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Este relatório detalha as percepções 
e oportunidades de actuação do 
projecto VxData e o processo que 
foi levado a cabo para as gerar.

Desde o início do projecto em Novembro de 2019, a equipa do projecto VxData 
gerou uma quantidade significativa de informações que foram documentadas 
através de vários relatórios, webinars e uma série de blogues.

Este relatório final serve de guia para uma compreensão mais detalhada das 
causas profundas da subutilização de dados no Quénia, Moçambique e na RDC. 
É também uma ferramenta para programas de imunização locais, parceiros 
globais e locais, especialistas técnicos e doadores para fazer mudanças com 
impacto dentro dos programas, e, em última análise, mudar a forma como os 
dados são recolhidos, controlados e utilizados para a tomada de decisões.
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Apesar dos progressos significativos, a 
imunização de rotina e a introdução de novas 
vacinas ainda enfrentam fortes desafios 
relacionados com a recolha e utilização 
de dados de qualidade para o planeamento, 
gestão e melhoria do desempenho. Dar 
prioridade e enfrentar adequadamente estes 
desafios é difícil sem compreender o contexto 
completo em que eles ocorrem.
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Neste projecto adoptamos uma abordagem 
centrada no ser humano para 
compreender os desafios na utilização 
de dados para a tomada de decisões nos 
programas alargados de imunização em 
três países — Quénia, República Democrática 
do Congo (RDC) e Moçambique.
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A nossa equipa realizou 198 entrevistas detalhadas 
e contextuais com trabalhadores e gestores de saúde 
da Comunidade até aos níveis nacionais.
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Através destas conversas, obtivemos uma compreensão 
mais detalhada dos factores que diminuem a 
COMPETÊNCIA e MOTIVAÇÃO dos participantes para 
utilizar os dados na tomada de decisões. Estes factores 
estão sintetizados no Quadro de 8 Causas do Problema. 
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Diagrama 
de 8 Causas 
do Problema 
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Por último, através de uma série de actividades de 
priorização e co-criação com as partes interessadas dos 
países, estas causas dos Problemas foram então utilizadas 
para gerar sete Áreas Prioritárias de intervenção.
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PLANEAMENTO

Melhorar o processo de 
orçamentação, envolvendo 
os decisores políticos e 
administrativos e fornecer 
atempadamente dados 
sobre os fundos 
efectivamente disponíveis

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤ ⬤ / M: ⬤ ⬤ ⬤  / D: ⬤ ⬤ ⬤

RECURSOS

Assegurar a disponibilidade 
constante de recursos 
básicos (tais como 
ferramentas de relatório, 
tempo de antena, 
transporte e Internet) 
necessários para o registo, 
gestão e acesso aos dados

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤ ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤ ⬤ ⬤

PESSOAS

Aumentar o número e as 
competências do pessoal 
competente em matéria de 
dados, especialmente nos 
níveis inferiores do sistema

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤

2

1 7

⬤ ⬤ ⬤ — Prioridade máxima
⬤ ⬤ — Prioridade Alta
⬤ — Prioridade média

K —  Quénia
M — Moçambique
D —  RDC

Chave

Áreas Prioritarias para Intervenção

FERRAMENTAS

Redesenhar ferramentas 
ao nível da Unidade para 
reduzir a carga de trabalho 
e apoiar melhor a tomada 
de decisões

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤ ⬤

Acelerar a introdução de 
dados e melhorar a 
acessibilidade dos dados 
no sistema DHIS-2

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤   /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤⬤

4

3

INTERACÇÕES

Promover interacções mais 
frequentes e nos dois 
sentidos em torno dos 
dados e da tomada de 
decisões entre actores a 
todos os níveis

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤  /  M: ⬤  /  D: ⬤

Melhorar a eficácia da 
supervisão, afastando-se 
das visitas pontuais da lista 
de verificação e passando a 
fornecer um feedback 
contínuo e construtivo ao 
longo do tempo.

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤

5

6
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O estudo visava compreender os pontos 
com dificuldades ligados à recolha, gestão 
e utilização de dados para a tomada de 
decisões pelos profissionais de saúde a 
todos os níveis do sistema no Quénia, Moz 
e RDC.
Dados de imunização de alta qualidade e oportunos 
são vitais para informar as decisões a nível 
Subnacional, Nacional e Global. Isto inclui decisões 
sobre como melhor alcançar as crianças, introduzir 
com sucesso novas vacinas, documentar o impacto, 
monitorar e melhorar o desempenho do programa de 
imunização, dar prioridade aos recursos e actividades, 
e empenhar-se na melhoria do desempenho (IDEA, 
2019; SAGE, 2019).

Os intervenientes globais e os governos nacionais 
reconhecem que a imunização de rotina e a 
introdução de novas vacinas ainda enfrentam fortes 
desafios relacionados com a recolha e utilização de 
dados de qualidade para o planeamento, gestão e 
melhoria do desempenho, mas poucos conseguem 
identificar quais as barreiras que mais importam 
(Akhlaq et al., 2016; Dougherty et al., 2014). 

Escolhemos uma abordagem Centrada no Ser 
Humano para identificar e continuar a explorar 
perspectivas únicas, comportamentos, desafios e 
necessidades não satisfeitas dos actores do sistema 
a nível das Unidades, Subnacionais e Nacionais. 
Acreditamos que ao envolvermo-nos com os actores 
do sistema como indivíduos e ao examinarmos o 
programa dos seus pontos de vista únicos, fomos 
capazes de oferecer novas perspectivas sobre desafios 
com décadas de existência.

Temas de Pesquisa

Com base na investigação secundária e entrevistas de especialistas, a nossa investigação centrou-se nas 
seguintes áreas temáticas: 

Experiências 
do dia-a-dia

Procurámos obter 
informações de 
trabalhadores e gestores 
de saúde a todos os 
níveis do sistema para 
compreender as suas 
actividades diárias, 
prioridades, 
necessidades, 
obstáculos e desafios. 
Isto ajudou-nos a 
compreender o pano 
de fundo mais amplo 
contra o qual o trabalho 
de imunização está a 
decorrer e ajudou-nos 
a fornecer uma visão 
adicional sobre os 
outros temas de 
pesquisa. 

Tomada 
de decisão

O nosso objectivo era 
obter uma melhor 
compreensão das 
decisões que estão 
actualmente a ser 
tomadas a todos os 
níveis do sistema. 
Também quisemos 
definir que 
informação está 
actualmente a ser 
utilizada, que 
informação está 
inacessível, não 
disponível no 
momento certo, ou 
totalmente em falta, 
e que informação 
é recolhida mas não 
utilizada.

Momentos 
de intercâmbio

Procurámos captar os 
principais pontos de 
interacção através dos 
diferentes níveis do 
sistema de 
imunização para 
compreender melhor 
como os actores a 
vários níveis estavam 
a interagir entre si e 
que informações 
(dados de imunização, 
feedback, pedidos, 
etc.) são trocadas. 
Além disso, 
exploramos como 
estas interacções têm 
um impacto positivo e 
negativo na recolha e 
utilização dos dados. 

Colecta dos 
dados e a sua 
importância 

Queríamos obter uma 
melhor compreensão 
das percepções e 
atitudes relativamente 
à recolha e utilização 
de dados. Em 
particular, exploramos 
a forma como os 
dados de boa 
qualidade são 
definidos pelos 
participantes e o valor 
que está a ser 
atribuído à recolha e 
utilização de bons 
dados para a tomada 
de decisões. 
Procurámos também 
avaliar os níveis de 
confiança nos dados 
para os vários actores 
do sistema e os 
factores que 
influenciam a forma 
como os dados são 
percebidos. 

Motivação

O nosso objectivo era 
compreender melhor 
os factores de 
comportamento 
intrínsecos e 
extrínsecos, incluindo 
incentivos financeiros 
e não financeiros que 
motivam os 
profissionais de saúde 
de forma positiva ou 
negativa, barreiras ao 
cumprimento de 
protocolos 
relacionados com 
dados, desejo e 
prática relacionados 
com adaptação e 
resolução de 
problemas, e outras 
áreas de 
comportamento 
inerentes à gestão, 
notificação e utilização 
de dados para 
programas de 
imunização. 

Histórico do Projecto
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Cronograma & Actividades

1. Planeamento
Com início em finais de 2019, a Fase 
de Planeamento deu à equipa do 
projecto uma oportunidade de 
envolver a Fundação Bill & Melinda 
Gates e outros intervenientes globais 
chave e alinhar-se com os objectivos 
do estudo. 

2. Descoberta
A Fase de Descoberta consistiu numa 
rápida revisão da literatura para gerar 
perfis de países e identificar as lacunas 
nos órgãos existentes em torno da 
utilização e recolha de dados do 
programa de imunização, com especial 
ênfase na forma como os dados estão 
a ser utilizados para a tomada de 
decisões por vários actores a todos os 
níveis do sistema de saúde. Além 
disso, foram realizadas entrevistas de 
especialistas para explorar melhor as 
actuais lacunas de conhecimento. Os 
dados e conhecimentos descobertos 
através destas actividades informaram 
os Temas de Pesquisa (ver página 
anterior). 

3. Pesquisa de Campo 
e Documentação
A partir do início de 2020, durante a 
fase de Pesquisa de Campo e 
Documentação, equipas nacionais e 
mundiais realizaram uma investigação 
qualitativa aprofundada, respeitando 
os protocolos de segurança 
relacionados com a COVID. No final da 
investigação de campo em cada país, 
concluímos um relatório inicial que 
distribuímos às partes interessadas 
para feedback. 

4. Síntese e Disseminação
Durante a fase de Síntese e 
Disseminação, equipas dos três países 
identificaram temas comuns, causas 
profundas, desafios e diferenças entre 
os países. Esta informação foi captada 
nos Achados entre Países. Workshops 
realizados em cada país, validaram 
ainda mais as nossas conclusões e 
geraram oportunidades específicas de 
intervenção para cada país, bem como 
entre países. Estas estão todas 
documentadas aqui neste Relatório 
Final.

Devido à pandemia da COVID-19, que 
levou a encerramentos em todo o 
mundo, as nossas linhas de tempo 
foram alargadas permitindo que a 
equipa articulasse a nossa 
metodologia, actividades, equipas e 
cronogramas para esta nova realidade 
mundial. 

Entrevistas com 
especialistas

Pesquisa de 
Campo no 

Quénia

Reunião 
de abertura

Relatório 
Inicial do 
Quénia

Revisão 
da Literatura 

Pesquisa de 
Campo em 

Moç.

Relatório 
Inicial de 

Moç.

Pesquisa 
de campo 

da RDC

Relatório 
Inicial da 

RDC
Resumo dos 

Achados entre 
Paises

Workshops no 
Quénia, Moç, 

e RDC
Relatório 

Final

1

2

3

4

Jan-Feb, 2020 Sep-Oct, 2020 Jan-Feb, 2021

Jul, 2021 Jul-Sep, 2021 Nov, 2021 

Dec-Jan, 2020

Dec, 2019



Projecto VxData

Síntese dos achados dos Países
v. 4 Novembro 2021

16

Sumário
Executivo

Histórico
do Projecto

Mapeamento
do Sistema

Causas 
do Problema

Áreas 
Prioritárias

1

3

4

5

22
Histórico
do Projecto

Metodologia

Uma abordagem Centrada no ser 
humano permite uma perspectiva 
empática do mundo, onde as 
pessoas que encontramos actuam 
como a fonte central de direcção 
e a referência chave para o 
desenvolvimento de soluções para 
os seus problemas primários.

Ser Centrado no ser humano é considerar sistemas 
complexos da perspectiva das pessoas que os irão 
utilizar ou ser afectadas por eles. Requer também uma 
abordagem colaborativa, razão pela qual a Sonder 
Collective, JSI, os Programas Nacionais de Imunização 
e a Fundação Bill & Melinda Gates trabalharam em 
conjunto para conceber e executar esta pesquisa 
específica do contexto, assegurando que uma 
variedade representativa e equitativa de vozes e 
perspectivas fosse ouvida e compreendida.

Ao investigar as experiências, motivações e pontos 
com problemas dos indivíduos que constituem o 
ecossistema de dados de imunização, procurámos 
obter conhecimentos fundamentados e específicos 
e compreender as causas profundas por detrás dos 
desafios. Durante um período de um ano, no Quénia, 
Moçambique e na RDC, realizámos actividades de 
pesquisa contextual e observacional a todos os níveis 
do sistema. 

As páginas seguintes descrevem os métodos 
específicos que foram utilizados para recolher 
e analisar os dados deste estudo.

Métodos de Pesquisa

Entrevistas contextuais
Realizámos entrevistas detalhadas com profissionais e 
gestores de saúde a todos os níveis do sistema. Estas 
entrevistas foram realizadas principalmente no local 
de trabalho principal do participante (unidade de 
saúde para profissionais de saúde e nos gabinetes Sub 
Nacional ou Nacional do Ministério da Saúde* para 
gestores) utilizando guias de entrevista 
semi-estruturados e ferramentas visuais para mapear 
os desafios, ferramentas utilizadas e interacções dos 
participantes. 

 *Em Moçambique e na RDC, as entrevistas foram 
realizadas no exterior, devido aos protocolos COVID-19. 

Observação e passagens
Durante as observações em sessões de imunização de 
várias horas, procurámos compreender processos e 
desafios que podem ser difíceis de articular, 
interacções e papéis dos profissionais de saúde, 
protocolos e aderência, fórmula e ferramenta 
informal, utilização e desafios, e utilização de dados 
informais e de trabalho. 

Também utilizámos o método dos walkthroughs, onde 
pedimos aos profissionais de saúde que nos falassem 
sobre um determinado cenário, actividade ou 
momento no tempo. Sempre que possível, pedimos 
aos actores que apresentassem exemplos ou 
recriassem eventos para os pesquisadores, 
permitindo-nos observar e fazer perguntas em 
intervenções chave.
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Metodologia cont.
Estudo de Auto-Documentação*
Em Moçambique, para além das nossas actividades 
contextuais e observacionais, e como parte da nossa 
abordagem revista de pesquisa COVID-19, a equipa 
testou uma Actividade de Auto-Documentação 
baseada no WhatsApp para explorar mais 
profundamente as nossas principais áreas temáticas 
de pesquisa e para preencher lacunas.

Utilizando as indicações diárias da WhatsApp durante 
um período de 4 dias, o nosso objectivo era recolher 
"pistas fragmentadas" sobre as rotinas diárias de um 
indivíduo, sistemas de valores e pressões e influências 
externas. Esta informação é difícil de recolher no 
contexto mais formal das entrevistas presenciais, 
onde o tempo, as pressões laborais, o ambiente 
formal, e outras distracções desempenham um papel 
importante. Enquanto que durante o estudo principal 
procurámos ser estruturados e abrangentes, aqui 
procurámos ser mais práticos, exploratórios, e 
abertos. 

*Esta actividade só foi conduzida em Moçambique para 
ajustar as lacunas do protocolo revisto COVID-19. 

Processamento e análise de dados
Durante as nossas entrevistas, observação e 
actividades interactivas, recolhemos dados através de 
gravador de voz/áudio (com o consentimento escrito 
ou verbal do participante), e anotações, bem como 
através de ferramentas de pesquisa visual.

