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Prefácio

Globalmente, pelo menos 2,2 mil milhões de pessoas sofrem de deficiência 
visual ou cegueira; destes, pelo menos, mil milhões sofrem de deficiência 
visual que poderia ter sido evitada ou ainda está por tratar. Nas próximas 
décadas, com o crescimento e envelhecimento demográfico, em conjunto 
com a urbanização e as alterações de comportamento e de estilo de vida, 
haverá um aumento dramático do número de pessoas com condições de 
saúde da visão, deficiência visual e cegueira, colocando um desafio 
considerável aos sistemas de saúde (World report on vision, WHO; 2019).

Para enfrentar muitos dos desafios que se colocam na área da saúde da 
visão – incluindo desigualdades no acesso e falta de integração no sistema 
de saúde –os cuidados para a saúde da visão têm de ser parte integrante 
da cobertura universal de saúde (UHC): todos os indivíduos devem receber 
os serviços de saúde de que necessitam, de qualidade suficiente, sem 
experimentar dificuldades financeiras. Esta mensagem foi aprovada pela 
73ª Assembleia Mundial de Saúde na resolução WHA73.4 em 2020 
(WHA73.4. Cuidados para saúde da visão integrados e centrados nas pessoas, 
incluindo deficiência visual evitável e cegueira), que exorta os Estados-
Membros a fazerem dos cuidados para a saúde da visão uma parte 
integrante da UHC e a implementarem, nos sistemas de saúde, cuidados 
para a saúde da visão integrados e centrados nas pessoas.

O conceito de UHC é globalmente aceite como o princípio orientador chave 
para o planeamento da saúde. Para tal, o Cuidados para a saúde da visão 
nos sistemas de saúde: Guia para a ação (o Guia) foi desenvolvido como um 
manual para planeadores da saúde. O Guia traça estratégias e 
abordagens propostas pela Organização Mundial de Saúde (OMS) que 
presta apoio prático e passo a passo aos Estados-Membros no 
planeamento e implementação dos Cuidados para a Saúde da Visão 
integrados e centrados nas pessoas (IPEC).

Os períodos de planeamento abrangidos pelo Guia incluem os que são de 
curto prazo (planeamento operacional anual), bem como a médio-longo 
prazo (planos estratégicos dos Cuidados para a Saúde da Visão). O Guia 
descreve e relaciona quatro novas ferramentas desenvolvidas pela OMS 
para apoiar o planeamento por parte do país. A conceção modular 
adotada no Guia permite que os seus utilizadores implementem as 
componentes relevantes, com base nas necessidades do país. 
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Resumo executivo

Os destinatários alvo do Cuidados para a saúde da visão nos sistemas de saúde: Guia 
para a ação (o Guia) são governos de países de baixo e médio rendimento e as 
agências que trabalham com eles para prestar cuidados para a saúde da visão 
às pessoas necessitadas. Foi concebido para ser utilizado a nível nacional, mas 
também pode ser utilizado a nível subnacional.

O Guia pretende ser um recurso prático para os países analisarem, planearem, 
implementarem e reverem os cuidados para a saúde da visão integrados e 
centrados nas pessoas (IPEC). Mais especificamente, descreve as atividades 
recomendadas para o desenvolvimento de:

1. Um Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão que delineia 
prioridades;

2. Um quadro de monitorização ligado ao Plano Estratégico dos Cuidados para 
a Saúde da Visão; e

3. Um ou múltiplos planos operacionais que delineiem ações de apoio à 
implementação do Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão.

O Guia atualmente relaciona quatro recursos, ou ferramentas, desenvolvidos pela 
OMS (Figura 1), como apoio aos países no desenvolvimento dos seus planos e 
quadros acima descritos. O Guia foi concebido para ser um recurso dinâmico, 
permitindo a inclusão de ferramentas adicionais a qualquer momento para 
facilitar a análise, planeamento, implementação e revisão do IPEC nos países.

Figura 1.  As quatro ferramentas da OMS de apoio à implementação do Guia

Menu dos indicadores dos cuidados para a saúde 
da visão (ECIM)

Propósito: Lista recomendada 
dos indicadores nacionais dos 
cuidados para a saúde da 
visão, a recolher regularmente.   

A

Eye care 
indicator menu 
(ECIM):
a tool for monitoring strategies and 
actions for eye care provision
 

Análise da situação dos cuidados para a saúde 
da visão (ECSAT)

Propósito: Ferramenta de 
levantamento baseada em 
questionários para avaliar de 
forma abrangente os cuidados 
para a saúde da visão, num 
país.

Pacote de intervenções dos Cuidados para a 
Saúde da Visão (PECI)

Propósito: Planeamento e 
orçamentação dos cuidados 
para a saúde da visão, em cada 
nível do sistema de saúde.

A

Package of  
eye care 
interventions

Quadro de competências dos Cuidados para a 
Saúde da Visão  (ECCF)

Objetivo: Ferramenta de 
planeamento dos recursos 
humanos dos cuidados para a 
saúde da visão, baseado em 
competências.  

A

Eye care 
competency  
framework
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O ciclo “Analisar-Planear-Executar-Rever” 

O Cuidados para a Saúde da Visão nos Sistemas de Saúde: Guia para a ação 
descreve um conjunto de ações recomendadas através de quatro fases de 
implementação. As recomendações delineadas podem ser alteradas em 
função das necessidades do país. 

A natureza cíclica do processo “Analisar-Planear-Executar-Rever” e o seu 
desenvolvimento ao longo de vários anos está representada na Figura 2. A 
fase 1 (Analisar) e a Fase 2 (Planear) são realizadas periodicamente, por 
exemplo, uma vez a cada 5 anos, enquanto a Fase 3 (Executar) é contínua 
e Fase 4 (Rever) é anual.

A conclusão das duas primeiras fases (Analisar e Planear) tem duração de 
aproximadamente 12 meses, dependendo da situação do país. No anexo 1 
é fornecido um exemplo de prazo e responsabilidades conexas ao longo 
das duas primeiras fases. 

As estratégias, processos, ações e sequência das quatro fases descritas no 
Guia são recomendações. Os Estados-Membros podem selecionar 
componentes baseados na situação e necessidades nacionais ou 
regionais; por exemplo, um país pode ter um Plano Estratégico dos 
Cuidados para a Saúde da Visão em vigor, mas pode necessitar de um 
quadro de monitorização.

Acima de tudo, o sucesso no reforço dos cuidados para a saúde da visão 
com a ajuda do processo em quatro fases requer liderança governamental, 
prontidão e compromisso.

Figura 2. O ciclo “Analisar-Planear-Executar-Rever”

Analisar, Planear
e Executar -
aproximadamente
3-5 anos

Revisão anual e
modificação do
plano operacional

Fase 2
PLANEAR
Desenvolver plano
estratégico dos cuidados para
a saúde da visão e quadro de
monitorização

Fase 1
ANALISAR
A situação dos
cuidados para a
saúde da visão

FASE 3
EXECUTAR
Desenvolver e implementar
plano operacional dos
cuidados para a saúde
da visão

FASE 4
REVISÃO ANUAL
Avaliar e modificar
plano operacional
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Resumo das quatro fases e dos dez passos

Os 10 passos principais e passos intermédios relacionados são 
recomendados para cada uma das quatro fases são resumidos abaixo e 
descritos com maior detalhe mais adiante no Guia.  

Objetivo 
Realizar uma análise da situação dos cuidados para a saúde da visão 
para estabelecer prioridades

Passo 1 
Realizar uma análise da situação dos cuidados para a 
saúde da visão (utilizar ECSAT)

1.1 Garantir que o governo adota e coordena a análise 

1.2 Desenvolver uma nota de conceito e confirmar a disponibilidade de 
recursos

1.3 Contactar a OMS e solicitar o modelo do ECSAT

1.4 Identificar os intervenientes relevantes e criar um Grupo Técnico de 
Trabalho (TWG)

1.5 Recolher dados e informações para preenchimento do ECSAT

1.6 Finalizar o relatório ECSAT

Passo 2 
Divulgar e comunicar os resultados do ECSAT

2.1  Divulgar o relatório do ECSAT, aprovado pelo Ministério da Saúde

Objetivo 
Utilizar as prioridades no desenvolvimento do Plano Estratégico dos 
Cuidados para a Saúde da Visão e do quadro de monitorização 
relacionado

Passo 3 
Desenvolver o Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde 
da Visão

3.1 Assegurar o empenho do governo e envolver os intervenientes relevantes

3.2 Confirmar prazos, funções, responsabilidades e disponibilidade de 
recursos 

3.3 Criar um Grupo Técnico de Trabalho (TWG), se não tiver já sido 
alcançado na Fase 1

3.4 Identificar prioridades, objetivos e ações

3.5 Financiar o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão e 
mobilizar recursos 

3.6 Consulta interna do primeiro esboço e finalizar o Plano Estratégico dos 
Cuidados para a Saúde da Visão

Fase 1:  
ANALISAR

Fase 2:  
PLANEAR



4

Passo 4 
Adotar e lançar o Plano Estratégico dos Cuidados para a 
Saúde da Visão

4.1 Governo oficialmente adota o plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão 

4.2 Divulgar o Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão

Passo 5 
Desenvolver um quadro de monitorização dos cuidados 
para a saúde da visão (utilizar ECIM)

5.1 Identificar os intervenientes relevantes a envolver no desenvolvimento do 
quadro de monitorização 

5.2 Rever o Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão e 
identificar uma cadeia de resultados 

5.3 Selecionar indicadores dos cuidados para a saúde da visão 

5.4 Identificar níveis de referência para os indicadores, desenvolver alvos 
temporais e estabelecer a frequência de recolha de dados

Passo 6 
Integrar indicadores dos cuidados para a saúde da visão no 
sistema de informação da saúde

6.1 Desenvolver fontes de dados para indicadores dos Cuidados para a 
Saúde da Visão existentes no sistema de informação da saúde 

Objetivo 
Realizar o planeamento operacional para definir atividades, cronogramas 
e orçamentos a nível nacional, subnacional e institucional para 
implementar o Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão

Passo 7 
Desenvolver planos operacionais (utilizar PECI e ECCF)

7.1  Governo realiza uma reunião de intervenientes relevantes para 
planeamento operacional nacional ou regional

 7.2 Planear e orçamentar as intervenções dos cuidados para a saúde da 
visão em todas as plataformas de prestação de serviços

Passo 8 
Implementar os planos operacionais

8.1  Comunicar os planos operacionais de forma eficaz

Objetivo 
Estabelecer processos de revisão em curso para corrigir ações

Passo 9 
Estabelecer processos de avaliação e revisão

9.1 Estabelecer o processo de avaliação

Fase 3:  
EXECUTAR

Fase 2:  
PLANEAR

Fase 4:  
REVER
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9.2 Estabelecer o processo de revisão 

9.3 Documentar e partilhar o processo de progressão e revisão do 
desempenho

Passo 10 
Tradução das revisões em ajustes ao plano operacional

10.1 Assegurar que os progressos e as revisões de desempenho são 
utilizados para informar as medidas corretivas

Utilizar Cuidados para a saúde da visão nos sistemas de 
saúde: Guia para a ação no âmbito do planeamento mais 
alargado em saúde

Embora o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão defina as 
intervenções específicas do setor, é crucial que os cuidados para a saúde 
da visão sejam integrados no planeamento estratégico nacional para o 
setor da saúde e no seu financiamento, para alcançar o fortalecimento da 
prestação dos cuidados para a saúde da visão de forma sustentável. Além 
disso, os cuidados para a saúde da visão devem ser reconhecidos na 
elaboração de planos anuais para programas conexos e ao nível da 
saúde. 

O plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão deve ser 
integrado ao lado de outros planos sectoriais da saúde, por exemplo, 
doenças não transmissíveis (NCDs) ou recursos humanos da saúde; todos 
os planos devem ser alinhados com o plano estratégico nacional de saúde 
e o seu quadro de monitorização (ver Figura 3).

Fase 4:  
REVER



Figura 3.  Plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão e 
planeamento operacional no âmbito de um planeamento da saúde mais 
alargado

6
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Fase 1 
Análise da Situação dos Cuidados 
para a Saúde da Visão
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Objetivos: 

Ajudar os governos, e aqueles que trabalham com o governo, a: 

 – Realizar uma análise abrangente da situação do enquadramento 
do sistema de saúde para os cuidados para a saúde da visão,

 – Desenvolver um relatório de alta qualidade, abrangente e 
orientado para a ação para informar o processo de planeamento.

Resultados: 

 –  Identificação do estado dos serviços dos Cuidados para a Saúde 
da Visão (pontos fortes e fracos)

 –  Recomendações claras para melhoria baseadas na avaliação 
objetiva (oportunidades e ameaças).

Os 2 passos da Fase 1:

1.  Efetuar uma análise da situação dos cuidados para a saúde da visão 
(utilizar ECSAT).

2. Divulgar e comunicar os resultados do ECSAT.

Resumo:

 –  A análise da situação deve ser realizada como um passo inicial 
fundamental no desenvolvimento de um plano estratégico dos 
cuidados para saúde da visão.

 –  A análise da situação fornece uma imagem objetiva dos serviços 
dos Cuidados para a Saúde da Visão com o propósito de pré-
planear a estratégia direcionado para o IPEC, incluindo a definição de 
prioridades de ação.

 – A Ferramenta de Análise da Situação dos Cuidados para a Saúde 
da Visão (ECSAT) foi desenvolvida pela OMS como uma metodologia 
simples, mas abrangente de recolha de dados para a análise da 
situação do sistema dos Cuidados para a Saúde da Visão.

 –  A análise da situação deve ser atualizada a cada 3 a 5 anos, ou 
quando necessário.
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A Ferramenta de Análise da Situação dos Cuidados para a 
Saúde da Visão (ECSAT)

Os países são encorajados a implementar o ECSAT como o primeiro passo para 
o desenvolvimento de um plano estratégico dos cuidados para a saúde da 
visão. O ECSAT pretende apoiar os países no planeamento, monitorização das 
tendências e na avaliação dos progressos realizados na implementação do IPEC. 
Para além da componente do questionário, o ECSAT inclui um sistema de 
pontuação de maturidade e um conjunto de ações possíveis. 

O ECSAT é geralmente centralizado e recorre sobretudo a dados existentes para 
obter uma “fotografia” do setor dos cuidados para a saúde da visão no 
momento. A ferramenta foi concebida para responder às seguintes questões-
chave:

1. Qual é a situação atual dos cuidados para a saúde da visão no que diz 
respeito ao IPEC (pontos fortes, fraquezas e desigualdades)?

2. Que áreas prioritárias devem ser abordadas no planeamento estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão?

3. Quais são as atividades possíveis para colmatar as lacunas nos cuidados 
para a saúde da visão?

A liderança e coordenação geral da implementação do ECSAT deve ser 
assegurada pelo Ministério da Saúde em colaboração com os principais 
intervenientes relevantes nos cuidados para a saúde da visão, incluindo 
associações profissionais, setor privado (abrangendo organizações com fins e 
sem fins lucrativos) e parceiros de desenvolvimento, conforme adequado.

Recomenda-se que a supervisão da análise da situação seja realizada por um 
coordenador. O coordenador será responsável por envolver todos os 
intervenientes relevantes na recolha e entrada de dados na ferramenta ECSAT, 
bem como pela redação final do relatório.

O tempo necessário desde o acordo inicial, análise da situação e até à 
finalização do relatório, tem uma duração provável de três meses ou mais, 
dependendo do contexto específico e recursos de cada país.  O ECSAT não 
requer a recolha de dados pessoais, baseados na população ou novos dados.

A ferramenta aqui descrita substitui uma versão anterior do ECSAT, alinhando 
agora o conteúdo com as recomendações estratégicas do IPEC feitas no 
Relatório mundial da visão, bem como a adição do sistema de pontuação de 
maturidade e conjunto de possíveis ações.

Leitura adicional e acesso ao modelo ECSAT podem ser obtidos a partir da 
representação nacional ou regional da OMS dos cuidados para a saúde da 
visão; em alternativa, através do Programa para a Visão e Cuidados da Saúde 
da Visão da sede da OMS (https://www.who.int/health-topics/blindness-and-
vision-loss). 

https://www.who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss
https://www.who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss
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Passos para a Fase 1: ANALISAR 

Passo 1 
Realizar uma análise da situação dos cuidados para a 
saúde da visão (utilizar ECSAT)

1.1 Garantir que o governo adota e coordena a análise  

Uma análise da situação é idealmente organizada sob a liderança do 
governo e acompanhada pelo seu compromisso de investir e implementar 
ações prioritárias identificadas.  Deve-se procurar o envolvimento dos 
decisores do Ministério da Saúde desde o início deste processo, uma vez 
que a construção de um compromisso de alto nível dentro do ministério é 
essencial. Sugere-se que o governo identifique e apoie um coordenador 
dedicado ao ECSAT. As sugestões para os termos de referência para o 
coordenador estão incluídas no manual do ECSAT.

1.2 Desenvolver uma nota de conceito e confirmar disponibilidade de recursos

O governo, juntamente com os parceiros de desenvolvimento que ajudam 
o processo, devem desenvolver uma nota conceptual. Este documento 
deve incluir uma lista dos recursos necessários e um cronograma que 
estabeleça o calendário das ações planeadas.

1.3 Contactar a OMS e solicitar o modelo do ECSAT

O modelo ECSAT da OMS está disponível mediante pedido. O pedido deve 
vir do governo ou dos seus parceiros de implementação. Nas situações em 
que o pedido provém de um parceiro, deve ser acompanhado de uma 
manifestação de interesse por parte do governo. Os países devem 
contactar a Representação Nacional da OMS para informar do plano para 
efetuar a análise da situação e para aceder ao ECSAT. Caso não exista 
Representação Nacional da OMS, contactar a Representação Regional ou 
o Programa de Visão e Cuidados para a Saúde da Visão na Sede da OMS. 
Note-se que uma versão digital do ECSAT (introdução direta de dados em 
formulários baseados na Web) está atualmente em desenvolvimento, que 
estará disponível para o final de 2022.

1.4 Identificar os intervenientes relevantes e criar um Grupo Técnico de 
Trabalho (TWG)

Os intervenientes relevantes são o Ministério da Saúde e outros programas, 
sectores e organizações profissionais envolvidos na prestação de serviços 
dos Cuidados para a Saúde da Visão. Outros intervenientes relevantes são 
a OMS e parceiros de desenvolvimento, como as organizações não 
governamentais internacionais (NGO). 

A constituição do Grupo Técnico de Trabalho (TWG) por representantes dos 
intervenientes relevantes está recomendado para a prestação de apoio 
técnico ao longo do período de análise e outros passos do processo. Uma 
lista de potenciais membros do grupo técnico de trabalho está incluída no 
manual do ECSAT.

1.5 Recolher dados e informações para o preenchimento do ECSAT

O modelo ECSAT está dividido em 31 componentes, estruturados de acordo 
com os blocos de construção do sistema de saúde (liderança e 
governação, prestação de serviços, força de trabalho e infraestruturas, 
financiamento, informação). Uma lista completa dos 31 componentes dos 
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Cuidados para a Saúde da Visão está disponível no anexo 2.

Para cada um dos 31 componentes ECSAT dos cuidados para a saúde da 
visão, o(s) utilizador(es) terá de seguir os três passos descritos no quadro 1 
abaixo.

Tabela 1. Os três passos do ECSAT

Questionário

(Um conjunto de perguntas para 
reunir informações detalhadas de 
suporte ao planeamento)

Introduzir respostas ao questionário (a maioria das perguntas requer uma 
resposta sim/não).

Pontuação de maturidade

(Para identificar componentes dos 
Cuidados para a Saúde da Visão 
que podem ser priorizados no 
planeamento)

Atribuir a pontuação de maturidade que melhor descreve a situação do país 
em relação a componentes particulares dos Cuidados para a Saúde da Visão.

Ações

(Uma lista de possíveis ações para 
fornecer sugestões para atividades 
imediatas a ter consideração no 
planeamento)

Se a pontuação de maturidade for baixa (pontuações de 1 ou 2), considere a 
lista de ações que podem fortalecer essa componente dos Cuidados para a 
Saúde da Visão durante o processo de planeamento.

