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SOBRE A  
STOP TB PARTNERSHIP

A Stop TB Partnership reúne especialistas de um vasto espectro de parceiros nacionais, regionais e globais na 
nossa missão comum de revolucionar o espaço da tuberculose e acabar com a tuberculose até 2030.

Fundada em 2001, a Stop TB Partnership é uma organização acolhida pelas Nações Unidas que assume riscos 
ousados e inteligentes para servir as necessidades e ampliar as vozes das pessoas, comunidades e, países 
afectados pela tuberculose.

Trabalhamos para defender, catalisar e facilitar a coordenação e colaboração sustentada entre os parceiros, 
apoiar o desenvolvimento, replicação e ampliação de abordagens e ferramentas inovadoras e, facilitar o acesso 
equitativo ao diagnóstico, tratamento e cuidados de tuberculose a todos os necessitados.

Acreditamos que a nossa vasta gama de conhecimentos estratégicos e técnicos e a nossa vontade de alargar as 
fronteiras são factores cruciais para alcançar os objectivos estabelecidos pela comunidade da tuberculose em geral.

Para saber mais sobre a Stop TB Partnership, visite  www.stoptb.org

SOBRE O FUNDO GLOBAL NO COMBATE CONTRA A SIDA,  
TUBERCULOSE E MALÁRIA

O Fundo Global é um movimento mundial para superar o VIH, a tuberculose e malária e assegurar um futuro mais 
saudável, mais seguro e mais equitativo para todos. O Fundo Global angaria e investe 4 bilhões de dólares por 
ano para combater as doenças infecciosas mais mortíferas, desafiar injustiças que as alimentam e reforçar os 
sistemas de saúde em mais de 100 dos países mais atingidos.

Para obter mais informação, visite  www.theglobalfund.org/en/

SOBRE A ITPC 

A International Treatment Preparedness Coalition (ITPC) é uma rede global de pessoas que vivem com VIH e 
de activistas comunitários que trabalham para alcançar o acesso universal ao tratamento ideal do VIH para 
as pessoas necessitadas. Fundada em 2003, a ITPC defende activamente o acesso ao tratamento em todo o 
mundo através do enfoque de três pilares estratégicos: Tornar os Medicamentos Acessíveis, Prestar Atenção ao 
Que Importa e Criar Comunidades Resilientes.

#Watch What Matters (Prestar Atenção ao Que Importa) é uma iniciativa de monitorização e investigação da 
ITPC a nível comunitário, que recolhe dados sobre o acesso e a qualidade do tratamento do VIH a nível mundial. 
Cumpre um dos principais objectivos estratégicos da ITPC para assegurar que os dirigentes no poder continuem 
a ser responsáveis perante as comunidades que servem. Watch What Matters visa racionalizar e normalizar os 
dados de acesso ao tratamento recolhidos pelas comunidades - ajudando a assegurar que os dados deixem 
de ser obtidos de forma fragmentada e que reflictam as preocupações e questões mais importantes para as 
pessoas seropositivas e que são afectadas pelo VIH.. Baseia-se num modelo único que permite às comunidades 
recolher e analisar de forma sistemática e rotineira dados qualitativos e quantitativos sobre as barreiras de 
acesso e, utilizá-los para orientar os esforços de advocacia e promover responsabilização. 

Para saber mais sobre Watch What Matters e o nosso trabalho de monitorização liderado 
pela comunidade, visite  www.WatchWhatMatters.org et www.clmhub.org 

Este guia de orientação foi desenvolvido com o apoio do Fundo Global de Combate à SIDA,  
Tuberculose e Malária e foi coordenado pela Stop TB Partnership.

http://www.stoptb.org
https://www.theglobalfund.org/en/http://
http://www.WatchWhatMatters.org
http://www.clmhub.org
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Este guia apoia a utilização de dados 
gerados pela monitorização liderada pela 
comunidade (CLM) para a tomada de 
decisões e acções destinadas a melhorar os 
serviços, programas e políticas. Centra-se 
principalmente na utilização de dados da 
CLM sobre serviços e programas relacionados 
com o VIH, tuberculose (TB) e, malária. 
Muito do conteúdo é também aplicável à 
utilização de dados da CLM relacionados 
com outras prioridades no âmbito da saúde, 
direitos humanos e igualdade de género e, 
outras questões sociais, económicas e de 
desenvolvimento. 

Fundamentação para  
este guia de orientação 

A CLM é um mecanismo através do qual 
comunidades e utilizadores de serviços 
monitorizam a prestação de serviços de saúde e 
a implementação de programas. A LMC também 
é utilizada para monitorizar questões de estigma, 
violações dos direitos humanos, prestação de 
programas para informar e capacitar as pessoas 
sobre os seus direitos e, o acesso a serviços, 
como o apoio psicossocial e a assistência jurídica.1 
A CLM capacita as organizações comunitárias 
e os beneficiários de cuidados a trabalhar em 
conjunto com os prestadores de serviços e, outros 
decisores, a utilizar dados gerados pela CLM 
para melhorar disponibilidade, acessibilidade, 
aceitabilidade, acessibilidade económica e 

qualidade dos serviços de saúde, conduzindo 
a um maior impacto dos programas.2,3  Como 
um esforço liderado pela comunidade que 
alavanca as perspectivas e experiências únicas 
das comunidades e utilizadores de serviços, a 
CLM é uma estratégia valiosa para envolver as 
comunidades directamente na identificação e 
resolução de questões práticas na qualidade do 
programa, particularmente em locais de serviço e, 
promover cuidados centrados nas pessoas.

No contexto da resposta ao VIH, tuberculose e 
malária, a CLM está a ser utilizada cada vez mais 
em países para recolher dados relacionados com 
a disponibilidade e experiência de serviços de 
saúde e apoio, estigma e violações dos direitos 
humanos a nível de postos de saúde, comunidades 
e distritos. A partir de 2022, as iniciativas da CLM 
estão a ser implementadas em mais de 60 países 
em todo o mundo (ver Figura 3). Agora a CLM 
também é uma actividade padrão dos programas 
financiados pelo Fundo Global de Combate à SIDA, 
Tuberculose e Malária, da Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional 
(USAID), do Plano de Emergência do Presidente dos 
EUA para o Alívio da SIDA (PEPFAR), da iniciativa 
Expertise France/L’Initiative, da GIZ Backup Health 
e, de outros financiadores internacionais.  

Não basta que os implementadores da CLM 
recolham e comuniquem dados sobre estatísticas 
de serviços e experiências de utilizadores. Os 
implementadores da CLM e as autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões precisam 
de estar em posição de interpretar os dados e 
traduzir os resultados em acções para melhorar 

SOBRE ESTE GUIA DE 
ORIENTAÇÃO

( 1 )  Este guia de orientações considera a CLM como um mecanismo importante para a monitorização dos direitos humanos. Assim, este guia usa 
o termo “serviços” com o significado de intervenções prestadas às populações beneficiárias a nível da saúde e dos direitos e, “programas” com o 
significado de uma promoção mais ampla da saúde e dos direitos humanos e planos, políticas, normas, gestão e coordenação relacionados. 

( 2 )  O Fundo Global. Monitorização baseada na comunidade: Uma visão geral. 2020 (https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_
en.pdf) 

( 3 )  ITPC. Como implementar a Monitorização Liderada pela Comunidade: Um conjunto de ferramentas comunitárias. 2021.  (https://itpcglobal.org/
blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/) 

CLM

https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
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os serviços, programas e políticas.  Na prática, a 
utilização generalizada dos dados da CLM tem 
enfrentado vários desafios até à data, tanto por 
parte dos implementadores da CLM como por 
parte das autoridades responsáveis pela tomada 
de decisões.4 

Para responder a esta necessidade, com o apoio 
da Iniciativa Estratégica para os Dados do Fundo 
Global, a Stop TB Partnership e a International 
Treatment Preparedness Coalition (ITPC) 
coordenaram o desenvolvimento 
deste guia de orientação sobre 
a utilização de dados para a 
tomada de decisões. Como 
parte deste processo, a ITPC 
facilitou consultas com 
as partes intervenientes 
em Março de 2022 sobre 
as barreiras à utilização 
de dados da CLM. A ITPC 
e a Stop TB Partnership 
também organizaram 
reuniões na África do Sul e 
na República Democrática do 
Congo em Agosto e Novembro 
de 2022, respectivamente, para 
partilhar o conteúdo deste guia e 
recolher contributos. Nessas consultas 
e reuniões, os participantes confirmaram que os 
dados da CLM ainda não estão a ser utilizados em 
todo o seu potencial devido a várias barreiras ao 
longo do percurso dos dados e, afirmaram que seria 
útil uma nova orientação centrada na utilização dos 
dados da CLM.5,6  

Ao apoiar a utilização dos dados da CLM, o guia 
também contribui para a visão e realização comuns 
da Estratégia de 2018-2022 do Fundo Global e da 
sua nova Estratégia para 2023-2028.7,8  Também 

aborda a recomendação do Grupo de Referência 
de Avaliação Técnica do Fundo Global para ampliar 
e reforçar os sistemas da CLM9 e a recomendação 
do Painel de Revisão Técnica do Fundo Global para 
atribuir financiamento suficiente à CLM e aos 
esforços nacionais para responder, integrar e, utilizar 
sistematicamente os dados da CLM para diferentes 
finalidades.10

Foco deste guia de orientação: 
Utilização de dados para a 

tomada de decisões

Com o seu enfoque na 
utilização de dados, este 
guia aborda as etapas 
finais do percurso dos 
dados da CLM (Figura 1). 

No início da jornada 
dos dados da CLM, ou 

na fase de concepção 
de uma iniciativa de 

CLM, são seleccionados 
os indicadores correctos 

em relação às necessidades 
e prioridades das comunidades. 

Durante a implementação, os dados são 
obtidos, geridos e armazenados, com processos 
para assegurar a sua qualidade, privacidade e 
segurança. 

Este guia concentra-se na utilização de dados que 
foram gerados através da CLM. Fornece listas de 
verificação e recomendações para transformar 
os dados em informação accionável, através 
de verificação da sua integridade, tornando-os 
acessíveis a diferentes partes intervenientes, 
para análise e interpretação dos dados e, 

( 4 )  O Fundo Global. Para um entendimento comum de monitorização e advocacia de base comunitária. 2020 (https://www.theglobalfund.org/
media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf) 

( 5 )  ITPC. Relatório sobre os resultados principais do Processo de Feedback das Orientações sobre CLM. 2022.

( 6 )  Os relatórios das reuniões da África do Sul e Kinshasa) serão publicados em www.clmhub.org 

( 7 )  O Fundo Global. A Estratégia do Fundo Global de 2017-2022: Investir para acabar com as epidemias. 2017.  (https://www.theglobalfund.org/
media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf)

( 8 )  O Fundo Global. Combater pandemias e construir um mundo mais saudável e mais equitativo: Estratégia do Fundo Global 2023-2028. 2022.  
(https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf)

( 9 )  Grupo de Referência de Avaliação Técnica: Parecer - Revisão Temática sobre Sistemas Resilientes e Sustentáveis para a Saúde. Julho de 2019.

( 10 )  O Fundo Global: Lições Aprendidas do Painel de Revisão Técnica 2020  
(https://www.theglobalfund.org/media/10771/trp_2020-lessonslearned_report_en.pdf)

Os dados do CLM 
ainda não são 

usados   em todo o 
seu potencial devido 
a vários obstáculos 
ao longo da jornada 

de dados.

https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9632/crs_2020-02cbmmeeting_report_en.pdf
http://www.clmhub.org
https://www.theglobalfund.org/media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/2531/core_globalfundstrategy2017-2022_strategy_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/11612/strategy_globalfund2023-2028_narrative_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10771/trp_2020-lessonslearned_report_en.pdf
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comunicação eficaz dos mesmos. Apresenta 
também os passos para transformar a informação 
em acções de melhoria e abordagens em relação 
a responsabilização para verificar se as acções 
acordadas foram cumpridas e as questões resolvidas. 

Quem deve ler este guia de 
orientação? 

Os dados da CLM são utilizados por vários 
intervenientes para diferentes finalidades (Figura 2).

Os implementadores da 
CLM (incluindo organizações 
comunitárias directamente 
envolvidas na implementação 
da CLM e outros defensores da 
comunidade) são utilizadores 

dos próprios dados da CLM. Com base nas suas 
análises destes dados, os implementadores da 
CLM podem identificar possíveis soluções para 
constrangimentos e barreiras, promover a utilização 
dos dados da CLM, mobilizar actividades de 
advocacia junto de vários intervenientes e, ajustar 
e melhorar continuamente a sua abordagem com 

a CLM. Os dados da CLM podem também ser 
utilizados por advogados e grupos de advocacia 
que representam os interesses das comunidades, 
protegendo os direitos dos membros da 
comunidade e, defendendo as mudanças.

Autoridades decisórias  ou seja, 
as várias instituições e indivíduos 
que têm o mandato e a autoridade 
para tomar decisões, com o intuito de 

melhorar programas e serviços da saúde, proteger 
e promover os direitos humanos, utilizar os dados 
da CLM para uma melhor compreensão acerca das 
lacunas e barreiras dos programas e, agir com base 
nestes dados para provocar mudanças. 

Por último, os beneficiários dos 
cuidados também utilizam os 
dados da CLM para fazer escolhas 
mais informadas para a sua própria 

saúde. Embora este guia não seja directamente 
dirigido aos beneficiários dos cuidados, é 
uma referência que pode ser usada pelos 
implementadores da CLM para comunicar as 
constatações em formatos e através de meios que 
lhes sejam úteis. 

FIGURA 1  Utilização dos dados da CLM no contexto do percurso dos 
dados da CLM 
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CLM não é só para se apresentar queixas mas sim, 
trabalhar em conjunto para resolver problemas. 
O guia baseia-se na premissa de que, para os 
implementadores da CLM e as autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões serem 
eficazes devem empenhar-se logo no início do 
processo da CLM para assegurar que os dados 
possam ser utilizados de forma colaborativa com 
responsabilidade mútua. O guia visa assim facilitar 
a compreensão mútua dos dados da CLM e a sua 
utilização entre os implementadores da CLM e as 
autoridades responsáveis pela tomada de decisões 
e, ao mesmo tempo, reconhece o valor adicional 
dos dados da CLM para os programas nacionais de 
saúde e aborda quaisquer percepções negativas de 
um papel do tipo de “fiscalizador” que a CLM possa 
ter. 
 
 
 
 

Resultados esperados deste guia 
de orientação

Com este guia: 

Os implementadores da CLM irão 
desenvolver capacidades para:

 > Compreender conceitos e 
componentes da utilização de dados da CLM

 > Reflectir sobre como os dados da CLM podem ser 
partilhados para decisões de melhoramento do 
programa a diferentes níveis

 > Avaliar prontidão, capacidade e necessidades de 
recursos para a utilização dos dados da CLM e 
planear a resolução de lacunas

 > Comunicar os dados da CLM e defender a sua 
utilização

 > Avaliar, acompanhar e relatar a utilização de 
dados da CLM 

FIGURA 2  Utilizadores dos dados da CLM

IMPLEMENTADORES 
DE CLM

na recolha dos dados 
da CLM identificação 
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e advocacia para a sua 

utilização
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CLM para melhorar a 
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programa

AUTORIDADES DO 
PROCESSO DECISÓRIO  
com mandato e poderes 
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melhorias do sistema, 
incluindo:

BENEFICIÁRIOS DE 
CUIDADOS  (incluindo 
indivíduos e comunidades)

PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 
SAÚDE  ((incl. profissionais da saúde, 
pessoal de atendimento, trabalhadores 
comunitários)

PRESTADORES DE SERVIÇOS 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  (incl. 
assistência legal) 

CHEFES A NÍVEL DE INSTALAÇÃO 
(incl. chefes dos postos de saúde, 
membros de fiscalização do posto de 
saúde e grupos consultivos)

DIRIGENTES A NÍVEL DO 
PROGRAMA E POLÍTICAS  (incl. 
ministério da saúde, ministério da justiça 
e outros ministérios relacionados a nível 
central e descentralizado)

PARCEIROS TÉCNICOS E 
PARCEIROS FINANCIADORES  (incl. 
parceiros multilaterais e bilaterais)
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 > Melhorar ainda mais a concepção e 
implementação da CLM para optimizar a 
utilização dos dados na tomada de decisões

As autoridades decisórias irão 
desenvolver capacidades para: 

 > Compreender o âmbito, importância e valor 
acrescentado dos dados da CLM para os 
programas nacionais de saúde

 > Reflectir sobre como os dados da CLM podem 
ser acedidos e utilizados para decisões de 
melhoramento de programas a diferentes 
níveis

 > Avaliar a prontidão, capacidade e necessidades 
de recursos para a utilização dos dados da CLM 
e planear a resolução de lacunas

 > Avaliar, seguir e relatar a utilização de dados 
CLM

 > Considerar a CLM como uma contribuição 
chave para os sistemas nacionais de M e A e 
processos de revisão de programas

Guias e materiais de formação 
relacionados

Este guia de orientação complementa outros guias 
disponíveis relacionados com a concepção da CLM, 
implementação da CLM e advocacia relacionada 
com a CLM. Com o foco na utilização de dados, 
este guia também complementa especificamente 
documentos que abordam as etapas relacionadas 
com os dados anteriores à utilização de dados, 
incluindo a selecção dos indicadores da CLM, 
recolha dos dados da CLM, gestão de dados e, 
garantia da qualidade dos dados (Tabela 1).

Este guia é acompanhado de material de 
formação, acessível em  www.clmhub.org. 