Estes dados foram rigorosamente analisados através 
de uma técnica chamada gerações de percepções'. 
Esta é uma abordagem de HCD à análise de dados que 
reúne investigadores e partes interessadas para 
processar interactivamente os dados em bruto 
recolhidos em perspectivas  significativas. A partir 
desta análise surgiram padrões e temas.

No Quénia, a equipa pôde encontrar-se pessoalmente 
durante e após a pesquisa, para realizar actividades de 
síntese e análise de dados, culminando num workshop 
presencial em Nairobi, em Fevereiro de 2020. 

Contudo, com o início da pandemia da COVID-19, 
tivemos de redesenhar a nossa abordagem, 
ferramentas e composição da equipa para enfrentar 
os desafios de um contacto reduzido a nenhum 
contacto presencial possível e equipas em todo o 
mundo durante a investigação e análise das nossas 
duas últimas geografias.

Como tal, em Moçambique e na RDC, no final de cada 
dia de pesquisa, os pesquisadores fizeram o balanço 
por telefone dos membros da equipa internacional, 
retransmitindo os seus comentários, destaques e 
observações da entrevista, bem como as percepções 
sobre os temas do estudo.  

No final de cada semana, o grupo de investigação 
reuniu-se, pessoalmente ou virtualmente, para 
aprofundar as entrevistas, pensar em padrões e 
identificar áreas chave para a necessidade de mais 
sondagens. As notas foram documentadas 
electronicamente durante estas sessões. 

Locais de estudo e participantes
Usando a metodologia de pesquisa Centrada no ser 
humano,  a abordagem de investigação procurou 
optimizar a profundidade dos conhecimentos 
recolhidos, aumentando o nível de rigor qualitativo, 
em vez de se concentrar num maior número de 
participantes. 

Como resultado, a selecção do local reflectiu 
pequenos tamanhos de amostra constituídos por 
indivíduos estrategicamente seleccionados. Isto 
permitiu que a equipa realizasse compromissos ricos e 
aprofundados, cobrindo ao mesmo tempo uma vasta 
gama de intervenientes, geografias e situações.

Selecção de Participantes

Os participantes foram cuidadosamente seleccionados 
para se certificarem de que havia uma selecção 
cuidadosa tendo em consideração o nível do sistema, 
o papel, a educação, a experiência profissional, o 
ambiente de trabalho, o sexo e a idade.

Selecção dos Condados/Províncias/Distritos

Os locais de estudo foram estrategicamente 
escolhidos em cada país com base em critérios tais 
como nível de urbanização, volume de pacientes 
dentro das unidades, nível de desempenho, nível de 
digitalização e pesquisa ou intervenções actuais em 
jogo.

Tendo em conta estes critérios, as áreas geográficas 
detalhadas na página seguinte, foram selecionadas 
para este estudo.
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Metodologia cont.
Locais de estudo: 
Repartições Geográficas

Quénia
Condado de Mombaça: 
Predominantemente Urbano
Um condado predominantemente urbano, o condado de 
Mombaça está localizado na parte sudeste da região costeira do 
Quénia. Mombaça faz parte do JKP, um bloco económico que 
reúne os seis condados costeiros do Quénia. É o lar do Hospital 
Coast General Level Five e a sua cobertura de imunização no 
condado situa-se nos 73%.

Condado de Kiambu: Peri-urbano
O condado de Kiambu, o condado peri-Urbano, situa-se na 
região Central, fazendo fronteira com o condado de Nairobi, a 
sul. Em 2016, o condado tinha uma cobertura de imunização de 
89% (51.419) entre as crianças com menos de um ano de idade. 

Condado de Kakamega:
Predominantemente Rural
O Condado de Kakamega, um condado rural, está localizado na 
parte ocidental do Quênia. É o segundo condado mais populoso, 
atrás de Nairobi, com a maior população rural. 16,7% da 
população está a menos de um quilómetro de distância da 
unidade sanitária mais próxima e cerca de 62% das crianças do 
Condado de Kakamega estão totalmente imunizadas.

Moçambique
Província de Maputo:  
Predominantemente Urbana
A Província de Maputo está localizada no sul do País, fazendo 
fronteira com a África do Sul. A Província de Maputo é pequena 
mas densamente povoada, com uma população estimada em 
1,9 milhões de habitantes.

Província de Nampula: Peri-urbano e Rural
A província de Nampula situa-se na parte norte do país e é a 
província mais populosa de Moçambique, com 5,8 milhões de 
habitantes. Nampula tem um hospital de referência que serve 
a província e a região norte. 

Província da Zambézia: 
Predominantemente Rural 
A Zambézia encontra-se na região centro do país e é a 
segunda província mais populosa de Moçambique. Tem uma 
população de 5,11 milhões de habitantes (censo de 2017) e é 
considerada uma província de baixo desempenho para o 
programa de imunização com uma cobertura de 50% para 
crianças totalmente imunizadas.

RDC
Província de Kinshasa: 
Predominantemente Urbana
O território desenvolvido de Kinshasa é o lar de mais de 10 
milhões de habitantes. Devido à sua demografia, a 
cidade-província de Kinshasa representa 34,2% de toda a 
população urbana da RDC. 

Província de Equador:  Peri-urbano
Localizada no noroeste da RDC, a província de Equador cobre 
403.292 km² ou 17% do território. Tem mais de 6 milhões de 
habitantes, ou seja, 10,7% da população nacional.  

Província de Haut Katanga: 
Predominantemente Rural
A província de Haut Katanga é uma importante encruzilhada, 
delimitada por três províncias do país. A população de Haut 
Katanga é estimada em quase 5,7 milhões e alberga 5% da 
população total e 18% da população urbana da RDC

Quênia Moç RDC

Total 83 64* 64

Nacional 3 4 3

Distrito/ 
Província/ 
Antenne

11 8 15

Sub-condado/ 
Distrito/ Zona 37 23 15

Unidade 30 16 28

Comunidade 0 1 2

Observações 
e Actividades de 
Documentação 
Própria

2 12 1

Nota: Este quadro representa a quantidade de entrevistas 
e actividades realizadas e não o número de participantes 
individuais. 

*O Estudo de Auto-Documentação, que só foi realizado 
em Moçambique, foi realizado com 10 participantes, que 
já tinham participado no estudo. 



Projecto VxData

Síntese dos achados dos Países
v. 4 Novembro 2021

19

Sumário
Executivo

Histórico
do Projecto

Mapeamento
do Sistema

Causas 
do Problema

Áreas 
Prioritárias

1

3

4

5

22
Histórico
do Projecto

Nota sobre os efeitos da COVID-19 no trabalho
Em Março de 2020, quando a 
pandemia da COVID-19 foi atingida, 
a equipa tinha completado toda a 
investigação no Quénia e uma 
viagem exploratória inicial na RDC. 
Tal como a maioria dos trabalhos 
em curso nessa altura, as nossas 
actividades planeadas tiveram de 
ser suspensas devido à 
incapacidade da equipa de viajar 
e realizar investigação presencial 
nas unidades de saúde.

COVID-19: Os seus efeitos na pesquisa

Com os membros da equipa espalhados por todo 
o mundo, e proibições de viagem cada vez mais 
rigorosas em vigor, tornou-se claro para a equipa 
que seria necessária uma nova abordagem de 
pesquisa para completar o trabalho de campo 
da RDC e de Moçambique. Uma vez que as 
observações e as actividades cartográficas 
interactivas são fundamentais para a nossa 
abordagem, a realização da investigação através 
de vídeo parecia pouco provável de produzir 
resultados desejáveis. Em vez disso, a nossa equipa 
decidiu recrutar e formar uma nova equipa de 
investigadores locais para conduzir as entrevistas, 
com a equipa global a colaborar estreitamente 

e a orientá-los remotamente ao longo do processo. 
Os depoimentos diários entre as equipas locais e 
globais asseguraram a qualidade dos dados. A equipa 
principal do projecto que assumiu a liderança na 
síntese dos dados garantiu que nos mantivemos fiéis 
aos nossos objectivos e mantivemos a coerência com 
o trabalho já concluído.

Como o trabalho de campo em Moçambique 
e na RDC foi conduzido entre Setembro de 2020 
e Fevereiro de 2021, no meio da pandemia da 
COVID-19, é importante notar que as nossas 
conclusões podem ser afectadas. Devido a medidas 
preventivas e pressões adicionais sobre o sistema 
de saúde, os trabalhadores e gestores da saúde 
foram mais sobrecarregados do que o habitual 
durante a pandemia. 

Embora a pandemia tenha provavelmente tornado 
certos desafios mais agudos, com base na experiência 
da nossa equipa a trabalhar em Moçambique e na 
RDC, o impacto da pandemia nas conclusões do 
estudo foi mínimo. 

COVID-19: Os seus efeitos na co-criação

Uma parte importante do processo de Pesquisa 
Centrado no Ser humano, é o processo de co-criação, 
que permite aos utilizadores e aos principais 
interessados, participar activamente na validação dos 
resultados e na identificação e criação de 
oportunidades e recomendações. Estas são 
geralmente feitas em extensos workshops presenciais. 
Com o COVID-19, a equipa desenvolveu múltiplas 
estratégias para incluir os utilizadores no processo 

sem serem presenciais e os programas de imunização 
de estiramento vertical. Os workshops virtuais foram 
concebidos para preencher esta lacuna. Espalhados 
por vários dias e apenas horas de cada vez, estes 
workshops envolveram actores-chave e partes 
interessadas no processo de co-criação, sem ocupar 
muito tempo da sua exigente carga de trabalho. Isto 
tornou o processo de co-criação mais intrincado do 
que o habitual e pode ter tido um efeito nos 
resultados obtidos durante estas actividades.
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Visão geral do mapeamento do sistema

Esta secção fornece uma visão geral 
do sistema de PAV entre países e 
destaca os principais actores do 
programa de imunização em cada 
país.

Visão geral do sistema

O diagrama de Síntese do Sistema na página seguinte 
mapeia os actores-chave que se envolvem com dados 
de imunização em cada país, com setas que indicam 
linhas de comunicação de baixo para cima e 
interacções significativas, fornece clareza sobre os 
pontos de entrada de intervenção que são 
frequentemente ocultados quando se olha para um 
sistema em geral

O Quénia e a RDC são ambos sistemas 
descentralizados, o que se reflecte nas interacções 
mais complexas dentro dos níveis subnacionais. Em 
Moçambique, onde a maioria das decisões são 
tomadas a nível nacional, os dados são mais 
directamente canalizados para o topo. 

Perfis dos actores

O diagrama de Síntese do Sistema na página seguinte 
mapeia os actores-chave que se envolvem com dados 
de imunização em cada país, com setas que indicam 
linhas de comunicação de baixo para cima e 
interacções significativas, fornece clareza sobre os 
pontos de entrada de intervenção que são 
frequentemente ocultados quando se olha para um 
sistema em geral. 

Para uma visão mais detalhada de cada sistema, bem 
como perfis aprofundados de cada actor-chave, consulte 
os relatórios a nível nacional referidos na página 66 deste 
documento. Para uma discussão adicional das diferenças 
nas três áreas geográficas, consultar a visão geral das 
Áreas Prioritárias na página 41. 



Projecto VxData

Síntese dos achados dos Países
v. 4 Novembro 2021

22

Sumário
Executivo

Histórico
do Projecto

Mapeamento
do Sistema

Causas 
do Problema

Áreas 
Prioritárias

1

3

4

5

2

3
Mapeamento
do Sistema

Visão geral do Sistema

https://bit.ly/KenyaSystemOverview_EN
https://bit.ly/KenyaSystemOverview_EN
https://bit.ly/DRCSystemOverview_en
https://bit.ly/DRCSystemOverview_en
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Nível comunitário  (entre países)

"Quando é altura de criar o relatório [mensal], 
há muitos registos a fotocopiar porque uma 
cópia deve ficar consigo, outra deve ficar na 
farmácia, e outra com a Enfermeira de 
Imunização. Por vezes acabamos por gastar 
30 a 40 mts [~$0,50]". 

- Moçambique

A nível comunitário, o foco principal é o envolvimento dos membros da 
comunidade, a recolha de dados relevantes para ajudar as Unidades a 
compreender a sua área de captação, bem como a coordenação com 
as Unidades para implementar actividades de divulgação.

ACTORES-CHAVE

● Utilização de ferramentas 
improvisadas durante os 
compromissos com a comunidade, 
o que acaba por reduzir a qualidade 
dos dados

● As actividades de divulgação são 
planeadas mais com base em quem 
as financia, do que no que se sabe 
sobre as necessidades da 
comunidade

● Alguns inquiridos notaram uma falta 
de confiança da comunidade no 
sistema de saúde.

PRINCIPAIS DESAFIOS
Profissional de Saúde 
Comunitária
Objectivo: Garantir que a minha 
comunidade obtenha serviços de 
saúde adequados, estabelecendo 
uma ligação entre a comunidade 
e a unidade.  

Decisões:
● Que crianças faltam vacinas com 

base em visitas domiciliárias para 
as encaminhar para a clínica ou 
informar a clínica para planear o 
alcance

● Quais os agregados familiares 
com que se deve seguir e 
acompanhar

● Que temas cobrir na minha 
sessão de educação comunitária
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Nível das unidades  (entre países)

"Porque era um número elevado de 
habitantes, os números eram elevados, por 
isso eram 11.840, mas quando fizemos  a 
contagem... o número reduziu para 11.424. 
Fizemos esta contagem, casa por casa... 
tínhamos a certeza porque vimos os alvos, e 
não havia incoerência nos dados, por isso os 
valores anómalos estão para além de nós".  - 
RDC

Um objectivo principal a nível das Unidades é fornecer serviços de imunização 
atempados e de qualidade a todos os pacientes que chegam em qualquer dia 
em particular e para que a Unidade cumpra os seus objectivos anuais de 
desempenho. O registo dos dados de imunização e a sua comunicação aos 
níveis superiores é também uma responsabilidade, mas 
é considerada uma função central apenas enquanto puder ser ligada aos 
serviços que a Unidade fornece (ex. ajudar a manter as vacinas em stock, 
assegurando que todas as crianças sejam vacinadas).

ACTORES-CHAVE

Enfermeira 
de imunização
Objectivo: Prestar um serviço 
atempado e de qualidade aos 
clientes e minimizar os 
incumpridores através da 
educação e divulgação. 

Decisões:
● Como priorizar as minhas 

actividades quotidianas, em 
especial como gerir o fluxo de 
crianças para a vacinação.

● Quando registar os dados de 
imunização nas duas 
ferramentas diferentes.

● Quando acompanhar as 
desistências 

● Onde realizar acções de 
sensibilização e educação

Responsável 
pela Unidade
Objectivo:  Assegurar o bom 
funcionamento das unidades e o 
cumprimento dos objectivos.