As informações necessárias para completar o questionário e sistema de 
pontuação de maturidade são derivadas de pesquisa de revisão de fontes 
de acesso público, ou entrevistas. O coordenador, com o TWG, decidirá se 
as informações necessárias podem ser obtidas através de fontes acessíveis 
ou se são necessárias entrevistas. 

O coordenador será responsável por recolher as informações necessárias 
para completar o modelo do ECSAT. O coordenador pode pré-inserir as 
informações, juntamente com a recolha da evidência documental 
relacionada e, em seguida, partilhar com o TWG para consenso antes da 
finalização; ou organizar uma reunião do TWG para inserir a informação 
em conjunto na íntegra. Seja como for, é importante que todas as respostas 
do ECSAT sejam discutidas em pormenor com o TWG, a fim de evitar 
enviesamentos.

1.6 Finalizar o relatório ECSAT

O relatório do ECSAT deve: 

a. Incluir uma descrição e uma análise da situação;

b. Identificar áreas prioritárias; e 

c. Identificar um conjunto de recomendações exequíveis e justificadas. 

A identificação de áreas prioritárias e de possíveis recomendações deve 
seguir estes passos:

1. Identificar os blocos de construção de baixa pontuação (pontuações de 
1 ou 2) como áreas prioritárias gerais.  (Note que o ECSAT calcula 
automaticamente a pontuação média de cada bloco de construção.)

2. Dentro de cada bloco de construção de baixa pontuação, selecione 
componentes de baixa pontuação e identifique-os como questões 
prioritárias específicas.

3. Considere as atividades de propostas para fortalecer o IPEC.  (Note que 



as atividades descritas no ECSAT são apenas recomendações. As 
atividades reais devem ser identificadas durante uma sessão de trabalho 
abrangente de planeamento.)

O relatório do ECSAT só pode ser finalizado depois de o coordenador ter 
incorporado o aval e a aprovação do nível responsável do governo. 

As sugestões para a estrutura e o conteúdo do relatório ECSAT estão 
incluídas no manual do ECSAT.

Note que a OMS desenvolveu um conjunto de ferramentas para analisar a 
capacidade do setor dos cuidados para a saúde da visão para abordar 
condições da saúde da visão específicas. Estas ferramentas podem ser 
úteis para completar o ECSAT se for necessário recolher dados mais 
aprofundados sobre uma determinada condição da saúde da visão. 
Podem também fornecer as bases para estimar as informações adicionais 
necessárias, identificar os principais intervenientes e definir o nível de posse 
e envolvimento do governo na prestação de serviços dos cuidados para a 
saúde da visão.

No anexo 3, é fornecida uma visão geral das ferramentas da OMS 
específicas da cada condição. 

Passo 2 
Divulgar e comunicar os resultados do ECSAT

Divulgar o relatório do ECSAT, aprovado pelo Ministério da Saúde

As conclusões do ECSAT devem ser fáceis de entender, uma vez que o 
relatório contém informações valiosas para um leque diversificado de 
interveniente relevantes.  O relatório completo pode ser acompanhado de 
um resumo executivo das principais conclusões. 

A divulgação do relatório escrito pode incluir a distribuição de cópias físicas 
e digitais, a utilização dos meios de comunicação social tradicionais e das 
redes sociais, e a comunicação das conclusões através de eventos e de 
discussões em mesas redondas sobre políticas. A divulgação deve 
abranger todas as partes intervenientes, incluindo associações profissionais 
dos cuidados para a saúde da visão e parceiros de desenvolvimento de 
apoio aos cuidados para a saúde da visão.

12
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Lista de verificação para a fase 1

PASSO 1. Realizar uma análise da situação dos cuidados para a 
saúde da visão (utilizar ECSAT) 

  Assegurar que o governo compreende o seu papel e está 
empenhado. 

  Desenvolver o conceito. 

  Confirmar a disponibilidade de recursos e orçamento.

  O governo deve contactar a OMS e receber o modelo ECSAT.

  Identificar os intervenientes relevantes e estabelecer um TWG.

  O coordenador do ECSAT realiza entrevistas e reúne-se com o TWG.

  Completar o preenchimento do modelo ECSAT.

  Obter feedback dos intervenientes relevantes.

  Rever e finalizar o relatório do ECSAT.

PASSO 2. Disseminar e comunicar os resultados do ECSAT

  Divulgar o relatório final.

  Realizar discussões em mesa redonda com os intervenientes 
relevantes.
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Phase 2 
Development of eye care strategic 
plan and monitoring framework 

Fase 2 
Desenvolvimento do Plano 
Estratégico dos Cuidados para a 
Saúde da Visão e Quadro de 
Monitorização
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Objetivos: 

 – Delinear as principais prioridades para a integração.

 – Apoiar os governos no desenvolvimento de um plano estratégico 
viável para os cuidados da saúde da visão.

 – Facilitar o trabalho dos governos para desenvolver um conjunto 
abrangente de indicadores dos Cuidados para a Saúde da Visão.

Resultados: 

 – Um Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão baseado 
em evidência que define uma visão de longo prazo e estabelece 
prioridades para o IPEC.

 – Quadro da monitorização que acompanha os progressos dos 
indicadores acordados.

Os 4 passos da Fase 2: 

3. Desenvolver o Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão.

4. Adotar e lançar o Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da 
Visão.

5. Desenvolver uma estrutura de monitorização dos cuidados para a 
saúde da visão (utilizar ECIM).

6. Integrar indicadores para a saúde da visão no sistema de informação 
da saúde.

Resumo: 

 –  Utilizar o relatório ECSAT como evidência base na identificação de 
áreas prioritárias para o plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão.

 – O plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão deve ser 
renovado a cada 4 a 5 anos.

 – Certificar que os cuidados para a saúde da visão são integrados no 
plano estratégico para o setor da saúde.

 – Assegurar uma abordagem inclusiva ao planeamento e que é 
liderado pelo governo.

 –  Garantir que a cronologia do planeamento dos cuidados para a 
saúde da visão está alinhada com o plano estratégico nacional de 
saúde e os fluxos de financiamento.

 – Certificar que o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão 
está alinhado com as quatro estratégias do IPEC e contém metas, 
objetivos e atividades, e está acompanhado por um quadro de 
monitorização.

 –  Utilizar o Menu dos indicador dos cuidados para a saúde da visão 
da OMS (ECIM) para apoiar o desenvolvimento de um quadro de 
monitorização.
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Cuidados para a saúde da visão integrados e centrados 
nas pessoas (IPEC)

O Relatório mundial sobre a visão é o atual quadro orientador para os 
cuidados globais para a saúde da visão, apelando aos países para tornar 
os cuidados para a saúde da visão parte dos esforços para alcançar a 
cobertura universal de saúde (UHC) e implementar os cuidados para a 
saúde da visão integrados e centrados nas pessoas (IPEC), como uma 
abordagem ao fortalecimento do sistema de saúde.  

O IPEC é definido como os serviços geridos e prestados de modo a que as 
pessoas recebam uma continuidade de intervenções de saúde 
abrangendo a promoção, prevenção, tratamento e reabilitação, para lidar 
com a totalidade do espectro das condições para a saúde da visão de 
acordo com as suas necessidades, coordenados através dos diferentes 
níveis e locais de prestação de cuidados dentro e fora do sector da saúde, 
e que reconheça as pessoas como participantes e beneficiários destes 
serviços, ao longo do seu curso de vida.

Através do IPEC, a OMS tem a visão de que todas as pessoas tenham 
acesso equitativo aos serviços de saúde que incluem cuidados para a 
saúde da visão de qualidade.  A adoção de uma abordagem IPEC para os 
cuidados significa: 

 – As pessoas com, ou em risco de, condições para a saúde da visão 
receberão serviços integrados nos sistemas de saúde, centrados nas 
pessoas, abrangentes, seguros, eficazes, oportunos, eficientes, 
aceitáveis e coordenados; e

 – Enfatizar o foco na prevenção ou gestão das condições para a saúde 
da visão, mesmo que não causem deficiência visual.

O Relatório mundial sobre a visão descreve quatro recomendações 
estratégicas fundamentais para o IPEC (ver Figura 4). O planeamento e a 
implementação de serviços dos cuidados para a saúde da visão nos 
países devem dar prioridade às intervenções alinhadas com as quatro 
estratégias.  No anexo 4, são fornecidas informações adicionais sobre 
cada estratégia, incluindo os pontos finais pretendidos.

Figura 4.  As quatro estratégias do IPEC

IPEC

Envolver e
capacitar pessoas
e comunidades

Coordenação de
serviços dentro e
através setores

Reorientação do modelo
de cuidados baseado em
cuidados de saúde primários
fortes

             Criação de um ambiente
       capacitador para a integração
dos cuidados primários para a
saúde da visão nos planos
nacionais e sistemas de saúde,
onde a força de trabalho corresponde
às necessidades da população
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Plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão

O plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão é um passo 
importante na direção do IPEC; identifica prioridades, objetivos e ações que 
mobilizam e direcionam recursos. 

O plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão deve descrever 
alvos, objetivos, atividades e metas e o reforço necessário para os alcançar 
(isto é, os “quê” e os “como”), conforme descrito no quadro 2.  

O delinear das atividades deve ser mantido a um nível elevado. Atividades 
detalhadas, incluindo partes responsáveis e prazos, etc.  serão descritos no 
plano operacional (ver fase 3 “Executar”).

Tabela 2. O plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão

Definição de alvos

Um alvo representa um objetivo geral para o qual se deve lutar. Um alvo é geral 
e abrangente, e o período de realização é a longo prazo. 

Definição de objetivos

Um objetivo é uma condição mensurável, ou um nível de realização, em cada 
fase de progressão em direção a um alvo. Os objetivos especificam claramente 
um prazo relevante no qual devem ser cumpridos. Um objetivo bem desenhado 
será Específico, Mensurável, Alcançável/exequível, Realista e limitado no Tempo 
(SMART). 

Perguntas de teste para objetivos:

 – A realização do objetivo ajudará a atingir o alvo?

 – O objetivo está baseado em evidência (suportado por dados e teoria)?