TABELA  1  Orientações relacionadas com a CLM

RECURSOS GERAIS SOBRE A CLM:

O Fundo Global. Nota informativa: Sistemas Resilientes e Sustentáveis para a Saúde. 
Período de Atribuição 2023-2025. 2022
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf

O Fundo Global. Resumo Técnico do Reforço dos Sistemas Comunitários. 2022
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

UNAIDS. Estabelecer a monitorização comunitária dos serviços VIH - Princípios e 
processo. 2021 
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services

Stop TB Partnership. Quadro de implementação da CLM pelo OneImpact. 2021 .https://
stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20
Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf

Stop TB Partnership. Painel de Desempenho da CLM para OneImpact. 2022
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/dashboard/login 

PEPFAR. 2022 Orientação do Plano Operacional do País. 2022
https://www.state.gov/2022-country-operational-plan-guidance/

http://www.clmhub.org
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.unaids.org/en/resources/documents/2021/establishing-community-led-monitoring-hiv-services
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/dashboard/login
https://www.state.gov/2022-country-operational-plan-guidance/


10 MONITORIZAÇÃO LIDERADA PELA COMUNIDADE

RECURSOS GERAIS SOBRE A CLM:

IAS – the International AIDS Society. A guide to support inclusion of CLM in funding 
requests to the Global Fund. 2022.  
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf 

PEPFAR. Ferramentas de Monitorização Liderada pela Comunidade. 2020
https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools

Expertise France. Observatórios comunitários de saúde. 2019.
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-
observatories-capitalization_0.pdf

ITPC. Como implementar a Monitorização Liderada pela Comunidade: Um conjunto de 
ferramentas comunitárias. 2021
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/

ITPC, EANNASO, Health Gap e Plataforma Regional da África Anglófona. Integração da 
monitorização liderada pela comunidade (CLM) nos pedidos de financiamento do Fundo 
Global C19RM. 2021.
https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-
requests/

Health Gap, O’Neil Institute, TAC et al. Monitorização dos serviços de saúde conduzida pela 
comunidade: Responsabilização pela qualidade dos serviços de HIV. Livro Branco. 2020
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf

EANNASO, Plataforma Regional da África Anglófona, Frontline AIDS e a Stop TB 
Partnership. Monitorização liderada pela comunidade: Um guia técnico para programação 
do VIH, tuberculose e malária. 2021. 
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%20
0309_compressed.pdf

RECURSOS RELACIONADOS COM RECOLHA, GESTÃO, GARANTIA DE 
QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DE DADOS DE CLM:

Stop TB Partnership. Manual do Utilizador sobre Privacidade de Dados e Segurança de 
Rede do OneImpact. 2021.
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and 
Network Security User Manual.pdf

ITPC. Dados para uma Diferença. 2019.
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf

ITPC. Das percepções à evidência: Um guia de medidas qualitativas e quantitativas para 
a CLM. 2022. https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-
priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/

https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf
https://www.pepfarsolutions.org/tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-observatories-capitalization_0.pdf
https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource-doc/2019-10/Community-health-observatories-capitalization_0.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
https://itpcglobal.org/blog/resource/integrating-community-led-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests/
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2020/02/Community-Led-Monitoring-of_Health-Services.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://itpcglobal.org/wp-content/uploads/2019/06/RCTO-WA-Data-for-a-Difference-Advocacy-Paper.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring/
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RECURSOS RELACIONADOS COM RECOLHA, GESTÃO, GARANTIA DE 
QUALIDADE E UTILIZAÇÃO DE DADOS DE CLM:

ITPC. Precisão numa pandemia: orientação sobre a garantia da qualidade dos dados da 
CLM. 2022.
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

Consórcio CLAW. Evidência Comunitária para Criar Mudanças. 2022.
https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf 

Organização Mundial de Saúde. Garantia da Qualidade dos Dados. Kit de ferramentas. 
2021.
https://www.who.int/data/data-collection-tools/health-service-data/data-quality-assurance-dqa

OMS. Análise e utilização de dados das instalações de saúde. Kit de ferramentas. 2020.
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data

MEASURE Evaluation. Procura de dados e utilização da informação no sector da saúde: 
Quadro Conceptual. 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

UNECE. Fazer com que os dados tenham significado. Quatro guias práticos. 2009.
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful

https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://www.who.int/data/data-collection-tools/health-service-data/data-quality-assurance-dqa
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful
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O progresso rumo à Agenda para o 
Desenvolvimento Sustentável de 2030 
exige não só mais investimentos, mas 
também melhores políticas e programas 
que protejam e promovam os direitos 
humanos e promovam a cobertura universal 
da saúde. Exige uma maior responsabilização 
por parte de todos os decisores para remover as 
barreiras de acesso enfrentadas pelas populações 
necessitadas e, para prestar serviços centrados 
nas pessoas sem excluir alguém. 

Em programas centrados no VIH, tuberculose 
e malária, demasiadas pessoas permanecem 
sem diagnóstico e sem tratamento ou não 
regressam aos serviços em tempo útil. As 
pessoas relatam rotineiramente evitar ou não 
procurar cuidados devido a preocupações de 
qualidade, incluindo experiências de longos 
períodos de espera, interacções negativas e 
estigmatizantes com prestadores de cuidados 
de saúde, taxas inesperadas e, esgotamento de 
testes e medicamentos essenciais. As pessoas 
afectadas pelo VIH, tuberculose e malária também 
são vítimas de violações de direitos humanos 
quando procuram cuidados de saúde. Isso inclui 
discriminação, violações da sua privacidade e 
confidencialidade  e o não-cumprimento do seu 
direito à saúde. 

Tais questões impedem as pessoas de aceder 
aos serviços de que necessitam e contribuem e 
agravar os maus resultados no âmbito da saúde. 
É fundamental haver maior responsabilização por 
estas e outras preocupações para assegurar a 
disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e 
qualidade (AAAQ em inglês) dos serviços de saúde 

e apoio e, a protecção e promoção dos direitos 
humanos.

A importância da CLM no avanço 
da cobertura universal da saúde

A monitorização liderada pela comunidade (CLM) 
é a monitorização dos serviços, programas e 
políticas que é conduzida por utilizadores de 
serviços e comunidades locais afectadas, com a 
intenção de os melhorar para alcançar melhores 
resultados e impacto.11,12  A CLM é um esforço 
liderado pela comunidade que preenche lacunas 
de dados nos sistemas nacionais de informação 
da saúde, aproveitando as perspectivas únicas 
das comunidades afectadas e dos utilizadores 
dos serviços. Torna os serviços mais reactivos ao 
envolver comunidades e utilizadores de serviços 
para identificar e resolver problemas práticos 
na qualidade do programa e, faz avançar a 
participação, a equidade e os direitos humanos. 

Reconhecendo o potencial do CLM para melhorar 
a qualidade dos serviços de VIH, tuberculose e 
malária, o CLM está agora a ser financiado por 
muitos parceiros internacionais, incluindo o Fundo 
Global, PEPFAR, Expertise France/L’Initiative e, 
outros como uma actividade de programa padrão. 
A partir de 2022, as iniciativas da CLM estão a ser 
implementadas em mais de 60 países em todas as 
regiões do mundo (Figura 3). 

1. INTRODUÇÃO

( 11 )  O Fundo Global. A monitorização baseada na comunidade: Uma visão geral. 2020 (https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_
en.pdf) 

( 12 )  ITPC. Como implementar a Monitorização Liderada pela Comunidade: Um conjunto de ferramentas comunitárias. 2021.  (https://itpcglobal.org/
blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/) 

CLM

https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/9622/core_css_overview_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/


13Guia de Orientação para a Utilização de Dados da CLM na Tomada de Decisões

( 13 ) ITPC. Relatório sobre os resultados principais do Processo de Feedback de Orientação da CLM. 2022. 

FIGURA 3  Monitorização liderada pela comunidade no mundo actual

Os dados da CLM não estão a ser 
utilizados em todo o seu potencial 

Embora o âmbito e a distribuição geográfica 
das iniciativas de CLM estejam a aumentar e, 
grandes quantidades de informação valiosa 
estejam a ser geradas, os dados de CLM 
ainda não estão a ser utilizados em todo o 
seu potencial para melhoria do programa e 

outras acções para responder às necessidades 
das comunidades afectadas. As consultas 
às partes intervenientes revelaram que 
tanto os implementadores da CLM como as 
autoridades responsáveis pela tomada de 
decisões enfrentam desafios na utilização dos 
dados da CLM a diferentes níveis ao longo do 
percurso dos dados (Tabela 2).13 
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TABELA  2  Obstáculos e desafios relacionados com a utilização dos dados 
da CLM

Em Março de 2022, o ITPC facilitou um processo de recolha de feedback sobre barreiras e 
desafios relacionados com a utilização de dados de CLM. A consulta começou com um inquérito 
abrangente divulgado através da Alchemer a 157 interessados, incluindo implementadores da 
CLM e autoridades governamentais, dos quais 46 responderam. Na sequência do inquérito, o 
ITPC realizou discussões em grupo e entrevistas a informadores chave para recolher um feedback 
aprofundado. Dos 20 interessados que manifestaram interesse em contribuir para essas sessões, 
14 puderam participar e representaram as regiões da África Ocidental (Costa do Marfim, Serra 
Leoa), África Austral (Malawi, Botswana), Ásia (Índia, Nepal, Indonésia) e, América Latina e Caraíbas 
(Guatemala, Jamaica). 

As partes intervenientes identificaram as seguintes barreiras e desafios à  
utilização de dados da CLM: 

 > Os implementadores da CLM não têm capacidade adequada para a utilização 
dos dados da CLM: Os implementadores da CLM podem não ter capacidade adequada para 
empreender com sucesso as diferentes etapas da jornada de dados CLM, tais como recolha, análise, 
visualização e comunicação de dados. Além disso, enfrentam falta de recursos financeiros para 
desenvolver a suas capacidades ou para adquirir especialização externamente, o que cria um desafio 
para a sustentabilidade a longo prazo dos esforços da CLM e para a integração da CLM no sistema 
mais amplo de informação sobre saúde. Os próprios implementadores da CLM podem não ter 
conhecimento dos processos de tomada de decisão locais e nacionais, ser remunerados de forma 
inadequada e enfrentar a falta de tempo e de infra-estruturas para sustentar os seus esforços. 

 > Os implementadores da CLM podem não comunicar dados de forma eficaz: Os 
implementadores da CLM enfrentam lacunas na capacidade de análise de dados e, como resultado, 
os dados da CLM podem não estar organizados de forma compreensível ou bem apresentados num 
formato visual, claro e de fácil interpretação. As mensagens-chave podem não ser interpretadas 
e expressas claramente. Além disso, pode não haver um quadro adequado para o diálogo com as 
autoridades da saúde, para discutir os resultados e desenvolver soluções em conjunto.

 > Os implementadores da CLM podem não atribuir os dados ao nível correcto de 
utilizador: Os dados da CLM e os esforços de advocacia podem não estar indexados ao nível certo de 
influência ou de tomada de decisões. Por exemplo, enquanto alguns dados podem ser accionáveis por 
uma enfermeira ou um posto de saúde a nível local, outros dados podem ter de ser dirigidos a um nível 
administrativo mais elevado, de modo a influenciar mudanças políticas a nível nacional.

 > As autoridades decisórias não estão familiarizadas com a CLM: a CLM é 
um processo relativamente novo e em crescimento na monitorização de programas e, muitos 
intervenientes notam que continua a ser desconhecido, subvalorizado e sem financiamento. Em 
particular, os decisores podem não ter formação ou compreensão acerca da importância ou do valor 
dos dados qualitativos. Como resultado, os dados da CLM, que incluem uma componente qualitativa 
significativa, raramente são considerados no desenvolvimento de políticas, directrizes e planeamento 
de programas. 
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 > As autoridades responsáveis pela tomada de decisões têm preocupações 
sobre a qualidade dos dados: As autoridades governamentais e outras autoridades 
decisórias expressam frequentemente preocupação sobre a qualidade dos dados gerados pelos 
processos de CLM e questionam a sua legitimidade, fiabilidade e representatividade, alegando que 
os processos de recolha podem não ser sistemáticos ou rigorosos. Em alguns casos, os decisores 
podem rejeitar os dados da CLM, levantando questões sobre contagem e representatividade dos 
dados.

 > Os prestadores de serviços demonstram resistência à utilização de dados 
da CLM: A nível local, os prestadores de serviços podem considerar a CLM com desconfiança, 
devido ao seu papel tipo de “fiscalizador” e, podem sentir que o processo os critica implicitamente 
ou ao seu trabalho, em vez de considerarem a CLM como um processo em que as comunidades 
e os prestadores de serviços podem trabalhar em conjunto para melhorar os serviços para os 
beneficiários dos cuidados.

 > As áreas de foco e indicadores da CLM podem estar desalinhados com os dos 
programas nacionais, doadores e parceiros: Os implementadores da CLM constatam 
que quando os indicadores da CLM não estão alinhados com os objectivos dos programas nacionais, 
isto resulta numa oportunidade perdida de utilizar dados da CLM para identificar as barreiras 
subjacentes e as causas do não-cumprimento destes objectivos (por exemplo, estigmatização com 
impacto na adesão ao tratamento). As áreas de enfoque, indicadores e requisitos de informação da 
CLM podem também não estar alinhados com os dos doadores e parceiros. Os implementadores da 
CLM sentem frustração devido às suas vozes não poderem ser adequadamente ouvidas nos casos 
em que os doadores demonstrem inflexibilidade na utilização destes dados.

( 14 )  O Fundo Global. O Quadro Estratégico do Fundo Global sobre a Utilização de Dados para Acção e Melhoramento a Nível de País (2017-2022). 2017 
https://www.theglobalfund.org/media/8362/me_datauseforactionandimprovement_framework_en.pdf

O desafio da utilização inadequada de dados 
não é exclusivo à CLM. O Quadro Estratégico 
do Fundo Global para a Utilização de Dados 
para Acção e Melhoria a Nível Nacional14 

reconhece que tem havido muitas melhorias 
na disponibilidade global e qualidade dos 
dados do sector da saúde ao longo dos 
últimos anos, mas a utilização de dados 
para planeamento, atribuição de recursos 
e melhoria de programas continua a ser um 
desafio. O Fundo Global apoia os esforços para 
assegurar que dados de boa qualidade sejam 

regularmente analisados e utilizados em todos 
os níveis e fases de um ciclo de programa. Ao 
fornecer sugestões práticas para melhorar a 
utilização de dados da CLM, este guia contribui 
para o objectivo global mais amplo de 
promover a utilização de dados para a tomada 
de decisões em matéria de saúde e direitos 
humanos.

https://www.theglobalfund.org/media/8362/me_datauseforactionandimprovement_framework_en.pdf
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2.1   O que são os dados da CLM? 

Os dados da CLM referem-se a dados quantitativos 
(estatísticas) e qualitativos (observações, 
experiências e descrições, por exemplo, em 
forma de texto, fotografias, gravações áudio e 
vídeo), recolhidos por utilizadores de serviços e 
comunidades locais afectadas sobre serviços, 

programas e políticas relacionadas com a saúde e 
os direitos humanos. (Tabela 3). O âmbito da CLM 
inclui serviços de saúde, serviços de apoio, estigma, 
discriminação e violações dos direitos humanos e, o 
seu impacto. 

2. CONTEXTO E DEFINIÇÕESCLM

TABELA  3  Termos comuns relacionados com os dados da CLM 

A monitorização é um processo de observação, documentação e seguimento contínuo. 
Isso diferencia a CLM de inquéritos, análises de apreciação e avaliação mais periódicas.

Os indicadores são elementos de avaliação que fornecem indicações e evidência acerca 
do que está a acontecer. Essas medidas podem ser quantitativas (numéricas) ou qualitativas 
(descritivas). Dados quantitativos referem-se a informação que pode ser contada ou 
medida (tal como o número de pessoas abrangidas por um programa ou negativamente 
afectadas por uma lacuna de serviço. A informação qualitativa não é numérica e descreve 
atributos ou qualidades (tais como descrições ou narrativas da experiência do utilizador 
numa instalação de saúde).

Os dados resultantes da CLM são as medidas e observações acumuladas. Por exemplo, 
um conjunto de dados CLM pode incluir um total de 2.000 observações recolhidas para cinco 
indicadores e ou medidas qualitativas, em 20 locais durante cada mês. 

Uma vez verificado e analisado, o conjunto de dados será traduzido em informação 
utilizável (com análises e síntese), para vários públicos-alvo, incluindo autoridades 
decisórias e, apresentado em formatos, linguagem e terminologia familiares aos utilizadores 
destes dados. Por exemplo, os principais resultados e mensagens devem ser adaptados às 
necessidades de diversos públicos, tais como prestadores de serviços de saúde e sociais, 
chefes de instalações, coordenadores a nível de programas e políticas (a nível central e 
descentralizado), parceiros técnicos e parceiros financiadores, ou beneficiários de cuidados.

A utilização de dados da CLM também depende da confiança do decisor na qualidade 
dos dados. Isso requer a garantia de relativa objectividade e controlo de tendências 
(ou erros sistemáticos) na recolha de dados da CLM, incluindo esforços para reduzir 
tendências dos colectores de dados (tais como viés de selecção, viés de informação e 
confusão) e dos inquiridos (tais como viés de recolha, viés de aquiescência e tendências de 
preferências a nível social). A qualidade dos dados também se refere ao poder dos dados 
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Os dados da CLM podem abranger vários 
tópicos  relacionados com disponibilidade, 
acessibilidade, aceitabilidade e qualidade dos 
serviços relacionados com saúde e direitos 
humanos (Tabela 4). Podem ser recolhidos e 
comunicados por beneficiários de cuidados e 
comunidades afectadas de vários locais. Isso inclui 
dados recolhidos por beneficiários de cuidados e 
comunidades afectadas em pontos de prestação 
de serviços (tais como hospitais ou postos de 
saúde) ou fora dos locais de prestação de serviços 
(tais como locais de emprego e outros contextos 
sociais, através da mobilização e participação da 

comunidade, através de contribuição colectiva dos 
dados da CLM, directamente das comunidades 
afectadas e, através da recolha periódica de dados 
pelos implementadores da CLM). 

