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Objetivo da Estrutura--de Monitoria e Avaliação de 
Desempenho (PBMEF) para a Tuberculose 
 

Descrição do PBMEF 

O PBMEF é uma ferramenta que pode ajudar a equipa  da 
USAID/Washington, os oficiais de saúde da Missão que 
trabalham em  tuberculose (TB) e os conselheiros de TB a 
acompanhar o progresso contra a TB num país, e a gerir os 
investimentos da USAID em  TB, por meio de uma única 
fonte. É uma estrutura padronizada de monitoria e avaliação 
(M&A) com 10 indicadores centrais de alto nível para 
demonstrar a eficácia do programa e os resultados desejáveis 
nos 23 países prioritários da USAID no âmbito do Acelerador 
da TB. 

A estrutura  inclui 14 grupos correspondentes de indicadores 
alargados que permitem aos intervenientes em  TB analisar os 
dados e aprofundar a investigação sobre as razões das lacunas 
do programa. Estes indicadores padronizados e de alta 
qualidade podem servir como um recurso chave para os 
parceiros de implementação no desenvolvimento dos seus 
planos de M&A e, mais tarde, na análise dos dados para 
informar a programação global da USAID e identificar lacunas 
para melhoria. 

A estrutura é formada pelas estratégias existentes em matéria de 
TB: o Plano Global para Acabar com a TB, a declaração 
política da Reunião de Alto Nível das Nações Unidas, a 
Estratégia Global de TB do Governo dos Estados Unidos e 
assim por diante.  
O PBMEF é um documento vivo a ser atualizado, 
harmonizado e adaptável aos contextos individuais de cada 
país. 

Processo de Desenvolvimento PBMEF 

O PBMEF foi desenvolvido seguindo um processo de consulta 
e colaboração que passou por várias etapas. No primeiro passo, 
o TB DIAH reviu e sintetizou os fluxos  e os tipos/fases  de 
tratamento para TB sensível a medicamentos (DS-TB), TB 
resistente a medicamentos (DR-TB), terapia preventiva de TB 
(TPT), investigações de contacto e TB com comorbilidades 
(VIH e diabetes). 

Em seguida, os indicadores de TB existentes e um conjunto de 
indicadores potenciais foram mapeados juntamente com os 
tipos e os fluxos   para preparar uma lista completa de  
indicadores preliminares do PBMEF. 

Na segunda etapa, o TB DIAH identificou questões chaves de 
M&A relevantes para a monitorização do programa de TB por 

gestores e peritos de M&A a nível nacional e subnacional. Estas 
perguntas foram comparadas com a lista de  indicadores 
preliminares. 

O terceiro passo foi dar prioridade aos indicadores com base 
em  sua importância, viabilidade e credibilidade. O resultado 
deste exercício foi uma lista mais consistente  de indicadores — 
identificados como indicadores de Nível 1 e de Nível 2.  
Os indicadores de nível 1 são centrais : são altamente 
importantes para a monitorização do desempenho e já estão em 
vigor ou podem ser implementados com pouco investimento 
adicional. Os  indicadores alargados de nível 2, são 
importantes, mas necessitam de um investimento mais 
substancial para serem recolhidos rotineiramente. 

Indicadores centrais 

Até a presente  data, as Missões apenas tiveram que reportar  
resultados para dois indicadores centrais de TB: Taxa de 
sucesso do tratamento DR-TB e Notificações DR-TB. Os 10 
indicadores centrais (isto é, de Nível 1) da estrutura  do 
PBMEF deverão ser  obrigatoriamente reportados por meio do  
relatório semestral através das Missões. Estes indicadores são 
os seguintes: 

1. Deteção de tuberculose 
2. Cobertura de Diagnóstico Bacteriológico  

(TB Pulmonar) 
3. Notificações de TB na infância 
4. Notificações DR-TB 
5. Notificações TB no Setor Privado 
6. Cobertura de Investigação de Contactos 
7. Taxa de sucesso do tratamento da tuberculose 
8. Taxa de sucesso do tratamento DR-TB 
9. Cobertura TPT 
10. Porcentagem de financiamento esperado para TB 

proveniente de fontes nacionais 

Estes indicadores foram selecionados porque medem as 
tendências anuais para avaliar o desempenho dos países na 
deteção, inscrição e tratamento de casos de tuberculose. 
Medem também o desempenho em relação aos objetivos da 
USAID de alcançar, curar, prevenir, e dos marcos de 2020 e 
2050 da Estratégia para Acabar com a TB e os objetivos da 
Reunião de Alto Nível das Nações Unidas. Estes são, na sua 
maioria, indicadores padronizados que já são reportados  a 
nível nacional e exigidos pela OMS. 
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O--PBMEF e o Roteiro da TB 