 – Os progressos no sentido de alcançar o objetivo são mensuráveis?

 – O objetivo é exequível e realista, dado o período planeado e os recursos 
disponíveis?

 – Foi identificado o(s) responsável/eis pela concretização do objetivo?

Definição de atividades 

Após a definição de alvos e objetivos, o plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão deve abordar as ações para os atingir de forma específica e 
concreta. As descrições das atividades devem incluir:

 – O tempo e a sequência das atividades;

 – A(s) pessoa(s) responsável pela atividade;

 – Os recursos necessários, incluindo os recursos financeiros, e a origem destes 
recursos; e

 – Um método de medição do progresso (monitorização).

Definição de metas para o IPEC

Definir metas nacionais dos cuidados para a saúde da visão é um passo 
importante para o IPEC. Os países podem definir as áreas dos cuidados para a 
saúde da visão que exigem metas baseadas nas prioridades identificadas no 
plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão. Os objetivos devem ser 
ambiciosos, mas exequíveis e centrar-se nas quatro estratégias de sistemas de 
saúde para o IPEC.



18

Passos para a Fase 2: PLANEAR - plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão

Passo 3 
Desenvolver o plano estratégico dos cuidados para a saúde 
da visão

3.1 Assegurar o empenho do governo e identificar os intervenientes relevantes

É da responsabilidade do governo liderar o desenvolvimento do plano 
estratégico dos cuidados para a saúde da visão. Como sinal de empenho, 
o governo pode atribuir a responsabilidade do desenvolvimento a pessoal 
dedicado e devidamente apoiado. 

Para garantir a continuidade e o alinhamento, pode ser vantajoso para o 
coordenador do ECSAT coordenar também o desenvolvimento do plano 
estratégico dos cuidados para a saúde da visão.  

A estratégia para os cuidados da saúde da visão será mais eficaz com o 
envolvimento de um número significativo de intervenientes relevantes, e 
tanto o processo como o produto são verdadeiramente “propriedade” do 
país. 

Uma abordagem inclusiva e colaborativa é suscetível de ser mais 
potenciadora, não só em termos de planeamento, mas também em 
garantir que a implementação do plano estratégico seja realizada 
conjuntamente por todos os grupos de atores. 

Os intervenientes relevantes envolvidos no planeamento devem incluir:

 – Intervenientes políticos no seio do governo (decisores políticos, 
gestores de saúde);

 – Representantes de outros sectores relevantes (por exemplo, finanças, 
género, educação) e programas (por exemplo, NCDs, envelhecimento 
saudável, saúde escolar, deficiência, reabilitação);

 – Prestadores de serviços; 

 –  Pacientes ou grupos representativos;

 –  Parceiros de desenvolvimento;

 –  Sociedade civil;

 –  Sector privado com fins lucrativos;

 –  Representantes da comunidade;

 –  Instituições académicas/de investigação.

O plano estratégico orientará a política e os serviços governamentais. 
Descreverá adicionalmente os papéis e responsabilidades de todos os 
outros intervenientes relevantes que prestam cuidados para a saúde da 
visão no país, incluindo os intervenientes relevantes com fins lucrativos e 
sem fins lucrativos.

O plano deve ser partilhado entre todos os intervenientes relevantes. Os 
principais utilizadores serão decisores e planeadores para a saúde no país. 
É importante convidar os planeadores dos serviços de saúde mais 
abrangentes do país para o desenvolvimento do plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão, para assegurar a integração dos 
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cuidados para a saúde da visão nos programas e sectores relevantes. 

3.2 Confirmar prazos, funções, responsabilidades e disponibilidade de 
recursos 

A OMS mantém uma base de dados online para o planeamento da saúde 
do país, incluindo ciclos de planeamento, cronogramas programáticos e 
de projetos de saúde, e informação sobre os principais parceiros. A base de 
dados online oferece acesso a documentos-chave de planeamento e 
política (Country Planning Cycle Database, WHO).

Durante o período preparatório, devem ser confirmadas as cronologias, as 
funções, as responsabilidades e a disponibilidade de recursos adequados 
para o reforço dos cuidados para a saúde da visão. Da mesma forma, se 
um documento de planeamento ou uma nota de conceito não for 
desenvolvido durante a fase de análise da situação, então deve ser 
desenvolvido, com o governo, nesta fase, e incluir o delineamento dos 
passos e prazos para o processo. O documento de planeamento deve 
abordar as questões de planeamento, tal como descritas no Quadro 1 

Quadro 1. 

Questões a ter em conta ao planear o plano estratégico dos cuidados 
para a saúde da visão

 – Existe um apoio de alto nível para o desenvolvimento de um plano estratégico, 
e o Ministro da Saúde e o Diretor-geral da Saúde foram informados sobre as 
conclusões da análise à situação dos cuidados para a saúde da visão?

 – Existe algum planeamento ministerial de elevado nível ou processos políticos 
que devam ser considerados? Agora é a altura certa para desenvolver um 
plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão?

 – Como é que o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão se 
interligará, ou alinhará, com o plano nacional de saúde?

 – Qual é o processo típico de desenvolvimento de um plano estratégico? O 
gabinete de planeamento do ministério foi consultado e está envolvido? 
Existem requisitos específicos?

 – Qual é o orçamento disponível e o calendário para a elaboração, finalização e 
divulgação do plano estratégico?

 – Quem irá se comprometer, ou envolver, na elaboração do plano?  Será 
necessário um consultor internacional?  

 – É necessária uma avaliação de custos do plano estratégico?  Quem o irá 
realizar, quando e como?

 – O que implicará o processo de consulta no primeiro projeto do plano? Quem 
será responsável pelo processo?  Quando e como irão decorrer as consultas?

 – Como é que o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão será 
finalizado e apoiado pelo governo?

 – Qual o momento para realizar o desenvolvimento do quadro de monitorização 
e os processos de avaliação e revisão? Estes podem ocorrer durante o 
desenvolvimento ou após a finalização do plano?

3.3  Criar um Grupo Técnico de Trabalho (TWG), se não tiver já sido 
alcançado na Fase 1

Se um TWG não tiver sido estabelecido durante a fase de análise da 
situação, deve ser estabelecido nesta fase. 

3.4 Identificar prioridades, objetivos e ações  

 – Conteúdo de um plano estratégico dos cuidados para a saúde da 



20

visão deve:

 –  Ser ditado pelo contexto específico do país e prioridades identificadas; 

 –  Ser coerente, com objetivos que fluem logicamente das prioridades; 

 –  Refletir prioridades, mas também ser suficientemente abrangente 
para incluir todas as grandes áreas com impacto no fortalecimento 
dos cuidados para a saúde da visão nesse contexto;

 – Ser equilibrado, com cada objetivo e ação desenvolvido a um nível de 
detalhe semelhante; e

 – Descrever ligações entre o plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão e o plano estratégico nacional para a saúde, e as 
prioridades das reformas da saúde.

As conclusões do ECSAT servirão de guia para definir as prioridades do 
plano estratégico. Blocos de construção e componentes com pontuação 
de maturidade de 2 ou 1 devem ser priorizados. Adicionalmente ao ECSAT, 
um país pode optar por analisar a situação dos serviços em torno de 
condições específicas. As ferramentas relacionadas com a OMS (TADDS, 
TAGS, TARES, TARSS – ver Anexo 3) fornecerão dados úteis específicos das 
condições para o planeamento estratégico, se necessário. 

O plano estratégico deve seguir uma abordagem IPEC e abordar as quatro 
estratégias do IPEC apresentadas na Figura 4. Pode encontrar informações 
mais detalhadas sobre a abordagem IPEC no início desta secção.

No processo de definição de prioridades, será necessário identificar 
atividades relativamente fáceis de alcançar, acessíveis, e politicamente e 
tecnicamente viáveis. O processo deve assegurar que as necessidades 
prioritárias dos grupos populacionais desfavorecidos são explicitamente 
abordadas e que os resultados prioritários são socioculturalmente 
adequados à população.

O processo de planeamento implica a tradução de prioridades em 
objetivos e a identificação de ações para as alcançar. Tipicamente, o 
planeamento e a elaboração ocorrem em conjunto e envolvem um “grupo 
de elaboração” nuclear. Este grupo pode incluir pessoal do Ministério da 
Saúde, profissionais seniores e outros intervenientes relevantes, por vezes 
trabalhando com um consultor para a elaboração. 

Os membros do grupo de elaboração devem também integrar o TWG. O 
grupo de elaboração deverá reunir-se num encontro de 1 a 2 dias, durante 
o qual a maior parte do plano estratégico pode ser organizado e redigido. 
Alguns membros do grupo, como representantes dos sistemas de 
informação de saúde ou de recursos humanos, poderão apenas estar 
presentes em momentos relevantes do workshop de redação. Um consultor 
ou membro do pessoal técnico da OMS pode ser utilizado na facilitação da 
reunião. 

Alguns ministérios da saúde têm modelos e abordagens padrão para o 
planeamento estratégico (conforme estabelecido no seguinte Quadro 2).

Quadro 2. 
Estrutura padrão para um plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão

 – Prefácio, carta de apoio do Ministro da Saúde e do Diretor-Geral da Saúde 
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 – Tabela de conteúdos 

 – Siglas 

 – Contexto 

 – O estado dos cuidados para a saúde da visão no país – resumo dos resultados 
da avaliação da situação 

 – Considerações prioritárias e direções para os cuidados para a saúde da visão

 – Visão, missão, objetivos, princípios 

 – Objetivos e ações 

 – Processo de avaliação e revisão do plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão 

 – Ligações entre o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão e o 
plano estratégico nacional para a saúde e outras reformas em saúde 

 – Anexo com glossário e definições.

3.5 Financiar o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão e 
mobilizar recursos

O financiamento do plano implica atribuir um valor monetário aos recursos 
necessários para empreender as ações do plano; permite orçamentação 
futura eficaz e um aumento da aceitabilidade política. O financiamento do 
plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão abordará áreas de 
ação de alto nível, por exemplo, um montante total para a formação de 
pessoal de nível médio. O financiamento das atividades individuais a nível 
subnacional será coberto pelo financiamento dos planos operacionais 
conexos (Fase 3). 