Os dados da CLM são normalmente recolhidos 
e registados em papel ou em formato digital 
através do uso de telemóveis ou tablets. Depois, 
são compilados em folhas de cálculo ou bases de 
dado e, por último sintetizados e apresentados em 
relatórios, documentos, apresentações presenciais 
e, meios de divulgação mais amplos.

(número e frequência suficientes de observações para detectar o que realmente existe), a sua validade 
e exactidão (quão perto os dados representam o que realmente existe), fiabilidade (consistência 
quando repetida) e, significado (aplicabilidade ampla). Contudo, alguns pontos de dados, tais como 
documentação de violações de direitos humanos, discriminação ou violações da privacidade, requerem 
uma acção imediata, interna e externamente.

Para mais informações, ver:

O Fundo Global. Nota informativa: Sistemas Resilientes e Sustentáveis para a Saúde. Período de 
Atribuição 2023-2025. 2022.
https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf

O Fundo Global. Resumo Técnico do Reforço dos Sistemas Comunitários. 2022 .https://www.
theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

ITPC. Das percepções à evidência: Um guia de medidas qualitativas e quantitativas para a CLM. 
2022.
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-
quantitative-measures-for-community-led-monitoring/

ITPC. Precisão numa pandemia: orientação sobre a garantia da qualidade dos dados da CLM. 
2022.
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

OMS. Voz, agência, capacitação - manual sobre participação social para cobertura universal da 
saúde. 2021.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794

MEASURE Evaluation. Procura de dados e utilização da informação no sector da saúde: Quadro 
Conceptual. 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

2.2   Como se apresentam os dados da CLM e onde são colhidos? 

https://www.theglobalfund.org/media/4759/core_ resilientsustainablesystemsforhealth_infonote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring
https://itpcglobal.org/blog/resource/from-insights-to-evidence-a-guide-for-translating-priorities-into-qualitative-quantitative-measures-for-community-led-monitoring
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
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TABELA  4  Exemplos de dados da CLM  

Exemplos de tópicos de dados da CLM Exemplos de perspectivas que podem ser 
colhidas

DISPONIBILIDADE

Disponibilidade de serviços e produtos
“Tenho Tuberculose multirresistente e não 
tenho acesso a medicamentos específicos 
para isso” 

“O posto de saúde local não tinha testes 
moleculares para VIH ou tuberculose e eu não 
recebi encaminhamento”.

“Sou trabalhador migrante e o posto de 
tratamento designado negou-me uma 
consulta” 

Disponibilidade de informação completa e 
precisa acerca da saúde 

Discriminação ou negação de serviços com 
base em vários factores

ACESSIBILIDADE

Acessibilidade física (p. ex., distância, 
segurança) “Não consigo fazer o teste do VIH porque o 

meu posto de saúde está longe e o percurso 
não é seguro”.

“Pediram me para pagar o teste de 
diagnóstico rápido da malária, mas deve ser 
gratuito”.

“Sou trabalhador(a) de sexo e mudei para um 
novo distrito e o meu posto de tratamento da 
tuberculose não transferiu o meu ficheiro”.  

Acessibilidade financeira (p. ex., taxas para 
utente ou outras despesas)

Horário de abertura e procedimentos 
administrativos

Outras barreiras tais como acesso inadequado 
à protecção social, estigma, discriminação, 
violência

ACEITABILIDADE

Experiências de estigma, discriminação ou 
violação dos direitos humanos

“Fico inconfortável em receber cuidados do 
meu centro de VIH pois só tem profissionais da 
saúde do sexo masculino”

“Não recebi informação numa língua que 
compreenda”.

“O prestador de serviços deu à minha 
família o meu diagnóstico de VIH sem o meu 
consentimento” .

Razões pelas quais as pessoas não procuram 
ou utilizam os serviços de saúde de que 
necessitam, tais como normas de género e 
aceitação social dos prestadores de cuidados 
de saúde masculinos / femininos

Preferências dos utentes e comunidades 
afectadas em relação à interacção paciente – 
prestador, tais como a língua usada, crenças 
culturais, etc.
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Exemplos de tópicos de dados da CLM Exemplos de perspectivas que podem ser 
colhidas

QUALIDADE

Respectivos tempos de espera ou de resposta 
para receber resultados dos testes

“Já passaram mais de 2 semanas desde que 
fiz o teste da TB, mas ainda não recebi os 
resultados do teste”. 

“Tive reacção adversa ao meu medicamento 
para o VIH mas o meu prestador de serviços 
não tem os conhecimentos para gerir a minha 
situação”.

“Os medicamentos não estão a ser 
devidamente armazenados no meu posto de 
saúde”.

“As enfermeiras são ofensivas e fazem-me 
sentir desconfortável quando vou buscar os 
meus medicamentos para o VIH, porque sou 
transgénero”.  

Mecanismos de reencaminhamento para 
outros serviços

Aptidões e competências dos prestadores de 
serviços

Respeito dos protocolos clínicos

Respeito das normas de higiene, controlo das 
infecções e segurança

Experiências de tratamento estigmatizante ou 
desrespeitoso por parte dos prestadores de 
serviços

Utilização de serviços de prestadores sem 
licenças  

Resultados individuais de saúde em relação à 
informação e serviços recebidos

A CLM é complementar a outros dados utilizados 
pelas autoridades decisórias para o planeamento 
e melhoria do programa. Acrescenta valor aos 
sistemas nacionais de informação da saúde das 
seguintes formas:

> Preenche uma lacuna nos sistemas nacionais de 
informação da saúde, ajudando a compreender as 
barreiras subjacentes que impedem os programas 
nacionais de concretizar os objectivos: A CLM 
acompanha e informa sobre as diversas barreiras 
em termos de disponibilidade, acessibilidade, 

aceitabilidade, acesso económico e qualidade dos 
serviços de saúde enfrentados pelas comunidades 
afectadas. Esses podem incluir longos períodos de 
espera, interacções negativas e estigmatizantes 
com os prestadores de cuidados de saúde, taxas 
e rupturas de stock inesperadas de testes e 
medicamentos essenciais, ou violações de direitos 
humanos, tais como discriminação e violações de 
privacidade e confidencialidade. A realização da 
CLM fornece dados cruciais aos quais os sistemas 
nacionais de informação da saúde não têm 
acesso. A CLM ajuda a compreender os factores 

2.3   Qual é o valor acrescentado dos dados da CLM para uma 
resposta nacional em matéria de saúde?
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subjacentes que impedem os programas nacionais 
de atingirem os seus objectivos de indicadores 
centrais do programa, tais como rastreio, testes, 
tratamento e resultados do tratamento. Também 
complementa a gestão da qualidade de outros 
países e os esforços de melhoria para avançar com 
os objectivos programáticos. Os dados da CLM 
são recolhidos continuamente, geralmente todos 
os meses ou de três em três meses, juntamente 
com os dados de rotina do Sistema de gestão de 
informação da saúde (HMIS) e, inquéritos 
populacionais periódicos. Os dados 
da CLM podem ser triangulados 
com indicadores chave do 
programa nacional para 
analisar e agir sobre os 
factores que podem 
impedir os programas 
nacionais de alcançar os 
seus objectivos.

> Presta serviços 
centrados nas pessoas, 
tornando-as mais 
receptivas às necessidades 
da comunidade: Os dados da 
CLM incluem monitorização 
qualitativa aberta, acrescentando 
variantes e detalhes sobre a forma 
como os sistemas de saúde respondem, 
ou não, às necessidades das pessoas. Os 
beneficiários de cuidados falam mais abertamente 
com os membros da comunidade sobre a 
qualidade dos serviços que recebem, permitindo 
à CLM acompanhar as perspectivas dos 
beneficiários de cuidados sobre a sua experiência 
de programas e serviços (tais como as suas 
preocupações sobre o estigma e a discriminação, 
as suas percepções sobre a competência dos 
prestadores e, a protecção de privacidade e sigilo). 
Tal informação é essencial para promover serviços 
centrados nas pessoas e não pode ser registada 
por categorias padrão de recolha de dados. 

> Promove a tomada de decisões baseada 
em evidência com a contribuição das vozes 
comunitárias e reforço da participação social: 
Como um esforço liderado pela comunidade, a 
CLM fornece às autoridades decisórias evidência 
independente e contínua sobre a experiência dos 
beneficiários de cuidados e das comunidades 

afectadas. Ao envolver os beneficiários de 
cuidados de saúde nas avaliações qualitativas dos 
serviços e ao identificar soluções para resolver 
as barreiras, os dados da CLM ultrapassam 
os preconceitos nos relatórios do sistema de 
saúde causados por hierarquias, interesses 
organizacionais, ou interesses profissionais e, 
prepara o caminho para as melhorias. 

> Promove equidade, ajudando chegar até às 
populações chave e afectadas: Os dados 

dos inquéritos de rotina do HMIS e, 
da saúde, podem não registar 

adequadamente todos os 
grupos populacionais 

afectados. A CLM 
acompanha as perspectivas 
das populações chave em 
relação ao VIH (incluindo 
trabalhadores do sexo, 
homens que fazem sexo 
com homens, pessoas 
que injectam drogas, 

pessoas transgénero e, 
pessoas em prisões e outros 

locais fechados), assim 
como populações que podem 

ser marginalizadas ou difíceis 
de alcançar (tais como populações 

móveis e migrantes). A CLM pode ajudar os 
prestadores de serviços a compreender os motivos 
dos beneficiários a evitar ou não beneficiar dos 
serviços disponíveis e, identificar acções para 
chegar até às populações chave e afectadas e 
promover equidade.

> Protege e promove os direitos humanos 
relacionados com a saúde através do registo 
das violações e infracções: Os dados da CLM 
registam informações sobre os direitos humanos 
relacionados com a saúde das pessoas, incluindo 
os direitos à saúde, à não-discriminação, à 
informação, à privacidade e ao sigilo. Os dados 
da CLM acerca de disponibilidade, acessibilidade, 
aceitabilidade e qualidade dos serviços de 
saúde estão directamente relacionados com 
o cumprimento do direito à saúde da parte 
das comunidades. Os dados da CLM revelam 
discriminação em contextos de cuidados de 
saúde contra membros de grupos específicos, ou 
com base no estado de saúde dos indivíduos, o 

Em outras palavras: 
o uso dos dados do 

CLM não é apenas para 
veicular reclamações; 

trata-se de trabalhar em 
conjunto para resolver os 

problemas.
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que viola o direito a estar livre de discriminação. 
Os dados da CLM registam a incapacidade 
de fornecer às pessoas informações precisas 
e completas sobre a sua saúde e serviços de 
saúde, o que constitui um incumprimento do 
direito à informação. Os dados da CLM também 
demonstram infracções por falta de sigilo ou 
privacidade, em ambientes de cuidados de 
saúde ou noutros locais, o que viola os direitos 
à privacidade e sigilo. Ao recolher e responder 
às violações dos direitos humanos, a CLM pode 
proteger e promover os direitos das populações 
afectadas.

> Desenvolve colaboração entre as comunidades 
e as autoridades decisórias: Os dados da CLM 
são recolhidos através de uma abordagem 

de capacitação, que informa e organiza as 
comunidades para envolvimento na saúde e 
nos sistemas e respostas da saúde e, inclui 
os beneficiários dos cuidados no diálogo com 
o pessoal clínico e outros prestadores, para 
identificar e resolver questões práticas na 
concretização do programa. Por outras palavras: 
A utilização dos dados da CLM não se limita à 
apresentação de queixas, mas sim, trabalhar em 
conjunto para resolver problemas.

Os dados são utilizados quando as partes 
intervenientes consideram a informação de 
forma explicita - incluindo resultados positivos e 
negativos - numa ou mais etapas do processo de 
elaboração de políticas, planeamento e gestão 
de programas, prestação de serviços, abordagem 
de barreiras ao acesso aos serviços e, protecção 
e promoção dos direitos humanos. Como tal, 
a utilização de dados envolve dois elementos-
chave, aqueles que tomam decisões e as decisões 
que tomam. A informação utilizada de forma 
efectiva pode diferir entre os decisores, a questão 
importante é saber se estão cientes de toda a 
informação disponível e se a conseguem aplicar 
nos seus processos de tomada de decisão. Quanto 
mais experiências positivas os responsáveis 
da tomada de decisões tiverem, na utilização 
da informação para apoiar uma decisão, mais 
significativo será o empenho dos mesmos em 
apoiar os sistemas de recolha de dados – ou seja, 
maior utilização dos dados estimula, por sua vez, 
uma maior procura de dados.15 

Uma decisão é uma escolha. As pessoas estão 
sempre a fazer escolhas, para si próprias como 
indivíduos, como profissionais, ou como membros 

e líderes de organizações. Na saúde, as decisões 
podem variar desde escolhas comportamentais 
individuais diárias relacionadas com a saúde e 
comportamentos mais saudáveis, até ao nível de 
decisões importantes por parte dos dirigentes, 
decisores políticos e outras autoridades que têm 
impacto na saúde das comunidades e dos países.

A tomada de decisões nem sempre se baseia em 
factos objectivos. As pessoas tomam decisões 
com base em:

 > Experiências passadas e situação actual das 
práticas e rotinas enraizadas 

 > Expectativas e valores sobre o que é possível e 
o que é aceitável 

 > Considerações económicas sobre o que 
é possível e o que beneficia o interesse 
económico

 > Considerações institucionais e organizacionais 
da hierarquia e dos níveis de autoridade

 > Factores subjectivos, tais como instinto e 
opinião, poder e influência, ideologia ou outros 
interesses

2.4   O que queremos dizer com a utilização de dados para a 
tomada de decisões? 

( 15 )  MEASURE Evaluation. Procura de dados e utilização da informação no sector da saúde: Quadro Conceptual. 2011. 
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 > Atitudes e crenças tendenciosas e 
discriminatórias sobre certos grupos de 
pessoas ou tipos de comportamento

A Organização Mundial da Saúde (OMS) e outras 
agências normativas mundiais recomendam 
vivamente que no domínio da saúde a tomada 
de decisões seja fundamentada em evidências, 
com o envolvimento significativo das populações, 
comunidades e, sociedade civil nos processos 
nacionais de tomada de decisões no domínio da 

saúde.16  As decisões baseadas em evidências 
baseiam-se em dados e informações de 
múltiplas fontes que incluem dados qualitativos 
sobre perspectivas, necessidades, desafios e, 
expectativas das próprias pessoas e comunidades. 

( 16 )  OMS. Voz, agência, capacitação - manual sobre participação social para cobertura universal da saúde. 2021, (https://www.who.int/publications/i/
item/9789240027794)

Os diferentes intervenientes irão exigir e utilizar 
diferentes tipos de dados para tomar várias 
decisões e medidas (Figura 4). 

As organizações comunitárias, 
defensores e advogados, 
incluindo implementadores da 
CLM,  podem utilizar os dados para 
educar e capacitar as comunidades, 
representar os interesses da 

comunidade, defender a melhoria dos serviços, 
programas e políticas, identificar questões, 
barreiras e constrangimentos enfrentados pelas 
comunidades e, responsabilizar as autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões.

As autoridades decisórias 
(prestadores de serviços da 
saúde e de assistência social 
e, responsáveis a nível de 

instalações e programas) podem utilizar 
dados para compreender a qualidade dos serviços 
locais e as questões de acesso que impedem os 
programas de alcançar os seus objectivos, ajustar 
os serviços, programas e políticas e, proteger e 
promover os direitos humanos.

As autoridades decisórias (parceiros técnicos e 
financiadores) podem utilizar os dados para obter 
uma imagem mais completa da qualidade e do 

impacto dos programas juntamente com outras 
fontes de dados e, atribuir recursos para lidar com 
as questões.

Os beneficiários de cuidados 
(incluindo indivíduos e 
comunidades) podem utilizar os 
dados para capacitação própria, fazer 

escolhas mais bem informadas relacionadas com 
a saúde e comportamentos mais saudáveis e, 
responsabilizar as autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões. 

