTE DE CAMPO  



 

Agradecimentos 

O desenvolvimento desta ferramenta foi orientado pelas ferramentas de DQA desenvolvidas para programas de HIV, 

TB e Malária por vários parceiros, incluindo a MEASURE Evaluation, o Fundo Global para o combate à AIDS, 

Tuberculose e Malária; PEPFAR; USAID; WHO; UNAIDs; e GAVI. Ao adaptar a ferramenta para as DTNs, gostaríamos 

de reconhecer os insumos valiosos proporcionados pelos colegas da RTI International, da OMS e Iota Ink.  

 

Esta ferramenta foi desenvolvida e testada com financiamento da Agência dos EUA para o Desenvolvimento 

Internacional no âmbito do projeto ENVISION, liderada pela RTI International sob o acordo de cooperação No. AID-

OAA-A-11-00048.  O período de desempenho da ENVISION é de 30 de setembro de 2011 a 29 de setembro de 2019. 

 

 

Acrônimos 

ALB Albendazol  PC Quimioterapia Preventiva 

DCM Distribuidor Comunitário de Medicamentos  PPTE Probabilidade Proporcional ao Tamanho Estimado 

DQA Avaliação de Qualidade de Dados (AQD)  UAP Unidade de Amostragem Primária 

DQA-S 
Avaliação de Qualidade de Dados durante a 

Supervisão 
 SDP Ponto de Entrega de Serviço 

GAVI Aliança Global para Vacinas e Imunização  SOP Procedimentos Operacionais Padrão 

FL Filariose linfática  SSU Unidade Secundária de Amostragem 

IVM Ivermectin  STH Helmintíases transmitidas pelo solo 

M&A Monitoramento e Avaliação  TSU Unidade de amostragem terciária 

AMM Administração de medicamentos em massa  USAID 
Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional 

MOH Ministério da Saúde  FV Fator de verificação 

DTNs enças Tropicais Negligenciadas  OMS Organização Mundial da Saúde 

 

  



 

Glossário 

Os termos a seguir são usados em todas as diretrizes e na ferramenta DQA-S. 

 

Ponto de entrega de serviço: A prestação de serviços para DTNs pode incluir a prevenção de DTNs por meio de PC 

(SAFE para tracoma), gerenciamento da prevenção de morbidade e incapacidade e/ou tratamento de casos, entre 

outras possíveis intervenções.  O Ponto de Entrega de Serviços (SDP) refere-se ao nível administrativo mais baixo, 

escola ou ponto fixo onde ocorre uma intervenção que beneficia uma população (ou seja, prestação de serviços).  Para 

as doenças de PC, estas são tipicamente comunidades, aldeias ou escolas onde o PC foi realizado e os dados de 

tratamento são compilados a partir dos registros de tratamento ou editais pelo Distribuidor Comunitário de 

Medicamentos (CDD), professores ou profissionais de saúde.   

 

Nível de agregação de dados intermediário: Isso se refere a níveis administrativos, inferiores ao nível nacional, mas 

superiores ao nível de distribuição de medicamentos, onde ocorre a agregação de dados de PC. O número de níveis 

intermediários de agregação pode variar de acordo com os países. A ferramenta DQA-S proporciona até 4 níveis 

intermediários com o nível intermediário 1 representando o próximo nível após a comunidade, seguido pelo nível 2, 

etc.  Por exemplo, os dados podem ser enviados das aldeias (SDP) para uma unidade de saúde onde os dados são 

primeiro agregados (Nível de Agregação Intermediária [IAL 1)], depois a um distrito (IAL 2), seguido por uma região 

(IAL 3), e então os dados são enviados ao nível nacional. 

   

Documentos de origem: Ferramenta (s) de coleta de dados onde a entrega do serviço é registrada pela primeira vez.  

Para NTDs de PC, estes podem incluir registos de tratamento, folhas de registr de PC, registos de inventário no nível 

de distribuição, etc.  Para outras DTNs, estes podem incluir registos de pacientes, etc. 