Decisões:
● Planeamento de extensão e 

como localizar/rastrear 
desistências

● Acções de supervisão quando as 
directrizes não são seguidas

● Priorização de recursos 
● Como resolver problemas de 

emergências como rupturas de 
stock

● Eu decido como parte de um 
grupo:

● Quando encomendar vacinas 
(podem ser tratadas por alguém 
que eu supervisione)

PRINCIPAIS DESAFIOS

● Pessoal insuficiente para conduzir as 
actividades do PAV levando a uma 
sobrecarga de pessoal 

● Transporte, combustível e manutenção 
insuficientes dos veículos necessários 
para realizar esforços de divulgação, 
recolha de stock, etc.

● Falta de credito e Internet para comunicar 
com outros actores e comunidades

● Falta de infra-estruturas de 
escritório/unidades (por exemplo, ar 
condicionado, água para limpeza e 
preparação de pacotes de gelo, 
computadores, electricidade para 
frigoríficos, etc.)

● Falta de formação suficiente do pessoal 
(por exemplo, sobre como preencher 
correctamente as ferramentas)

● Falta de materiais e ferramentas
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"Geralmente é muito apertado, não 
analisamos porque não há muitos de nós 
[gestores de dados], por exemplo [...] se são 
realmente duas pessoas que têm de analisar 
os dados de 40 Unidades, pode-se ver como o 
trabalho é pesado, e temos de o fazer a 
tempo, caso contrário..." - RDC

Este nível desempenha um papel central no programa de imunização. 
Todos os dados ao nível das unidades são digitalizados aqui. O acesso fácil 
e frequente ao Responsável da Unidade torna este nível perfeitamente 
posicionado para defender uma boa recolha de dados e corrigir quaisquer 
práticas indesejáveis. Além disso, este nível desempenha também um 
papel fundamental na operacionalização das políticas de PAV 
apresentadas aos níveis superiores.

ACTORES-CHAVE

Gestor do PAV/ 
Enfermeira Chefe
Objectivo:Sou responsável pelas 
actividades do PAV nas Unidades e 
o meu objectivo é assegurar o bom 
funcionamento do programa de 
PAV na minha área. 

Decisões:
● Soluções para os desafios diários 

da gestão de stocks e dos 
programas de imunização

● Quando acompanhar as 
discrepâncias de dados

● Como reatribuir o stock se 
houver falta de Vacinas

● Microplano 

HIRO/ Gestor de Dados
Objectivo: Garantir a introdução de 
dados completos e exactosno DHIS-2 
em tempo e dados é analisado. 

Decisões:
● Padrões de qualidade para os 

dados introduzidos no DHIS-2
● Quais os dados a priorizar na 

análise e na elaboração de 
relatórios

● Sobre que dados notificar a 
equipa / agir.

● Quais os dados a priorizar nos 
relatórios durante as reuniões 
mensais de revisão

● Como resolver os problemas de 
discrepância de dados com as 
unidades

PRINCIPAIS DESAFIOS
● Veículos de transporte e combustível 

insuficientes para conduzir a supervisão e 
o alcance, recolha de stock, etc.

● Falta de infra-estruturas (por exemplo, 
telefone, computadores, impressoras, 
internet, espaço de escritório, 
electricidade, etc.) 

● Falta de ferramentas de papel 
actualizadas

● Processo demorado de validação e 
introdução de dados

● Elevada rotação do pessoal das unidades, 
o que provoca uma necessidade de mais 
visitas de supervisão e fiscalização

● Falta de crédito / internet para comunicar 
com outros actores

● Falta de contribuição para a tomada de 
decisões e atribuição de fundos e 
feedback de níveis superiores

Sub-Condado/ Distrito/ Nível de zona (entre países)
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Nível do condado/Província (entre países)

"Um dos maiores desafios é tentar convocar 
estas reuniões durante três dias. Não é muito 
barato, por isso, por vezes faltam-nos os 
fundos para reunir todas as Unidades e 
Sub-Condados". - Quénia

Este nível supervisiona, analisa e verifica a qualidade da entrada de dados 
de imunização no DHIS2 a partir dos níveis inferiores e toma decisões 
estratégicas sobre o programa PAV. Muitas decisões de financiamento 
também acontecem a este nível, especialmente no Quénia mais 
descentralizado e na RDC, mas na sua maioria estão fora do controlo do 
pessoal técnico de imunização

ACTORES-CHAVE

Gestor do PAV/ 
Logístico*
Objectivo: Assegurar um 
programa de PAV de bom 
funcionamento e bom 
desempenho na minha área.  

Decisões:
● Identificar quais as áreas com 

fraco desempenho e 
acompanhar com intervenções 
e recursos adequados

● Distribuir/re-distribuir o stock

● Ajudar a estabelecer objectivos

* Isto pode ser dividido em dois papéis 
distintos, dependendo do contexto e da 
necessidade..

HIRO/ Chefe de 
Informação sobre 
saúde
Objectivo: Garantir que os 
dados para a minha área sejam 
completos, precisos e 
analisados para se obterem 
conhecimentos.

Decisões:
● Quando/onde/como devem 

ser efectuados controlos de 
qualidade dos dados

● Quais os conjuntos de dados a 
analisar e como socializar os 
resultados

● Ajudar a estabelecer objectivos

● Insuficiência de pessoal e falta de 
formação técnica e de gestão

● Falta de recursos suficientes para 
actividades de divulgação e supervisão

● Falta frequente de stock e problemas 
com transporte para distribuição de 
stock

● O planeamento não corresponde aos 
fundos disponíveis, causando 
problemas de cooperação e impacto 
na motivação/ desempenho do 
pessoal

● Falta de infra-estruturas (por exemplo, 
telefone, computadores, impressoras, 
Internet, espaço de escritório, 
electricidade, etc.)

● Falta de crédito/megas para 
comunicar com outros actores

PRINCIPAIS DESAFIOS
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A nível nacional  (entre países)

"Tem alguém a lamentar-se por não ter 
vacinas no seu Depósito. Quando se abre o 
sistema, diz-se que eles têm 1000s de vacinas, 
por isso, fica-se como... "Mas eu vejo no seu 
CHANJO". É aí que alguém dirá 'NÃO! NÃO! 
NÃO! Isso não foi actualizado, o meu assim e 
assim está de licença'". - Quénia

O nível Nacional impulsiona actividades de planeamento, tais como 
o estabelecimento de metas anuais. Assumem também um papel de 
monitoria, ao rever dados para tendências e desempenho, e estão 
encarregados da cadeia de fornecimento de vacinas. Por último, 
trabalham com os parceiros para garantir fundos e fornecimentos. 

Actores- Chave ● O financiamento do programa depende 
em parte de parceiros externos, o que cria 
ferramentas e processos paralelos e uma 
luta de poder sobre quem toma decisões 
estratégicas e é dono dos dados; os 
processos internos de financiamento são 
longos e burocráticos, o que torna difícil 
a realização de tarefas básicas. 

● Os números oficiais da população que 
devem ser utilizados para planeamento, 
estabelecimento de metas e no DHIS-2 são 
frequentemente extrapolados (e, portanto, 
imprecisos) e podem estar vários anos 
desactualizados (devido a lacunas no 
censo)".

● Falta de formação suficiente sobre novos 
indicadores para o nível Nacional e 
formação em gestão para gestores a todos 
os níveis.

● Stock nacional de vacinas fora do controlo 
do programa do PAV. 

PRINCIPAIS DESAFIOS

Gerente de M&E/Dados  
Objectivo: Monitorar o 
desempenho da imunização, 
programa e taxas de cobertura 
de rastreio

Decisões:
● Como e quando analisar dados 

para identificar tendências
● Identificação dos instrumentos 

de dados a rever e reformatar
● Ajudar a definir a meta anual e 

os números de cobertura de 
desempenho

ACTORES-CHAVE
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Diagrama 
das 8 Causas 
do Problema
Identificámos 8 Causas do 
Problema para subutilização de 
dados para a tomada de decisões: 
Acesso, Tempo, Ferramentas 
e Protocolos, Conhecimento, 
Condições de Trabalho, Confiança 
nos Dados, Tomada de Decisões 
e Influência. Estes podem ser mais 
organizados em torno de dois 
factores - Pouca Competência e 
Pouca Motivação para utilização. 

Um levantamento exaustivo de todas as causas e 
sub causas que contribuem para o problema global 
são representados como diagramas de espinha 
de peixe, que estão resumidos nas páginas 
seguintes. Os pontos colocados junto a causas 
individuais indicam a sua importância relativa do 
ponto de vista dos participantes na nossa 
investigação e nos workshops. Causas 
contribuidoras, que os participantes identificaram 
como sendo da mais alta prioridade para abordar, 
são discutidos de forma mais detalhada. 

Para mais detalhes e informações sobre como este diagrama 
foi gerado, consulte por favor o Breve relatório dos achados 
entre Paises e Quadro Miro. 

Clique para ver 
a estrutura em 
escala real

https://bit.ly/Cross-country_PT
https://bit.ly/Cross-country_PT
https://bit.ly/RootCausesMiro_EN
https://bit.ly/RootCauses_P
https://bit.ly/RootCauses_P
https://bit.ly/RootCauses_P
https://bit.ly/RootCauses_P
https://bit.ly/RootCauses_P
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A nossa capacidade de incluir 
ou utilizar com sucesso 
dados no processo de 
tomada de decisões é 
limitada por factores 
externos, bem como pelas 
nossas próprias lacunas de 
conhecimento.

Acesso

Não temos acesso 
aos dados 
necessários para
 a tomada de 
decisões.

Tempo

Não temos 
tempo 
suficiente para 
incorporar 
dados na nossa 
tomada 
de decisões.

Ferramentas 
& Protocolo

As nossas 
ferramentas 
e protocolos não 
apoiam nem 
encorajam a tomada 
de decisões 
orientadas 
por dados.

Conhecimento

Não sabemos como 
interpretar ou agir 
correctamente em 
relação aos dados 
que temos.

Pouca Competência 
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Acesso
Não temos acesso aos dados necessários 
para a tomada de decisões.

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

●●●
Sistema/redes lentas
As questões de rede frustram os 
esforços para introduzir dados 
no sistema. O servidor DHIS-2 
também tende a ser muito lento, 
especialmente durante os 
períodos de pico, quando todos 
tentam aceder ao mesmo tempo.

▶ HISTÓRIA DO CAMPO:
Janvier, director da Divisão de Saúde 
de uma província, supervisiona 18 
zonas rurais de saúde que não têm 
Internet estável. Isto torna 
extremamente difícil para eles a 
utilização do DHIS-2. Para introduzir 
os seus dados, todas as zonas 
precisam de enviar alguém ao seu 
escritório central ou utilizar dados 
móveis para transmitir a informação 
à sua equipa sobrecarregada de 
trabalho para introduzir. Por vezes, 
a própria Internet do seu escritório 
não funciona, o que dificulta não só 
a sua capacidade de planear e gerir 
a sua província, mas também a sua 
relação com o escritório de dados a 
nível nacional. (RDC)

●●●
Manual, processo 
de introdução de dados 
de trabalho intensivo
Os relatórios manuscritos em 
papel são difíceis de ler e 
ocasionalmente são danificados, 
o que exige que os Responsáveis 
de Registos façam o 
acompanhamento com as 
Unidades para verificar os dados. 
Muitas vezes as versões 
pré-impressas actualizadas são 
atrasadas na sua disponibilidade 
a todos os níveis, exigindo a 
utilização de formulários antigos 
ou tendo de improvisar com 
versões desenhadas à mão. 
Inconsistências entre os sistemas 
digital e papel também retardam 
o processo, o que significa que os 
dados nem sempre estão 
disponíveis no sistema quando 
são necessários.

●●
Utilização de fundos 
pessoais
Os gestores podem ter de utilizar 
os seus próprios fundos para 
pagar a Internet de que 
necessitam para fazer o seu 
trabalho. Quando não têm meios 
para o fazer, perdem o acesso 
aos dados.

●●
Falta de espaço de 
trabalho adequado
O ambiente do escritório pode 
não ser propício ao trabalho. 
Falta de electricidade, ruído alto, 
calor elevado, ou mobiliário 
inadequado tornam 
extremamente difícil a 
concentração na tarefa em mãos.

●
Erros DHIS-2
O sistema DHIS-2 tem problemas, 
nem sempre obtemos os dados 
correctos 
que foram introduzidos

●
Falta de credenciais
Os gestores não têm as 
credenciais para aceder 
directamente aos dados 
e confiam em "pessoas 
responsáveis pelos dados" 
para o fazerem por eles.

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.

https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
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Tempo
Não temos tempo suficiente para 
incorporar dados na nossa tomada 
de decisões.

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

●●
Falta de pessoal
Os actores a todos os níveis têm 
muito mais trabalho do que 
tempo para o completar. 
A escassez de pessoal e papéis 
mal definidos significam que 
também assumem 
responsabilidades adicionais 
e têm menos tempo para 
completar as tarefas essenciais.

●●
Desempenhar múltiplas 
funções
A nível subnacional, é comum 
que os gestores desempenhem 
múltiplas funções. Eles podem 
passar parte da semana como 
gestores e como especialistas 
num hospital o resto da semana. 
Esta multitarefa acrescenta stress 
e reduz a sua capacidade de 
concentração sobre dados. 

●
Reuniões e emergências 
preenchem o dia
Os gestores passam a maior 
parte do seu tempo em reuniões 
ou a lidar com emergências, 
tornando difícil sentar-se e rever 
dados. 

●
A prestação de serviços 
requer total atenção
Nas unidades, a revisão de dados 
retira à prestação de serviços. Se 
a carga de trabalho for pesada, o 
pessoal só pode sentar-se para 
rever os dados à noite ou não o 
fazer de todo.

▶ HISTÓRIA DO CAMPO:
Milagrosa, uma Gestora Distrital do 
PAV em Moçambique, há dias que 
tenta completar o relatório mensal 
do seu distrito, e esperava terminar 
hoje; mas com um surto em curso 
e uma enfermeira de imunização 
responsável pela brigada móvel, 
Milagrosa passou o dia inteiro 
a esforçar-se por encontrar 
transporte precoce para que 
pudesse cobrir as actividades 
da enfermeira na comunidade 
amanhã por volta das 
14 horas e finalmente voltar 
para começar a preparar 
o relatório à tarde.Isto não 
é excepcional, mesmo como alguém 
cuja principal responsabilidade 
é gerir dados, outras 

actividades de entrega ou gestão 
de saúde continuam a dificultar 
a Milagrosa concentrar-se nela. 
(Moçambique)

PEPAÇÃO D ANÃ
V SESÕES
ENNRA TANPTE
SAÍDA
RETÓRI!

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.

https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
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●●
Introdução de novas 
ferramentas Haphazard
Quando são introduzidas novas 
ferramentas, as antigas não são 
retiradas ou modificadas, criando 
um quebra-cabeças sendo difícil 
de navegar. A transição de uma 
ferramenta para outra também 
não é fácil, porque o pessoal não 
é bem apoiado na aprendizagem 
de novos formatos e indicadores 
e os antigos modelos podem não 
ser actualizados.