2.5   Como é que intervenientes podem utilizar os dados da CLM 
na tomada de decisões? 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794
https://www.who.int/publications/i/item/9789240027794
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FIGURA 4  As partes intervenientes podem utilizar os dados da CLM 
para a tomada de várias decisões

IMPLEMENTADOR DA CLM

IMPLEMENTADOR DA CLM

IMPLEMENTADOR DA CLM

IMPLEMENTADOR DA CLM

OFICIAL DA SAÚDE DO DISTRITO

CHEFE DA  
INSTALAÇÃO

CHEFE GESTOR DA  
INSTALAÇÃO

GABINETE DO MÉDICO CHEFE 
DISTRITAL

PARCEIRO FINANCIADOR 

ADVOGADO QUE REPRESENTA OS 
INTERESSES DA COMUNIDADE

PARCEIRO TÉCNICO

GESTOR DO PROGRAMA  
NACIONAL DE DOENÇAS

DOENTE COM TUBERCULOSE

MEMBRO DA COMUNIDADE A QUEM 
FOI COBRADA UMA TAXA

MEMBRO DA COMUNIDADE QUE SOFREU 
DISCRIMINAÇÃO POR MOTIVO DE 

ORIENTAÇÃO SEXUAL

ORGANIZAÇÃO 
COMUNITÁRIA

Vou notificar 
imediatamente 
o meu oficial da 
saúde do distrito

Vou verificar a questão 
e apresentar na próxi-
ma reunião de revisão 
de dados das insta-
lações

Vou recolher informação qualitati-
va adicional para compreender e 
documentar as experiências e, vou 
apresentar a informação aos mem-
bros da comunidade sobre grupos de 
apoio de pares

Vou analisar os dados e 
apresentá-los na próxi-
ma reunião distrital de 
análise de dados, na qual 
represento a minha orga-
nização 

Vou fazer uma verificação 
pontual e um pedido de 
entrega de medicamen-
tos de emergência

Vou tomar medidas 
correctivas e fazer 
aplicar a política 
nacional

Vou introduzir um mecanismo 
formal de queixas e, vou solic-
itar financiamento para uma 
formação actualizada de todo 
o pessoal sobre a prestação de 
cuidados não discriminatórios

Vou triangular esta informação com 
os dados dos programas de rotina e 
vou procurar soluções para o trans-
porte atempado de amostras para o 
laboratório distrital e devolução dos 
resultados por SMS

Vou verificar os dados de 
previsão e quantificação de 
medicamentos e o calendário 
de entrega da próxima en-
comenda

Vou envolver formalmente 
as autoridades compe-
tentes para reembolso

Vou apoiar a realização 
de uma formação de 
reciclagem para todo 
o pessoal de saúde do 
distrito

No próximo pedido de financia-
mento a um parceiro finan-
ciador, vou angariar financia-
mento para um novo sistema 
de transporte de amostras 
de laboratório e gestão de 
informação

Vou obter informações 
sobre a próxima unidade de 
saúde mais próxima onde os 
medicamentos possam estar 
disponíveis

Agora tenho conhe-
cimento acerca dos 
meus direitos e vou 
informar os meus pares

Agora tenho conheci-
mento acerca dos meus 
direitos e irei pedir ajuda 
a um grupo de apoio de 
pares

Vou divulgar esta 
análise através das 
redes sociais e outros 
canais de comunicação 
para defender mu-
danças

DISPONIBILIDADE        por exemplo, o posto de saúde local não tem medicamentos para tratar a  
                                                         Tuberculose multirresistente

ACESSIBILIDADE         p. ex., estão a cobrar uma taxa pelo teste de malária, ao contrário da  
         política nacional

ACEITABILIDADE      p. ex., a aceitação dos serviços diminuiu devido a queixas de discriminação  
       nas instalações da saúde

QUALIDADE        p. ex., há longos tempos de espera para receber os resultados dos testes, resultando  
          em atrasos no tratamento 



24 MONITORIZAÇÃO LIDERADA PELA COMUNIDADE

O nível de prontidão para utilização dos 
dados da CLM depende do nível de conhec-
imento acerca da CLM e os seus objectivos, 
do valor acrescentado destes dados e da 
disponibilidade de competências e recursos 
para aplicar estes dados e tomar medidas.   
Tanto os implementadores da CLM como as autori-
dades responsáveis pela tomada de decisões neces-
sitam de uma série de capacidades e recursos para 
assegurar uma utilização eficaz dos dados. 

A Tabela 5 fornece listas de verificação para estas ca-
pacidades. É útil avaliar e desenvolver estas capaci-

dades antecipadamente no início das actividades da 
CLM. Além disso, os implementadores da CLM devem 
envolver as autoridades responsáveis pela tomada 
de decisões no início do processo de concepção e 
implementação da CLM, para garantir a sua adesão 
às actividades da CLM e abordar as percepções 
negativas que estas autoridades possam ter sobre a 
CLM. Em geral, quanto mais experiências positivas os 
utilizadores tiverem na aplicação dos dados da CLM 
para apoiar uma decisão, mais forte será o seu em-
penho em continuar a participar e a apoiar o reforço 
desses sistemas de dados.17 

A sustentabilidade financeira é uma consider-
ação importante para assegurar a implementação 

3. DESENVOLVIMENTO DE  
PREPARAÇÃO, CAPACIDADE E 

SUSTENTABILIDADE PARA A  
UTILIZAÇÃO DOS DADOS DA CLM

CLM

( 17 )  Measure EVALUATION. Demanda de dados e uso da informação no setor saúde: marco conceitual 2011. 
(https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document)

TABELA  5  Capacidades para utilização dos dados da CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTADORES DA CLM 

CAPACIDADES INDIVIDUAIS CAPACIDADES TÉCNICAS CAPACIDADES 
ORGANIZACIONAL

Eu posso: 

 3 Explicar conceitos e 
categorias de dados da CLM

 3 Explicar a importância e 
utilização dos dados da CLM

 3 Rever, analisar e sintetizar 
os dados da CLM (ou 
adquirir estas competências 
externamente, conforme 
necessário)

Tenho acesso a: 

 3 Equipamento básico, como 
telemóvel, tablet, computador 
e conectividade

 3 Software, tal como folhas 
de cálculo e bases de 
dados, ficheiros partilhados 
e programas de análise e 
apresentação de dados, para 
rever, analisar e interpretar 
dados de CLM

A minha organização tem: 

 3 Tempo e recursos humanos 
designados para o acesso, 
revisão, partilha e comunicação 
de dados da CLM (p. ex., 
responsável de MeA, apoio 
informático)

 3 Processos internos claros para 
utilização de dados da CLM, 
incluindo autorizações para 
acesso e partilha de dados e, 
para lidar com informações 
divergentes da CLM e outros 
dados

https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA IMPLEMENTADORES DA CLM 

CAPACIDADES INDIVIDUAIS CAPACIDADES TÉCNICAS CAPACIDADES 
ORGANIZACIONAL

Eu posso: 

 3 Compreender as implicações 
dos direitos humanos 
decorrentes dos dados 
da CLM relacionados com 
serviços e programas

 3 Compreender as 
preocupações com os direitos 
humanos em relação a 
privacidade e segurança dos 
dados e, tomar as medidas 
adequadas

Tenho acesso a: 

 3 Plataformas regionais ou 
nacionais onde os dados 
da CLM sejam partilhados, 
incluindo a interoperabilidade 
técnica das bases de dados 
quando necessário

 3 Protecções técnicas robustas 
para a privacidade de dados 
da CLM e segurança de rede

A minha organização tem: 

 3 Mecanismos para dar priori-
dade às questões a levantar 
junto das autoridades de-
cisórias e, antecipação de 
acções

 3 Capacidade para partilhar as 
constatações resultantes dos 
dados da CLM e empenho nos 
esforços de advocacia

 3 Políticas claras para a privaci-
dade dos dados e segurança da 
rede e, resolução de infracções 
ou utilização indevida dessa 
segurança

 3 Recursos financeiros adequados 
para sustentar a CLM ao longo 
do tempo e, uma análise das ne-
cessidades e lacunas de recursos

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS AUTORIDADES RESPONSÁVEIS  
PELA TOMADA DE DECISÕES

CAPACIDADES INDIVIDUAIS CAPACIDADES TÉCNICAS CAPACIDADES 
ORGANIZACIONAL

Eu posso: 

 3 Compreender a importância e 
utilização dos dados da CLM 

 3 Rever, analisar e utilizar os 
dados da CLM na minha 
tomada de decisões

 3 Compreender as implicações 
dos direitos humanos 
decorrentes dos dados 
da CLM relacionados com 
serviços e programas

 3 Compreender as 
preocupações relacionadas 
com os direitos humanos 
em termos de privacidade e 
segurança dos dados e, tomar 
as medidas adequadas

Tenho acesso a: 

 3 Equipamento básico, como 
telemóvel, tablet, computador 
e conectividade

 3 Software, tais como folhas 
de cálculo e bases de 
dados, ficheiros partilhados 
e, programas de análise e 
apresentação de dados, 
com os quais posso aceder e 
triangular dados da CLM com 
outras fontes de dados

 3 Protecções técnicas robustas 
para a privacidade de dados 
de CLM e segurança de rede

A minha organização tem: 

 3 Tempo e recursos humanos 
designados ao acesso, revisão 
e aplicação dos dados CLM (p. 
ex., responsável de MeA, apoio 
informático)

 3 Processos e protocolos internos 
claros para revisão e utilização 
de dados da CLM por peritos de 
programas e ou dados no âmbito 
dos programas nacionais

 3 Indicadores da CLM indicados 
como partem dos planos naciona-
is de MeA

 3 Capacidades para utilizar os 
resultados dos dados da CLM na 
tomada de decisões do programa

 3 Políticas claras para a privacidade 
dos dados e segurança da rede 
e, resolução de infracções ou uti-
lização indevida dessa segurança

 3
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rotineira da CLM a longo prazo. Para que a CLM seja 
regularmente utilizada para a tomada de decisões, 
necessita de ser totalmente financiada. É também 
importante que os esforços de CLM não dependam 
exclusivamente do apoio e assistência técnica, de 

doadores externos, ou outro apoio. Os implementa-
dores comunitários devem ter as capacidades e os 
recursos necessários para poderem manter os es-
forços de recolha de dados e realizar análises, partil-
ha, comunicação e advocacia de dados (Tabela 6). 

( 18 )  O Fundo Global. Monitorização baseada na comunidade: Uma visão geral. 2020.

( 19 )  O Fundo Global. Nota de Orientação sobre Investimentos Essenciais de Monitorização e Avaliação. 2020.

TABELA  6  Planeamento e orçamentação da capacidade de 
utilização dos dados da CLM

O Fundo Global apoia a CLM como uma das quatro intervenções prioritárias para reforçar os sistemas 
comunitários e integrar os direitos humanos e considerações de género na programação para populações chave e 
vulneráveis.18  

O Fundo Global também apoia investimentos em sistemas de dados para os quais a CLM pode contribuir. Isso inclui 
a manutenção e o reforço dos sistemas de informação da saúde, avaliações da qualidade dos programas, revisão e 
melhoria da qualidade dos dados e, reforço da capacidade de análise e utilização dos dados.19  Estão disponíveis vários 
recursos para ajudar os implementadores da CLM e outras partes intervenientes a assegurar que o financiamento 
necessário para a utilização dos dados CLM seja adequadamente integrado nos pedidos de financiamento, planos de 
implementação e, orçamentos para actividades relacionadas com MeA e sistemas comunitários apoiados pelo Fundo 
Global e outros financiadores e parceiros. 

Para mais informações, ver:

O Fundo Global. Resumo técnico do Reforço dos Sistemas Comunitários. 2022.  
https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf 

IAS - a Sociedade Internacional da SIDA. Um guia para apoiar a inclusão da CLM nos pedidos de 
financiamento ao Fundo Global. 2022. https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/
IAS-CLM-Guide-final.pdf 

ITPC, EANNASO, Health Gap e, Plataforma Regional da África Anglófona. Integração da 
Monitorização liderada pela Comunidade (CLM) nos Pedidos de Financiamento do Fundo Global 
C19RM. 2021.
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests

ITPC. Como implementar a monitorização liderada pela Comunidade: Um conjunto de ferramentas 
comunitárias. 2021. https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/ 
(section on Resourcing and financing of CLM, page 37)

EANNASO, Plataforma Regional da África Anglófona, Frontline AIDS e a Stop TB Partnership. 
Monitorização comunitária: Um Guia Técnico para Programação do VIH, tuberculose e Malária. 
2021. https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%20
0309_compressed.pdf  (section on Integrating CLM into funding requests to the Global Fund, page 10)

O Fundo Global. Considerações para o Apoio do Fundo Global à Resposta da COVID-19, incluindo 
Reforço da Saúde e Sistema Comunitário e a Mitigação dos efeitos da COVID-19 nos Serviços e 
Programas de HIV, TB e Malária. 2021
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf

O Fundo Global. Nota de Orientação sobre Investimentos Essenciais de Monitorização e Avaliação. 
2020.
https://www.theglobalfund.org/media/6501/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_en.pdf 

https://www.theglobalfund.org/media/4790/core_communitysystems_technicalbrief_en.pdf
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf
https://www.differentiatedservicedelivery.org/wp-content/uploads/IAS-CLM-Guide-final.pdf
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://stoptb.org/assets/documents/resources/publications/acsm/CBM%20Guide%20Report_Final%200309_compressed.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10749/covid19_c19rm-technical_informationnote_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/6501/me_essentialsetdatasysteminvestments_guidance_en.pdf
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A utilização de dados pode ser considerada em três 
partes (Figura 5). 

Transformar os dados em informação: Os 
implementadores da CLM têm primeiro de limpar 
os dados em bruto. Uma vez que isso ocorra, os 
implementadores analisam os dados. Os dados 
limpos, desidentificados e anonimizados podem 
também ser disponibilizados a outros intervenientes, 
que os podem analisar do seu lado. Uma vez 
analisados, os resultados são transformados em 
informação accionável, ou seja, os resultados são 
interpretados para identificação de questões e 
potenciais soluções e, comunicados às autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões.

Transformar a informação em acção: Uma 
vez que a informação esteja disponível para as 
autoridades responsáveis pela tomada de decisões, 

os implementadores da CLM defendem a mudança 
e, as autoridades responsáveis pela tomada de 
decisões identificam as acções a serem tomadas. 

Alcançar o impacto através da acção conjunta 
e da responsabilização: Por último, as autoridades 
decisórias competentes tomam as acções que foram 
acordadas e, os progressos são acompanhados em 
conjunto para assegurar a responsabilidade mútua.

Tanto os implementadores da CLM como as 
autoridades responsáveis pela tomada de decisões 
têm um papel a desempenhar nas diferentes etapas 
de utilização dos dados, tal como descrito nas 
secções que seguem. É de notar que a protecção e 
promoção dos direitos das pessoas à privacidade e 
à confidencialidade dos dados são extremamente 
importantes em cada etapa do percurso dos 
dados.20 

4. UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CLM 
NA TOMADA DE DECISÕESCLM

FIGURA 5  Utilização dos dados da CLM no contexto do percurso dos 
dados da CLM 

IMPACTOTRANSFORMAR 
INFORMAÇÃO EM ACÇÃO

TRANSFORMAR DADOS
EM INFORMAÇÃOIMPLEMENTAÇÃO

Selecção 
do 

indicador

CONCEPÇÃO

ORIENTAÇÕES RELACIONADAS ESTE GUIA DE ORIENTAÇÃO – CONCENTRADO NA UTILIZAÇÃO 
DE DADOS PARA A TOMADA DE DECISÕES

Acompan-
hamento 

do uso dos 
dados 
da CLM

Tomar medidas

Advocacia

Recolha 
de dados

Gestão e 
armazenamento 

de dados

Garantia da 
qualidade 
dos dados

Privacidade de 
dados e segurança 

de rede

Limpeza 
de dados

Tornar os 
dados acessíveis

Envolvimento com 
dados (análise, 

interpretação, revisão)

Comunicação de 
dados

( 20 )  Stop TB Partnership. Manual do Utilizador sobre Privacidade de Dados e Segurança de Rede. https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/
Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf 

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
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4.1   Transformar dados em informação

4.1.1  Verificação da integridade dos dados

O que envolve este passo? 

Os dados recolhidos através dos esforços da CLM precisam de ser limpos o mais perto possível 
da hora e local de recolha dos dados, para identificar e corrigir erros na recolha de dados e para 
identificar e responder aos problemas descritos nos serviços e programas. 

Normalmente, os implementadores da CLM limpam os dados em bruto para os tornar utilizáveis. 
Em alguns casos, podem contratar o apoio de outra entidade, tal como uma assistência técnica 
externa ou um prestador de serviços. Idealmente, os dados em bruto não incluem qualquer 
informação pessoalmente identificável, mas se incluírem, os dados em bruto que contenham 
tal informação nunca devem ser partilhados com as autoridades governamentais ou empresas 
privadas.

É de notar que alguns dados da CLM fornecem sinais de alerta que precisam de ser executados em 
tempo real para resolver constrangimentos enfrentados por indivíduos e comunidades afectadas 
na cascata de cuidados.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

 3 Existem dados em tempo real que forneçam 
alertas para uma acção imediata a nível 
individual, comunitário ou de programa? Em 
caso afirmativo, que medidas podem ser 
tomadas?

 3 O conjunto de dados brutos da CLM foi limpo? 

 3 Temos a capacidade (competências e recursos) 
para realizar a limpeza de dados internamente? 
Se não, quem irá executar a limpeza dos dados? 
Já planeámos isso?  

 3 Se a limpeza dos dados for feita por outra 
entidade, será que garantimos que o conjunto 
de dados em bruto é desidentificado e 
anonimizado? 

 3 Se a limpeza dos dados for feita por outra 
entidade, temos acesso ao conjunto de dados 
limpos? 

 3 Temos protecções para a confidencialidade 
e privacidade dos membros individuais da 
comunidade?

 3 Existem dados em tempo real que forneçam 
alertas para uma acção imediata a nível 
individual, comunitário ou de programa? Em 
caso afirmativo, que medidas devem ser 
tomadas?

 3 Está disponível para nós um conjunto de dados 
da CLM limpo, desidentificado e anonimizado? 



29Guia de Orientação para a Utilização de Dados da CLM na Tomada de Decisões

Os dados estão inicialmente disponíveis como 
“dados em bruto”, ou seja, na forma em que 
foram recolhidos. Os implementadores da CLM 
verificam a integridade os dados em bruto para os 
tornar utilizáveis para análise (Tabela 7). Mesmo os 
dados em bruto devem incluir protecções sólidas 
em termos de sigilo e privacidade dos membros 
individuais da comunidade. Em particular, devem 
existir controlos de acesso rigorosos baseados nas 
funções, para assegurar que os dados em bruto 

com informações pessoalmente identificáveis (IPI) 
dos membros da comunidade, se recolhidos, nunca 
sejam acedidos ou partilhados com alguém fora de 
um pequeno e limitado grupo de responsáveis da 
CLM. Idealmente, os dados da CLM não incluirão IPI, 
mas se ocorrer, os dados em bruto que contenham 
IPI nunca devem ser partilhados com as autoridades 
governamentais ou empresas privadas.

TABELA 7  Lista de verificação dos passos para validação dos 
conjuntos de dados em bruto para análise

Um conjunto de dados da CLM “em bruto”, constituído pelos dados primários tal como foram 
recolhidos, deve ser limpo, um processo que se refere à avaliação e conversão do conjunto de dados 
“em bruto” num formato que seja adequado para análise. 