O PBMEF é uma ferramenta crítica para apoiar o Roteiro da 
TB no acompanhamento do progresso ao longo do tempo para 
alcançar todas as pessoas com TB, curar aqueles que 
necessitam de tratamento e prevenir a propagação da doença e 
de novas infeções. A estrutura pode ajudar a identificar os 
desafios para atingir as metas do programa nacional de 
tuberculose (NTP) e da USAID. Estes dados fornecerão uma 
base de evidências para as decisões programáticas e de 
financiamento. 

Para além dos indicadores centrais, as equipas dos países 
podem selecionar a partir dos indicadores alargados (não 
incluindo dados desagregados) para ajudar a compreender a 
situação a um nível mais detalhado, de qualquer forma que faça 
sentido para os investimentos da USAID no país. 

O PBMEF pode ser usado para analisar dados usando o 
método de cascata para encontrar lacunas nos programas.  
As cascatas quantificam, rastreiam e visualizam o desempenho 
dos programas de saúde e em desenvolvimento, para a 
população alvo, em fases progressivas na direção de um 
resultado esperado. Os dados podem responder  perguntas 
como as seguintes: 

• Quais serviços de TB estão a ter um 
desempenho pior do que o esperado: serviços de 
diagnóstico ou tratamento? 

• Faltam-nos alcançar determinados grupos-alvo? 

• Faltam-nos alcançar determinadas áreas geográficas? 

• Que outras combinações destas lacunas existem 
— não limitadas às questões programáticas 
acima? 

Guia de Indicadores 

O PBMEF faz parte de um guia de indicadores que pode ajudar 
na recolha de dados precisos e completos. O guia inclui os 
seguintes recursos: 

• Uma introdução que articula o objetivo da orientação e 
uma visão geral do Acelerador de TB e do Roteiro da 
TB 

• Os indicadores PBMEF, com uma visão geral 
e descrição dos indicadores centrais e alargados 

• Orientação sobre como reportar os indicadores 
centrais e alargados 

• Fichas de referência completas dos 10 indicadores 
centrais 

• Um pacote das cascatas de tuberculose: DS-TB, 
DR-TB, TPT, investigações de contactos e TB 
com comorbidades 

Comunicação dos dados de TB 

A equipa  da missão apresentará um relatório sobre  os 10 
indicadores centrais através do TB DIAH Data Hub (Centro). 
Este portal web é um site interativo que contém painéis de 
dados agregados, nacionais e, eventualmente, subnacionais 
para países prioritários da USAID. Serve como uma ferramenta 
de análise de dados de rotina sobre tuberculose para a medição 
do desempenho e é um recurso para otimizar a procura e 
informar sobre intervenções, recursos e políticas em matéria de 
tuberculose. 

Para aceder ao Centro, os utilizadores irão navegar para: 
https://hub.tbdiah.org/form/usaid-tb-roadmap-core-
indicators 

 

 

O Centro é uma fonte única para as necessidades de dados 
sobre tuberculose. Tem a capacidade de interagir com dados, 
ver tendências e comparar dados de outros países; ver dados 
subnacionais e semestrais; limpar dados com base em regras de 
validação de dados e verificações de qualidade de dados dentro 
do Centro; e exportar todos os dados para Excel. O TB DIAH 
pode personalizar o Centro para melhor responder às 
necessidades específicas de introdução de dados de TB.

 

Indicadores de Tuberculose 

Um Guia para Programas de TB 

ALCANÇAR 
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Guia de Indicadores de TB 

https://www.tbdiah.org/resources/publications/navigating-tuberculosis-indicators-a-guide-for-tb-programs/
https://hub.tbdiah.org/form/usaid-tb-roadmap-core-indicators
https://hub.tbdiah.org/form/usaid-tb-roadmap-core-indicators
https://www.tbdiah.org/resources/publications/navigating-tuberculosis-indicators-a-guide-for-tb-programs/
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