▶ HISTÓRIA DO CAMPO:
O sistema DHIS-2 está a ser lançado 
em toda a RDC, e Grégoire, que 
trabalha na vigilância do PAV a nível 
nacional, permanece céptico quanto 
à relevância da ferramenta. Para 
ele, o DHIS-2 produz "dados 
fictícios", o que dificulta a 
triangulação, a análise e a tomada 
de decisão global. Por exemplo, no 
actual DHIS-2, enquanto é relatado 
um caso de tétano, a idade da 
criança não pode ser incluída, 
tornando impossível diferenciar 
tétano neonatal do que afecta 
as crianças pequenas, 
e impedindo a tomada 
de medidas adequadas. 

Felizmente, o Grégoire tem 
desenvolvido, ao longo dos anos, 
redes informais a que pode recorrer 
para aceder a estes dados nos 
documentos em papel. (RDC)

●●
As ferramentas estão 
desligadas do trabalho 
quotidiano
O pessoal ao nível das unidades 
sente uma desconexão entre "a 
papelada" e o bem estar do 
paciente. 

●
Os dados são 
armazenados em silo 
através de múltiplas 
ferramentas
As unidades carecem de 
ferramentas que lhes dêem uma 
visão centrada no cliente e que 
lhes facilitem saber quais são as 
suas necessidades reais. 

●
A migração sazonal 
causa variações 
populacionais
A população varia com a 
migração laboral sazonal, 
afectando as taxas de cobertura.

●
Variações regionais não 
são contabilizadas em 
protocolos
Os protocolos, especialmente em 
relação ao calendário, não têm 
em conta os factores regionais 
que podem exigir uma 
abordagem alternativa. 

Ferramentas 
& Protocolo
As nossas ferramentas e protocolos 
não apoiam nem encorajam a tomada 
de decisões orientadas por dados.

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

>

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.

https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
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Conhecimento
Não sabemos como interpretar ou 
agir correctamente em relação 
aos dados que temos.

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

●●●
Falta de competências
Existe muita falta de 
competências, especialmente a 
nível subnacional e Unidades, 
que não estão actualmente a ser 
abordadas através de formação. 

▶ HISTÓRIA DO CAMPO:
Nestor é uma pessoa amável e 
trabalhadora, Enfermeiro de 
vacinação de 34 anos de idade que 
gosta de fazer a diferença. No 
entanto, mesmo com 2 anos de 
trabalho nas suas Unidades 
urbanas, não consegue preencher o 
cartão de stock necessário com os 
dados que recolhe ao longo do mês. 
Ele nunca foi treinado pelo seu 
gestor que anda muito ocupado, 
nem o protocolo que indicava que a 
equipa da zona lhe dava feedback 
sobre os seus cartões de stock 
antes de entregar as vacinas alguma 
vez foi respeitado. Sem saber o que 
representam o adiamento, entrada, 
stock, saída e números de saldo, 
Nestor não sabe como ligar os 
dados com uma saída consequente. 
(RDC)

●●
Pouco controlo sobre 
quem é contratado
As decisões sobre quem 
contratar são muitas vezes a 
alguns níveis afastadas do 
trabalho real a ser realizado, 
tornando muito difícil a 
constituição de equipas 
complementares. Competências 
como a literacia de dados são 
frequentemente negligenciadas.   

●
Ênfase na aderência 
ao protocolo sobre as 
competências
Durante as visitas de supervisão 
de apoio, os avaliadores 
concentram-se em saber se os 
profissionais de saúde seguem 
ou não protocolos em vez de 
avaliarem competências e 
decisões. 

●
Falta de fortes loops 
de feedback 
e acompanhamento
Os resultados das visitas de 
supervisão de apoio não são 
frequentemente partilhados com 
os interessados, o que limita as 
oportunidades de crescimento 
profissional. 

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.

https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
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A nossa motivação 
para incluir ou utilizar 
com sucesso os dados 
no processo de tomada 
de decisão é limitada pela 
nossa percepção dos 
dados e do nosso papel 
dentro do sistema, bem 
como por factores 
externos desmotivadores

Condições 
de Trabalho

Lutamos para 
conseguir  o 
mínimo necessário, 
pelo que o uso 
de dados é muitas 
vezes deixado 
de fora. 

Confiança 
nos Dados
Não confiamos na 
qualidade dos 
dados disponíveis, 
por isso não 
estamos 
interessados em 
utilizá-los para 
tomar decisões. 

Tomada 
de Decisões 

Não nos parece que 
possamos tomar 
decisões 
significativas.

Influência

Não acreditamos 
que as nossas 
actividades 
e decisões de 
planeamento 
influenciam 
o desempenho 
do sistema.

Pouca Motivação
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Condições de Trabalho
As nossas condições de trabalho 
tornam-no difícil para realizar tarefas 
básicas, frustrando os nossos esforços e 
reduzindo os nossos padrões. Lutamos para 
conseguir o mínimo necessário, pelo que 
o uso de dados é muitas vezes ignorado.

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

●●●
Transporte não fornecido
Não está disponível transporte 
fiável para efectuar verificações 
de dados, supervisão e alcance.

●●●
Internet e tempo de 
antena não fornecido
O tempo de Internet / antena 
necessário para enviar, inserir, 
acessar ou acompanhar os dados 
não é confiável ou exige que a 
equipe pague do próprio bolso.

●●●
Ligação muito lenta
A ligação à Internet é muito lenta 
para realizar tarefas de rotina. 
Isto exige que o pessoal procure 
uma melhor ligação ou perca 
horas em algo que se espera que 
seja feito em poucos minutos.  

●●
As ajudas de custo 
diárias para trabalho de 
campo são limitadas
As ajudas de custo para 
actividades de divulgação são 
maioritariamente financiadas por 
financiamento de parceiros, o 
que só está disponível durante a 
duração do projecto, o que 
significa que o pessoal nem 
sempre é compensado. 

●●
Espaço de escritório 
e equipamento
O espaço físico de trabalho, quer 
seja a qualidade das instalações 
ou o acesso a ferramentas como 
um computador não é 
conducente à produtividade.

▶ HISTÓRIA OUVIDAS NO CAMPO:
Tawila está nervosa por ir trabalhar. 
Como Gestora Distrital do PAV, ela 
precisa de um escritório com um 
computador, internet e relatórios 
das Unidades. Infelizmente, o 
telhado deste escritório está a 
ceder, o que significa que a sua 
equipa está a ser deslocada de um 
lado para o outro. Actualmente 
trabalham a partir da antiga 
lavandaria de um hospital, onde o 
material e os lençóis foram outrora 
lavados. A fraca ventilação do 
espaço e o arranjo ad-hoc não a 
fazem sentir-se confortável, mesmo 
com uma máscara. Ela sente que a 
sua equipa não consegue 
concentrar-se e realizar o seu 
melhor trabalho. (Moçambique)

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.

https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
https://bit.ly/RootCausesMiro_P
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Confiança nos Dados
Não confiamos na qualidade dos dados 
disponíveis, por isso não estamos 
interessados sobre a sua utilização para 
tomar decisões.

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

●●●
Pessoal sobrecarregado
O pessoal, especialmente a nível 
das unidades, está 
sobrecarregado e dá prioridade à 
prestação de serviços em 
detrimento da recolha de dados 
e relatórios.

●●
Falta de tempo para 
rever os dados.
Os gestores, especialmente a 
níveis superiores, não têm tempo 
para rever todos os dados. Em 
vez disso, tendem a 
concentrar-se em dados com 
maior visibilidade ou implicações 
de financiamento

●●
Falta de instrumentos 
de relatórios
As insuficiências das ferramentas 
de elaboração de relatórios são 
desmotivantes e forçam as 
unidades improvisar, o que causa 
erros e aumenta o trabalho para 
outros no sistema. Por vezes, as 
instalações têm de gastar o seu 
próprio dinheiro para copiar 
formulários ou recriá-los 
manualmente em cadernos de 
notas. 

●●
Não pode tomar decisões 
de planeamento precisas
Os gestores não podem tomar 
decisões de planeamento 
precisas ou identificar 
inconsistências baseadas em 
números de população 
imprecisos.

●●
Falta de consistência 
entre formato Fisico 
e digital
As ferramentas utilizadas pelas 
unidades estão desactualizadas 
ou as ferramentas actuais não 
foram actualizadas para reflectir 
as alterações feitas no DHIS-2. 

▶ HISTÓRIA DO CAMPO:
John, que trabalha a nível nacional, 
recebe chamadas de gabinetes 
subnacionais a pedir vacinas, 
embora, no sistema, mostra-os 
como estando totalmente 
abastecidos. Os dados no sistema 
não são fiáveis e raramente são 
actualizados a tempo para quando 
precisa de fazer encomendas 
de vacinas, forçando-o a utilizar 
estimativas antigas e 
desactualizadas para fazer 
encomendas. Ele deseja poder 
falar com os Sub-Condados 
um a um para confirmar os 
dados de stock antes de fazer 
a sua encomenda nacional. 

Vace
Sorge ?!!

>

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.
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●
Hierarquia/estatuto
Apenas indivíduos em 
determinadas funções ou níveis 
de educação são considerados 
decisores. Embora o pessoal 
das unidades possa tomar 
decisões regularmente como 
parte do seu trabalho, 
hesitariam em rotulá-las dessa 
forma ou chamar a si próprios 
"decisores".

▶ HISTÓRIA OUVIDAS NO CAMPO:
Marcy, uma enfermeira de 
imunização numa unidade, adoptou 
a noção de cultura de trabalho de 
que aquilo que ela considera 
"decisões" são tomadas a níveis 
superiores. A sua função é fazer 
"escolhas" na entrega diária do 
seu trabalho, passar informação 
aos que estão acima dela para 
que tomem as decisões, e participar 
nas decisões colectivas, tais como 
a propagação de dias de vacinação 
para evitar o desperdício de 
vacinas, o que é feito com todas 
as enfermeiras. Ela sabe que 
não será avaliada com base em 
decisões, mas sim em caso 
de adopção do protocolo 
adequado. (Quénia)

  
●
Controlo da Lista
Durante a formação, 
especialmente como 
enfermeiros, há uma forte ênfase 
em seguir protocolos e listas de 
controlo. O pessoal é ensinado a 
executar instruções, e não a 
tomar decisões por si próprio.

Tomada de Decisões
Não nos parece que possamos tomar 
decisões significativas.

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

O nso 

tabho é seir 

potol...
...desões são fis oto.

>

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.
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Influência
Não acreditamos que as nossas 
actividades e decisões de planeamento 
tenham influência significativa no 
desempenho do sistema (mesmo que 
a sua qualidade/actualidade melhore)

PRINCIPAIS CAUSAS CONTRIBUINTES:

●●●
Material vx existente 
têm de ser redistribuídos 
por todo o sistema para 
minimizar a ruptura 
de stock
Quando as requisições de vacinas 
não puderem ser cumpridas a 
tempo, poderemos ter de 
deslocar o stock de vacinas pelo 
sistema para evitar rupturas de 
stock em áreas de maior procura.

●●●
As requisições têm de ser 
ajustadas para encaixar 
no fornecimento de 
Vacinas
As requisições têm de ser 
ajustadas para encaixar no 
fornecimento de Vacinas. 
Quando as requisições de vacinas 
não 

podem ser cumpridas na 
totalidade, somos forçados a 
determinar rapidamente quem 
deve receber quanto, em vez de 
confiar em informações oficiais.

▶ HISTÓRIA OUVIDAS NO CAMPO:
Raquel, uma Gestora Provincial do 
PAV, enfrenta problemas frequentes 
com rupturas de stock de vacinas e 
os horários originais de distribuição 
raramente são seguidos. 
Infelizmente, o Ministério carece de 
fundos para enviar o stock de 
vacinas de que necessita via aérea e 
não dispõe de camiões suficientes 
para cada província. A sua província 
depende do mesmo camião que 
duas outras províncias, o que 
significa que os camiões estão mais 
cheios e que ela tem de fazer 
requisições de reabastecimento 
todos os meses em vez da 
abordagem trimestral do protocolo. 
(Moçambique)

●●●
O financiamento pode 
vir e  ir a qualquer 
momento, o que dificulta 
o planeamento
O financiamento dos parceiros 
não é garantido e pode 
desaparecer, o que dificulta o seu 
planeamento.

●●
Os orçamentos são 
atribuídos por pessoas 
que não são 
especializadas
As pessoas que acabam por 
decidir quanto dinheiro o 
programa recebe não são 
técnicas e é pouco provável que 
considerem ou mesmo vejam os 
dados do programa para 
fundamentar as suas decisões. 

●●
A inadequação do 
armazenamento 
subnacional força 
requisições mais 
reduzidas e mais 
frequentes
O armazenamento subnacional 
é frequentemente insuficiente ou 
interrompido, o que significa que 
os gestores fazem requisições 
mais frequentes e mais reduzidas  
que o planeado. 

●
Os acordos de transporte 
partilhado causam 
divergências de horários
Para poupar custos, o transporte 
é partilhado com outros 
programas com prioridades 
concorrentes e diferentes ciclos 
de distribuição.

Não sem caze d enaros nans u peu...

>

Clique para obter 
mais detalhes sobre 
diagrama de 
espinhos de peixe.

https://bit.ly/RootCausesMiro_P
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O quadro das 8 Causas do Problema 
foi partilhado com as partes 
interessadas em cada país durante 
uma série de workshops de co-criação. 
Com base nos contributos dados 
durante estes workshops, a equipa 
identificou 7 Áreas Prioritárias de 
intervenção que atravessam as três 
áreas geográficas. 

As Áreas Prioritárias são constituídas por muitas causas 
do problema e sub causas (que são indicadas no slide 
de síntese), espelhando a complexidade dos desafios 
que o sistema enfrenta actualmente. 

O resto deste documento discute cada Área Prioritária 
em detalhe e esboça algumas ideias para intervenções. 
Embora a investigação se tenha centrado em 3 áreas 
geográficas alvo, foi concebida para ajudar as partes 
interessadas a nível global no estabelecimento de 
prioridades estratégicas. Ao enfatizar as realidades das 
actividades de imunização localizadas, os resultados do 
projecto esperam melhorar e evoluir os esforços e 
intervenções de dados já existentes, tanto a nível local, 
regional e global.

Variações de países
Para ter em conta as variações de prioridades nas três 
áreas geográficas, criámos uma escala para avaliar a 
importância relativa das Áreas Prioritárias para cada 
país. As diferenças notáveis incluem:

● Tecnologia: A Internet e as infra-estruturas 
tecnológicas no Quénia são mais avançadas do que 
em Moçambique e na RDC, onde questões mais 
pronunciadas com equipamento, literacia 
informática e conectividade tornam a melhoria da 
acessibilidade ao DHIS-2 mais uma prioridade. 
Embora a utilização do sistema DHIS-2 esteja bem 
estabelecida no Quénia, ainda está a ser implantado 
em toda a RDC, levando a desafios únicos em torno 
da transição de sistemas mais antigos, tais como o 
Phonie, ou do trabalho em torno deles. Do mesmo 
modo, a utilização de tecnologias de comunicação 
como o WhatsApp é muito mais prevalecente entre 
os trabalhadores das unidades e a nível comunitário 
no Quénia.