Geralmente, a validação de dados envolve as seguintes etapas:  

 3 Remoção de toda a IPI através da desidentificação ou anonimização dos dados

 3 Avaliar a integralidade e a actualidade dos dados

 3 Assegurar a integridade dos dados reportados em todos os locais e para os períodos de 
informação acordados

 3 Assegurar que os nomes dos campos de dados estão num formato consistente e legível 
(guiados por um glossário de dados)

 3 Assegurar que todos os valores estão num formato consistente (tais como a verificação de 
formatos numéricos, ortografias)

 3 Assegurar a legibilidade especialmente para os dados qualitativos recolhidos através do 
formulário em papel

 3 Remoção de valores duplicados 

 3 Correcção de erros de registo e eliminação de observações erradas ou irrelevantes

 3 Abordagem de valores em falta (p. ex., indicar a ausência de informação ou dados não 
disponíveis) 

 3 Remoção de valores atípicos e anomalias

Os dados de origem podem ser recolhidos em formulário de papel ou electrónico. Depois, os dados 
em bruto são geralmente compilados em MS Excel, que fornece uma série de funcionalidades para a 
limpeza e análise dos dados. Muitos outros softwares e ferramentas de análise de dados estão também 
disponíveis para gerir e analisar conjuntos de dados grandes. Esses incluem STATA, SAS, SPSS e, Epi 
Info para análises de dados quantitativos, NVIVO ou Atlas para análises qualitativas e, Tableau para 
visualização de dados. 
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Ao executar a validação ou manipulação dos conjuntos de dados, é boa prática manter sempre uma 
cópia de segurança ou uma cópia dos dados que pode ser usada quando for necessário e manter o 
controlo da versão. É igualmente importante manter um registo das etapas e regras utilizadas para a 
limpeza dos dados, para que estes possam ser escritos e aplicados de forma consistente. É uma boa 
ideia manter um registo do número de erros que são identificados e corrigidos durante este processo, 
uma vez que isto dá uma ideia do nível de qualidade dos dados.

Para mais informações, ver: 

ITPC. Precisão numa pandemia: orientação sobre a garantia da qualidade dos dados CLM. 2022. 
https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/ 

MEASURE Evaluation. Procura de dados e utilização da informação no sector da saúde: Quadro 
Conceptual. 2011.
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

UNECE. Tornar os Dados Significativos. Quatro guias práticos. 2009.
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20
help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy

4.1.2  Tornar os dados acessíveis

O que envolve este passo? 

Logo que os dados tenham sido validados e seguros, os implementadores da CLM necessitam 
de acesso aos conjuntos de dados limpos para análise. Podem também fornecer às autoridades 
decisórias ou aos prestadores de serviços externos o acesso aos dados para análise. Nesse caso, 
determinam os formatos e vias através dos quais os dados serão disponibilizados, tendo em mente 
que a protecção e promoção dos direitos das pessoas à privacidade e à confidencialidade dos dados 
são primordiais.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

 3 Temos acesso ao conjunto de dados limpos 
/ validados da CLM para proceder à análise 
interna? 

 3 Nos casos em que o conjunto de dados limpos 
da CLM também é disponibilizado a outros 
intervenientes, antes das análises internas, 
será que desidentificámos ou tornámos 
anónimos todos os dados de modo a que a 
informação pessoalmente identificável (IPI) de 
membros individuais da comunidade tenha sido 
totalmente removida? 

 3 Desejamos aceder ao conjunto de dados limpos 
da CLM para a nossa triangulação e análise de 
dados própria?

 3 Em caso afirmativo, que dados, em que formato 
e, através de que meios queremos aceder aos 
dados da CLM para podermos tomar medidas? 
Os dados estão disponíveis em formatos 
facilmente utilizáveis?

https:// itpcglobal.org/blog/resource/precision-in-a-pandemic/
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

 3 Quais os dados que serão partilhados e, com 
quem? Estabelecemos acordos e processos 
para a partilha de dados da CLM? Temos 
políticas em vigor para garantir a privacidade e 
segurança dos dados? 

 3 Conhecemos o momento certo para partilhar 
dados da CLM para facilitar a análise e 
utilização juntamente com outros dados da 
saúde que estão a ser gerados no país (por 
exemplo, ciclos nacionais de apresentação de 
relatórios HMIS e, calendário das principais 
reuniões de coordenação dos parceiros, 
tais como as reuniões do Mecanismo de 
Coordenação dos Países do Fundo Global)? 

 3 Estamos a partilhar os dados em formatos que 
serão compatíveis com outros conjuntos de 
dados relevantes?

 3 Estabelecemos acordos e processos para 
aceder aos dados da CLM? Temos políticas em 
vigor para garantir a privacidade e segurança 
dos dados?

 3 Informamos a organização de implementação 
da CLM acerca dos calendários nacionais de 
relatórios e análises de dados? 
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FIGURA 6  Formatos e meios através dos quais os dados 
validados da CLM podem ser disponibilizados aos 
utilizadores dos mesmos

DADOS 
BRUTOS   > ANÁLISES PRELIMINARES   > MENSAGENS-CHAVE E 

RECOMENDAÇÕES

Finalidade Limpeza / 
validação de 
dados

Análise de dados (principais con-
statações e síntese)

Interpretação de da-
dos (identificação de 
problemas e potenciais 
soluções)

Utilizador Implementa-
dores da CLM

Implementadores da CLM e ou 
outros intervenientes, tais como 
prestadores de serviços de saúde 
e assistência social, chefes das in-
stalações, peritos em dados / MeA, 
parceiros 

Implementadores da CLM 
e ou outros intervenientes, 
tais como responsáveis a 
nível de políticas e pro-
gramas, peritos em dados / 
MeA, parceiros, defensores 
da comunidade, benefi-
ciários de cuidados

Vias através 
das quais os 
dados são 
acedidos

Bases de 
dados da CLM 
(tais como 
Excel ou outro 
software de 
gestão de 
dados) com 
dados brutos.

• Acesso directo a conjuntos de 
dados limpos (por exemplo, 
através de portais web)

• Partilha periódica de dados (por 
exemplo, partilha de folhas de 
cálculo ou extractos de bases 
de dados)

• Partilha de análises preliminares 
em relatórios e apresentações

• Consultas interactivas a bases 
de dados

• Apresentações 

• Comunicações através 
de listservs, meios de 
comunicação e redes 
sociais

Medidas de 
privacidade 
e segurança 
de dados

Desidentifi-
cação e anoni-
mização de 
dados durante 
a limpeza de 
dados

Estabelecer acordos escritos para 
assegurar que a propriedade dos 
dados da CLM recaia sobre os 
implementadores da CLM e para 
assegurar a privacidade dos dados, 
a segurança da rede, o acesso 
baseado na função e, a confiden-
cialidade

Direitos humanos e nor-
mas e padrões éticos para 
enquadrar e destacar as 
principais constatações

Os implementadores da CLM podem tornar os 
dados acessíveis em vários formatos e através de 
diferentes canais (Figura 6). 

Existem considerações específicas relacionadas 
com a partilha de dados da CLM com o sistema 
nacional de informação da saúde mais abrangente, 

tais como o envolvimento das autoridades 
decisórias, o processo de partilha de dados, a 
propriedade dos dados, a privacidade, a segurança 

da rede, a calendarização dos relatórios e revisões 
de dados e, a compatibilidade dos formatos dos 
dados (Tabela 8). 
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TABELA 8  Considerações para os implementadores da CLM ao 
partilhar dados da CLM com as autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões

 > Envolver os decisores no início do processo da CLM e estabelecer processos de 
partilha de dados: Para permitir e encorajar os decisores do sector governamental a utilizar 
os dados da CLM, os implementadores da CLM devem envolvê-los desde o início do processo de 
concepção e implementação da CLM e acordar (através do diálogo e acordos formais) em políticas 
ou processos de partilha desses dados. Por exemplo, um implementador da CLM pode desenvolver 
um acordo formal de partilha de dados ou uma plataforma de partilha de dados da CLM / direitos 
humanos com o Ministério da Saúde, o Global Fund Country Coordinating Mechanism (CCM) 
(Mecanismo de Coordenação dos Países do Fundo Global) ou com um gabinete de PEPFAR do país, 
em relação a análises de desempenho sobre subsídios internacionais. O envolvimento na fase 
inicial também assegura que os decisores do sector governamental possam utilizar os dados da 
CLM para compreender e responder a lacunas programáticas e, cumprir a sua responsabilidade de 
disponibilizar serviços de saúde de qualidade, acessíveis, aceitáveis para todos, livres de estigma e 
discriminação.  

 > Assegurar a propriedade dos dados da CLM, privacidade dos dados, segurança 
da rede, acesso baseado em funções e acordos de confidencialidade:  Ao negociar 
acordos de partilha de dados é importante estabelecer - através de acordos por escrito - que a 
propriedade dos dados da CLM é dos implementadores da CLM. Tal como atrás referido, é também 
fundamental assegurar que todas as IPI, se forem recolhidas durante a CLM, sejam removidas de 
quaisquer dados partilhados fora da organização implementadora da CLM. Na prática, isso significa 
que os dados da CLM devem ser desidentificados ou, de preferência, tornados anónimos, antes 
de serem partilhados. Devem ser utilizados protocolos e tecnologias para garantir a segurança 
da rede informática utilizada para recolher, armazenar, transferir e processar os dados da CLM. 
Esses incluem políticas de palavra senhas fortes para aceder a qualquer tipo de dados de CLM, 
autenticação multifactor para aceder a qualquer computador ou dispositivo na rede, controlos 
de acesso baseados em funções, software antivírus, utilização de redes privadas virtuais para 
acesso remoto à rede, encriptação de dados para todos os dados em trânsito e estacionários 
e, segmentação de rede para quaisquer dados sensíveis. Para o acesso baseado em funções, os 
implementadores da CLM devem designar funções específicas com funções designadas dentro 
de uma hierarquia estabelecida, às quais são concedidas correspondentes autorizações de acesso 
aos dados. O princípio subjacente é o de restringir o acesso à rede e aos dados da CLM, a menos 
que o acesso seja necessário para uma função específica, a fim de desempenhar eficazmente 
as suas funções. Os implementadores da CLM devem desenvolver e exigir que todo o pessoal 
envolvido no projecto assine um acordo de confidencialidade. O acordo deve proibir todo o 
pessoal de revelar, divulgar ou utilizar de qualquer outra forma não autorizada qualquer informação 
recolhida durante a CLM, sob pena de acção disciplinar ou legal, dependendo da gravidade da 
transgressão.

 > Alinhar a frequência de comunicação de dados da CLM: Normalmente, os dados 
do sistema nacional de informação da saúde são consolidados e comunicados aos níveis 
administrativos mais elevados numa base mensal e trimestral, no prazo de quatro a seis 
semanas após o final de cada período de referência. Depois, os dados são revistos por programas 
nacionais de doenças e outras unidades e também comunicados a parceiros técnicos, parceiros 
financiadores e, outros. É bom que os implementadores da CLM estejam cientes acerca destes 
programas para que possam disponibilizar os dados da CLM nos momentos certos do ciclo de 
gestão de informação da saúde do país.  
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 > Preparar para casos chave de revisão e utilização de dados nacionais: Os 
implementadores da CLM devem estar cientes dos principais marcos nacionais para revisão e 
utilização de dados e, especificamente, onde seria importante partilhar os dados da CLM. Estes 
marcos incluem a preparação de planos estratégicos nacionais, novos pedidos de financiamento 
para o Fundo Global ou planos operacionais anuais dos países para PEPFAR, revisões de programas 
nacionais e, avaliações da qualidade dos serviços. 

 > Promover a compatibilidade das definições de indicadores e formatos de dados: 
Para que os dados da CLM sejam facilmente analisados e utilizados juntamente com outros 
dados gerados pelos sistemas nacionais de informação da saúde, é importante assegurar que 
as definições dos indicadores utilizados estejam alinhadas com as definições dos indicadores 
nacionais, para que os dados possam ser facilmente triangulados e analisados transversalmente. 
É igualmente importante que os dados da CLM sejam recolhidos, armazenados e geridos em 
formatos e com nomes de campo que estejam alinhados com as normas nacionais de dados da 
saúde (por exemplo, incluindo considerações éticas e de segurança dos dados). 

 > Promover a compatibilidade na utilização da tecnologia digital:  A utilização da tecnologia 
influencia todas as etapas do percurso dos dados, desde recolha, gestão e armazenamento dos 
dados até análise e utilização dos dados. Por exemplo, a utilização de intervenções digitais centradas 
na comunidade que permitem às comunidades afectadas reportar directamente os desafios e 
fornecer feedback de forma colectiva pode ajudar a mobilizar as vozes da comunidade em tempo 
real e ajudar os implementadores da CLM e os primeiros a agir prontamente sobre os dados e as 
necessidades da comunidade. É importante que os implementadores da CLM estejam cientes das 
plataformas de dados que estão a ser utilizadas pelo sistema nacional de informação de rotina 
sobre saúde para assegurar que os sistemas possam ser compatíveis ou interoperáveis conforme 
for necessário. Os utilizadores dos dados da CLM também devem ter acesso à tecnologia certa 
para poderem aceder aos dados da CLM e realizar análises. Isso inclui a compatibilidade com 
considerações de segurança dos dados e considerações éticas. 

Para mais informações, ver: 

ITPC. Como implementar a Monitorização Liderada pela Comunidade: Um conjunto de 
ferramentas comunitárias. 2021.  
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/ 
(secção sobre Technology Integration (Integração Tecnológica)  página 22)

Stop TB Partnership. Manual do Utilizador sobre Privacidade de Dados e Segurança de Redes. 
2021. https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and 
Network Security User Manual.pdf

4.1.3  Trabalhar com os dados (análise, interpretação, revisão)

O que envolve este passo? 

Os implementadores da CLM questionam, analisam, interpretam e revêem os dados internamente. 
Isso pode ser feito com pessoal interno ou com o apoio de assistência técnica ou de prestadores 
de serviços externos. As autoridades decisórias que têm acesso aos dados da CLM também 
podem realizar elas próprias tais análises, por exemplo, triangular os dados da CLM com os dados 
dos relatórios dos programas nacionais. Nesse caso, as análises devem ser partilhadas com os 
implementadores da CLM. 

https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Training Tools/OneImpact CLM Data Privacy and Network Security User Manual.pdf


35Guia de Orientação para a Utilização de Dados da CLM na Tomada de Decisões

O que envolve este passo? 

Uma vez analisados os dados, tanto os implementadores da CLM como as autoridades responsáveis 
pela tomada de decisões precisam de determinar possíveis linhas de acção para responder às 
questões levantadas.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

ANÁLISE:
 3 Que tipos de análises são necessários para 

recolher informação a partir dos dados? 

 3 Temos a capacidade (competências e recursos) 
para realizar análises de dados internamente? 
Se não, quem irá analisar os dados? Se forem 
necessários recursos adicionais (tais como 
assistência técnica, formação, contratação de 
um prestador de serviços externo), será que 
temos os recursos necessários para adquirir esta 
especialização? 

 3 Já pensámos em formas de desenvolver a 
capacidade de análise de dados no âmbito da 
organização implementadora da CLM?  

INTERPRETAÇÃO:
 3 O que é que os dados nos informam? Os 

resultados sugerem algo de novo? Os dados são 
de qualidade adequada? 

 3 Os resultados estão correlacionados com outras 
provas e experiências? 

 3 Que outros dados ou análises podem ser 
necessários? 

 3 Que constatações chave são mais relevantes? 
Como podemos conduzir a mudança? A que nível? 
Que medidas podem ser tomadas? 

REVISÃO:
 3 Marcámos uma reunião para rever os dados em 

conjunto com todas as partes intervenientes? 

 3 Que decisores devem fazer parte da reunião de 
revisão de dados da CLM? Qual é o momento 
certo para a reunião? Que constatações serão 
partilhadas na reunião?  

 3 Que desafios podem ser previstos acerca dos 
dados ou questões sensíveis e qual é a melhor 
forma de nos prepararmos para lidar com os 
mesmos?

ANÁLISE:
 3 Será que atribuímos recursos para analisar e 

triangular os dados da CLM com dados de outras 
fontes?

 3 Como vamos partilhar as nossas análises com os 
implementadores da CLM? 

 3 Se a organização implementadora da CLM 
necessitar de competências e recursos adicionais 
para tal, podemos apoiar os esforços de 
desenvolvimento de capacidades?

INTERPRETAÇÃO:
 3 O que é que os dados nos informam? As 

constatações sugerem algo de novo? Os dados 
são de qualidade adequada? 

 3 As constatações estão correlacionadas com 
outras provas e experiências? 

 3 Que outros dados ou análises podem ser 
necessários?

 3 Que constatações chave são mais relevantes? 
Como podemos conduzir a mudança? A que nível? 
Que medidas podem ser tomadas? 

REVISÃO:
 3 Marcámos uma reunião para rever os dados em 

conjunto com todas as partes intervenientes? 

 3 Temos conhecimento da próxima reunião em 
que as constatações dos dados da CLM serão 
analisadas pelos intervenientes? Consideramos 
as reuniões como uma oportunidade conjunta 
para rever as principais questões e barreiras 
enfrentadas pelas comunidades, a fim de tomar as 
medidas adequadas ao nosso nível?     
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ANÁLISE 

Uma interpretação mais profunda dos dados requer 
análises para identificar percepções úteis (Tabela 9). 
É útil preparar um plano de análise de dados para 
assegurar que a informação “certa” está a ser recolhida 
desde o início e que os dados podem ser recolhidos 

e organizados de forma que façam sentido e ainda 
possam indicar quaisquer consequências involuntárias 
ou constatações inesperadas que surjam durante a 
recolha. 

TABELA 9  Alguns conceitos básicos relacionados com a análise de 
dados

ANÁLISES DE DADOS QUANTITATIVOS

Análise das tendências: Esta análise refere-se a comparações de dados durante um 
período, a fim de compreender mudanças ou padrões de tempo, por exemplo, tendências 
no tempo de espera no início da terapia anti-retroviral do mesmo dia, tempos de espera 
para diagnóstico da tuberculose, disponibilidade em tempo real de tratamento da 
malária e, experiências de estigma e discriminação para populações chave ou jovens em 
instalações da saúde.

