
   

  



   

 

 
 

 

 
  

  
  
  

 

 
 

  
  

   
 

  
 

  
  

  
 

 
 

 
 

  

  

 
 

 
  
  

 
 

 
   

 

Orientação da Ferramenta de Avaliação da 
Capacidade de Recolha de Dados, de 

Produção de Relatórios e de Análise (ARC) 
Contexto 

A ferramenta ARC faz parte dos esforços de monitorização de dados da tuberculose (TB). 
Irá ajudar os países a mapear a prontidão e capacidade do seu atual sistema de 
monitorização e avaliação (M&A) e vigilância da tuberculose na recolha, comunicação, 
análise e utilização dos vários elementos de dados necessários para melhorar a situação da 
tuberculose no seu país. 

A ferramenta 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 tem por base as categorias indicadoras do PBMEF. Este é um primeiro passo 
decisivo no desenvolvimento de uma análise geral abrangente do sistema de M&A e 
vigilância da tuberculose num país. 

A ferramenta ARC foi concebida para ser utilizada pelas Missões da USAID e programas 
nacionais de tuberculose (PNT) para rever sistematicamente a informação recolhida em 
relação aos indicadores-chave do PBMEF e identificar os pontos fortes e as lacunas no 
sistema de vigilância. 

Este documento destina-se a orientá-lo através do processo de preenchimento da ferramenta 
ARC. 

Preenchimento da ferramenta ARC 

A ferramenta ARC deve ser preenchida por cada Missão juntamente com o pessoal do 
PNT, tal como o diretor do PNT, oficial de M&A e oficial de prevenção da tuberculose, se 
disponível. Para facilitar a discussão e o consenso sobre as respostas, pode descarregar a 
versão PDF da ferramenta ARC através deste link: 
https://hub.tbdiah.org/sites/default/files/2021-03/arc_tool_guide.pdf 

Com o pessoal do PNT e outros peritos relevantes, use o PDF para rever e decidir sobre as 
respostas adequadas às perguntas na ferramenta ARC. O preenchimento de toda a 
introdução de dados no formulário web levará cerca de duas a três horas, dependendo da 
profundidade das questões discutidas. 

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

https://hub.tbdiah.org/sites/default/files/2021-03/arc_tool_guide.pdf


   

 

 

 
 
 

 
 

 

Aceder aos dados do seu país 

Para começar, use este link (https://hub.tbdiah.org/user) para iniciar sessão utilizando o 
nome de utilizador e palavra-passe que lhe foram fornecidos. 

Aqui poderá aceder à página do seu respetivo país. Clique no link para gerir os dados do seu 
país. 

https://hub.tbdiah.org/userL


   

  

 
 

 

 
 

    

 

 
   

Preenchimento da ferramenta ARC 

Irá visualizar o link para a ferramenta ARC. Clique no link para começar a preencher o 
formulário. 

O formulário irá guardar automaticamente o seu progresso. Se necessitar de consultar os 
colegas para o preencher, pode fazer uma pausa na sua sessão clicando em "Guardar 
Rascunho". Isto permite-lhe fechar a janela e voltar ao formulário mais tarde. 

Utilize a navegação do lado direito intitulada "Índice" para localizar o que já preencheu e, 
se necessitar de sair do website, para retomar a partir de onde ficou. 



   

 
   

  
  

 
  

  

 

 
 

 
  

Como mostrado no índice, as perguntas são organizadas por área técnica para determinar se 
os dados relacionados com o PBMEF, 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. Estas áreas técnicas incluem 
perguntas sobre a tuberculose suscetível a fármacos (TB SF), tuberculose resistente a 
fármacos (TB RF), tuberculose infantil, investigações de contactos, serviços laboratoriais, 
e muito mais. 

Existem dois tipos de perguntas. Um inclui um menu pendente para selecionar a resposta 
correta. 



   

 
  

 

 
 

   

 

 
 

  

  

   

   
  

 
  

O outro tipo de pergunta exige apenas que assinale a caixa de verificação se os dados 
correspondentes forem recolhidos algures no país. 

Ao preencher o questionário, uma caixa dinâmica irá mostrar a percentagem dos elementos 
de dados correspondentes a essa secção específica do PBMEF que é recolhida no seu país. 

Aqui estão algumas dicas para o preenchimento do formulário: 

• A função de tabulação permite-lhe mover-se de uma pergunta para outra. 

• A barra de espaço permite colocar um visto de verificação em qualquer caixa. 

• A barra de scroll mostra-lhe o restante conteúdo de cada secção. 

• As teclas de seta movem o cursor para cima e para baixo na caixa pendente para 
selecionar a resposta correta. 



   

 
 

    
 

 

 
  

   

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ao preencher cada secção, um diagrama de dados irá mostrar quais os elementos de dados 
que são recolhidos, quais não são e como estão relacionados. Os que são recolhidos estão 
destacados a vermelho. As caixas de elementos de dados mais claras representam as caixas 
de verificação que não foram assinaladas. 

Depois de preenchida uma secção, certifique-se de que clica na caixa de verificação 
"Preenchi esta secção" na parte inferior. 

Depois de responder a uma secção e clicar na 
caixa de verificação "Conclui esta secção", irá 
aparecer um visto ao lado do nome da secção na 
lista para indicar que está preenchida. 



   

 

 

 

 
  

 

 
 

 
  

 

Se necessitar de fazer uma pausa a qualquer momento e quiser guardar o seu trabalho, 
desloque-se para cima e clique no botão "Guardar Rascunho". Agora pode terminar sessão 
em segurança. O seu trabalho será guardado e poderá voltar a aceder à ferramenta quando 
voltar a iniciar sessão na página do seu respetivo país. 

Uma vez preenchida toda a ferramenta, clique no botão "Submeter Formulário". 

Irá automaticamente para a página do relatório onde poderá descarregar a Tabela de Síntese 
da Ferramenta ARC e os Diagramas de Dados para referência. Irá visualizar uma 
mensagem no topo desta página que diz "Obrigado! O seu envio foi recebido". 



   

 

 
  

  

 

 
  

 
  

 

 

  

  

Após o preenchimento da ferramenta ARC 

A qualquer momento após ter preenchido o seu formulário, pode voltar à página Relatório a 
partir da página do seu país, clicando no botão "Ver Relatório" no mesmo local do link 
original para a ferramenta ARC. 

Certifique-se de terminar a sessão depois de ter submetido o seu formulário. Para terminar a 
sessão, clique no link "A minha conta" no navegador do website e depois clique em 
"Terminar Sessão". 

Para perguntas ou ajuda para preencher a ferramenta ARC, contacte tb_diah@jsi.com. 

mailto:tb_diah@jsi.com


   

 

Esta publicação foi produzida com o apoio da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento 
Internacional (USAID) sob os termos do TB Data, Impact Assessment and Communications Hub (TB 
DIAH) Associate Award No. 7200AA18LA00007. O TB DIAH é 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. TL-21-90-TB-b. 
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