● Interacções: A natureza mais burocrática e 
hierárquica do trabalho em Moçambique e na RDC 
significa que as interacções entre os níveis do 
sistema são menos frequentes e estruturadas, 
levando a uma maior necessidade de intervenções 
nesta área. 

● Dinheiro e recursos: Embora a falta de recursos 
básicos para realizar trabalho seja um fio condutor 
comum a todas as geografias, a insegurança 
financeira é particularmente pronunciada na RDC, 
onde o pessoal pode ter de depender de canais de 
rendimento não oficiais para ser pago. 

● Outros factores: O conceito de equidade na forma 
como os recursos e responsabilidades são 
distribuídos foi identificado como muito importante 
em Moçambique. Na RDC, onde os indivíduos 
dependem frequentemente de sistemas paralelos 
para assegurar a maioria dos recursos básicos, a 
segurança do emprego e financeira é um factor 
impulsionador. No Quénia, a necessidade de 
realização profissional e pessoal surgiu com mais 
força. 

Considerações adicionais
● As Áreas Prioritárias são o resultado de investigação 

destinada a compreender os desafios do ponto de 
vista dos actores do sistema. Como tal, a prioridade 
da equipa tem sido a de representar com precisão 
estes pontos de vista. Embora estivesse para além 
do âmbito deste projecto, sería benéfico explorar 
quais as iniciativas propostas que foram 
experimentadas em cada país e para que efeito.

● Ao compilar estas Áreas Prioritárias, não nos 
concentrámos no que há de novo, mas sim em 
identificar o que tem maior impacto na mudança. 
Isto significa que avaliámos todas as Causas e 
Sub-causas do problema para identificar as que 
eram simultaneamente de alta prioridade para 
os actores do sistema e relativamente menos 
difíceis de resolver. Como tal, embora algumas das 
Áreas Prioritárias possam não ser novas, 
acreditamos que são importantes a destacar, para 
que as partes interessadas possam continuar a 
trabalhar no tratamento destas Áreas Prioritárias de 
longa data. 

● Para cada uma das Áreas Prioritárias, indicámos o 
nível relativo de prioridade para as três áreas 
geográficas, com base nos extensos dados 
qualitativos completos durante este projecto com 
mais de 211 entrevistas e observações em todas as 
nossas áreas geográficas alvo e o feedback das 
partes interessadas em entrevistas e durante 
workshops de co-criação. Recomendamos um maior 
envolvimento com os programas de PAV dos países 
para validar e incorporar este trabalho nos esforços 
actuais e futuros. 

Áreas prioritárias: Histórico
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Áreas prioritárias: Visão Geral
PLANEAMENTO

Melhorar o processo de 
orçamentação, envolvendo 
os decisores políticos e 
administrativos e fornecer 
atempadamente dados 
sobre os fundos 
efectivamente disponíveis

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤ ⬤ / M: ⬤ ⬤ ⬤  / D: ⬤ ⬤ ⬤

RECURSOS

Assegurar a disponibilidade 
constante de recursos 
básicos (tais como 
ferramentas de relatório, 
tempo de antena, 
transporte e Internet) 
necessários para o registo, 
gestão e acesso aos dados

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤ ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤ ⬤ ⬤

PESSOAS

Aumentar o número e as 
competências do pessoal 
competente em matéria de 
dados, especialmente nos 
níveis inferiores do sistema

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤

2

1 7

⬤ ⬤ ⬤ — Prioridade máxima
⬤ ⬤ — Prioridade Alta
⬤ — Prioridade média

K —  Quénia
M — Moçambique
D —  RDC

Chave

FERRAMENTAS

Redesenhar ferramentas 
ao nível da Unidade para 
reduzir a carga de trabalho 
e apoiar melhor a tomada 
de decisões

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤ ⬤

Acelerar a introdução de 
dados e melhorar a 
acessibilidade dos dados 
no sistema DHIS-2

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤   /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤⬤

4

3

INTERACÇÕES

Promover interacções mais 
frequentes e nos dois 
sentidos em torno dos 
dados e da tomada de 
decisões entre actores a 
todos os níveis

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤ ⬤  /  M: ⬤  /  D: ⬤

Melhorar a eficácia da 
supervisão, afastando-se 
das visitas pontuais da lista 
de verificação e passando a 
fornecer um feedback 
contínuo e construtivo ao 
longo do tempo.

Nivel de Prioridade:  
K: ⬤  /  M: ⬤ ⬤  /  D: ⬤

5

6
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"Quando se trata de empregar profissionais de saúde, somos 
muito rápidos a determinar que precisamos de enfermeiros e 
médicos. Esquecemos as pessoas responsáveis pelos dados, 
mas elas são muito importantes". 

Gestor de PAV do Condado, Quénia

1 Aumentar o número e as 
competências do pessoal 
em matéria de dados, 
especialmente nos níveis 
inferiores do sistema 

PRIORIDADE:  Quénia: ⬤ ⬤ (Alta) / Moç: ⬤ ⬤ (Alta) / RDC: ⬤ (Med) CAUSAS dos Problemas abordados:

Conhecimento
● Não há pessoas com 

conhecimentos suficientes de 
dados

● Formação inadequada

Tempo
● Volume de trabalho
● Sem tempo dedicado aos dados

Confiança nos Dados
● Confiança nos dados
● Não há largura de banda e 

recursos suficientes para 
monitorar/reparar

● Os dados não são uma prioridade 
alta  para as unidades

● Falta de formação

Áreas prioritárias: Pessoas
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1
Embora haja uma ênfase crescente na 
melhoria da qualidade e utilização dos 
dados, existem poucos papéis 
específicos dentro do sistema, 
especialmente nos níveis inferiores. A 
maior parte da recolha de dados, 
relatórios e revisão do trabalho é feita 
por pessoal que não a considera uma 
parte essencial do seu trabalho. O que 
significa que o trabalho é 
frequentemente apressado, 
despriorizado, ou subcontratado a 
trabalhadores não oficiais. 
A nível das unidades, os enfermeiros de imunização 
tendem a concentrar toda a sua energia na prestação 
de serviços de saúde, muitas vezes obrigados a escolher 
entre seguir protocolos de notificação e servir todos os 
seus pacientes. Com pouco tempo para recolher e 
compilar os dados necessários, é pouco provável que os 
mesmos sejam revistos ou analisados. Também é 
pouco provável que se sintam à vontade para trabalhar 
com dados, uma vez que a maioria da formação se 
limita àquilo que foram capazes de captar no trabalho. 
A maioria dos enfermeiros do nosso estudo considerou 
que tarefas mais complexas de 

elaboração de relatórios deveriam ser executadas 
por uma "pessoa especializada em dados" que seja 
boa com números, e, mais importante, que possa 
dedicar toda a sua atenção à revisão e análise de 
dados. 

Em Unidades com um HIRO incorporado, os 
enfermeiros relataram sentir-se mais confiantes 
quanto à qualidade dos seus dados, sabendo que 
alguém os compilou e reviu regularmente, em vez de 
se apressar a passar por tudo no final do mês. 
Também tinham mais espaço de cabeça e tempo 
para a prestação de serviços e as Unidades podiam 
utilizar mais facilmente os seus dados para o 
planeamento e operações. 

A nível Subnacional, a maioria dos gestores são 
contratados a partir do sistema. Como enfermeiros e 
médicos por formação, podem não possuir todas as 
competências de dados necessárias para gerir o 
programa de imunização. Além disso, uma vez que 
muitos ainda são médicos ou técnicos em exercício, 
reservar tempo para a obtenção de dados longe de 
emergências mais urgentes pode ser um desafio. 
Como resultado, é provável que dependam do Oficial 
de Registos para puxar e interpretar dados para eles, 
aumentando a carga de trabalho dos HIROs.

Acrescentar ou desenvolver pessoal adicional com 
competência em matéria de dados em todos os 
níveis inferiores do sistema, bem como reservar 
tempo dedicado à conclusão de tarefas específicas, 

ajudará a estabelecer os dados como prioridade e 
criará oportunidades para uma utilização mais 
significativa dos dados por todos os actores. 

HISTÓRIAS OUVIDAS NO TERRENO:

Abaixo estão excertos de histórias que a equipa de 
investigação ouviu no terreno no Quénia, em 
Moçambique e na RDC (os nomes dos participantes 
foram alterados para manter a privacidade)

Com falta de pessoal, as instalações 
fazem esforço para recolher dados sem 
comprometer a prestação de serviços
Denia, enfermeira de imunização, trabalha numa 
unidade onde ela e outros enfermeiros adoptaram 
uma estratégia não oficial para reduzir a sua carga de 

Cont.

Áreas prioritárias: Pessoas
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1
trabalho matinal. Precisam de documentar o stock de 
vacinas, no desempenho das suas funções de 
vacinação, mas as actividades administrativas são 
demoradas (os dois documentos principais demoram 
30 minutos cada um a preencher) e não são tão 
importantes de acordo com ela. Ela regista as vacinas 
retiradas do stock num pequeno pedaço de papel e 
apenas transfere as informações necessárias para as 
ferramentas oficiais de forma mais detalhada à tarde, 
quando todo o pessoal pode rever e sentar-se com o 
seu lote de quantidades de vacinas em conjunto. Isto 
pode aumentar os erros, mas torna a sua prestação de 
serviços de saúde mais racionalizada e eficiente. (Moz).

Os HIROs criam as suas próprias 
ferramentas para rastrear dados 
localmente relevantes

Marie-Louise é uma HIRO a nível Provincial há mais de 
vinte anos e ao longo deste tempo a equipa cresceu e 
desenvolveu ferramentas específicas adaptadas às 
necessidades das suas províncias. Por exemplo, ela 
considera os instrumentos oficiais demasiado genéricos 
para resolver as prioridades específicas da sua 
província. Criou uma excelente base de dados para 
rastrear doenças específicas (MAPEPIs), para além das 
22 patologias que precisa de rastrear para o nível 
Nacional. A sua equipa é capaz de apresentar gráficos 
visuais sólidos durante as reuniões de vigilância

provincial, de acordo com a  sua base de dados 
alargada. Recentemente, isto ajudou a convencer as 
autoridades médicas provinciais a lançar uma 
campanha de vacinação contra a febre amarela. (RDC)

Os gestores preenchem normalmente 
dois ou mais papéis, deixando-lhes muito 
pouco espaço para os dados

Charles é um Oficial de Saúde Médica do Sub-Condado 
que exerce muitas funções como parte do seu papel. 
Deseja ter mais tempo para actividades relacionadas 
com dados, mas como as suas responsabilidades e 
exaustão se acumulam ao longo da semana, raramente 
tem tempo para tal. Para além de gerir um hospital de 
nível 5 numa zona urbana movimentada, é também 
ginecologista especializado que realiza cirurgias uma 
vez por semana, faz rondas diárias nas enfermarias, e 8 
visitas de supervisão de apoio por mês. Sendo o único 
ginecologista, Charles está de serviço 24 horas por dia, 
7 dias por semana, em caso de emergência, o que 
contribui para a exaustão que sente por ter acabado de 
completar as suas responsabilidades quotidianas 
específicas. Enquanto quer concentrar-se nas suas 
tarefas administrativas como as reuniões de revisão de 
dados, requisições, relatórios e orçamentos, falta-lhe o 
tempo e o espaço necessários para estar em frente de 
um computador, o que actualmente não se enquadra 
na sua rotina de trabalho "em movimento". (Quénia)

Cont.

Áreas prioritárias: Pessoas
PARA TOMAR MEDIDAS:

● Papel de oficial para abranger 
todas as unidades, quer a tempo 
inteiro quer rotativas. 

● Trabalhar com instituições de 
formação e acreditação (bem como 
no âmbito do pré-serviço de 
imunização e da monitoria e 
orientação no local de trabalho) 
para elevar o nível de 
competência em matéria de 
dados dos formandos.

● Assegurar que todos os tomadores 
de decisão recebam formação e 
tenham acesso a um HMIS (como o 
DHIS-2). Conduzir monitoria 
contínua e desenvolvimento de 
competências para a resolução de 
problemas.

● Identificar trabalhadores não oficiais 
que desempenham actualmente 
tarefas de dados a nível da 
Unidade e da Comunidade e 
garantir que dispõem da 
orientação/formação e dos recursos 
necessários para realizar este 
trabalho correctamente. 
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“Quando é altura de criar o relatório, há muitos registos a 
fotocopiar porque uma cópia deve ficar consigo, outra deve estar na 
farmácia, e outro com a Enfermeira de Imunização. Por vezes 
acabamos por gastar 30 a 40 MZN [do nosso próprio dinheiro]".  

Enfermeiro Comunitário de Saúde, Moçambique

2 Assegurar a disponibilidade 
constante de recursos 
básicos (tais como ferramentas 
de relatório, crédito, transporte 
e Internet) necessários 
para o registo, gestão 
e acesso aos dados 

PRIORIDADE:  Quénia: ⬤ ⬤ (Máxima) / Moç: ⬤ ⬤ (Alta) / RDC: ⬤ ⬤ (Máxima) CAUSAS dos Problemas abordados:

Condições de trabalho
● Falta de ferramentas/ recursos 

básicos para trabalhar

Confiança nos dados
● Não há largura de banda e 

recursos suficientes para 
monitorar/reparar

● Falta de ferramentas adequadas

Acesso
● Os dados não estão disponíveis 

no sistema quando necessário
● Internet indisponível/desconfiável

Áreas prioritárias: Recursos
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Alguns gestores e profissionais de 
saúde possuem conhecimentos de 
dados e apreciam o valor de bons 
dados, mas não conseguem 
desempenhar as suas funções 
básicas relacionadas com os dados 
devido à falta de fundos para 
Credito, Internet, e ferramentas 
de transporte ou relatórios. 

A nível das unidades, o fornecimento insuficiente de 
ferramentas de relatório em branco é considerado 
um dos maiores factores desmotivadores para a 
recolha de dados. As Unidades são frequentemente 
obrigadas a pagar por fotocópias de formulários 
oficiais, a utilizar formulários desactualizados, ou a 
improvisar através do registo de dados em cadernos 
de notas. Sem os formulários em papel, os HIROs 
acham extremamente difícil responsabilizar as 
unidades pelos dados. A utilização de formulários 
desactualizados ou ad hoc também apresenta 
deficiências e erros de dados.  

A nível do Sub Condado/Distrito/Zona, os gestores 
precisam frequentemente de interagir directamente 
com as unidades para dar seguimento aos relatórios 

tardios, preencher os vazios, e corrigir inconsistências 
de dados. Isto pode ser feito em grande parte por 
telefone, mas, no que se refere a casos mais 
complicados ou a questões recorrentes, podem ser 
necessárias visitas presenciais. Sempre que possível, 
os gestores cobrem com relutância as despesas 
destas actividades a partir do seu próprio bolso. 
Ainda assim, não é raro que não se dêem passos ou 
que os dados entrem no sistema não sejam validados 
devido à falta de fundos para credito ou transporte. A 
falta de uma ligação wifi estável ou de dados da 
Internet também dificulta a introdução e o acesso aos 
dados no DHIS-2. 