Análise comparativa: Esta análise refere-se a comparações de dados em relação a 
normas ou médias estabelecidas para compreender como os resultados se comparam 
com os de outro contexto comparável e para compreender as lacunas no desempenho. 
Exemplos são, para um período de notificação: análise de dados sobre testes de VIH 
numa comunidade com o valor agregado nacional para avaliar se os resultados para a 
comunidade estão acima ou abaixo da média nacional e identificar as razões subjacentes 
e, comparação de dados sobre a proporção de seropositivos que são rastreados em 
termos de tuberculose com o alvo nacional para esta intervenção. 

Desagregação: Refere-se à análise dos dados por categorias de subpopulação, tais 
como por grupo etário, sexo, género, localização geográfica, outras demografias e 
identidades, ou outras variáveis para identificar diferenças nos padrões de disponibilidade 
de serviços, acessibilidade, acesso económico e qualidade. Exemplos são: análise da 
percentagem de pessoas abrangidas pelos programas de prevenção do VIH por diferentes 
populações chave e, análise das barreiras à retenção no tratamento da tuberculose para 
várias populações.

Comparação com outras fontes de dados e triangulação: Refere-se à 
comparação dos dados com outras fontes de dados para fornecer mais informações, 
validar resultados e interpretar resultados num contexto mais amplo. Um exemplo é a 
análise cruzada de dados sobre o número de pessoas que vivem com VIH que enfrentam 
falhas de tratamento, com dados sobre a disponibilidade de stocks de medicamentos 
anti-retrovirais para a mesma comunidade e períodos de tempo.

Análises estatísticas avançadas: Embora as análises mencionadas atrás sejam 
principalmente descritivas, os métodos de análise estatística também podem incluir 
tipos de análise mais avançados, tais como análises de regressão que rastreiam como 
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ANÁLISES DE DADOS QUALITATIVOS

ANÁLISES RELACIONADAS COM DIREITOS HUMANOS E  
QUESTÕES LEGAIS

as alterações de uma variável afectam as alterações de outra. Um exemplo é a análise 
do impacto das variáveis demográficas ou sociais a nível de conhecimentos, atitudes e 
práticas relacionadas com o VIH, Tuberculose, ou malária.

Refere-se à análise de informação não numérica, como observações de locais e serviços 
de saúde ou entrevistas e discussões de grupo de foco com profissionais da saúde ou 
beneficiários de cuidados. Os dados qualitativos são recolhidos sob a forma de notas, 
transcrições de entrevistas e gravações. A análise de tais observações qualitativas requer 
métodos para categorizar e codificar estas observações, identificar temas, padrões e relações 
comuns e, resumir os resultados. Os dados qualitativos ajudam a pesquisar em pormenor 
as razões subjacentes às questões pertinentes que surgem nas constatações quantitativas. 
Como tal, análises de dados qualitativos podem ser conjugadas com análises de dados 
quantitativos para se compreender o cenário completo. 

Os dados da CLM podem ser revistos e analisados para se identificar os direitos humanos e as 
questões legais enfrentadas pelos membros da comunidade. Por exemplo, se os beneficiários 
dos serviços estiverem a sofrer tratamento estigmatizante em instalações da saúde, poderá 
ser feita uma análise para se determinar se a situação é uma discriminação legal ao abrigo 
da legislação nacional ou lei local aplicáveis. Se os membros da comunidade reportarem 
preocupações relacionadas com privacidade ou sigilo, uma análise legal pode determinar se 
os incidentes violam as leis nacionais ou leis locais que protegem a privacidade ou o sigilo das 
informações da saúde desses membros.

Para mais informações, ver: 

ITPC. Como implementar a Monitorização Liderada pela Comunidade: Um conjunto 
de ferramentas comunitárias. 2021. https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-
community-led-monitoring-toolkit/  (secção sobre Data use for advocacy (Utilização de dados para 
advocacia))

OMS. Análise e utilização de dados das instalações de saúde. Kit de ferramentas. 
2022. https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data

MEASURE Evaluation. Procura de dados e utilização da informação no sector da 
saúde: Quadro Conceptual. 2011. 
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document

UNECE. Making Data Meaningful. Four practical guides. 2009 (UNECE. Tornar os 
Dados Significativos. Quatro guias práticos. 2009) 
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20
to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy

https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://www.who.int/data/data-collection-tools/analysis-use-health-facility-data
https://www.measureevaluation.org/resources/publications/ms-06-16a/at_download/document
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
https://unece.org/statistics/making-data-meaningful#:~:text=Four%20practical%20guides%20to%20help,strategies%20for%20improving%20statistical%20literacy
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Com os diferentes tipos de análises de dados, 
os implementadores da CLM e as autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões irão 

pesquisar os dados para responder a diferentes 
tipos de perguntas (Tabela 10). 

1. Os dados são válidos e fiáveis?

Os implementadores da CLM podem 
perguntar

As autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões podem perguntar:

 > Confio na fonte desta informação?

 > Será que os meus pares confiam também?

 > Qual é a qualidade dos dados?

 > Quais são as fontes de dados e os métodos?

 > Qual é a qualidade dos dados?

2. O que é que os dados nos dizem? 

Os implementadores da CLM podem 
perguntar

As autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões podem perguntar:

 > Quais são os principais temas e 
preocupações que emergem dos dados? 

 > O que é que os dados nos informam 
acerca das lacunas e barreiras de serviços 
enfrentadas pela comunidade? 

 > O que é que os dados nos dizem sobre 
direitos humanos e questões legais?

 > Existem constatações novas e 
convincentes que possam ser relevantes 
para as necessidades da minha 
comunidade? 

 > Quais são os principais temas e preocupações 
que emergem dos dados? 

 > Como é que os dados da CLM podem comple-
mentar e explicar lacunas nas instalações ou 
nos objectivos do programa? 

 > Como é que os beneficiários pretendidos inter-
pretam e enfrentam os serviços e programas?

 > Existem constatações novas e convincentes 
que possam complementar o que é conhe-
cido de outros dados, por exemplo, lacunas 
na cadeia de serviços ou na qualidade dos 
serviços, equidade no acesso ao serviço por 
parte da população ou de natureza geográfica, 
estigma, discriminação e outras barreiras es-
truturais para casos que não receberam cuida-
dos, e perdas, ao longo da cadeia de cuidados 
que devem ser acompanhados?

 > Quais são as necessidades específicas e os 
desafios enfrentados pelas populações chave 
e outras populações afectadas? 

TABELA 10  Pesquisar os dados 
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3. Como é que as constatações se correlacionam com  
outras evidências e experiências?

Os implementadores da CLM podem 
perguntar

As autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões podem perguntar:

 > Esta informação está alinhada com outras 
informações da comunidade, incluindo a 
experiência pessoal ou a da comunidade?

 > Que características comuns estão 
presentes nas experiências dos diferentes 
tipos de utilizadores de serviços 
comunitários? 

 > Como é que estes dados da CLM se comparam 
com outros dados? Por exemplo, como é que os 
resultados da CLM sobre tempos de espera, taxas 
e disponibilidade de prestadores se correlacionam 
com os relatórios das instalações de saúde?

 > Como é que os relatórios de ruptura de stocks da 
CLM se correlacionam com os dados de gestão da 
cadeia de abastecimento do país?

 > Como é que os eventos adversos dos medica-
mentos se relacionam com os dados da farma-
covigilância?

 > Como é que os resultados da CLM sobre a uti-
lização de testes comunitários e serviços de pre-
venção pelas pessoas se correlacionam com os 
relatórios dos prestadores de serviços baseados 
na comunidade?

 > Como é que as constatações da CLM sobre a 
experiência de pobreza, subnutrição, habitação, 
violência, estigma e discriminação com base no 
género ou outros dados demográficos se correl-
acionam com outros dados sociais e demográfi-
cos?

4.  As constatações são relevantes e amplamente aplicáveis?

Os implementadores da CLM podem 
perguntar

As autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões podem perguntar:

 > Esta informação ajuda em relação aos 
desafios ou necessidades da comunidade 
neste momento?

 > Esta informação ajuda a compreender 
o que os pares e a comunidade estão a 
enfrentar?

 > As constatações estão dentro da minha 
responsabilidade ou do meu departamento? 

 > Estas constatações são potencialmente 
relevantes para as iniciativas actuais de melhoria 
do desempenho do programa e dos serviços?

 > As constatações são potencialmente 
aplicáveis à gestão e financiamento de 
programas e pessoal?

 > Alguma aplicabilidade à lei, política e, 
desenvolvimento de directrizes?

 > Quão representativos são os dados da 
prestação de serviços na comunidade em 
geral, distrito e ou país?
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INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E AVALIAÇÃO DE ACÇÕES POSSÍVEIS

Os implementadores da CLM, as autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões e outros 
utilizadores dos dados então irão interpretar as 
principais constatações e determinar que acções 
podem ser tomadas e a que nível para alcançar as 
melhorias pretendidas. A Figura 7 fornece alguns 
exemplos sobre como os intervenientes diferentes 

podem utilizar os dados para tomar medidas. Além 
disso, o Anexo 1 fornece uma lista mais abrangente 
dos tipos de constatações e acções possíveis 
que podem ser relevantes para os intervenientes 
diferentes.

5. Quais são as decisões implícitas ou prioridades de advocacia possíveis?

Os implementadores da CLM podem 
perguntar

As autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões podem perguntar:

 > Que partes intervenientes precisamos de 
envolver para agir acerca destes dados?

 > Que tipo de apoio técnico, financeiro ou 
outro é necessário para fazer avançar este 
processo? 

 > Quais são as decisões possíveis 
considerando políticas, programas e práticas 
actuais, orçamentos, capacidade de gestão 
actuais e o âmbito da autoridade?

 > O que é que o comité local ou grupo 
consultivo (como o grupo consultivo 
comunitário) recomenda?

 > Onde é que o financiamento e a assistência 
técnica podem ajudar melhor o país a 
alcançar os seus objectivos?

6. Que outros dados ou análises são necessários?

Os implementadores da CLM podem 
perguntar

As autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões podem perguntar:

 > O que mais precisamos de saber para agir?

 > O que devemos acompanhar ou investigar 
mais a fundo? 

 > São necessárias mais análises ou estudos?

 > Há necessidade de se acrescentar perguntas 
às avaliações de qualidade do programa, 
monitorização de instalações, revisões 
de registos de doentes, ou inquéritos à 
população nacional?

 > Como é que a CLM futura pode nos dar mais 
informação? 
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FIGURA 7  Exemplos de constatações e possíveis acções de 
diferentes intervenientes

por exemplo
 > x% das instalações reportaram uma 
ruptura de stock de um medicamento 
essencial no último trimestre (ou alerta 
em tempo real de uma ruptura de stock)

 >  x% dos principais membros da 
comunidade da população relataram 
casos de estigma e discriminação nas 
instalações da saúde

por exemplo
 > x% dos migrantes relatam violações dos 
direitos humanos nas instalações de 
saúde (ou alerta em tempo real de uma 
violação)

 > x# relatórios qualitativos de violações 
de privacidade ou de sigilo nas 
informações de saúde recebidas

por exemplo
 > x% dos utilizadores dos serviços 
relatam uma experiência negativa nas 
instalações

 > x% de aumento dos casos de 
interrupção do tratamento 

por exemplo
 3 defender, a nível local, para acção imediata 

em caso de ruptura de stock e assegurar 
um abastecimento fiável a longo prazo

 3 trabalhar com prestadores de serviços 
locais para tratar de questões de estigma e, 
proteger os direitos humanos

 3 orientar e organizar as comunidades 
para melhorar a sensibilização e para a 
advocacia 

 3 documentar casos de estigma e 
discriminação e envolver instituições ou 
autoridades de maneira formal

por exemplo
 3 apoiar os implementadores da CLM 

e as comunidades para documentar 
as violações dos direitos humanos e 
informar formalmente as instituições ou 
autoridades responsáveis pelas violações 
de direitos através de canais legais e outros

 3 representar os interesses das 
comunidades, protegendo os direitos dos 
membros da comunidade

por exemplo
 3 rever e ajustar as funções do pessoal 

e protocolos para prestar serviços 
abrangentes em relação às necessidades 
das pessoas

 3 melhorar a coordenação e a colaboração 
entre programas e locais

 3 rever a disponibilidade de informação 
sobre saúde e direitos humanos nas línguas 
apropriadas

Que constatações podem ser relevantes?  Que tipo de medidas podem ser tomadas?

IMPLEMENTADOR 
DA CLM

SOCIEDADE 
CIVIL E GRUPOS 
COMUNITÁRIOS, 

INCLUINDO 
ADVOGADOS

PRESTADORES DE 
SERVIÇOS DA SAÚDE 

E ASSISTÊNCIA 
SOCIAL
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por exemplo
 > x# relatórios qualitativos sobre desafios 
no encaminhamento de serviços para 
níveis secundários ou terciários 

 > x# relatórios qualitativos sobre 
falta de informação adequada e de 
fácil compreensão à disposição da 
comunidade  

por exemplo
 > variabilidade nas taxas de retenção ou 
sucesso de tratamento entre locais ou 
distritos, que pode ser parcialmente 
explicada através dos resultados dos 
dados qualitativos da CLM sobre a 
disponibilidade de serviços

 > disparidades no acesso por sexo, 
idade, população chave ou outras 
variáveis populacionais, que podem ser 
parcialmente explicadas através dos 
resultados dos dados qualitativos da 
CLM sobre a aceitabilidade dos serviços 

por exemplo
 > triangulação de dados da CLM com 
outras fontes de dados para uma 
perspectiva integral da qualidade e 
impacto do programa 

por exemplo
 > experiência individual ou comunitária 
no que concerne disponibilidade de 
serviços, acessibilidade, aceitabilidade, 
qualidade 

por exemplo
 3 ajustar os serviços e execução de pro-

gramas entre os locais para resolver as 
disparidades identificadas

 3 expandir a prestação de serviços difer-
enciados que são adaptados às necessi-
dades dos grupos da população

 3 melhorar a coordenação e a colaboração 
entre programas e locais

 3 em propostas e planos de financiamen-
to, atribuir recursos para combater as 
desigualdades e melhorar a qualidade

por exemplo
 3 ajustar os serviços e execução de programas 

entre locais para resolver as disparidades 
identificadas

 3 expandir a prestação de serviços 
diferenciados que são adaptados às 
necessidades dos grupos da população

 3 melhorar a coordenação e a colaboração 
entre programas e locais

 3 em propostas e planos de financiamento, 
atribuir recursos para combater as 
desigualdades e melhorar a qualidade

por exemplo
 3 proporcionar financiamento e 

assistência técnica para apoiar a 
qualidade e eficácia dos serviços e 
programas existentes e para financiar 
novas iniciativas orientadas para 
colmatar lacunas, disparidades 
e necessidades populacionais 
identificadas.

por exemplo
 3 tomar consciência dos direitos dos 

doentes em relação ao acesso a serviços 
de saúde de qualidade

 3 tomar consciência do que está dis-
ponível e procurar mais informação e 
serviços baseados em novos conheci-
mentos

 3 aceder a programas e serviços em difer-
entes locais ou com maior conhecimen-
to prévio para alcançar os resultados 
pretendidos.

CHEFES A NÍVEL DAS 
INSTALAÇÕES 

RESPONSÁVEIS  A 
NÍVEL DE POLÍTICAS 

E PROGRAMAS 
(INCLUINDO PERITOS EM 
PROGRAMAS DA SAÚDE 
E ESTATÍSTICAS / MEA E 

OUTROS SECTORES)

PARCEIROS 
TÉCNICOS E 

FINANCEIROS

BENEFICIÁRIOS  
DE CUIDADOS 

Que constatações podem ser relevantes?  Que tipo de medidas podem ser tomadas?
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REVISÃO 

Uma vez avaliadas as principais constatações, 
os implementadores da CLM irão determinar  
fórum e o processo através do qual os dados da 
CLM podem ser revistos, validados e discutidos 
em conjunto  (Tabela 11). É importante que estas 
discussões tenham lugar num ambiente que 
promova diálogo e discussão abertos, incluindo 
as constatações negativas. Os principais níveis de 
reuniões incluem:

 > Reuniões comunitárias

 > Reuniões a nível de instalação, tais como 
comités de gestão e consultivos, incluindo 
reuniões de revisão de dados específicos 

da CLM e reuniões do grupo consultivo 
comunitário (CCG)

 > Reuniões distritais ou regionais com gestores 
de saúde governamentais e comités 
consultivos

 > Reuniões nacionais, incluindo mecanismos de 
coordenação de parceiros, tais como CCMs do 
Fundo Global, Plataformas Nacionais da Stop 
TB Partnership, reuniões regulares dos países 
PEPFAR, ou reuniões de OneGroup.21 

( 21 )  OneGroups são definidos no modelo OneImpact da CLM como uma rede nacional de peritos e decisores da CLM que utilizam os dados 
comunicados sobre a CLM para proporcionar supervisão da iniciativa e das constatações da CLM aos parceiros da CLM. Ver a Stop TB OneImpact CLM 
Framework (Quadro da CLM da Stop TB OneImpact em: https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20
CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf

TABELA 11  Preparação de uma reunião de revisão de dados da CLM 

Uma sequência padrão de quatro partes para uma agenda de 
60 minutos de reuniões regulares pode incluir o seguinte:

 > Apresentação de relatório de dados pelo implementador da CLM 
com resumo de quaisquer padrões e limitações 

 > Discussão das constatações  para registar o que pode ser novo, 
relevante ou aplicável

 > Esclarecimentos e validação das constatações

 > Discussão sobre medidas, incluindo:

 > medidas em locais para verificação e resolução imediata de 
problemas

 > próximos passos específicos da iniciativa da CLM ou outro 
programa de monitorização e pesquisa

 > próximos passos para partilhar ainda mais os dados da CLM 
e as constatações e ou recomendações relacionadas com os 
outros intervenientes 

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/Conceptual%20Framework/OneImpact%20CLM%20Conceptual%20and%20Implementation%20Framework%20FN.pdf
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4.1.4  Comunicação dos dados 

O que envolve este passo? 