Um consultor local com experiência em financiamento de planos de saúde 
e em envolvimento com os departamentos de planeamento dos ministérios 
pode ser contratado.

A implementação do plano estratégico dos cuidados para a saúde da 
visão requer a mobilização de recursos financeiros e outros, dentro e fora 
do governo. Em alguns países de baixo e médio rendimento, os parceiros 
de desenvolvimento podem ajudar a preparar propostas de acesso aos 
fundos dos doadores que suportem a implementação.

3.6 Consulta interna do primeiro esboço e finalizar o plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão
A consulta consiste em apresentar o plano estratégico dos cuidados 
para a saúde da visão aos intervenientes relevantes para obter o seu 
parecer e rever o plano em conformidade. A consulta pode durar até 
dois meses e realizar-se através da troca de mensagens de correio 
eletrónico e de reuniões presenciais. Se as consultas forem 
suficientemente inclusivas, não só melhorarão o plano, como também 
gerarão um maior apoio para o plano. 

Os grupos-chave a consultar incluem: 

 – Diferentes níveis na saúde: ministério central, departamentos regionais 
de saúde, diretores hospitalares, prestadores, profissionais; 

 – Associações profissionais dos prestadores dos cuidados para a saúde 
da visão; 

 – Academia e grupos de investigação;

 – Outras agências governamentais, particularmente as responsáveis 
por programas que se intersetam com cuidados para a saúde da 
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visão, tais como educação, agências coordenadoras para a 
incapacidade; e

 – NGOs que prestam ou apoiam os cuidados para a saúde da visão.

Passo 4 
Adotar e lançar o plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão

4.1 Governo apoia oficialmente o plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão

A adoção do plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão é o 
passo final do processo e permite o apoio futuro e o reforço do plano. Esta 
etapa pode implicar a aprovação final do ministro e incluir o aval de outros 
órgãos legislativos. Os governos e os ministérios têm os seus próprios 
processos de aprovação, e estes devem ser identificados e preparados 
durante o processo de planeamento.   

4.2 Divulgar o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão 

Divulgar e comunicar o plano estratégico dos cuidados para a saúde da 
visão passa por sensibilizar as pessoas para o plano, o seu conteúdo e 
relevância. A divulgação e a comunicação ajudam a mobilizar o apoio à 
sua implementação através de um conjunto de intervenientes relevantes. À 
medida que se finaliza o plano estratégico, um plano de divulgação pode 
ser desenvolvido; o Quadro 3 inclui um conjunto de questões para orientar 
o seu desenvolvimento.  É importante ter presente as estratégias de 
divulgação de outros programas do Ministério da Saúde bem-sucedidas.

Quadro 3.

Questões-chave a ter em conta no desenvolvimento de um plano de 
divulgação

1. Ocorrerá a divulgação do plano estratégico completo, um resumo com 
mensagens-chave, uma folha de informação, outros materiais, ou uma 
combinação destes?

2. Quais são as mensagens-chave? Identifique as informações-chave a serem 
transmitidas e o seu formato. 

3. Quem é o público? Enumerar as pessoas e os intervenientes relevantes que 
devem receber uma cópia do plano estratégico dos cuidados para a saúde 
da visão. 

4. Qual é a melhor maneira de chegar ao público pretendido? Considere eventos 
de lançamento, diálogos políticos e mesas redondas, listas de correio 
eletrónico, grupos de interesse comum, reuniões, redes sociais, etc. 

5. Que outras redes ou parceiros podem ajudar a divulgar o plano estratégico 
dos cuidados para a saúde da visão? Quem pode ajudar a promover o plano 
estratégico e o que farão? 

6. Papéis, responsabilidades e recursos? Elaborar um documento resumo e 
assegurar que todas as pessoas com responsabilidades estão cientes disso e 
dispõem dos recursos necessários.

Quadro de monitorização dos cuidados para a saúde da 
visão

A monitorização, avaliação e revisão são funções essenciais para 
assegurar que as ações prioritárias de saúde delineadas no plano 
estratégico do sector dos cuidados para a saúde da visão são 
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implementadas conforme planeado, contra os objetivos declarados e os 
resultados pretendidos. Este processo é importante porque acompanha o 
progresso e o desempenho do plano.  O acompanhamento dos progressos 
no sentido da redução das desigualdades nos cuidados para a saúde da 
visão é particularmente necessário. Permite a identificação das lacunas e 
sucessos do plano, bem como a construção e a disponibilização de 
evidência para alocação adicional de recursos ou desenvolvimento.

Num quadro de monitorização, os dados são recolhidos, analisados e 
reportados em relação a indicadores definidos que medem estratégias e 
ações para os cuidados para a saúde da visão e registam o progresso na 
concretização dos objetivos pretendidos.

O quadro de monitorização dos cuidados para a saúde da visão deve 
estar alinhado com o plano ou enquadramento de monitorização e 
avaliação nacional mais abrangente (M&E) e utilizar o mesmo 
enquadramento técnico e plataforma M&E que utiliza o sistema de saúde 
mais abrangente. A recolha, transferência e análise de dados serão melhor 
coordenadas, incluindo um plano comum para a recolha de dados do 
inquérito ao domicílio e avaliação de instalações, a título de exemplo; 
igualmente tal como esforços cruzados para reforçar a capacidade dos 
sistemas de recolha de dados em saúde. A M&E para os cuidados para a 
saúde da visão não deve ser implementado em paralelo com o sistema de 
informação de saúde de um país, mas sim ser derivado dele. 

O enquadramento de monitorização dos cuidados para a saúde da visão 
deve identificar as instituições de países e os intervenientes relevantes que 
estarão envolvidas na M&E. Os papéis e responsabilidades são definidos a 
nível nacional e subnacional e abrangem a recolha, análise, síntese e 
utilização de dados. 

O enquadramento da estrutura de monitorização dos cuidados para a 
saúde da visão deve: 

1. Abordar a seleção de um conjunto de indicadores; 

2. Especificar papéis e responsabilidades a cada nível administrativo 
(nacional, subnacional, unidade de saúde) para a recolha de dados;

3. Pormenorizar tanto os procedimentos administrativos como os 
procedimentos de análise de dados a cada nível administrativo (unidade 
de saúde, subnacional ou nacional);

4. Identificar mecanismos de feedback sobre o desempenho em cada nível 
administrativo (nacional, subnacional, unidade de saúde);

5. Identificar as fontes de dados de cada indicador; e 

6. Especificar planos para colmatar lacunas de dados, análises, avaliação 
da qualidade dos dados, comunicação e divulgação dos resultados. 

O quadro de monitorização dos cuidados para a saúde da visão deve 
delinear o processo de avaliações regulares do progresso e desempenho 
do sector dos cuidados para a saúde da visão (Figura 5). A avaliação do 
progresso e desempenho reúne as diferentes dimensões das análises 
quantitativas e qualitativas e inclui análises sobre:

 – Progresso rumo aos objetivos: o quadro de monitorização dos 
cuidados para a saúde da visão deve medir em que medida foram 
atingidos os objetivos e metas do plano estratégico dos cuidados 
para a saúde da visão (indicadores fundamentais e seus alvos). 
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 –  Equidade: envolve análises das diferenças dos cuidados para a saúde 
da visão intra e intergrupos; as análises subnacionais são de 
particular interesse e são realizadas pela maioria dos países. 

 –  Eficiência: respeita ao nível de realização das metas com as entradas 
utilizadas para os atingir; é também uma medida de como os 
recursos utilizados pelo sistema de saúde alcançam os objetivos que 
as pessoas valorizam. 

 – Avaliação qualitativa e análises de mudanças contextuais: a 
informação sobre a liderança, o ambiente político e o contexto são 
cruciais para compreender como as políticas governamentais são 
traduzidas em práticas e por quem.

Figura 5. Enquadramento comum de monitorização e avaliação para 
uma estratégia nacional dos cuidados para a saúde da visão

Saída Resultado Impacto

Dados administrativos Dados de rotina das
instalações de saúde
Sistemade reporte
institucional
Software de informação
distrital de saúde (DHIS)

Inquéritos de base
populacional

Entradas e
Processos

Equidade; cobertura geográfica; proteção de riscos financeiros.

Ocorreu alteração de políticas para proteger
pessoas contra riscos financeiros?

Os programas foram implementados?

Saúde da visão
gestão

Saúde da visão
financiamento

Saúde da visão
informação

Saúde da Visão
força de trabalho

Qualidade dos
serviços dos
cuidados para a
saúde da visão

Cobertura das
intervenções para 
a saúde da visão

Cobertura efetiva
das intervenções
para a saúde da
visão

Estado e
funcionamento
melhorado dos
cuidados
para a saúde da
visão
Capacidade de
resposta

Disponibilidade
e acessibilidade
dos serviços para
os cuidados da
saúde da visão

Agências governamentais
 e ministérios
Comités nacionais
Registro nacional ou
órgãos de certificação 

Estado e funcionamento
dos cuidados para asaúde
da visão
Cobertura e cobertura
efetiva das intervenções
em saúde da visão

Ocorreu aumento da disponibilidade e acesso
aos serviços?

Ocorreu melhoria da qualidade dos serviços?

Ocorreu aumento da cobertura e cobertura
efetiva das intervenções? 

Ocorreu redução da deficiência visual?
Os serviços respondem às necessidade e 
condições da saúde da visão?
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Frequência de medição e reporte
Pode ser introduzida uma certa flexibilidade na periodicidade da recolha 
de dados para os indicadores. Não se prevê alteração rápida de alguns 
indicadores, pelo que será suficiente uma recolha de dados 
relativamente pouco frequente; aqueles que são particularmente 
sensíveis à mudança exigirão programas de recolha de dados mais 
pormenorizados. A frequência da medição e do reporte deve ser 
especificada. 

 – Os indicadores de entrada e processos que medem as atividades e a 
força de trabalho podem mudar rapidamente e devem ser reportados 
anualmente. Os indicadores de entrada e processos que medem os 
recursos financeiros e a implementação dos programas devem ser 
reportados a cada dois ou três anos, uma vez que as alterações não 
ocorrem de forma imediata e devem estar alinhados com a 
periodicidade dos relatórios nacionais.   