HISTÓRIAS OUVIDAS NO TERRENO:

Abaixo estão excertos de histórias que a equipa de 
investigação ouviu no terreno no Quénia, Moçambique 
e na RDC 

Os HIROs podem não ser capazes 
de acompanhar as questões de dados 
devido a falta de credito e transporte

Serge é uma enfermeira chefe de zona (Sub-Condado) 
numa zona fluvial da RDC. Há 2 anos, 

uma nova Enfermeira de Imunização começou numa 
das suas unidades e desde então, os dados mensais 
das Unidades têm sido apresentados com 
inconsistências, superestimando especificamente o 
número de vacinas que administrou. Quando Serge 
interage com a enfermeira via SMS, ela tende a ser 
abrasiva e evita dar uma explicação. Infelizmente, 
Serge não tem fundos para criar uma melhor relação 
com a enfermeira: não tem um smartphone para o 
WhatsApp, não tem fundos para fazer chamadas 
telefónicas longas, e o estabelecimento da enfermeira 
está em um eixo fluvial que a sua zona não tem o 
transporte de acesso. (RDC)

A escassez de ferramentas de recolha de 
dados desmotiva e reduz a qualidade 
dos dados

O pessoal ao nível das unidades nem sempre tem 
acesso aos instrumentos de recolha de dados de que 
necessita para completar as suas actividades. Em 
muitos casos, quando as unidades ficam sem 
ferramentas específicas emitidas pelo Ministério da 
Saúde, as substituições não são emitidas, 
e o pessoal cria fotocópias em branco de um original 
em branco e encaderna-o e cria o seu próprio, ou 
utiliza cadernos de apontamentos lisos para recolher 
dados. Reproduzem a ferramenta original, 

Áreas prioritárias: Recursos

2 Cont.
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2

desenhando nos mesmos campos e colunas, mas 
acrescentam novos campos de dados que se 
sentem mais relevantes para a sua tomada de 
decisão (tais como a próxima data de vacinação e 
números de contacto). Para o Sub-Condado HRIO, 
a falta de ferramentas ao nível das Unidades causa 
atrasos na sua capacidade de recolher 
e apresentar o relatório no fim do mês. (Quénia)

O pessoal paga frequentemente 
do seu bolso para desempenhar 
funções básicas

Tornar-se uma enfermeira e manter a sua 
comunidade  e os seus filhos saudáveis era um apelo 
para Julia. Ela sente-se incrivelmente sortuda por 
estar a cumprir desde a sua graduação. Pouco depois, 
ela começou a trabalhar numa unidade rural como 
enfermeira de imunização, onde era responsável pelo 
PAV e Saúde Comunitária. Em seis anos, foi 
transferida para uma nova unidade onde é 
responsável pelo programa PAV. Ela ainda adora 
trabalhar e tem um dom para gerar confiança dentro 
da comunidade para difundir a importância das 
imunizações.A dedicação que tem ao seu trabalho 
significa que Júlia está disposta a comprar o seu 
próprio crédito telefónico para comunicar com os 
seus chefes e outros trabalhadores de saúde 
comunitários. Apesar desta paixão, ela sente-se não 
só mal remunerada, mas também que deve investir 
os seus próprios fundos para fazer o seu trabalho de 
forma adequada. (Moz)

Cont.

Áreas prioritárias: Recursos
TOMAR MEDIDAS:

● Rever as políticas actuais relativas aos 
recursos básicos e ver se existe uma 
forma de aumentar, priorizar ou reavaliar 
as prioridades para promover esta 
agenda.

● Rever as despesas anteriores do PAV, e 
identificar áreas de resíduos ou despesas 
excessivas, a serem reafectadas aos 
recursos básicos do programa.

● Aumentar e reservar fundos para 
recursos básicos, tais como tempo de 
antena, internet e transporte para tarefas 
relacionadas com dados, tais como 
relatórios, gestão e acesso a dados. Estes 
recursos devem ser geridos localmente.

● Fazer da disponibilidade, impressão e 
distribuição de ferramentas 
actualizadas de relatórios em papel em 
todas as unidades de produção uma 
prioridade. Isto inclui protocolos de 
gestão de stocks para permitir alertas 
sistemáticos sobre a baixa oferta, 
juntamente com a garantia de 
reabastecimento proactivo a partir de 
níveis mais elevados. (se aplicável) antes 
da ruptura de stock. 
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2 Cont.

Áreas prioritárias: Recursos

DESTAQUE DO QUÉNIA:

Os Destaques são exemplos de ideias de intervenção 
que podem ser introduzidas para abordar uma área 
prioritária. São informadas pelas oficinas de 
investigação, síntese e co-criação com utilizadores 
e partes interessadas.

Iniciativa de capacitação dos 
utilizadores de dados locais, 
centrada na imunização, a nível 
do Condado, Sub-Condado 
e Unidades

Uma iniciativa para demonstrar o valor de fornecer 
dados/credito/transporte para apoiar a supervisão, 
correcção de dados e gestão para avaliar 
claramente qual é o impacto no desempenho do 
programa? E quanto custa fazer isto 
(provavelmente não muito)?

Considerar: É difícil que qualquer intervenção seja 
a nível nacional devido à devolução/ 
descentralização (particularmente se os custos 

operacionais, tais como a impressão de formulários 
ou tempo de antena, tiverem de ser financiados a 
nível regional/distrital/provincial, dependendo do 
país). Este exemplo do Quénia proporciona alguma 
aprendizagem. 

A escala é importante: se uma intervenção for 
concebida, deve ser em escala, para ver realmente 
uma diferença dentro do sistema maior e assegurar 
a sustentabilidade e soluções locais.
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Prioritárias"... é melhor registar os níveis de existências de cada antigénio à 

tarde, quando podemos rever e cada um de nós se senta com o 
seu lote de vacinas... anotamos os números - a quantidade de 
cada vacina, o lote e a data de validade e em cada vacina há um 
pequeno autocolante a indicar o estado de VVM". 

Enfermeira de imunização, Moçambique

3 Redesenho de ferramentas 
a nível das Unidades para 
reduzir a carga de trabalho 
& melhor apoiar a tomada 
de decisões.

PRIORIDADE:  Quénia: ⬤ ⬤ ( Alta) / Moç: ⬤ ⬤ ( Alta) / RDC: ⬤ ( Máxima) CAUSAS dos  Problemas abordados:

Tempo
● Volume de trabalho

Ferramentas 
& Protocolos
● As ferramentas optimizadas das 

Unidades para a recolha de 
dados, não são utilizadas

● As decisões de improviso não são 
apoiadas

● As ferramentas de dados são 
armazenadas em silo e 
incompatíveis umas com as 
outras.

Acesso
● Os dados não estão disponíveis 

no sistema quando necessário

Confiança nos Dados
● Falta de ferramentas adequadas

Áreas prioritárias: Ferramentas
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3
As ferramentas ao nível das 
unidades sanitárias são separadas 
de acordo com a forma como os 
dados precisam de ser utilizados a 
níveis mais elevados e não concebidos 
tendo em mente os fluxos de trabalho 
das unidades sanitárias ou as 
necessidades de dados dos 
trabalhadores da linha da frente 
de saúde. 

Há muitas ferramentas ao nível das unidades que não 
se enquadram no actual fluxo de trabalho das 
mesmas. Como tal, duplicam esforços ao recolherem a 
mesma informação, sobre várias ferramentas, e ao 
darem lugar a erros desnecessários. Estas ferramentas 
servem muitas vezes as necessidades de tomada de 
decisão das pessoas a nível Sub Nacional/Zonal, 
enquanto que a esse nível estas mesmas duplicações 
tornam a validação de dados e a entrada no sistema 
DHIS-2 igualmente demoradas. 

Além disso, as ferramentas actuais não capturam 
necessariamente os dados necessários para tomar 
decisões operacionais a nível das unidades, nem os 

apresentam de uma forma que seja fácil para o 
pessoal das unidades monitorizar, analisar e, em 
última análise, utilizá-los. Para responder a esta 
necessidade, as unidades motivadas criam soluções 
de trabalho e ferramentas informais para apoiar as 
suas decisões, o que aumenta a sua autonomia e 
responsabilidade no que diz respeito à tomada de 
decisões operacionais. 

Do mesmo modo, enquanto as ferramentas digitais 
têm a promessa a longo prazo de reduzir a carga de 
trabalho, elas são muitas vezes não facilmente 
acessível a nível das Unidades (particularmente 
quando o acesso à Internet, electricidade e/ou dados é 
limitado ou quando o download e a impressão não são 
possíveis). Isto significa que os dados podem ser 
"perdidos num computador", o que dificulta a 
referência e resulta na necessidade de registos 
manuscritos, também conhecidos como registos 
paralelos para ser mantido pelo pessoal. 

HISTÓRIAS OUVIDAS NO TERRENO:

Abaixo estão excertos de histórias que a equipa de 
investigação ouviu no terreno no Quénia, em 
Moçambique e na RDC (os nomes dos participantes 
foram alterados para manter a privacidade)

As Unidades fazem suas próprias 
ferramentas de rastreamento padrão

Joyce, uma Enfermeira de Imunização, usa um caderno 
alinhado para rastrear pais e responsáveis 
de crianças para visitas de acompanhamento. Ela 
preenche este livro, um registro informal, com os 
nomes daqueles que vieram para a clínica e as datas 
de sua nomeação original, por que eles não 
apareceram, bem como quando eles planejaram para 
regressar. Joyce sente que as ferramentas oficiais não 
apoiam a tomada de decisões e a gestão dos serviços 
de imunização ao seu nível, razão pela qual necessita 
de registar pontos de dados adicionais. (Quénia)

Cont.

Áreas prioritárias: Ferramentas
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As ferramentas de relatório 
não são optimizadas para utilização 
nas unidades 

Durante as sessões de imunização a nível das 
unidades, existem muitas ferramentas de recolha de 
dados que são utilizadas para recolher informações ao 
longo do processo, incluindo o registo, a confirmação 
e a vacinação. Ferramentas, tais como o registo do 
paciente, caderneta da mãe e da criança, folhas de 
contabilização e livros de vacinas, são todos 
actualizados durante uma sessão de imunização de 
rotina. Além disso, se houver uma determinada 
campanha de vacinação, poderá ser criada uma 
ferramenta separada para recolher esses dados, uma 
vez que serão seguidos de perto pelo Condado e o 
Nacional. Estes instrumentos são frequentemente 
pesados, pelo que também são criados instrumentos 
informais mais leves e portáteis durante as vacinações 
em maternidades de grande volume, por exemplo, no 
início de cada dia. Estes instrumentos, tanto formais 
como informais, contêm uma quantidade significativa 
de sobreposição entre si e têm a oportunidade de 
serem condensados, racionalizados e redesenhados 
para satisfazer as necessidades das unidades e reduzir 
significativamente a sua carga de trabalho e aumentar 
a qualidade dos dados.  (Quénia)

3 Cont.
TOMAR MEDIDAS:

● Simplificar os campos de entrada de 
dados e alinhar as ferramentas de 
relatório para reduzir a redundância e 
para ter em conta o facto dos 
enfermeiros de imunização realizarem 
múltiplas tarefas. Isto requer uma análise 
local das necessidades das Unidades 
para rastreio e compreensão de sistemas 
híbridos de papel e electrónicos, 
conforme aplicável.

● Capturar dados numa ordem que se 
enquadre nos fluxos de trabalho das 
Unidades existentes.

● Fornecer uma visão holística do 
paciente numa única ferramenta (por 
exemplo, para utilização nas unidades) 
para eliminar a duplicação de dados e 
para melhor informar a tomada de 
decisões. Assegurar também a 
disponibilidade de registos/cartões em 
papel para os clientes, para apoiar o 
acompanhamento individual e ajudar os 
clientes a ter acesso aos seus dados de 
imunização a longo prazo. 

● Orientações integradas para o 
planeamento e a tomada de decisões 
que incluem a compreensão de como as 
diferentes ferramentas de elaboração de 
relatórios se relacionam e são utilizadas. 
(Este instrumento é um exemplo que tem 
sido utilizado na RDC).

● Assegurar que o HMIS (como o DHIS-2) é 
actualizado para reflectir as mudanças 
de ferramentas em papel e que existe 
apoio para a monitoria e utilização de 
sistemas híbridos electrónicos e de 
ferramentas em papel que ainda existem 
em muitas unidades.

● Fornecer apoio adicional para o 
rastreio e divulgação do 
incumprimento, incluindo para alinhar 
registos/cartões baseados em casa, 
formulários de trabalhadores de saúde 
comunitários, e registos de Unidades 
para disponibilidade de ferramentas e 
construção de competências na sua 
triangulação e utilização.

Áreas prioritárias: Ferramentas
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"[DHIS-2] sistema está a falhar-nos. Por vezes, entramos, 
descobrimos que não há relatório e fizemos o nosso relatório. 
E sabes do fundo do teu coração que fizeste o trabalho".  

HIRO do Sub-Condado, Quénia

4

PRIORIDADE:  Quénia: ⬤ (Med) / Moç: ⬤ ⬤ (Alta) / RDC: ⬤ ( Máxima) CAUSAS dos  Problemas abordados:

Tempo
● Carga de trabalho
● Sem tempo dedicado a dados
● Breve janela de tempo para 

revisão de dados

Ferramentas 
& Protocolos
● As ferramentas de dados são 

separadas e incompatíveis 
entre si

Acesso
● Questões de acesso aos dados 

no DHIS-2
● Os dados não estão disponíveis 

no sistema quando necessário
● Equipamento/espaço de 

trabalho insuficiente

Áreas prioritárias: Ferramentas

Acelerar a entrada 
de dados e melhorar 
a acessibilidade 
dos dados em DHIS-2.
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4
O DHIS-2 enfrenta muitos desafios 
de produto e implementação que têm 
impacto na forma como os 
utilizadores utilizam o sistema. A 
experiência actual do sistema DHIS-2 
para os utilizadores é fraca, muitas 
vezes o resultado de erros ou atrasos 
do sistema que impedem a sua 
capacidade de introduzir, gerir ou 
recuperar dados. Inconsistências 
entre os campos de dados nos 
relatórios em papel e o DHIS-2 
atrasam significativamente a 
introdução de dados e, por vezes, 
podem introduzir erros. 

Durante as horas de maior utilização, quando os 
HIROs correm contra o relógio para cumprirem os 
seus prazos, o sistema pode ficar muito lento, com 
tempos de atraso que o tornam quase impossível de 
utilizar. Os HIROs, mesmo com uma boa ligação à 
Internet, podem ficar bloqueados fora do sistema 

durante horas, ou reportar a perda de dados que já 
introduziram. Na RDC, onde o DHIS-2 está a ser 
lançado recentemente, os protocolos não têm em 
conta que algumas áreas nunca têm uma ligação 
suficientemente estável para utilizar o sistema, 
forçando o pessoal a percorrer longas e dispendiosas 
distâncias para introduzir dados. 

A recuperação de dados já no sistema pode ser 
igualmente como um desafio. Os gerentes podem 
passar a maior parte dos seus dias de trabalho a 
fechar de reunião em reunião, incapazes de se 
sentarem em frente a um computador. Outros, 
especialmente a nível das Unidades, podem não ter 
acesso a um computador ou Internet, o que significa 
que dependem exclusivamente de outros para 
obterem dados para eles. 