 

Documentação/Disponibilidade de Relatórios: Porcentagem de documentos/relatórios de origem que podem ser 

recuperados.   

 

Documentação/Pontualidade dos Relatórios: Porcentagem de documentos/relatórios de origem compilados/ 

enviados até a data de vencimento.  

 

Documentação/Completude do Relatório: Porcentagem de documentos/relatórios de origem que contêm todos os 

dados necessários para indicadores.    

 

Fator de verificação: Relação do valor recontado do indicador para o valor informado.  Mede a precisão dos dados 

informados.  



 

Secção Um: Visão Global 

OBJETIVO DAS AVALIAÇÕES DE QUALIDADE DE DADOS DURANTE A SUPERVISÃO 

A qualidade dos dados de quimioterapia preventiva (PC) para doenças tropicais negligenciadas (DTNs) 

recebidas pelos programas nacionais é muitas vezes incompleta, não oportuna e de precisão questionável.  

Uma avaliação de qualidade de dados (DQA) pode ser conduzida por programas nacionais de DTNs em 

colaboração com parceiros de implementação como uma atividade independente para poder avaliar a 

qualidade dos dados reportados e do sistema de relatórios e a fim de permitir a adaptação programática 

para fortalecer o sistema baseado nesses resultados. 

 

Os programas nacionais de DTN são motivados a realizar uma DQA pelo menos uma vez a cada 3-5 anos.  

No entanto, a equipa de DTN também pode aproveitar as visitas de supervisão existentes para avaliar a 

qualidade dos dados e o sistema de relatórios.  Durante essas visitas, os supervisores podem revisar os 

dados do PC usando uma abordagem estruturada, discutir o status das melhores práticas em relação ao 

gerenciamento de dados com os responsáveis pela compilação de dados e criar um plano para tomar 

medidas para melhorar o sistema de relatórios.  Utilizando as visitas existentes para conduzir uma Avaliação 

de Qualidade de Dados durante a Supervisão (DQA-S), os supervisores podem ter um entendimento sobre 

o status do sistema de relatórios um sem custo adicional.   

 

Embora este guia e a ferramenta DQA-S descrevam o processo completo da DQA-S, os supervisores podem 

decidir incorporar partes da DQA-S na supervisão de apoio de rotina.  Por exemplo, algumas das perguntas 

da DQA-S podem ser incluídas nas listas de verificação de supervisão de suporte.   

 

Seja a DQA-S completa ou parte dela implementada, o objetivo é o mesmo: equipar os supervisores com 

uma estrutura padrão para avaliar a qualidade dos dados relatados e o sistema de relatórios como parte da 

supervisão, que podem usar para dar feedback aos funcionários das DTN e para fortalecer o sistema de 

relatórios.   

 

VISÃO GERAL DOS PASSOS DQA-S  

AOs passos para a DQA-S incluem:  

1. Identifique quais visitas de supervisão de suporte devem incorporar um componente de avaliação da 

qualidade dos dados. (Seção 2 deste guia) 

2. Treine os supervisores em nível central e distrital para conduzir a DQA-S ou para incorporar aspectos 

de uma DQA-s em suas visitas de supervisão de rotina. (Secção 2) 

3. Utilize o questionário DQA-S durante as visitas de supervisão de suporte selecionadas. (Secção 3) 

4. Forneça feedback durante as visitas de supervisão de suporte selecionadas com base nos resultados 

da DQA-S. (Secção 3) 

5. Sintetize descobertas em vários lugares DQA-S, identifique melhores práticas e desafios e faça 

alterações baseadas em evidências no sistema e nos processos de relatório de dados. (Secção 3) 

 

Secção Dois: Planificação e Logística  

2.1 ONDE UM  DQA-S DEVE SER CONDUZIDO 

Uma DQA-S pode ser conduzida em qualquer distrito ou subdistrito onde haja dúvidas sobre a qualidade 

dos dados relatados ou sobre o sistema de relatórios.  Por exemplo, um distrito ou subdistrito pode ser 

selecionado se uma pesquisa de avaliação de cobertura mostrar uma grande discrepância entre a cobertura 

relatada e a pesquisa, ou se houver dados questionáveis, inconsistentes, atrasados ou incompletos relatados 

ao longo do tempo.  Selecionar os lugares para a DQA-S é um processo objetivo, em vez de selecionar 

aleatoriamente os lugares a serem avaliados.   