Os implementadores da CLM desenvolvem as mensagens-chave que emergem dos dados e comunicam-nas às 
autoridades decisórias e à comunidade em geral, utilizando técnicas eficazes de visualização e comunicação de 
dados com respeito aos direitos humanos e ética. 

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

 3 Quais são as mensagens chave que emergem 
das análises de dados? 

 3 Como vamos apresentá-los às autoridades 
competentes para gerar influência positiva? 

 3 Que normas e padrões devemos utilizar 
para enquadrar e destacar as constatações 
principais, tais como direitos humanos, ética 
e direito nacional?

 3 Até que ponto queremos divulgar os 
resultados dos dados da CLM? A quem e 
com que frequência? Quais são os nossos 
objectivos (o que esperamos alcançar?) 
através de uma partilha mais ampla dos 
dados da CLM para além dos intervenientes 
locais e nacionais? Que preocupações em 
matéria de direitos humanos e ética podem 
surgir e como devemos lidar com as mesmas?

 3 Compreendemos as constatações 
principais e mensagens que nos estão a ser 
apresentadas? 

 3 Temos informação de base suficiente para 
interpretar estes dados no seu contexto? 

 3 Com que regularidade recebemos 
actualizações de informação por parte dos 
implementadores da CLM?

Para avançar no sentido da utilização de dados 
para decisões e medidas, os implementadores 
da CLM precisam de comunicar eficazmente 
os resultados às autoridades decisórias e à 
comunidade em geral (Tabela 12). É importante 
que os utilizadores de dados transmitam os 
dados à comunidade que participou no processo 

da CLM, a fim de aumentar a sensibilização de 
que a participação da comunidade resultou num 
seguimento e, preparar as comunidades para o seu 
envolvimento com os prestadores de serviços e 
outras autoridades responsáveis pela tomada de 
decisões.
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TABELA 12  Os dados falam por si

Para facilitar a utilização dos dados, estes devem ser apresentados e comunicados de forma 
que sejam significativos para os utilizadores e que influenciem positivamente a sua tomada de 
decisões. Aqueles que estão a preparar os dados para apresentação às autoridades decisórias 
devem ter em mente as seguintes considerações:

Respeitar os direitos humanos e a ética: Os dados da CLM são uma poderosa fonte de informação 
para fazer ouvir as vozes da comunidade, fazer compreender as experiências e, ampliar o envolvimento 
da comunidade. É importante utilizar ferramentas e meios de comunicação que contem as histórias 
das pessoas nas comunidades e as barreiras e desafios que enfrentam, mas estes devem ser contados 
com o seu consentimento informado e com o devido respeito pela protecção dos direitos à privacidade, 
confidencialidade e, segurança. A propriedade do material criado deve permanece com as organizações 
comunitárias com a permissão das comunidades afectadas. 

Adaptação ao público-alvo: As diferentes necessidades de informação, das diferentes categorias 
de utilizadores de dados, devem ser consideradas para assegurar que a informação apresentada seja 
adaptada ao público-alvo, com o nível adequado de detalhe e complexidade - tendo em mente o 
papel do utilizador, o seu nível anterior de conhecimento, o seu nível de literacia de dados e, as suas 
necessidades de informação. 

Utilização de formatos eficazes para apresentação e visualização de dados: Os dados 
podem ser apresentados em vários formatos, incluindo tabelas, quadros ou gráficos, mapas e, técnicas 
mais recentes, tais como infografias e visualizações dinâmicas. A utilização de gráficos é sempre 
uma ferramenta de comunicação eficaz. Um gráfico eficaz deve ter uma mensagem visual clara e, os 
elementos de um gráfico devem ser utilizados de forma consistente para facilitar a compreensão do 
utilizador.

Mensagens: As principais constatações e mensagens chave emergentes dos dados devem ser 
comunicadas de forma clara, precisa, concisa e tão simples quanto possível, para ter o máximo impacto. 
Os resultados e constatações devem estar de acordo com o âmbito, dimensão e representatividade 
dos dados colhidos. Por exemplo, se os dados tiverem sido colhidos num pequeno número de locais de 
prestação de serviços numa zona geográfica, então as medidas recomendadas não podem ser propostas 
a nível nacional. 

Apresentação dos dados no seu contexto: Adicionar descrição narrativa dos dados com 
exemplos, estatísticas de comparação, ou histórias de casos reais pode proporcionar uma perspectiva 
adicional e influenciar a eficácia com que os dados sejam absorvidos e retidos. É também importante 
estar ciente sobre as questões contextuais, tais como função, experiência anterior ou opiniões e crenças 
das autoridades decisórias que podem criar preconceitos e influenciar a compreensão.

Divulgação das constatações: Os resultados podem ser divulgados através de várias vias, tais como 
relatórios, sessões informativas, diapositivos, artigos mediáticos, casos de estudo e, redes sociais. É 
importante avaliar e seleccionar os canais certos para chegar ao público desejado. É fundamental que os 
dados sejam comunicados primeiro aos membros da comunidade, para que estes possam fazer parte 
dos esforços de advocacia e mobilização e, ajudar a criar uma dinâmica para a mudança que procuram. 
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TABELA 13  Partilha mais ampla dos dados da CLM

(POR EXTENSÃO E COMPLEXIDADE EM ORDEM DECRESCENTE)

Relatórios de dados de longo formato, incluindo  
dos parceiros académicos

Relatórios resumidos

Sessões informativas sobre políticas e actualização de dados

Publicações de artigos de revisão por pares

Diapositivos de apresentação

Fichas técnicas

Artigos dos media

Casos de estudo

Inclusão de resumos de dados e mensagens-chave nas propostas  
de financiamento

Actualizações por correio electrónico e listserv

Imagens do ecrã do painel de desempenho

Infográficos

Mensagens periódicas através de aplicativos para telemóveis
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4.2   Transformar a informação em advocacia e acção

4.2.1  Advocacia

O que envolve este passo? 

Os implementadores da CLM comprometem-se e negoceiam com as autoridades decisórias e 
defendem a utilização dos dados da CLM para abordar as questões identificadas.

Os dados da CLM também podem ser mais 
divulgados a um público mais vasto (Tabela 13).  
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LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

 3 A quem precisamos de defender e com que 
objectivos? 

 3 Temos a capacidade (competências e 
recursos) para a advocacia baseada em 
evidências? 

 3 Se forem necessários recursos adicionais (tais 
como assistência técnica e formação) para 
desenvolver esta capacidade, será que temos 
os recursos para adquirir esta competência? 
Já pensámos em formas de criar capacidade 
dentro da organização implementadora da 
CLM?  

 3 Estamos dispostos a colaborar com os 
implementadores da CLM para criarmos 
soluções em conjunto para enfrentar as 
barreiras e desafios identificados? 

Para impulsionar a acção, os implementadores da 
CLM precisam de se envolver com as autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões através de 
esforços de advocacia baseados em evidências   
para encontrar soluções conjuntas e impulsionar 
a acção para alterar normas, directrizes, padrões, 

políticas e práticas com o intuito de melhorar a 
qualidade e o impacto do programa (Tabela 14). 
A advocacia é uma competência especializada 
e, é importante planear e orçamentar o 
desenvolvimento de capacidades acerca de 
advocacia para organizações de base comunitária.

TABELA 14  Utilização dos dados da CLM como parte dos esforços 
de advocacia

A advocacia é a promoção e defesa activa de uma opinião, de uma causa, de uma política e ou de 
um grupo de pessoas. Na sua essência, é um esforço para comunicar e influenciar os dirigentes 
no poder, não só no âmbito de criar e definir obrigações, mas também para responsabilizar os 
dirigentes no poder, por essas obrigações.

Os dados da CLM são utilizados na advocacia de várias maneiras:

 > Proporciona informação para possíveis prioridades de advocacia.  Por exemplo, os dados da 
CLM podem documentar disparidades no acesso, violações dos direitos humanos em ambientes de 
cuidados de saúde, o papel dos determinantes sociais em termos de acesso e, possíveis melhorias a 
serem feitas na acessibilidade, acesso económico e, qualidade dos programas, moldando assim as 
prioridades para a advocacia sobre as melhorias dos programas.

 > Ajuda a ficar as discussões com os implementadores de programas.  Por exemplo, os 
defensores podem participar em reuniões regulares de revisão de dados da CLM nas instalações de 
saúde e utilizar os dados da CLM para trabalhar com os profissionais da saúde, a fim de melhorar a 
disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e, qualidade dos serviços.

 > Envolve comunidades e desenvolve o apoio dos constituintes para questões e acções. Por 
exemplo, quando os dados da CLM revelam a necessidade de melhorar programas e serviços para 
específicas populações chave e vulneráveis, esses dados podem contribuir para maior visibilidade e 
novos aliados aos esforços de advocacia.
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 > Ajuda a enquadrar e apoiar argumentos a favor de mudanças nas políticas e leis e, pode 
ajudar a convencer os doadores internacionais acerca da necessidade de aumentar e 
direccionar o financiamento.  Por exemplo, os defensores podem utilizar os resultados dos dados da 
CLM em reuniões de programas nacionais de saúde, grupos legais e de direitos humanos nacionais e, CCMs.

Para mais informações, ver:

Consórcio CLAW. Evidência Comunitária para Criar Mudança. 2022.  
https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf 

ITPC. Como implementar a Monitorização Liderada pela Comunidade: Um conjunto 
de ferramentas comunitárias. 2021. https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-
community-led-monitoring-toolkit/

(ITPC, EANNASO, Health Gap e Plataforma Regional da África Anglófona. Integração da 
Monitorização Liderada pela Comunidade (CLM) nos Pedidos de Financiamento do Fundo 
Global C19RM. 2021. 
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests

4.2.2  Tomar medidas fundamentadas na CLM 

O que envolve este passo? 

As autoridades decisórias identificam possíveis soluções em colaboração com as autoridades 
da CLM, definem acções concretas e, atribuem recursos adequados para implementar essas 
medidas.

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA 
IMPLEMENTADORES DA CLM

LISTA DE VERIFICAÇÃO PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES 

 3 Qual é a vontade e a capacidade das 
autoridades competentes em matéria de 
tomada de decisões para utilizar os dados da 
CLM para acções concretas? 

 3 O que posso fazer para promover a utilização 
dos dados da CLM de forma regular e contínua?  

 3 Qual é a nossa vontade e capacidade de utilizar 
os dados da CLM para acções concretas? 

 3 Quais são as nossas barreiras à utilização dos 
dados da CLM de forma regular e contínua? 
Como é que estas podem ser ultrapassadas? 

A medida em que as autoridades decisórias 
irão utilizar os dados para agir, depende da sua 
vontade e capacidade para o fazer. A utilização 
de dados pode ser pensada de forma crescente 
ao longo de um uso contínuo de dados (Figura 
8). Por exemplo, no mínimo, as autoridades 
responsáveis pela tomada de decisões podem 
estar simplesmente cientes acerca dos dados da 

CLM e, indirectamente influenciadas pelo processo 
da CLM. Para além disso, ao longo da continuação 
do tempo, as autoridades decisórias podem ser 
influenciadas pelos resultados e começar a utilizar 
os dados da CLM de forma ocasional ou periódica, 
levando eventualmente à integração e utilização 
dos dados da CLM no seu trabalho numa base 
regular e sustentada.

https://healthgap. org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/blog/resource/how-to-implement-community-led-monitoring-toolkit/
https://itpcglobal.org/resource/integrating-communityled-monitoring-clm-into-c19rm-funding-requests
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Logo que seja identificada a necessidade 
de acção, as autoridades responsáveis pela 
tomada de decisões devem trabalhar com 
os implementadores da CLM para avaliar as 
opções para a linha de acção e, traduzi-las em 
planeamento concreto e orçamentação, com 
prazos e recursos. 

Por exemplo, para os responsáveis dos programas 
da saúde, a utilização dos dados da CLM pode 
resultar nos seguintes tipos de decisões:

ribuição de recursos por exemplo: 

 > Ajustamentos na prestação de serviços e 
na realização de programas para melhorar 
o compromisso, a retenção e os resultados 
positivos para os beneficiários de cuidados

 > Ajustamentos na afectação de recursos nas 
propostas de financiamento dos países, tais 
como propostas apoiadas pelo Fundo Global 

e pelo PEPFAR e, planos para alcançar maior 
nível de qualidade e eficácia dos serviços e 
programas existentes e, criar novas iniciativas 
específicas

 > Reafectações de financiamento e assistência 
técnica para apoiar a qualidade e eficácia dos 
serviços e programas existentes e financiar 
novas iniciativas orientadas para colmatar 
lacunas, disparidades e necessidades 
populacionais identificadas

Normas de programa, protocolos e, 
educação e formação, por exemplo:

 > Reuniões de prestadores e destinatários de 
serviços para ajudar a resolver os desafios 
identificados

 > Educação orientada e organização das 
comunidades para melhorar a sensibilização e 
o envolvimento

FIGURA 8  Uso contínuo dos dados

OS DECISORES PODEM... 
Aplicação dos dados da CLM ao longo de uma utilização contínua dos dados

... estar cientes acerca 
do processo da CLM

… ser influenciados
 pelos dados da CLM

...utilizar os dados 
da CLM de forma oc
asional ou periódica

... integrar o uso dos 
dados da CLM de forma 
contínua 

LADO A LADO INFLUÊNCIA DESGASTE
DE VEZ EM QUANDO

DESGASTE
FREQÜENTEMENTE

Por exemplo, um chefe de 
um posto de saúde está 
ciente dos indicadores que 
estão a ser monitorizados 
através da CLM.

O chefe compreende a 
importância do envolvi-
mento da comunidade na 
melhoria da qualidade dos 
serviços de saúde e 
convida o implementador 
da CLM para reuniões 
sobre gestão das 
instalações.

Por exemplo, numa reunião 
distrital de gestão da 
saúde, o funcionário da 
saúde distrital recebe 
informação de um 
activista comunitário 
sobre o stock de medica-
mentos antimaláricos.
O funcionário de saúde 
distrital decide realizar 
uma verificação pontual 
para verificar essa 
informação.

Por exemplo, um parceiro 
de financiamento 
internacional recebe dados 
da CLM como parte da 
nova proposta de 
financiamento para o 
programa nacional de TB.
Como parte da fase 
seguinte de financiamen-
to, o parceiro de financia-
mento recomenda uma 
iniciativa específica nova 
para colmatar lacunas 
num distrito de baixa 
cobertura.

Por exemplo, um coordenador 
nacional do programa VIH 
recebe e analisa regularmente 
dados da CLM como parte das 
reuniões trimestrais de análise 
de dados do programa VIH.

O coordenador utiliza os dados 
da CLM juntamente com os 
dados do sistema de 
informação de rotina sobre 
saúde para monitorizar a 
qualidade dos serviços (por 
exemplo, beneficiário dos 
cuidados de saúde em relação a 
sigilo, estigma e discriminação).
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 > Alterações aos protocolos de pessoal e 
melhorias na gestão do pessoal e dos 
programas e formações para melhorar o 
desempenho em direcção aos resultados 
pretendidos.

 > Melhorias na coordenação e colaboração entre 
programas e locais para enfrentar desafios 
específicos

 > Sensibilização e formação de prestadores 
de serviços para promover cuidados não 
estigmatizantes, sensíveis à cultura e 
género, cuidados com ênfase nas pessoas, 
concentrados nos dados da CLM sobre as 

preocupações levantadas pelos membros 
da comunidade, particularmente para as 
populações chave e vulneráveis

Políticas e pesquisa por exemplo:

 > Alterações e melhorias no HMIS, monitorização 
e avaliação e, monitorização liderada pela 
comunidade para informar e impulsionar 
melhorias no programa

 > Reformas e melhorias das leis, políticas, 
programas e serviços para colmatar lacunas, 
disparidades e necessidades populacionais 
identificadas

4.3   Alcançar o impacto através de responsabilização conjunta

4.3.1  Rastreio da utilização dos dados da CLM

O que envolve este passo? 

Os implementadores da CLM e as autoridades responsáveis pela tomada de decisões devem 
controlar em conjunto os compromissos assumidos pelas autoridades responsáveis pela tomada 
de decisões para resolver os problemas identificados pela CLM.

QUESTÕES-CHAVE PARA OS 
IMPLEMENTADORES DA CLM:

QUESTÕES-CHAVE PARA AS 
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS 
PELA TOMADA DE DECISÕES: 

 3 Como iremos verificar se as medidas 
acordadas foram implementadas pelas 
autoridades decisórias?

 3 Como iremos avaliar os resultados e o 
impacto destas medidas?   

 3 Como vamos verificar se implementámos as 
medidas acordadas?

 3 Como iremos avaliar os resultados e o 
impacto destas medidas?  

Rastreio da utilização dos dados da CLM 
implica recolha de informação sobre se 
os compromissos assumidos estão a ser 
implementados na prática e, uma vez 
implementados, se esses compromissos estão 
a ter o resultado desejado (Tabela 15). Para ser 
eficaz, o rastreio deve ser feito conjuntamente 

pelos implementadores da CLM e pelas 
autoridades competentes relevantes, que são 
responsáveis e obrigadas a prestar contas 
pelas medidas tomadas.

É útil realizar o acompanhamento acerca da 
utilização dos dados da CLM para vários fins:
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 > Documentar se e como os dados da CLM estão 
a influenciar a advocacia, serviços, políticas e 
programas

 > Seguir as dinâmicas e tendências na utilização 
de dados da CLM para compreender melhor 
como partilhar e comunicar os dados

 > Explicar a importância da CLM como fonte de 
evidências para advocacia, serviços, políticas e 
programas

TABELA 15  Como é que a utilização dos dados da CLM pode ser 
rastreada?

Existem várias formas de rastrear a utilização de dados da CLM. 