 – Os indicadores de saída podem mudar rapidamente e devem ser 
medidos frequentemente (no mínimo, anualmente), em conjunto com 
a monitorização dos planos operacionais anuais. 

 – Os indicadores de resultados que medem a cobertura das intervenções 
e os comportamentos de risco selecionados devem ser comunicados 
anualmente se se antecipar alterações rápidas e se estiverem 
disponíveis sistemas de medição adequados; ou bianualmente de 
acordo com as diretrizes nacionais adotadas. Os indicadores de 
resultados que medem a cobertura efetiva das intervenções devem 
ser reportados de cinco em cinco anos quando os processos de 
recolha e medição de dados forem mais complexos.  

 – Os indicadores de impacto devem ser reportados uma ou duas vezes a 
cada cinco anos, que é a duração média de uma estratégia nacional 
de saúde. Este intervalo mais longo reflete o facto de que as 
mudanças no impacto e no estado de saúde da população não 
ocorrem rapidamente, e que a medição é mais complexa e muitas 
vezes baseada na revisão dos acontecimentos.

Assegurar qualidade dos dados

Deve ser dada prioridade ao desenvolvimento da capacidade e motivação 
do sector dos cuidados para a saúde da visão e dos implementadores dos 
programas para recolher, analisar e utilizar dados para melhorar os 
serviços e as intervenções. 

O quadro de monitorização dos cuidados para a saúde da visão deve 
incluir processos regulares e sistemáticos para assegurar a qualidade dos 
dados que sejam transparentes e em conformidade com as normas 
internacionais. 

Segue-se uma lista de componentes críticos de um quadro de 
monitorização dos cuidados para a saúde da visão. 

O quadro:

1. É acordado com todos os parceiros;  

2. É abrangente e inclui indicadores e alvos fundamentais;

3. Inclui indicadores fundamentais que refletem as metas e objetivos do 
plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão;
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4. Inclui indicadores que são desagregados para determinar equidade; 

5. É custeado e financiado em alinhamento e suporte total dos parceiros;

6. Especifica fontes de dados e identifica método de recolha de dados 
para cada indicador;

7. Identifica e aborda lacunas críticas dos dados;

8. Define mecanismos de avaliação da qualidade dos dados através de 
verificação independente, tais como a inclusão de uma revisão do registo 
ao nível das instalações e uma avaliação da prestação de serviços;

9. Define responsabilidades pela recolha, análise e divulgação de dados; e

10. Descreve mecanismos que permitem informação programática e 
financeira e revisão de desempenho que informe a tomada de decisão a 
nível superior de gestão.

Os processos que garantem a qualidade comum estão descritos no Anexo 
5.

Menu dos Indicadores dos Cuidados para a Saúde da 
Visão (ECIM)

A OMS desenvolveu o ECIM como um recurso para os Estados-Membros 
desenvolverem ou melhorarem um quadro de monitorização dos cuidados para 
a saúde da visão.  O ECIM fornece um conjunto abrangente de indicadores de 
entrada, saída, resultado e impacto a partir dos quais os Estados-Membros 
podem selecionar para facilitar o acompanhamento de estratégias e ações dos 
cuidados para a saúde da visão a nível nacional e subnacional, em 
conformidade com o IPEC. 

Os indicadores que informam as metas e objetivos do plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão estão no centro da monitorização. Os 
indicadores estão organizados de acordo com os domínios da cadeia de 
resultados da entrada, saída, resultado e impacto que podem ser avaliados 
pelos sistemas de informação da saúde. Uma cadeia de resultados avalia o 
desempenho do sistema de saúde e reflete como os recursos/atividades 
alocados ao nível da entrada proporcionam as saídas definidas e os progressos 
mensuráveis nos resultados e impacto no estado de saúde da população.

Para cada indicador, são fornecidas informações e metadados que se 
relacionam com o método de medição, fontes preferenciais de dados e 
possibilidades de desagregação, para avaliar a equidade e a cobertura 
geográfica, entre outras dimensões adicionais.

Os indicadores cuja fonte preferida de dados é a de dados de rotina das 
instalações de saúde que estão atualmente a ser integrados na Plataforma 
Informática Distrital de Informações de Saúde (DHIS2) (ver: https://dhis2.org) 
dentro de um Pacote de Funções Sensoriais com disponibilidade esperada para 
2022.

A

Eye care 
indicator menu 
(ECIM):
a tool for monitoring strategies and 
actions for eye care provision
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Passos para a Fase 2: PLANEAR - quadro de monitorização 
dos cuidados para a saúde da visão

Passo 5 
Desenvolver um quadro de monitorização dos cuidados 
para a saúde da visão (Utilizar ECIM)

5.1 Identificar os intervenientes relevantes a envolver no desenvolvimento do 
quadro de monitorização

Para apoiar no processo de desenvolvimento do quadro de monitorização, 
o Ministério da Saúde deve criar um grupo informal de pessoas com 
conhecimentos especializados em cuidados para a saúde da visão, 
sistemas de informação de saúde e avaliação, e monitorização dos 
programas de saúde. Normalmente, a liderança do processo é atribuída 
ao elemento focal ou técnico do Ministério da Saúde.

5.2 Rever o Plano Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão e identificar 
uma cadeia de resultados 

Com base nas ações definidas no plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão, deve ser identificada uma cadeia de resultados em todos 
os domínios. A cadeia de resultados mede a forma como as ações ao nível 
da entrada se refletem no nível de saída e, por sua vez, na melhoria dos 
resultados e no impacto no estado de saúde da população. As ações 
prioritárias, metas e objetivos do plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão devem constituir a base de identificação de uma cadeia de 
resultados.

É importante considerar outros quadros de monitorização do Ministério da 
Saúde existentes e relevantes.

5.3 Selecionar indicadores dos cuidados para a saúde da visão 

Os países devem escolher todos os indicadores essenciais dos cuidados 
para a saúde da visão do ECIM, uma vez que são considerados 
fundamentais e representam um conjunto mínimo de indicadores 
necessários para o acompanhamento e avaliação dos progressos 
realizados na implementação do IPEC em cada domínio. Os indicadores 
expandidos devem ser selecionados à medida e quando sejam relevantes 
e ajustados aos objetivos específicos do plano estratégico dos cuidados 
para a saúde da visão do país, fornecendo informações mais detalhadas 
dentro do domínio.

A seleção de indicadores deve-se basear: 

 – Nas prioridades, objetivos de ações e objetivos do plano estratégico 
dos cuidados para a saúde da visão; 

 – Na cadeia identificada de resultados, com um equilíbrio entre os 
domínios para medir a forma como as ações ao nível de entrada se 
refletem no nível de saída e, por sua vez, nos resultados e impacto 
melhorados para o estado de saúde da população;  

 – Viabilidade da recolha, gestão, análise, reporte e capacidade de ação 
institucionais; e

 – Fontes de dados disponíveis e identificadas para o fornecimento de 
informações válidas e fiáveis. 
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Quando da seleção de indicadores, é importante considerar o seguinte: 

 – Validade no contexto: a ligação entre o valor de um indicador e um 
ou mais aspetos dos cuidados para a saúde da visão nos sistemas de 
saúde deve ser apoiada por evidência científica suficiente.

 –  Fiabilidade no contexto: o resultado do indicador deve ser 
consistentemente obtido utilizando os mesmos métodos nas mesmas 
circunstâncias (medições repetidas).

 –  Relevância no contexto: o indicador mede um aspeto dos cuidados 
para a saúde da visão dentro do sistema de saúde com elevada 
importância, relacionado com as ações prioritárias e objetivos do 
plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão; ele 
complementa outros indicadores selecionados numa cadeia 
identificada de resultados. 

 –  Capacidade de Ação no contexto: o indicador mede um aspeto dos 
cuidados para a saúde da visão no sistema de saúde que está sujeito 
ao controlo por parte dos prestadores e/ou do sistema de cuidados 
de saúde e pode ser utilizado a nível nacional para a elaboração de 
políticas ou desenvolvimento de estratégias.

 –  Viabilidade no contexto: a recolha e a comunicação de dados 
indicadores devem ser possíveis dentro do prazo atribuído e sem 
recursos adicionais substanciais.

Como mínimo, os países deverão adotar os objetivos globais de cobertura 
efetiva do erro refrativo (eREC) e de uma cobertura efetiva da cirurgia da 
catarata (eCSC) como indicadores essenciais no quadro de monitorização 
e avaliação.  Estes indicadores não só captam a magnitude da cobertura, 
mas também o conceito de cobertura “efetiva” para assegurar que as 
pessoas que precisam de serviços de saúde os recebam com qualidade 
suficiente.

Para estes dois indicadores, os seguintes alvos globais foram aprovados na 
74.ª Assembleia Mundial de Saúde em 2021, a serem atingidos até 2030:

1. Aumento de 40 pontos percentuais na cobertura efetiva do erro 
refrativo (eREC) 

 – Países com uma taxa de cobertura efetiva base de 60% ou mais 
devem empenhar-se em atingir a cobertura universal; 

 – Os países devem ter como objetivo alcançar um aumento igual na 
cobertura efetiva de erros refrativos de visão de perto e do longe, em 
todos os subgrupos populacionais relevantes, independentemente 
das estimativas de base. 

2. Aumento de 30 pontos percentuais na cobertura efetiva da cirurgia 
da catarata (eCSC) 

 – Países com uma taxa de cobertura efetiva de base 70% ou mais 
devem empenhar-se em atingir a cobertura universal; 

 – Os países devem ter como objetivo alcançar um aumento igual na 
cobertura efetiva da cirurgia da catarata em todos os subgrupos 
populacionais relevantes, independentemente das estimativas de 
base.

(Keel S, et.al. 2021)



5.4 Identificar níveis de referência para os indicadores, desenvolver alvos 
temporais e estabelecer frequência de recolha de dados 

Para cada indicador selecionado, devem ser recolhidas informações de base 
para monitorizar o progresso. Está atualmente a ser desenvolvida uma 
metodologia de inquérito para determinar as estimativas e informações de 
base para os alvos globais dos cuidados para a saúde da visão (eREC e 
eCSC) que se espera estar disponível até ao final de 2022.