 

2.2 QUANDO UMA DQA-S DEVE SER CONDUZIDA?  



 

Se a DQA-S visa avaliar a disponibilidade, a integridade e a pontualidade dos relatórios e/ou verificar os 

dados, a DQA-S deve ser realizada após os dados de DTN terem sido relatados do lugar selecionado ao 

próximo nível através dos canais de relatórios de rotina.  No entanto, é possível que um supervisor faça 

algumas das perguntas de avaliação do sistema durante as visitas de supervisão de apoio que ocorrem 

durante MDA.   

 

2.3 QUEM DEVE CONDUZIR UMA DQA-S? 

Qualquer supervisor responsável por garantir a qualidade da implementação do PC pode conduzir uma DQA-

S. Isto pode incluir Ministério da Saúde de nível central, Ministério da Saúde de nível distrital ou parceiros 

de implementação que realizam supervisão.  O supervisor deve comunicar as principais descobertas com o 

programa nacional de DTN, para garantir que quaisquer questões significativas e/ou melhores práticas 

identificadas possam ser integradas à adaptação programática. 

  

2.4 QUEM DEVE SER OS RESPONDENTES DE UMA DQA-S?  

O respondente de uma DQA-S deve ser o responsável individual pela compilação dos dados do PC naquele 

site.   

 

2.5 QUAIS INDICADORES DEVEM SER AVALIADOS DURANTE UMA DQA-S? 

Os indicadores específicos para avaliar na DQA-S devem ser determinados com base nas preocupações de 

dados do supervisor.  O questionário DQA-S inclui apenas 2 indicadores a serem avaliados, em comparação 

a 3-5 com uma DQA padrão.  Não é necessário que os mesmos 2 indicadores sejam avaliados por cada 

supervisor ou durante cada visita de supervisão.   

 

2.6 SUPERVISORES DE TREM PARA CONDUZIR UMA DQA-S 

O programa nacional de DTN e parceiros de implementação devem explicar o objetivo da DQA-S com os 

supervisores, percorrer as perguntas da DQA-S (incluindo o questionário e / ou as perguntas que são 

incorporadas em uma lista de verificação de supervisão de apoio) e discutir como interpretar os resultados.  

Durante o treinamento, os instrutores devem ressaltar aos supervisores a importância de fornecer feedback 

àqueles que ele/ela está supervisionando.   

 

Assim como acontece com a DQA padrão, durante o treinamento, o programa nacional de DTN e os 

parceiros de implementação devem definir "disponíveis", "completos" e "oportunos" para os propósitos da 

DQA-S. Por exemplo, você pode considerar:  

 

a) Se um relatório for enviado em um formato diferente do modelo utilizado pelo programa nacional de 

DTN, isso será considerado "disponível"?   

b) Se os dados foram informados por telefone ou via SMS e não há registo por escrito, como isso será 

considerado em relação a "disponível", "completo" ou "oportuno"?   

c) Um relatório precisa ter todos os pontos de dados preenchidos para contar como "concluído"?  Se um 

relatório tiver todos os indicadores inclusos na DQA-S, mas não existir outros dados, será contado como 

'concluído'?   

d) Quais são os prazos de envio para cada nível?   

e) Cada modelo de relatório possui um espaço para indicar a data em que foi enviado?  Caso contrário, 

como você determinará a "pontualidade"?   

