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O que é o PBMEF?  

O Quadro de Monitorização e Avaliação Baseado no Desempenho 

(PBMEF) é uma ferramenta de indicadores abrangente. Consiste 

num quadro de monitorização e avaliação (M&A) da tuberculose 

(TB) e vários indicadores de TB especificados como centrais ou 

alargados, organizados em 14 áreas técnicas. Em colaboração com 

a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 

Internacional (USAID), o projeto TB Data, Impact Assessment 

and Communications Hub (TB DIAH) desenvolveu este quadro 

para racionalizar e priorizar indicadores para monitorizar e avaliar 

o progresso no sentido de alcançar os marcos e metas de TB a nível 

global e nacional nos 23 países prioritários da USAID. O quadro 

é fundamental para monitorizar a implementação do Acelerador 

Global da USAID para Acabar com a TB e irá apoiar os esforços 

para assegurar a responsabilização dos investimentos do Governo 

dos EUA em matéria de TB a nível global, regional e nacional.  

Quem compõe a audiência? 

O público principal do PBMEF é o pessoal da USAID, gestores de 

programas de TB a nível nacional, pessoal de M&A, conselheiros 

de TB incorporados e parceiros de implementação de TB (PIs). 

Quais são os principais indicadores de TB?  

Existem 10 indicadores padronizados de alto nível que melhor 

refletem os investimentos da USAID e avaliam o desempenho dos 

países na deteção, inscrição e tratamento de casos de tuberculose. 

Medem o desempenho em relação à Estratégia Global de TB do 

Governo dos Estados Unidos e aos objetivos de TB a nível 

nacional. Estes indicadores estão geralmente prontamente 

disponíveis através dos sistemas de M&A existentes dos PNTs ou 

da base de dados da Organização Mundial de Saúde.  

Porque é que tenho de reportar os indicadores centrais 
de TB?  

Como parte do processo do Roteiro da TB, as Missões da USAID 

nos países com prioridade para a TB são obrigadas a informar 

sobre os indicadores centrais. Ao fazer com que todos os países 

com prioridade para a tuberculose comuniquem os mesmos 

indicadores, as comparações entre países são padronizadas, 

melhorando assim a compreensão dos progressos feitos em direção 

aos objetivos nacionais e internacionais de controlo da tuberculose.  

Quais são os indicadores alargados?  

Os indicadores alargados fornecem dados adicionais para 

acompanhar os progressos em direção aos indicadores centrais. Estes 

indicadores oferecem mais opções padrão a incluir num plano de 

M&A. Os dados adicionais recolhidos através dos indicadores 

alargados ajudarão a explicar porque é que um país está ou não a 

alcançar os seus objetivos; que correções de curso podem ser feitas; 

e que lacunas na programação requerem recursos adicionais. Estes 

indicadores também podem ser utilizados para construir cascatas de 

tratamento e percursos de pacientes que são críticos para identificar 

lacunas de programação e esforços que precisam de ser consolidados. 

Os indicadores alargados são necessários?  

É fortemente recomendado que os PI financiados pela USAID 

incorporem e utilizem alguns dos indicadores alargados nos seus 

planos de M&A. Embora apenas os indicadores centrais sejam 

obrigatórios, se os indicadores de TB forem representados como 

uma pirâmide, com os indicadores centrais no topo, os indicadores 

alargados formam a base da pirâmide, fornecendo contexto e mais 

pormenores para a compreensão dos indicadores centrais.  

Qual é a finalidade de uma cascata de indicadores? 

A cascata de indicadores utiliza indicadores padrão de forma 

sequencial para identificar potenciais lacunas nas etapas de 

cuidados e tratamento da tuberculose. Este tipo de análise e 

visualização de dados pode reforçar a justificação para a 

programação e financiamento de áreas técnicas específicas. O 

PBMEF tem várias cascatas incorporadas (por exemplo, TB/VIH, 

investigação de contactos, rastreio e tratamento da TB infantil) 

para que os dados de TB possam ser analisados, usando uma 

abordagem em cascata, e utilizados para a tomada de decisões. 

Onde devo comunicar os meus dados relativos à 
tuberculose? 

Os indicadores centrais são comunicados através do centro de dados 

TB DIAH (o centro). Este portal web é um sistema seguro de recolha 

de dados online alojado num sítio web interativo que contém painéis 

de dados agregados, nacionais e, eventualmente, subnacionais para 

os países prioritários da USAID em matéria de TB.  

Como aceder ao site TB DIAH e ao centro de dados 
TB?  

Pode aceder ao projeto em https://www.tbdiah.org/, que oferece 

múltiplas formas de entrar no centro de dados, ou pode aceder 

diretamente ao centro de dados em www.hub.tbdiah.org. 

Como procurar a assistência do TB DIAH se 
precisar de ajuda para monitorizar e avaliar a TB no 
meu país? 

Contacte o Representante do Oficial do Acordo TB DIAH 

(AOR) na USAID/Washington, Sevim Ahmedov, em 

sahmedov@usaid.gov. 
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