Os alvos temporais devem ser definidos, enquanto se considera a 
disponibilidade dos recursos. 

A frequência da recolha de dados, embora recomendada no ECIM para cada 
indicador, deve ser determinada pelos países e adaptada à fonte de dados 
criada ou já existente.

Será necessário garantir que as decisões relativas aos indicadores dos 
cuidados para a saúde da visão são aprovadas pelo governo e partilhadas 
com todos os intervenientes relevantes, em todos os níveis do sistema de 
saúde.  

Um modelo exemplificativo para a monitorização e avaliação dos cuidados 
para a saúde da visão é fornecido no anexo 6.

Passo 6 
Integrar indicadores dos cuidados para a saúde da visão no 
sistema de informação da saúde

6.1 Desenvolver fontes de dados dos cuidados para a saúde da visão existentes 
no sistema de informação da saúde 

Deve ser preparado um mapeamento das fontes de dados disponíveis para 
os cuidados para a saúde da visão, identificando e priorizando os já 
existentes no país. As fontes de dados já disponíveis e de publicação de 
informação regular devem ser adaptadas e alargadas para o quadro de 
monitorização, se necessário; utilizando estas para reduzir a janela temporal e 
recursos adicionais necessários.

Em muitos países, uma larga proporção dos serviços dos cuidados para a 
saúde da visão é fornecida por prestadores não governamentais, tais como 
os sectores privados com fins e sem fins lucrativos; nestes sectores, não é 
obrigatória a recolha ou comunicação dos dados dos cuidados para a 
saúde da visão. Além disso, a integração dos dados dos cuidados para a 
saúde da visão nos sistemas de informação em saúde é geralmente limitada. 
Isto leva a uma disponibilidade restrita e inconsistente de dados dos cuidados 
para a saúde da visão e pode exigir a criação de novas fontes de dados para 
monitorizar os indicadores.

Os planificadores dos sistemas nacionais de informação da saúde do 
Ministério da Saúde devem considerar a possibilidade de identificar novas 
fontes de dados e processos de recolha de dados, em simultâneo com a 
recolha padronizada e reportando os dados dos cuidados para a saúde da 
visão de todos os setores que prestam estes serviços.

29
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Lista de verificação para a Fase 2

PASSO 3. Desenvolver o plano estratégico dos cuidados para a saúde 
da visão

  Assegurar que o governo está empenhado no desenvolvimento de 
um plano estratégico. 

  Percorrer as questões para o planeamento estratégico dos cuidados 
para a saúde da visão, incluindo a clarificação orçamental do plano 
e processos de decisão final.

  Confirmar prazos, funções, responsabilidades e disponibilidade de 
recursos. 

  Estabelecer TWG se não tiver sido realizado anteriormente.

  Identificar e confirmar prioridades. 

  Orçamentar o plano e mobilizar recursos.

  Identificar intervenientes relevantes nacionais e oportunidades para a 
mobilização de recursos.

  Planear e elaborar o plano, estabelecendo prioridades, objetivos e 
ações. 

  Consultar todos os intervenientes relevantes desde o primeiro esboço 
do plano.

  Rever e finalizar plano estratégico.

PASSO 4. Aprovar e lançar o plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão

  O governo aprova plano estratégico. 

  Divulgar o plano estratégico. 

PASSO 5. Desenvolver uma estrutura de monitorização dos cuidados 
para a saúde da visão

  Identificar intervenientes relevantes a serem envolvidos no 
desenvolvimento do quadro de monitorização. 

  Rever o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão e 
identificar uma cadeia de resultados. 

  Selecionar indicadores utilizando o ECIM.

  Identificar linhas de base para os indicadores, desenvolver alvos 
temporais e estabelecer a frequência de recolha de dados.

PASSO 6. Integrar indicadores dos cuidados para a saúde da visão 
no sistema de informação de saúde

  Desenvolver fontes de dados para indicadores dos cuidados para a 
saúde da visão dentro do sistema de informação de saúde. 

 3 
Development and Fase 3: 
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Fase 3

Desenvolvimento e 
Implementação do Plano 
Operacional dos Cuidados para 
a Saúde da Visão

Fase 3 Fase 3 
Desenvolvimento e Desenvolvimento e 
Implementação do Plano Implementação do Plano 
Estratégico dos Cuidados para a Estratégico dos Cuidados para a 
Saúde da VisãoSaúde da Visão
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Objetivo: 

Ajudar o governo a desenvolver processos que facilitem e coordenem a 
implementação do plano estratégico dos cuidados para a saúde da 
visão. 

Resultados: 

 – Plano operacional dos cuidados para a saúde da visão baseado 
em evidências em cada nível do sistema de saúde, que fornece 
intervenções dos cuidados para a saúde da visão com base em 
evidência e recursos planeados.

 – Planeamento e desenvolvimento melhorados da força de trabalho 
dos cuidados para a saúde da visão.

Os 2 passos da Fase 3: 

7.  Desenvolver planos operacionais (utilizar PECI e ECCF).

8.  Implementar planos operacionais.

Resumo:

 – Um plano operacional acompanha o plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão e define modalidades de 
implementação, recursos necessários, prazos, orçamentos e 
responsabilidades para todas as atividades, em todos os níveis do 
sistema de saúde.

 – Dependendo da situação do país, podem ser necessários múltiplos 
planos operacionais subnacionais ou institucionais.

 – O plano operacional deve abranger as atividades durante um período 
de 1 ano e deve ser flexível para se ajustar às alterações 
circunstanciais.

 – As seguintes ferramentas, desenvolvidas pela OMS, devem ser usadas 
para o desenvovimento e implementação do plano operacional:

  1. O Pacote de Intervenções dos Cuidados Para a saúde da visão 
(PECI) orienta o planeamento estratégico dos serviços dos cuidados 
para a saúde da visão em cada nível do sistema de saúde, através da 
recomendação baseada em evidência de intervenções dos cuidados 
para a saúde da visão, com os recursos necessários para os suportar.

 2. O Quadro de Competências dos Cuidados para a Saúde da 
Visão (ECCF) apoia o planeamento e desenvolvimento de recursos 
humanos da força de trabalho dos cuidados para a saúde da visão. 
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Planeamento operacional dos cuidados para a saúde da 
visão

Enquanto o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão 
transforma prioridades em planos, o planeamento operacional é 
necessário para transformar prioridades em ação, ligando assim os 
objetivos estratégicos do plano nacional do sector dos cuidados para a 
saúde da visão com a implementação de atividades. 

Um plano operacional é um plano prático de atividades que estão em 
consonância com o plano estratégico global dos Cuidados para a Saúde 
da Visão, mas suficientemente “concreto” para que os profissionais de 
cada nível do sistema de saúde conheçam as suas responsabilidades. 

É pouco provável que um único plano operacional cubra as prioridades 
definidas no plano estratégico do sector dos cuidados para a saúde da 
visão.  Todas as unidades que tenham atividades e orçamentos 
relacionados com as prioridades, devem ter um plano operacional.  Assim, 
um país pode desenvolver um plano operacional nacional dos cuidados 
para a saúde da visão que esteja ligado a vários planos operacionais, 
assim como planos operacionais para cada instalação, ao nível regional. 
As características-chave do planeamento estratégico e operacional estão 
delineadas no Quadro 3.

Tabela 3.  Características do planeamento estratégico versus o 
planeamento operacional

Planeamento Estratégico Planeamento Operacional

Perspetiva Desenvolvimento a médio e longo 
prazo

Desenvolvimento a curto prazo

Foco Direção estratégica para o sector 
da saúde

Implementação concreta de atividades

Duração do plano 3 a 5 anos 1 ano ou menos 

Flexibilidade Improvável de mudar durante a 
duração do plano

Pode ser adaptado e modificado de 
acordo com a dinâmica das 
circunstâncias

Durante o planeamento operacional, as modalidades de implementação 
são definidas; são identificados recursos financeiros e outros; e prazos, 
orçamentos e responsabilidades acordados. Os intervenientes relevantes 
têm diferentes funções no planeamento operacional, tal como descrito no 
quadro 4.
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Tabela 4.  Funções dos principais intervenientes relevantes no processo 
de planeamento operacionals

Ator Papel

Ministério da Saúde  – Garante a ligação entre o planeamento estratégico e operacional.

 – Fornece orientações claras sobre o planeamento operacional (modelos, 
ferramentas, modalidades, etc.). 

 – Tecnicamente apoia centros de orçamentação nos seus processos de 
planeamento operacional. Sintetiza e agrega planos operacionais para 
informar exercícios nacionais de planeamento de saúde.

Outros setores (por exemplo, 
educação, trabalho, etc.)

 – Sempre que sejam necessárias medidas intersectoriais para atingir um 
objetivo ou alvo específico, os outros sectores relevantes devem ser integrados 
no processo de planeamento operacional do centro de orçamentação.

Autoridades regionais/distritais de 
saúde

 – Liderar e coordenar o processo de planeamento operacional a nível local.

 – Trazer todos os intervenientes relevantes a bordo do processo de 
planeamento operacional e garantir a coordenação entre diferentes 
atividades.

 – Fornecer supervisão e orientação para níveis mais baixos do sistema de 
saúde.

 – Implementar o plano operacional.

 – Ligação com nível nacional de orientação e coerência dos planos em todo o 
país.

Grupos comunitários  – Representar a comunidade no diálogo do planeamento operacional. 
Fornecer feedback sobre os serviços de saúde e o sistema de saúde.

 – Trabalhar com as autoridades de saúde locais para implementar o plano 
operacional, apontando quaisquer estrangulamentos e desafios evidentes.

Setor privado  – Participar significativamente no exercício do planeamento operacional a nível 
distrital.

 – Concertar estratégias com os intervenientes relevantes de como o sector 
privado pode contribuir e trabalhar para metas do planeamento operacional. 

Parceiros de desenvolvimento  – Apoiar tecnicamente o centro de orçamentação, se necessário, para reunir e 
coordenar o exercício de planeamento operacional.

 – Participar ativamente no diálogo, debate e análise de evidência do 
planeamento operacional. 

 – Financiar a implementação. 