 

  



 

Secção Três: Realizando uma DQA-S 

3.1 REVISÃO DA DISPONIBILIDADE, INTEGRIDADE E PONTUALIDADE DOS RELATÓRIOS   

O supervisor deve identificar os indicadores a serem avaliados neste lugar e, em seguida, revisar os 

documentos de origem disponíveis que foram submetidos ao lugar que está sendo avaliado. Ele ela deve 

responder às perguntas do questionário relacionadas à disponibilidade, completude e pontualidade dos 

relatórios.  Para quaisquer relatórios incompletos ou atrasados, o supervisor deve discutir com o entrevistado 

os motivos. 

     

Esforços devem ser feitos para acessar documentos de todas as unidades que se reportam ao site. Se algum 

documento estiver faltando, o supervisor deve prosseguir com a avaliação.     

 

3.2 VERIFICAÇÃO DE DADOS 

O supervisor deve identificar os indicadores a serem avaliados neste lugar e, em seguida, revisar os 

documentos de origem disponíveis que foram submetidos ao lugar que está sendo avaliado. Ele/ela deve 

recontar os valores que foram relatados para esse lugar para os dois indicadores e, em seguida, compará-

lo com o total relatado por esse lugar. Ele/ela deve calcular o fator de verificação, que é o valor 

recontado/valor relatado. Os fatores de verificação aceitáveis estão entre 0.90-1.10.  O supervisor deve 

discutir com o entrevistado se o fator de verificação cair fora da faixa aceitável, para entender o que causou 

a discrepância.   

 

3.3 AVALIAÇÃO DE SISTEMAS  

O supervisor deve então perguntar ao respondente as questões de avaliação de sistemas na ferramenta 

DQA-S.  Ele/ela deve classificar as respostas como Sim, Não, Parcialmente ou Não aplicável e registrar as 

razões para essa classificação na secção Comentários da ferramenta.   

 

3.4 DAR FEEDBACK AO RESPONDENTE 

O supervisor deve dar feedback ao respondente com base nas conclusões gerais da DQA-S. Isso deve 

incluir feedback positivo e construtivo, para garantir que o entrevistado saiba o que está funcionando bem e 

as áreas a serem melhoradas.  Se os dados forem inseridos na ferramenta DQA-S, o supervisor poderá usar 

os painéis internos para facilitar a identificação dos principais resultados e dar um feedback.   

 

3.5 SINTONIZAR CONCLUSÕES PARA A ADAPTAÇÃO PROGRAMÁTICA 

O supervisor deve assim sintetizar as descobertas, identificando questões de alta prioridade. Se a DQA-S 

foi usada em vários lugares, ele também deve sintetizar para reconhecer padrões ao longo de lugares e 

tempo.  Se os dados forem inseridos na ferramenta DQA-S, o supervisor poderá usar os painéis internos 

para facilitar essa análise e interpretação dos dados. Isso deve incluir se houver indicadores/lugares com 

indicadores que tenham fatores de verificação insatisfatórios ou disponibilidade, integridade ou oportunidade 

de relatar. O supervisor deve comunicar questões de alta prioridade com o programa nacional de DTN antes 

do planejamento para o próximo MDA, a fim de garantir que todas as lições aprendidas possam ser 

integradas à abordagem do próximo ano. É importante lembrar que, como os lugares avaliados com a DQA-

S foram selecionados propositalmente, e não aleatoriamente, os resultados não são generalizáveis em todo 

o programa DTN. Dito isso, eles podem lançar luz sobre questões sistêmicas que podem ser abordadas em 

várias áreas.   

 

  



 

Secção Quatro: Conclusão 

Uma DQA-S pode ser uma ferramenta útil para aproveitar as visitas de supervisão de suporte existentes, a 

fim de avaliar e dar feedback sobre a qualidade dos dados e a força do sistema de relatórios.  Os programas 

nacionais são incentivados a capacitar os supervisores para usar a ferramenta DQA-S ou incorporar seus 

componentes em listas de verificação de supervisão de suporte de rotina.  Os supervisores devem garantir 

que eles deem feedback ao respondente baseado nas questões-chave que a DQA-S apresenta e que 

comuniquem com o programa nacional de DTN uma síntese das questões de alta prioridade, a fim de facilitar 

o aprendizado e a adaptação programática. 


