
 

 
 
 

 

 
 

  

  
 

  

   

  
   

  
 

  
 

  

    
  

 
 

  
 

 
   

 
 

 
 

 
  

  

 
 

 
 

  
  

  
 

 
  

 

 
  

  

   
  

  
 

   
 

   

  
  
   

 
   

 
 

  
 

  
 

   
 

    
   

 
 

 

 
  

 
 

Ferramenta 
ARC 

A Ferramenta de Avaliação da 
Capacidade de Recolha de

Dados, de Produção de 
Relatórios e de Análise (ARC) 

Finalidade 
A ferramenta ARC faz parte dos esforços de 
monitorização de dados sobre a tuberculose (TB) da 
Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID). Foi concebida para ajudar as 
Missões da USAID e os programas nacionais de 
tuberculose (PNT) a mapear a prontidão e capacidade do 
atual sistema de monitorização e avaliação (M&A) e 
vigilância da tuberculose para recolher, comunicar, 
analisar e utilizar os dados gerados para melhorar a 
situação da tuberculose no seu país. 

A ferramenta ARC tem por base o Quadro de 
Monitorização e Avaliação com base no Desempenho 
(PBMEF). Este quadro contém indicadores 
estandardizados que medem os resultados dos programas 
de tuberculose, que podem depois ser organizados em 
cascatas de tratamento e percursos de pacientes para 
ajudar os decisores a identificar como os programas de 
tuberculose estão a funcionar e para onde necessitam de 
dirigir os recursos. 

A ferramenta segue as categorias indicadoras do PBMEF. 
Analisa sistematicamente os dados da tuberculose que 
são recolhidos em relação aos indicadores do quadro e 
identifica os pontos fortes e as lacunas do sistema de 
vigilância. Este é um primeiro passo decisivo no 
desenvolvimento de uma análise geral abrangente do 
sistema de M&A e vigilância da tuberculose num país. 

Recolha de dados 
A ferramenta irá determinar se os dados relacionados 
com os 14 grupos indicadores alargados do PBMEF (por 
exemplo, TB-VIH, tuberculose infantil, deteção da 
tuberculose, etc.), que são captados nas unidades de 
saúde que prestam serviços de tuberculose, estão a ser 
recolhidos pelo PNT, por outros departamentos do 
ministério da saúde ou por prestadores privados não 
PNT. Para cada domínio, serão recolhidas informações 
adicionais relacionadas com os níveis administrativos a 
que os dados são reportados, método de comunicação de 
dados e cobertura da comunicação. 

Preenchimento da ferramenta ARC 
Idealmente, a ferramenta deveria ser preenchida num 
processo de colaboração por um pequeno grupo de 
peritos que tenham conhecimento sobre os dados da 
tuberculose recolhidos e reportados no país. Esta seria a 
pessoa focal designada pela Missão USAID juntamente 
com o pessoal do PNT, tal como o diretor do PNT, 
oficial de M&A e oficial de prevenção da tuberculose, se 
disponível. Alternativamente, a ferramenta pode ser 
preenchida por um consultor de M&A nomeado pelo 
Centro de Dados de Tuberculose, Avaliação de Impacto e 
Comunicações (TB DIAH) ou qualquer outro parceiro de 
implementação da USAID nesse país, com o 
envolvimento e consenso do PNT. 

A primeira ronda de recolha de dados deve ser efetuada 
logo que haja um entendimento geral entre a Missão da 
USAID e o PNT para utilizar esta ferramenta para a 
avaliação da capacidade de comunicação de dados sobre 
a tuberculose no país. As respostas da ferramenta ARC 
podem ser subsequentemente atualizadas ou editadas à 
medida que a situação muda. 

Os resultados da ferramenta ARC de cada país serão 
compilados num relatório com análises e visuais 
aprofundados. O relatório irá ajudar a USAID e o PNT a 
identificar lacunas na recolha de dados sobre a 
tuberculose e na elaboração de relatórios e a informação 
do desenvolvimento de planos de implementação do 
PBMEF. Os dados irão também servir de base para 
futuras avaliações, realizadas preferencialmente de dois 
em dois anos. 

Existem três opções para implementar a ferramenta ARC, 
em colaboração com os respetivos PNT: 

• Cenário 1: A Missão assume a liderança com o 
TB DIAH a fornecer apenas apoio técnico básico 

• Cenário 2: A Missão assume a liderança com 
verificações de rotina e apoio do TB DIAH 

• Cenário 3: O TB DIAH envolve-se proativamente 
na implementação da ferramenta 



 

 
    

 
 

  
 

   
   

  
 

   
 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

  
  

    
     

   
  

  

Assistência na implementação da 
ferramenta ARC 
Estarão disponíveis vários recursos para o pessoal da 
Missão e do PNT no sentido de os ajudar na 
implementação da ARC: 

• Documento detalhado de orientação da
Ferramenta ARC

• Um PDF sobre a ferramenta ARC para referência
Síntese das Perguntas Frequentes da Ferramenta
ARC 

• Um

•

 vídeo de orientação sobre "Como utilizar a
ferramenta ARC"

• Uma orientação virtual por parte do TB DIAH 
para a(s) pessoa(s) focal(is) designada(s) pela
Missão USAID ou PNT

Se necessário, o TB DIAH poderá fornecer apoio com as 
verificações ou providenciar a ligação de um consultor 
local com a Missão da USAID e o PNT para liderar o 
processo de recolha de dados. 

Para colocar questões, contacte o Representante do 
Responsável pelo Acordo do TB DIAH na 
USAID/Washington, Sevim Ahmedov, através do 
sahmedov@usaid.gov. 

Nota: As capturas de ecrã incluídas são apresentadas em 
Inglês porque a ferramenta só está disponível em Inglês. 

Esta publicação foi produzida com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 
nos termos do Centro de Dados de Tuberculose, Avaliação de Impacto e Comunicações (TB DIAH), 
Prémio Associado N.º 7200AA18LA00007. O TB DIAH foi implementado pela Universidade da Carolina do Norte em 
Chapel Hill, em parceria com John Snow, Inc. As opiniões expressas não são necessariamente as da USAID ou do 
governo dos Estados Unidos. FS-21-518 TB 

mailto:sahmedov@usaid.gov
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