 > Monitorizar onde e como os dados da CLM são partilhados: Os implementadores da CLM 
podem monitorizar a frequência com que os dados da CLM e as constatações relacionadas são 
partilhados com as autoridades decisórias e as comunidades que forneceram os dados. 

 > Medida(s) chave, por exemplo:  

Percentagem de locais de prestação de serviços da saúde com um mecanismo de monitorização 
liderada pela comunidade

Número de relatórios de monitorização liderada pela comunidade apresentados aos mecanismos de 
supervisão relevantes (tais como os Mecanismos de Coordenação dos Países)

 > Monitorizar quem e quantos acederam à informação: Os implementadores da CLM 
também podem monitorizar quem acedeu aos dados e o feedback que recebem sobre a 
utilização dos dados (por exemplo, pediram mais, inscreveram-se para mais, indicaram que 
aprenderam algo de novo, usado na educação, usado na advocacia, contribuíram para soluções)

 >  Medida(s) chave, por exemplo: 

Número de fóruns de decisão onde os dados da CLM são apresentados e discutidos 

Actualizações automáticas sobre o número de pessoas que acedem a uma página web, a solicitar 
acesso a um portal web, list serv, ou outro. 

 > Monitorização das decisões tomadas e acções tomadas na sequência da utilização 
dos dados da CLM: Os implementadores da CLM e as autoridades responsáveis pela tomada 
de decisões podem acompanhar conjuntamente as decisões ou compromissos assumidos, 
cronograma e as acções de acompanhamento realizados. As organizações de base comunitária 
que fazem parte de comités e processos nacionais para o desenvolvimento de estratégias de 
programas nacionais e propostas de financiamento podem também assegurar que os dados da 
CLM se reflictam nas análises destes documentos.

 > Medida(s) chave, por exemplo: 

Registo de acompanhamento com informações sobre compromissos assumidos, papéis e 
responsabilidades, cronograma e acompanhamento

Referências a dados da CLM e acções correspondentes em propostas de financiamento, estratégias 
de programas nacionais de doenças e, relatórios

Integração de dados da CLM em planos nacionais de MeA, painéis de desempenho de programas e 
outros sistemas de monitorização
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 > Monitorização dos resultados em termos de melhoria da qualidade e impacto do 
programa: Os implementadores da CLM e as autoridades responsáveis pela tomada de 
decisões devem definir conjuntamente a forma como o sucesso da acção da CLM será avaliado. 
Isso pode incluir: melhorias na disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e, qualidade dos 
serviços, redução de barreiras (incluindo  maior acessibilidade, melhorias nos serviços, sistemas, 
leis, políticas, ou práticas subjacentes aos problemas identificados) e, melhoria da qualidade 
da programação para a saúde e mais respeito pelos direitos humanos, especialmente para as 
populações chave e vulneráveis. humains, en particulier pour les populations clés et vulnérables.

 > Medida(s) chave, por exemplo:

Cobertura de serviços de rotina e indicadores de impacto, desagregados por idade, sexo e, outras 
variáveis relevantes, ou estudos especiais, inquéritos (tais como inquéritos de satisfação e tabelas 
de desempenho) ou avaliações.

Comparações da evidência gerada através dos esforços da CLM (tais como tabelas de desempenho 
comunitário e observatórios de tratamento comunitário) com as normas nacionais.

Para mais informações, ver:

Stop TB Partnership. Plano de Monitorização e Avaliação do OneImpact. 2020. 
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.
pdf

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/resources/M&E/M&E/STP%20CLM%20OneImpact%20M&E%20Plan.pdf
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4.4   Conjugação de tudo

Por último, os dados da CLM não só informam 
as melhorias na qualidade e resultados do 
programa, mas a sua utilização pode também 
informar melhorias na concepção e eficácia 
da própria da CLM ao longo do ciclo de 
implementação.  

Os implementadores da CLM podem utilizar 
os dados da CLM para uma melhoria contínua 
na concepção, implementação, análise e 
utilização dos dados e, acção ao longo do ciclo 
d percurso dos dados da CLM (Figura 9).

FIGURA 9   Utilização dos dados da CLM para melhorar a 
implementação da CLM ao longo do percurso dos dados

Os dados da CLM informam a 
UTILIZAÇÃO DOS DADOS DA 
CLM, tais como análise, 
interpretação, revisão, 
visualização e comunicação de 
dados

Os dados da CLM definem as 
ACÇÕES DA CLM, tais como 
identificação de prioridades e 
possíveis soluções 

Os dados da CLM informam a 
CONCEPÇÃO DA CLM, tais 
como contributos sobre 
selecção de indicadores, 
selecção de locais e, selecção 
de software de gestão de 
dados para facilitar a eventual 
utilização de dados, etc.
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ANEXO 1  EXEMPLOS DE RESULTADOS 
DE DADOS E ACÇÕES PARA 

UTILIZADORES DE DADOS DA CLM

CLM

ORGANIZAÇÕES COMUNITÁRIAS E DEFENSORES DA COMUNIDADE

UTILIZADOR DE 
DADOS DA CLM

QUE TIPOS DE CONSTATAÇÕES 
SÃO MAIS RELEVANTES? 

A QUE NÍVEL PODEM 
PROMOVER A 
MUDANÇA?

QUE TIPOS DE MEDIDAS PODEM SER 
TOMADAS? 

Implementado-
res da CLM

 > Como é que os dados da CLM 
podem complementar e ex-
plicar lacunas nos objectivos 
do programa? Como podem 
confirmar ou acrescentar detal-
hes aos dados de outros países 
sobre programas e serviços? 

 > Quais são as lacunas e barrei-
ras actuais nos programas e 
serviços?

 > Que questões de direitos hu-
manos enfrentam os membros 
da comunidade? 

 > Como é que os programas e 
serviços podem ser melhorados 
para melhor responder às ne-
cessidades da comunidade?

Comunidade / 
local

Programa /  
central

 3 Advogar a nível local e central para 
melhorias específicas em programas 
e serviços.

 3 Trabalhar com prestadores de 
serviços para ajudar a resolver os 
desafios identificados, incluindo 
questões de direitos humanos 
relacionadas com discriminação, 
informação, privacidade e sigilo que 
possam afectar a disponibilidade, 
acessibilidade, aceitabilidade e, 
qualidade. 

 3 Orientar e organizar as comunidades 
para melhorar sensibilização sobre 
questões de saúde, género e, direit-
os humanos e, envolvê-las na análise 
de dados e advocacia da CLM. 

 3 Procurar o apoio de advogados para 
documentar violações dos direitos 
humanos ou envolver formalmente 
instituições ou autoridades re-
sponsáveis por violações de direitos 
através de canais legais e outros.

 3 Ajustar e melhorar a monitorização 
liderada pela comunidade para 
informar cada vez mais e conduzir 
melhorias no programa.

Advogados, 
sociedade civil 
e grupos comu-
nitários

 > Que questões de direitos hu-
manos e legais os membros da 
comunidade enfrentam? 

 > Existem leis nacionais ou locais 
que protegem a privacidade 
ou o sigilo das informações de 
saúde?

Comunidade / 
local 

Programa /  
central 

 3 Apoiar os implementadores da CLM 
e as comunidades a documentar as 
violações dos direitos humanos ou 
a envolver formalmente instituições 
ou autoridades responsáveis por vi-
olações de direitos através de canais 
legais e outros.

 3 Representar os interesses das co-
munidades, proteger os direitos dos 
membros da comunidade e advogar 
a mudança programática.
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AUTORIDADES DECISÓRIAS

UTILIZADOR DE 
DADOS DA CLM

QUE TIPOS DE CONSTATAÇÕES 
SÃO MAIS RELEVANTES? 

A QUE NÍVEL PODEM 
PROMOVER A 
MUDANÇA?

QUE TIPOS DE MEDIDAS PODEM SER 
TOMADAS? 

Prestadores 
de serviços da 
saúde e as-
sistência social

 > Como é que os beneficiári-
os previstos percebem e 
vivenciam os serviços e 
programas?

 > Existem necessidades e 
desafios específicos vi-
venciados por mulheres ou 
pessoas de comunidades 
vulneráveis ou marginaliza-
das?

 > Como é que os prestadores 
podem melhorar a qualidade 
para responder às necessi-
dades e desafios identifica-
dos?

 > Existem protecções sufi-
cientes para a privacidade 
e o sigilo dos utilizadores 
dos serviços, tanto a nível 
operacional como infra-es-
trutural?

Comunidade / 
local

 3 Melhorar as questões de qualidade 
dos serviços locais para abordar as 
barreiras imediatas relacionadas 
com a disponibilidade de serviços, 
acessibilidade, aceitabilidade, 
qualidade, custo e acesso económi-
co e, preocupações sobre sigilo, 
discriminação, violações dos direitos 
humanos e, questões de género.

 3 Sensibilizar ou formar prestadores 
de serviços sobre cuidados não 
estigmatizantes, sensíveis à cultura 
e ao género, centrados nas pessoas.

 3 Ajustar ou descentralizar a 
prestação de serviços e a prestação 
de programas para melhorar o com-
promisso, a retenção e os resultados 
positivos para todos, incluindo as 
populações marginalizadas e vul-
neráveis e todos os géneros. 

Chefes a nível 
das instalações

 > Como é que os dados da 
CLM podem complementar 
e explicar as lacunas nos 
objectivos a nível das insta-
lações? Como podem confir-
mar ou acrescentar detalhes 
aos dados de outros países 
sobre programas e serviços? 

 > Como é que as pessoas 
acedem e circulam em múl-
tiplos serviços dentro das 
nossas instalações?

 > Como é que as pessoas 
recebem e compreendem a 
informação sobre saúde e 
direitos humanos, tal como 
a informação fornecida pelo 
pessoal das instalações ou 
em formato impresso?

 > As pessoas não aparecem 
ou evitam usar os serviços 
necessários por qualquer 
razão?

 > Como é que a instalação 
pode ser gerida para melhor 
satisfazer as necessidades 
das pessoas?

Programa /  
central 

 3 Ajustar políticas, programas e 
prestação de serviços a nível inter-
médio e central - por exemplo, ajus-
tar tarefas de pessoal, formações, 
protocolos e, gestão de pessoal e 
programas para melhorar o desem-
penho em direcção à experiência 
positiva das pessoas e aos resulta-
dos pretendidos dos programas.

 3 Sensibilizar ou formar prestadores 
de serviços sobre cuidados não 
estigmatizantes, sensíveis à cultura 
e ao género, centrados nas pessoas.

 3 Melhorar a coordenação e colabo-
ração entre programas e locais.
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AUTORIDADES DECISÓRIAS

UTILIZADOR DE 
DADOS DA CLM

QUE TIPOS DE CONSTATAÇÕES 
SÃO MAIS RELEVANTES? 

A QUE NÍVEL PODEM 
PROMOVER A 
MUDANÇA?

QUE TIPOS DE MEDIDAS PODEM SER 
TOMADAS? 

Responsáveis a 
nível de políticas 
e programas  
(incluindo  
peritos em  
programas da 
saúde e  
estatísticas / 
M e A e outros 
sectores) 

 > Como é que os dados da CLM 
podem complementar e expli-
car lacunas nos objectivos do 
programa? Como podem con-
firmar ou acrescentar detalhes 
aos dados de outros países 
sobre programas e serviços? 

 > Em múltiplos locais de 
prestação de serviços, onde 
ocorrem os maiores desafios 
em termos de disponibilidade, 
acessibilidade, aceitabilidade 
e qualidade dos serviços?

 > Que locais são mais eficazes e 
quais necessitam de medidas 
correctivas?

 > Onde é que os serviços 
precisam de ser escalonados, 
diferenciados ou descentral-
izados? 

 > Existem disparidades e acesso 
ou necessidades específicas 
desagregadas por sexo, idade, 
populações chave e locais?

 > Os utilizadores dos serviços 
estão a sofrer violações dos 
direitos humanos nas insta-
lações de saúde?

Programa /  
central 

 3 Nas propostas e planos de finan-
ciamento por país, atribuir recur-
sos para alcançar maior equidade, 
qualidade e eficácia dos serviços e 
programas existentes e para criar 
iniciativas específicas novas.

 3 Melhorar a coordenação e colabo-
ração entre programas e locais.

 3 Desenvolver e designar programas 
de sensibilização e formação 
para prestadores de serviços para 
assegurar cuidados não estigma-
tizantes, sensíveis à cultura e ao 
género, centrados nas pessoas.

 3 Ajustar políticas, programas e 
serviços para colmatar lacunas, 
disparidades e necessidades pop-
ulacionais identificadas.

Parceiros  
técnicos e  
financiadores 
internacionais

 > Como é que os dados da CLM 
podem complementar e expli-
car lacunas nos objectivos do 
programa? 

 > Como é que os dados podem 
confirmar ou adicionar detalhes 
aos dados de outros países 
sobre programas e serviços? 

 > Como é que os dados da CLM, 
obtidos pela comunidade, con-
firmam ou acrescentam detal-
hes aos dados de outros países 
sobre programas e serviços?

 > Como é que as estruturas e 
tecnologias de CLM podem 
ser melhoradas com base no 
feedback dos implementado-
res de CLM?

 > Onde é que o financiamento 
e assistência técnica podem 
ajudar o país a alcançar melhor 
os seus objectivos?

Programa /  
central 

Internacional 

 3 Fornecer financiamento e as-
sistência técnica para apoiar a 
qualidade e eficácia dos serviços 
e programas existentes e para 
financiar novas iniciativas ori-
entadas para colmatar lacunas, 
disparidades e necessidades 
populacionais identificadas.
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BENEFICIÁRIOS DE CUIDADOS

UTILIZADOR DE 
DADOS DA CLM

QUE TIPOS DE CONSTATAÇÕES 
SÃO MAIS RELEVANTES? 

A QUE NÍVEL PODEM 
PROMOVER A 
MUDANÇA?

QUE TIPOS DE MEDIDAS PODEM SER 
TOMADAS? 

Indivíduos  > Que serviços estão disponíveis?

 > Existem taxas e tempos de 
espera?

 > Qual é a experiência do in-
divíduo e a experiência dos 
seus pares sobre disponibili-
dade, acessibilidade, aceitabili-
dade, qualidade dos serviços e, 
estigma e discriminação?

Individual 

Comunidade / 
local 

 3 Ganhar conhecimento acerca dos 
seus direitos em matéria de acesso 
a serviços de saúde de qualidade.

 3 Ganhar conhecimento acerca o 
que está disponível e procurar mais 
informação e serviços baseados em 
novos conhecimentos.

 3 Aceder a programas e serviços em 
diferentes locais ou com maior con-
hecimento prévio para considerar  
concretizar os resultados pretendi-
dos da melhor forma.

 3 Procurar o apoio de advogados para 
documentar violações de direitos 
humanos ou envolver formalmente 
instituições ou autoridades re-
sponsáveis por violações de direitos 
através de canais legais e outros.
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CLM

1.   Comunicação e visualização de dados

EXEMPLO 1    

Painel de 
desempenho 
de dados do 
OneImpact 

FONTE: Stop TB Partnership e 
OneImpact. 

(https://stoptbpartnershiponeimpact.
org/#community-dashboard)

EXEMPLE 2    

Painel de controlo 
de dados da 
Ritshidze 

FONTE: Ritshidze.  
Painel de controlo de dados. . 

(http://data.ritshidze.org.za/ZA/re-
ports?lang=en)

ANEXO 2  EXEMPLOS DE 
FERRAMENTAS E MODELOS PARA 

UTILIZAÇÃO DE DADOS DA CLM

https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboard
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboard
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
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2.   Advocacia e utilização de dados

EXEMPLO 1    

Diário de advocacia 
do CLAW 
Consortium

FONTE: Grupo de Trabalho 
de Responsabilização 
Liderado pela Comunidade 
(CLAW Consortium). Provas 
da comunidade para criar 
mudanças. 2022

(https://healthgap.org/wp-content/
uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-
Change.pdf)

EXEMPLO 3    

Relatório de 
resumo de dados 
da Ritshidze 

FONTE: Rithidze.   
Relatório Trimestral das 
Instalações 

(http://data.ritshidze.org.za/ZA/
reports?lang=en)

https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
http://data.ritshidze.org.za/ZA/reports?lang=en
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EXEMPLO 2    

Lista de 
verificação de 
responsabilidade 
comunitária do 
CLAW Consortium

FONTE: Grupo de Trabalho de 
Responsabilização Liderado 
pela Comunidade (CLAW 
Consortium). Evidências 
da comunidade para criar 
mudança. 2022 

(https://healthgap.org/wp-content/
uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-
Change.pdf)

EXEMPLO 3    

Modelo de 
protocolo de 
resposta do 
OneImpact

FONTE: Stop TB Partnership e 
OneImpact

(https://stoptbpartnershiponeimpact.
org/#community-dashboard)

https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://healthgap.org/wp-content/uploads/2022/09/CLAW-Advocacy-for-Change.pdf
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboardhttp://
https://stoptbpartnershiponeimpact.org/#community-dashboardhttp://
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ANEXO 3 
ABREVIATURAS  CLM

AAAQ Disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e  
 qualidade (Availability, accessibility, acceptability  
 and quality)

CCG Grupo consultivo comunitário

CCM Mecanismo de coordenação do país

C19RM Mecanismo de Resposta COVID-19 (Fundo Global)

CLM Monitorização Liderada pela Comunidade

COVID-19 Doença de Coronavírus de 2019

CSS Reforço dos sistemas comunitários

HMIS Sistema de gestão de informação da saúde 

ITPC Coligação Internacional de Preparação para  
 o Tratamento

MeA Monitorização e avaliação

ONG Organização não-governamental

PEPFAR Plano de Emergência do Presidente para o  
 Alívio da SIDA

IPI Informação pessoalmente identificável 

PREP Profilaxia de pré-exposição

DST Doenças sexualmente transmissível

TB Tuberculose

UNAIDS Programa Conjunto das Nações Unidas sobre  
 VIH e SIDA

OMS Organização Mundial de Saúde ata journey 43
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