A modernização e depuração do DHIS-2 poderia 
significar significativamente menos tempo gasto na 
entrada de dados e mais tempo para verificação e 
análise de dados. Alavancar as aplicações DHIS-2 
existentes para fornecer acesso a dados em 
dispositivos móveis (com capacidade offline mais 
eficiente e, orientação clara sobre a interoperabilidade 
quando os computadores e a Internet estão 
disponíveis) poderia também tornar os dados mais 
acessíveis a gestores ocupados e o pessoal ao nível 
das Unidades. Finalmente, criar protocolos adequados 

ao contexto e fornecer a formação necessária é 
fundamental para se assegurar a adesão e a utilização 
adequada de qualquer solução digital. 

HISTÓRIAS OUVIDAS NO TERRENO:

Abaixo estão excertos de histórias que a equipa de 
investigação ouviu no terreno no Quénia, em 
Moçambique e na RDC (os nomes dos participantes 
foram alterados para manter a privacidade

Os HRIOs lutam com inconsistências 
entre ferramentas de papel e digitais 
e um sistema digital repleto de erros 
e questões de acessibilidade

Joseph, um HIRO do Sub-Condado, enfrenta uma 
multiplicidade de questões de recolha e comunicação 
de dados enquanto tenta completar as suas 
responsabilidades em matéria de dados. 

Durante os períodos ocupados de apresentação de 
relatórios, Joseph enfrenta um desafio regular ao 
mesmo tempo que tenta introduzir dados no DHIS-2. 
Existem inconsistências entre os campos de dados nos 
relatórios em papel das unidades, e os campos 

Cont.

Áreas prioritárias: Ferramentas
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4
do sistema DHIS-2. Por exemplo, existe uma 
discrepância entre o campo de idade requerido para a 
Vitamina A nas ferramentas em papel ao nível das 
Unidades e o que pode ser introduzido no sistema 
digital. Enquanto nas ferramentas em papel, é possível 
indicar uma criança de 1 ano, o DHIS-2 não permite a 
entrada de ninguém com menos de 2 anos de idade.

Além disso, o DHIS-2 tem muitos erros que por vezes 
não permitem a recuperação de informação 
previamente introduzida. Joseph, que listou o "sistema" 
como um dos seus maiores desafios, teve casos de 
relatórios que desapareceram, não sendo acessíveis ou 
sendo mostrados como nunca tendo sido introduzidos, 
depois de terem sido introduzidos. O sistema não se 
sincroniza frequentemente com o que foi introduzido 
para todos os utilizadores, observando-se num nível 
diferentes dados por parte dos gestores do DHIS-2. 

Isto é ainda agravado pelos atrasos do sistema que 
Joseph experimenta quando opera dentro do DHIS-2, 
juntamente com a Internet inconsistente e pouco fiável. 
Um novo sistema wifi, no entanto, acaba de ser 
instalado no escritório urbano do Sub Condado onde 
ele trabalha, e ele tem grandes esperanças de que ele 
faça o seu trabalho muito menos sobre a introdução 
dos dados no sistema, e mais sobre a sua análise. Até 
agora, grande parte da sua semana estava a lutar com 
a Internet para introduzir dados.Ele e os seus colegas 

precisam de comprar crédito de Internet para 
recarregar um modem dentro do seu escritório, 
porque os administradores explicaram que não havia 
dinheiro para a Internet, embora esperassem que 
eles entrassem e enviassem os dados antes dos seus 
prazos.  Não se trata apenas de um problema 
financeiro, mas também de um problema de 
calendário. A qualidade da ligação significa que ele 
regressa frequentemente ao escritório quando as 
ligações são mais fortes, como nos fins-de-semana, 
mesmo depois da igreja.  

Estes desafios agravantes deixam Joseph com 
ferramentas desajustadas e um sistema digital que 
impede a sua capacidade de comunicar dados de 
forma atempada e eficiente. Ao fazer streaming e 
sincronizar ferramentas de papel e digitais e ao 
aumentar o uso e acessibilidade do DHIS-2, o 
trabalho de Joseph já sobrecarregado com impostos 
tornar-se-ia muito mais fácil e eficaz. (Quénia)

A implantação do DHIS-2 na RDC não 
considera as realidades no terreno

Tal como muitos Gestores de Dados Zonais, Gustave 
estava simultaneamente entusiasmado e nervoso 
com a nova utilização obrigatória do DHIS-2 para 

Cont.

Áreas prioritárias: Ferramentas

E vo pa o 
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4
comunicar dados. Enquanto esta ferramenta digital 
baseada na Internet se destina a facilitar e agilizar a 
análise de dados e melhorar a consistência e precisão 
- a Internet no seu escritório é muitas vezes 
indisponível e quando a formação teve lugar o 
mock-tool não estava a funcionar, por isso ele não 
sente que dominava o processo. 

Durante anos, ele e a sua equipa confiaram num 
excelente documento chamado DVD-MT para a sua 
análise. Ele está mais à vontade com este formato 
porque é obviamente mais familiar, mas também 
porque tem uma gama mais completa de indicadores 
de imunização para facilitar a análise em tempo real 
com a sua Enfermeira Responsável da Área . Juntos, 
notaram inconsistências entre os resultados nas duas 
plataformas, o que os deixa nervosos de largar o seu 
antigo sistema. Esta combinação de factores faz com 
que o seu trabalho tenha duplicado,  ele continua a 
completar o DVD-MT e cumpre o DHIS-2 exigido sem 
resolver os problemas fundamentais da qualidade dos 
dados e da tomada de decisões. (RDC)

Cont.

Áreas prioritárias: Ferramentas

 TOMAR MEDIDAS:

● Identificar e corrigir erros de Uso e 
problemas de usabilidade no DHIS-2.

● Identificar e corrigir estrangulamentos do 
sistema, que abrandam o desempenho, 
especialmente durante os períodos de pico 
de utilização.

● Identificar e corrigir problemas de 
estrangulamento do sistema, que abrandam 
o desempenho, especialmente durante os 
períodos de pico de utilização.Assegurar a 
consistência e a interoperabilidade com 
ferramentas em papel, incluindo um 
protocolo para a implementação de 
mudanças futuras. A ordem e os processos 
em que a informação é capturada e 
partilhada é tão importante como a exactidão 
dos próprios campos de dados. Além disso, 
são necessárias considerações baseadas na 
equidade e soluções localizadas para 
unidades que têm dificuldades consistentes 
de acesso a sistemas electrónicos e, por 
conseguinte, continuam a depender de 
relatórios baseados em papel.

● Construir/escalar aplicações existentes 
para aceder a dados em dispositivos 
móveis (tendo em mente tanto o nível de 
Unidade e como os gestores em 
movimento). Assegurar também minutos 
de dados e tecnologias (tais como 
disponibilidade de smartphones e tablets 
e fiabilidade de electricidade e sinal 
wifi/celular)

● Antes/ou antes da implementação do 
DHIS-2, criar planos de transição 
realistas que considerem as restrições 
locais e os recursos disponíveis para evitar 
sistemas paralelos e a necessidade de 
soluções de trabalho.

● Aproveitar a rede global HISP para dar 
prioridade e acelerar as correcções e 
características que mais precisam de ser 
desenvolvidas para os programas de 
imunização no terreno. 
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“Não tenho nenhuma decisão a tomar, excepto dar feedback 
ao chefe, que ao seu nível tem o direito de tomar uma 
decisão pelos homens que estão a submeter os seus dados".
 
Dados Provinciais, RDC

5 Fomentar interacções 
mais frequentes nos dois 
sentidos em torno dos 
dados e da tomada de 
decisões entre actores 
a todos os níveis

PRIORIDADE: Quénia: ⬤ ⬤ (Alta) / Moç: ⬤ (Med) / RDC: ⬤ (Med) CAUSAS dos  Problemas abordados:

Condições de Trabalho
● Feedback limitado sobre o 

desempenho

Conhecimento
● Reconhecimento inadequado da 

utilização de dados a níveis 
inferiores

● Formação inadequada

Ferramentas  
& Protocolos
● Os protocolos são muito rígidos

Tomada de Decisões
● Formação e supervisão

Áreas prioritárias: Interacções
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5
As interacções entre os níveis 
do sistema tendem a ser esparsas 
e num só sentido, com os dados 
a subirem principalmente dos níveis 
da Comunidade e das Unidades. 
Os dados recolhidos raramente 
regressam às unidades e o feedback 
só é dado quando os dados estão 
em falta ou são imprecisos. 

Como resultado, o pessoal das Unidades e a nível 
comunitário está desligado do processo de tomada de 
decisão e pode não ter contexto suficiente para 
compreender a importância dos dados e o impacto 
das suas decisões operacionais quotidianas no 
sistema global. 

Com a integração de interacções mais racionalizadas, 
flexíveis e individualizadas entre níveis, podemos 
aumentar e promover o envolvimento e a apropriação, 
a responsabilização, a partilha, a apreciação e a 
utilização dos dados. Isto pode também promover 
uma melhor compreensão e sensibilização dos dados 
a todos os níveis e transformar as interacções 
actualmente passivas em interacções mais 
empenhadas, fiáveis e úteis.

HISTÓRIAS OUVIDAS NO TERRENO:

Abaixo estão excertos de histórias que a equipa de 
investigação ouviu no terreno no Quénia, em 
Moçambique e na RDC (os nomes dos participantes 
foram alterados para manter a privacidade)

O pessoal das unidades sente-se 
afastado da tomada de decisões e não 
tem a certeza do que acontece aos dados 
que recolhe

Os funcionários a nível das Unidades apreciam saber 
quando e como os dados que recolhem estão a ser 
utilizados. Karen, uma HRIO do Condado, diz que 
dentro do sistema de saúde existe uma cultura, em 
que a qualquer nível prefere aceitar decisões tomadas 
acima de si, mesmo que estas possam não funcionar 
para si e para as suas prioridades, uma vez que todos 
tentam evitar perturbações. Ela pensa que a inclusão 
de pessoas no processo de tomada de decisões 
poderia motivar o pessoal na recolha de melhores 
dados, uma vez que compreendem a ponte entre as 
suas actividades de recolha e análise, e as decisões 
que são tomadas sobre as suas prioridades, recursos, 
etc. Ela vê como seu dever envolver o Sub-Condado 

e as unidades nas decisões, na esperança de que, por 
sua vez, se sintam confortáveis em envolvê-la na sua 
tomada de decisões, quando necessário. (Quénia)

Grupos do Whatsapp podem promover 
interações fora de estruturas de 
relatórios regulares

O Plano Mashako, uma iniciativa de revitalização da 
vacinação de rotina a nível nacional, encorajou a 
utilização de smartphones, especificamente através 
dos grupos WhatsApp. Henri, um Oficial de Saúde 

Cont.

Áreas prioritárias: Interacções

Bo tabho 
no mrino 
do becvo 
do ês asdo 

SUPERVISOR
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Médica da Zona numa zona de saúde semi-rural 
perto de Kinshasa, observou que para transferir 
dados mais rapidamente, enviar lembretes em caso 
de atrasos, comunicar novas directrizes ou partilhar 
conhecimento era muito útil; no entanto, uma vez 
que nem todos os seus chefes das unidades tinham 
recebido o dinheiro prometido para cobrir os seus 
planos de Internet, alguns dos seus dados ainda eram 
inoportunos e faltavam o necessário para o controlo 
de qualidade. (RDC)

Interacções presenciais regulares 
podem ter um grande impacto na 
moral e no desempenho

Zenab, do MISAU urbano do Sub-Condado, está à 
procura de apoio para restabelecer as reuniões de 
revisão de dados de rotina. No passado, eram 
apoiadas por parceiros, e reuniam todos os 4 
Sub-Condados para terem revisões de dados 
integradas, onde apresentavam os seus dados de 
desempenho, e forneciam feedback e contributos 
para o trabalho uns dos outros. Estas revisões 
costumavam acontecer a cada 3 meses, e os 
benefícios eram elevados: comparar desempenhos 
com outros era motivador para as equipas, 
aumentava o sentido de responsabilidade, e era 

uma oportunidade para partilhar ideias e aprender as 
melhores práticas entre si. Estas reuniões não 
aconteceram nos últimos 5 meses devido à falta 
de financiamento dos parceiros, mas Zenab está 
determinado a trazê-las de volta. (Quénia)

DESTAQUE DO QUÉNIA:

Os Destaques são exemplos de ideias de intervenção que 
podem ser introduzidas para abordar uma área 
prioritária. São informadas pelas oficinas de 
investigação, síntese e co-criação com utilizadores 
e partes interessadas.

Chamadas individuais com pessoal 
das unidades 
Uma mistura entre uma conversa presencial e uma 
digital e uma conversa entre unidades e subnacionais 
para aumentar a compreensão e sensibilização dos 
dados a partir de ambos os níveis. Através de 
conversas regulares, podemos compreender melhor 
as necessidades um do outro e estabelecer uma 
relação. Isto promoverá o envolvimento, 
apropriação,responsabilização, partilha, apreciação 
e a utilização de dados.

5 Cont.

Áreas prioritárias: Interacções

TOMAR MEDIDAS

● Criar interacções frequentes e informais, 
nos dois sentidos, com o pessoal das 
unidades e Sub-nacionais (tais como 
conversas mais directas por telefone ou 
linha directa, WhatsApp ou outros fóruns, 
oportunidades de "chat" electrónico)

● Permitir que as interacções sejam flexíveis 
às restrições orçamentais e de tempo, 
bem como aos desafios e realidades 
relacionadas com a tecnologia 
(particularmente com unidades) mais 
remotas

● Envolver mais o pessoal das unidades no 
processo de tomada de decisões e gestão 
de dados (interactivo e não punitivo ou "de 
cima para baixo")

● Proporcionar oportunidades contínuas 
de supervisão e monitoria (que também 
podem ocasionalmente ser feitas 
remotamente via telefone ou WhatsApp 
ou chat, conforme necessário com base em 
realidades de recursos) em vez de visitas de 
avaliação infrequentes
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"As supervisões como as revisões mensais são meios de controlo 
e monitoria que utilizamos para julgar a qualidade dos dados 
de vacinação em áreas de saúde".  

Médico Chefe de Zona, RDC

6 Melhorar a eficácia da 
supervisão, afastando-se 
das visitas pontuais da lista 
de verificação e passando 
a fornecer um feedback 
contínuo e construtivo 
ao longo do tempo.

PRIORIDADE: Quénia: ⬤ (Med) / Moç: ⬤ ⬤ (Alta) / RDC: ⬤ (Med) CAUSAS dos  Problemas abordados:

Conhecimento
● Reconhecimento inadequado da 

utilização de dados a níveis 
inferiores

● Formação inadequada

Tomada de Decisões
● Formação e supervisão

Condições de Trabalho
● Feedback limitado sobre o 

desempenho

Áreas prioritárias: Interacções
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6
Com recursos e tempo limitados, 
as actuais actividades de Supervisão 
de Apoio estão principalmente 
orientadas para a aplicação do 
protocolo e para a abordagem de 
questões importantes. Uma vez que 
as visitas do PAV são pouco 
frequentes e não específicas, a ênfase 
é colocada em descer a lista de 
verificação para tomar os "sinais vitais 
das unidades" sobre as competências 
de construção e ter interacções 
significativas com o pessoal.

O feedback também não é bem documentado ou 
partilhado com pessoal, por isso, em vez de se basear 
no trabalho realizado anteriormente, cada visita é uma 
avaliação pontual. Não surpreendentemente, os 
profissionais de saúde tendem a ver-se como 
seguidores do protocolo, não como decisores. 

Com maior ênfase na aquisição de competências e 
melhor documentação e continuidade entre visitas, 
actividades de Supervisão de Apoio e oportunidades 

para mentoria e formação (por exemplo, através 
de reuniões de revisão bem facilitadas e interactivas 
e intercâmbios mensais das Unidades que incluem 
representantes da comunidade) têm o potencial 
de melhorar a motivação e a tomada de decisao 
de decisões dos profissionais de saúde.

HISTÓRIAS OUVIDAS NO TERRENO:

Abaixo estão excertos de histórias que a equipa de 
investigação ouviu no terreno no Quénia, em 
Moçambique e na RDC (os nomes dos participantes 
foram alterados para manter a privacidade)

Os enfermeiros não se podem 
considerar como tomadores de decisão

Mercy, uma enfermeira de imunização numa unidade, 
adoptou a cultura de trabalho de que as pessoas ao 
seu nível não tomam decisões, apenas seguem o 
protocolo. As decisões só são tomadas aos níveis 
superiores, enquanto a sua função é transmitir 
informação para que as decisões sejam tomadas por 
aqueles que estão acima dela. Ela faz escolhas, no dia 
a dia  do seu trabalho, mas "decisões" não podem ser  
tomadas sozinhas. As decisões tomadas em relação

à disseminação de dias de vacina em dias 
específicos para evitar o desperdício de vacinas, por 
exemplo, são tomadas colectivamente, com todas 
as enfermeiras. Ela sabe que não será avaliada com 
base em decisões, mas sim no caso de adoptar o 
protocolo adequado. (Quénia)

As visitas de supervisão de apoio 
não são bem documentados, o que 
minimiza o seu impacto

Actualmente a informação recolhida durante as 
actividades de supervisão de apoio é escrita, e 
abrange tanto o Sub-Condado, o Condado ou o 
Nacional e não os agentes de saúde a serem 
avaliados. 

O objectivo da supervisão conjunta de apoio que 
Rachida, uma funcionária a nível nacional, e os seus 
homólogos a nível do Condado, por vezes fazem a 
nível do Sub-Condado é recolher informações e 
avaliar as capacidades do Sub-Condado no que diz 
respeito a financiamento, logística, números de 
vacinas, avaliação de ferramentas de 
documentação, aglomerações e se eles sabem como 
estabelecer metas. Ela considera que estes são 
exercícios importantes para os níveis superiores 
compreenderem onde existem potenciais lacunas

Cont.

Áreas prioritárias: Interacções

HISTÓRIAS DO CAMPO:
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6
no sistema; mas também acredita, que toda 
documentação recolhida deve ser digitalizada e 
partilhada como parte do processo, de modo a que as 
aprendizagens que são normalmente utilizadas para 
promover as actividades dos supervisores, ajudem o 
crescimento do nível inferior. (Quénia)

Cont.

Áreas prioritárias: Interacções

TOMAR MEDIDAS:

● Mudar a ênfase da Supervisão de Apoio para longe das 
listas de controlo e da crítica, para o desenvolvimento 
de competências e apoio através do diálogo e 
intercâmbio, utilizando técnicas de Abordagem Centrada 
no Ser Humano e abordagens de aprendizagem 
combinada (tais como mentoria, formação). Referência a 
este artigo de reunião de revisão.

● Visitas documentais e recolha de feedback em 
documentos fisicos contínuos acessíveis a todo 
o pessoal e supervisores (bem como a representantes 
da comunidade, a nível das Unidades). 

● Visitas documentais e recolha de feedback sobre 
documentos físicos contínuos acessíveis a todo 
o pessoal e supervisores (bem como aos representantes 
da comunidade a nível de Unidade). 

● Assegurar que o feedback é partilhado directamente 
com o pessoal relevante.

● Introduzir mecanismos de responsabilização dos 
supervisores para assegurar o cumprimento dos 
objectivos da Supervisão de Apoio e formar em 
conformidade. 

Não me consigo lembrar, falámos sobre isto da última vez?
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"Fazer um plano de trabalho é uma coisa, conseguir o dinheiro é 
outra. Este ano, é suposto recebermos 100 portadores de vacinas. 

Já estamos a passar metade do ano, nada chegou". 

Sub-Condado, Quénia

7 Melhorar o processo 
de orçamentação, 
envolvendo os decisores 
políticos e administrativos 
e fornecer atempadamente 
dados sobre os fundos 
efectivamente disponíveis

PRIORIDADE:  Quénia: ⬤ ⬤ ⬤ ( Máxima) / Moç: ⬤ ⬤ ⬤ (Máxima) / RDC: ⬤ ⬤ (Máxima) CAUSAS dos  Problemas abordados:

Influência
● Os orçamentos não são baseados 

em dados/necessidades
● Os fundos não estão disponíveis 

quando são necessários para 
executar planos

● O financiamento dos parceiros 
acrescenta incertezas

Condições de Trabalho
● Falta de ferramentas/ recursos 

básicos para trabalhar

Ferramentas 
& Protocolos
● Os protocolos são demasiado 

rígidos

Áreas prioritárias: Planeamento
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7
Muito tempo e recursos, 
especialmente a nível Subnacional, 
são dedicados a procedimentos 
oficiais de planeamento baseados 
em dados, tais como a geração de 
planos de trabalho e orçamentos 
anuais, destinados a ajudar a utilizar 
os recursos do programa de 
imunização de forma mais 
estratégica. Infelizmente, estas 
actividades frequentemente não 
reflectem a realidade no terreno, 
uma vez que os dados utilizados no 
planeamento nem sempre são 
exactos nem fundamentados pelo 
menos no censo local anual ou nos 
cálculos da população envolvida na 
comunidade. 

Além disso, os responsáveis finais pela afectação 
de dinheiro para o programa de imunização nem 
sempre têm o contexto necessário para estabelecer 

prioridades apropriadas nem são capazes (devido 
a restrições de tempo ou recursos) de colaborar 
estreitamente com as unidades para os ajudar a criar 
planos de contingência e mobilizar recursos locais, por 
exemplo, quando não há fundos suficientes ou cortes.

Os planos são feitos com base em afectações 
governamentais antecipadas optimistas e/ou 
financiamento de parceiros que podem não se 
materializar. Quando o financiamento chega, é 
geralmente inferior ao previsto e frequentemente 
atrasado (particularmente durante pelo menos os 
primeiros três meses do ano fiscal e por vezes mais 
tempo). Os gestores locais ficam assim sem recursos 
e/ou são forçados a abandonar os seus planos a longo 
prazo para fazer face a necessidades mais imediatas, 
tais como o pagamento de contas em atraso e 
a tomada a cargo de emergências. 

Os tomadores de decisões políticas e administrativas 
(tais como o Comité Executivo e os membros da 
Assembleia) precisam de ser mais proactivamente 
empenhados para assegurar que as prioridades de 
financiamento sejam orientadas por dados e que 
informações mais precisas sobre o financiamento 
estejam disponíveis e claramente comunicadas para 
efeitos de planeamento. Os mecanismos de 
financiamento dos parceiros também precisam de ser 
mais previsíveis e oportunos, para que possam ser 
incorporados no trabalho de planeamento oficial.

HISTÓRIAS OUVIDAS NO TERRENO:

Abaixo estão excertos de histórias que a equipa de 
investigação ouviu no terreno no Quénia, Moçambique 
e na RDC (nomes dos participantes foram alterados para 
manter a privacidade)

Os esforços anuais de planeamento 
consomem muitos recursos e nem 
sempre são eficazes

O planeamento anual, incluindo a elaboração de 
orçamentos ou actividades de definição de objectivos, 
consome tempo, recursos, muitas interações, 
múltiplas reuniões e numerosas aprovações de cada 
nível do sistema antes de serem enviados para 
aprovação final ou emendas. A esperança é que no 
final do processo gestores como Julie, uma Enfermeira 
de Saúde Pública do Sub-Condado rural, tenha os 
recursos de que necessita para o seu Sub-Condado 
e unidades dentro do período de tempo que são 
necessários, mas também esperados. Mas após 
muitos anos destes esforços cíclicos, Julie fica 
desmotivada porque não tem controlo sobre quais 
os recursos ou orçamento que o seu Sub-Condado 
acabará por afectar, ou quando chegarão. Por 
exemplo, ela é frequentemente colocada na posição 
em que não consegue obter as vacinas, quando as 

Cont.

Áreas prioritárias: Planeamento
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7
suas unidades precisam delas, mas as pessoas a nível 
das unidades irão culpá-la por esse problema, sem se 
aperceberem que se trata de uma questão do 
Condado ou Nacional que está fora do seu controlo. 
(Quénia)

O financiamento dos parceiros pode ir 
e vir, mas os programas dependem dele 
para as actividades principais

Nestor é um enfermeiro chefe numa zona geográfica 
rural da RDC. Lamenta a falta de transporte 
disponível para aceder às suas unidades para 

verificar dados ou dar feedback. Quando a sua área 
era uma "zona vermelha", por causa do surto de 
Ébola, receberam motociclos e financiamento para 
gás, o que ele pensa que melhorou muito a qualidade 
dos dados; mas agora que a epidemia foi resolvida e 
a sua área "desclassificada", a ajuda dos parceiros 
deixou de ser prestada e ele não consegue cumprir as 
suas duas metas de "retro-informações" mensais 
necessárias (sessões de feedback). Isto parece um 
castigo e deixa Nestor nervoso de que todos os 
esforços envidados para melhorar a qualidade dos 
dados irão para o lixo. (RDC)

A atribuição de recursos nem sempre 
é baseada nas necessidades, com 
pessoas não qualificadas, tais como 
legisladores, a tomar as decisões finais

Para Margaret, uma Enfermeira de Saúde Pública 
do Sub-Condado, um grande desafio para o sistema 
é que os políticos são demasiado poderosos no 
Quénia, especialmente a nível das bases como os 
MCA's (Membros da Assembleia do Condado) e 
governadores. O poder de financiamento e a 
atribuição de recursos está nas mãos dos 
legisladores, que aprovam ou alteram orçamentos, 
e no entanto, ela sente que os planos destes 
legisladores não se concretizam com a acção, porque 

os orçamentos necessários nunca se concretizam. 
Ela considera que o seu papel deveria ser o de 
assegurar que os sistemas existentes sejam 
reforçados de modo a que os recursos acabem 
realmente onde são necessários. (Quénia)

DESTAQUE DA RDC:

Os Destaques são exemplos de ideias de intervenção que 
podem ser introduzidas para abordar uma área 
prioritária. São informadas pelas oficinas de 
investigação, síntese e co-criação com utilizadores 
e partes interessadas.

Incluir autoridades administrativas 
em intervenções de saúde, e fazer 
utilização de dados mais fácil 
através de ferramentas visuais 
e simplificadas

A relocalização da tomada de decisões em matéria 
de saúde a nível local em colaboração com as 
autoridades administrativas pode resultar no 
desenvolvimento de uma recolha de dados mais forte 
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a nível comunitário, encorajar o hábito de definir 
e resolver problemas comunitários através das suas 
próprias soluções e recursos. 

Uma vez que haverá uma falta de conhecimentos 
de dados ao nível, os dados estarão mais acessíveis 
através de ferramentas simples de dados visuais 
e assimiláveis para ajudar na tomada de decisões.

Estes instrumentos podem ser utilizados durante 
reuniões mensais/bianuais com a comunidade, os 
trabalhadores comunitários de saúde (chamados 
Relais Communautaire), autoridades administrativas, 
e enfermeiros. Serão mobilizados orçamentos a nível 
comunitário para desembolsar os recursos 
necessários (financeiros, humanos, internet, 
mão-de-obra, educação, conhecimentos logísticos, 
transportes, etc.) para ajudar nesta iniciativa e, 
em última análise, conduzir à capacitação da 
comunidade, dados acessíveis e aumento da 
utilização de dados para a tomada de decisões. 

 TOMAR MEDIDAS:

● Fornecer estimativas mais precisas 
e atempadas dos fundos efectivamente 
disponíveis e encetar um diálogo ao longo 
dos processos de planeamento para 
comunicar estimativas/parâmetros de 
financiamento e tornar as actividades de 
planeamento mais realistas a todos os níveis. 
Considerar como o financiamento de 
parceiros pode ser reestruturado para apoiar 
este objectivo.

● Trabalhar com as autoridades eleitas 
e administrativas a todos os níveis para 
assegurar que o estabelecimento de 
prioridades e as despesas do sector da saúde 
sejam orientadas pelo desempenho 
disponível, processos do programa, e dados 
de recenseamento da população local.

● Dar aos gestores técnicos e às partes 
interessadas locais maior visibilidade 
e controlo sobre a forma como os 
orçamentos que lhes são atribuídos 
são despendidos, a fim de potenciar 
o seu conhecimento das necessidades 
locais e promover inovações locais. 

● Melhorar a precisão dos números de 
população que são utilizados para a 
definição/financiamento de objectivos, 
ao triangular os números actuais com 
dados dirigidos pela comunidade, quer 
através de meios alternativos.

● Melhorar a visibilidade e exactidão dos 
números de stock actuais ou previstos, 
para ajudar nas actividades de 
redistribuição e alocação de vacinas. 
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Synthèse 
transnationale
Julho 2021

Relatório Quénia
(inglês)
Maio 2020

Relatório de 
Moçambique
Janeiro 2021

Relatório da RDC
(inglês)
Maio 2021

Ce document est un résumé 
de la synthèse 
transnationale réalisée à 
l’issue de toutes les 
recherches sur le terrain au 
niveau national.

Este relatório contém um 
resumo de nossas 
percepções iniciais do 
trabalho de campo 
conduzido no Quênia no 
início de 2020.

Este relatório contém um 
resumo das nossas 
percepções iniciais do 
trabalho de campo realizado 
em Moçambique no final de 
2020.

Este relatório contém um 
resumo das nossas 
percepções iniciais do 
trabalho de campo realizado 
em Moçambique no final de 
2020.

Outros relatórios 
da pesquisa do Projecto VxData:

https://bit.ly/Cross-country_PT
https://bit.ly/Cross-country_PT
http://bit.ly/VxDataInsights_KenyaReport
http://bit.ly/VxDataInsights_KenyaReport
https://bit.ly/VxDataInsights_MozReport_pt
https://bit.ly/VxDataInsights_MozReport_pt
http://bit.ly/VxDataInsights_DRC_en
http://bit.ly/VxDataInsights_DRC_en
http://bit.ly/VxDataInsights_KenyaReport
https://bit.ly/Moz-Initial-Report
http://bit.ly/VxDataInsights_DRC_en
https://bit.ly/Cross-country_EN