O desenvolvimento e implementação de um plano operacional dos 
cuidados para a saúde da visão deve basear-se e sustentar-se em duas 
grandes áreas de cuidados da saúde da visão: 

i. Prestação de serviços dos cuidados para a saúde da visão em cada 
nível do sistema de saúde: intervenções e recursos de cuidados da saúde 
da visão com base em evidência necessários para os abordar. 

ii. Força de trabalho da saúde da visão: planeamento e formação de 
recursos humanos dos cuidados para a saúde da visão.
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Pacote de Intervenções dos Cuidados para a Saúde da 
Visão (PECI)

O PECI da OMS apresenta um conjunto de intervenções dos cuidados para a 
saúde da visão recomendadas e com base em evidências, prestadas ao longo 
de uma continuidade de cuidados de saúde deste i) promoção e prevenção da 
saúde; ii) rastreio; iii) diagnóstico e monitorização; iv) tratamento; até (v) 
reabilitação. Para cada intervenção selecionada, são fornecidas informações 
sobre o período de vida relevante, os níveis recomendados de cuidados (isto é, 
cuidados de saúde comunitários, primários, secundários e terciários) para a 
prestação, bem como as ligações potenciais com os programa/s e sectores da 
saúde. A ferramenta contém ainda uma lista dos recursos materiais necessários 
para a implementação das intervenções dos cuidados para a saúde da visão 
selecionados, incluindo equipamentos, medicamentos, consumíveis e 
tecnologias assistivas.

A OMS recomenda o PECI como um guia para definir metas durante o processo 
de planeamento operacional, incluindo o orçamento para cuidados para a 
saúde da visão em cada nível do sistema de saúde. O PECI foi integrado no 
compêndio UHC de intervenções da OMS que contém intervenções (e os 
recursos necessários para a implementação) em todas as áreas de saúde 
programática da OMS.  No futuro, o PECI estará ligado a uma ferramenta de 
custos, análise de impacto, orçamentação e financiamento. Esta ferramenta 
pode ser usada por planeadores em resposta às seguintes questões:

I. Que recursos do sistema de saúde são necessários para implementar o plano 
operacional?

II. Quanto custaria o plano, por ano, e por entrada?

III. Qual é o impacto estimado na saúde?

IV. Como comparam os custos com o financiamento estimado disponível?

O PECI é um documento complementar. 

A

Package of  
eye care 
interventions
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Quadro de Competências dos Cuidados para a Saúde da Visão 

(ECCF)

O ECCF da OMS foi desenvolvido para apoiar o planeamento e desenvolvimento 
da força de trabalho dos cuidados para a saúde da visão.

O ECCF é uma ferramenta que fornece um conjunto de competências e 
atividades globais abrangentes para a força de trabalho dos cuidados para a 
saúde da visão. A ferramenta permite que o planeamento e desenvolvimento da 
força de trabalho dos cuidados para a saúde da visão esteja alinhado com o 
reconhecido padrão de competências e atividades, e ajuda na manutenção de 
uma força de trabalho eficaz em termos de composição, implantação e 
disponibilização contínua a fim de satisfazer as necessidades da população. 

Dependendo do contexto, a ferramenta pode ser usada quando um novo 
programa ou iniciativa dos cuidados para a saúde da visão está a ser 
desenvolvido ou revisto.  Em ambos os casos, o ECCF apoia os planeadores/
desenvolvedores dos cuidados para a saúde da visão na identificação de 
competências, atividades, conhecimentos e habilidades relevantes requeridas 
pela força de trabalho dos cuidados para a saúde da visão na colmatação das 
lacunas de recursos humanos identificadas durante a análise/revisão da 
situação através de ferramentas como o ECSAT. Por exemplo, se o ECSAT mostrar 
que a componente de recursos humanos está pontuada com baixa maturidade 
no nível primário de cuidados, o ECCF pode ajudar a mapear as competências, 
atividades, conhecimentos e habilidades necessárias para desenvolver a força 
de trabalho dos cuidados primários para a saúde da visão. 

O público-alvo do ECCF inclui os seguintes organismos que apoiam o 
desenvolvimento da força de trabalho dos cuidados para a saúde da visão ao 
nível individual, institucional, dos serviços ou dos sistemas:

 – Instituições de educação e de formação, quando os currículos estão a ser 
desenvolvidos e revistos.

 – Decisores políticos e entidades reguladoras – quando a força de trabalho dos 
cuidados para a saúde da visão é planeada e avaliada.

 – Prestadores de serviços dos cuidados para a saúde da visão– quando as 
diretrizes de contratação, descrições de posições e indicadores de gestão de 
desempenho estão a ser desenvolvidos e revistos.

 – Organizações não governamentais dos cuidados para a saúde da visão – ao 
defenderem e fornecerem contributos para avaliar e planear a força de trabalho 
dos cuidados para a saúde da visão ou desenvolver a sua própria força de 
trabalho dos Cuidados para a Saúde da Visão.

O papel do ECCF pode ser estendido para além da Fase 3, dado que a 
ferramenta pode ser utilizada para rever competências e atividades 
desempenhadas pela força de trabalho dos cuidados para a saúde da visão 
durante a Fase 4.

O ECCF é um documento complementar.

A

Eye care 
competency  
framework
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Passos para a Fase 3: EXECUTAR

Passo 7 
Desenvolver planos operacionais (utilizar PECI e ECCF) 

7.1 Governo realiza reunião de intervenientes relevantes para planeamento 
operacional nacional ou regional

Esta reunião deve envolver todas as partes interessadas executando 
tarefas dentro do plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão. A 
reunião pode ocorrer paralelamente, ou imediatamente após, a reunião 
conjunta de avaliação com os intervenientes relevantes dos cuidados para 
a saúde da visão, que está ligada ao processo de avaliação anual descrito 
abaixo. 

Durante a reunião, os intervenientes relevantes devem fazer planos claros 
para as atividades do plano estratégico dos cuidados para a saúde da 
visão agendado para esse ano. O resultado pretendido é que todos os 
intervenientes relevantes, incluindo os internos e externos ao ministério da 
saúde (por exemplo, associações profissionais ou grupos de especialistas 
clínicos), saibam quais as tarefas pelas quais são responsáveis durante o 
ano seguinte.

Tal como acontece com o planeamento estratégico global, o processo de 
planeamento operacional inclui os seguintes passos: 

1. Realizar o balanço da situação (onde se está neste momento no 
processo?), incluindo a identificação dos intervenientes relevantes (quem 
está envolvido?).  

2. Definição de prioridades operacionais de atividades alinhadas com as 
prioridades transversais do plano estratégico dos cuidados para a saúde 
da visão.

3. Criar o plano operacional (o que é necessário ser feito?), incluindo o 
orçamento operacional.

4. Implementação de atividades planeadas (como deve ser realizado?).

5. Acompanhamento e avaliação do plano operacional (o que foi 
conseguido até ao momento?). 

Este passo deve ser liderado pelo governo e envolver parceiros de 
implementação. Normalmente, os planos operacionais são desenvolvidos 
utilizando uma matriz de planeamento pré-determinada fornecida pela 
autoridade nacional de planeamento. 

Idealmente, o esboço do plano operacional deve ser ligado e seguir o 
conteúdo do plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão. Isto 
permitirá que as atividades do plano operacional sejam claramente 
identificadas, contribuindo para os objetivos do plano estratégico. 

No anexo 7 é fornecida uma amostra do modelo de plano operacional. 

7.2  Planear e orçamentar as intervenções dos cuidados para a saúde da visão 
em todas as plataformas de prestação de serviços

Uma vez que estejam planeadas as atividades para o ano seguinte, o 
planeamento operacional e o orçamento devem ocorrer no âmbito da 
organização ou unidade de implementação das atividades. Durante este 
processo, as responsabilidades, os prazos e os orçamentos devem ser 



tornados claros para todos os intervenientes relevantes. 

Na realidade, os fundos disponíveis são muitas vezes inadequados para 
cobrir a totalidade do plano orçamental operacional e os implementadores 
do programa poderão necessitar de priorizar atividades. A programação 
modular pode, por exemplo, centrar-se em regiões ou províncias 
geográficas específicas, concentrando-se progressivamente em grupos 
minoritários necessitados destes serviços.

38
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Passo 8 
Implementar planos operacionais

8.1 Comunicar os planos operacionais de forma eficaz

O plano operacional é apenas tão bom quanto a diligência do pessoal que 
o coloca em ação. Para garantir que o pessoal tem compreensão suficiente 
do plano operacional, a sua informação deve ser comunicada de forma 
detalhada. 

Podem-se incluir as seguintes estratégias de comunicação:

 – Uma série de reuniões de pessoal/equipa em que os quadros 
superiores estão empenhados em explicar os aspetos fundamentais 
do plano operacional à equipa e responder às questões levantadas. 

 – Uma decomposição do plano operacional global em subconjuntos, 
comunicando com a equipa de trabalho ou secção responsável, sobre 
cada subconjunto. Isto permite à equipa de trabalho compreender 
claramente e concentrar-se no seu papel na implementação de todo o 
plano.

 – O desenvolvimento de sistemas que permitam medir e reportar o 
progresso de estratégias/tarefas no âmbito de uma equipa de 
trabalho e de gestão.

 – Assegurar formação para que o pessoal possa compreender melhor 
as suas tarefas e responsabilidades e, em especial, como podem 
contribuir para a realização global do plano operacional. 

A implementação requer gestão para monitorizar regularmente a 
realização do plano operacional e exercer o controlo para reduzir qualquer 
desvio do mesmo.

Este controlo por parte dos gestores envolverá:

 – Investigação regular do que foi, ou não, alcançado; 

 – Implementação de uma ação corretiva sempre que as tarefas não 
sejam alcançadas, ou alcançadas a tempo;

 – Verificação da disponibilidade dos recursos quando necessário;

 – Supervisão, apoio e motivação das pessoas da organização para 
assegurar a realização das tarefas;

 – Ajuste do plano operacional, se necessário;

 – Reporte de problemas aos superiores (por exemplo, diretores, 
membros do comité, membros executivos da organização).



40

Lista de Verificação para a Fase 3 

PASSO 7. Desenvolver planos operacionais

  Realizar uma reunião conjunta dos intervenientes relevantes liderada 
pelo governo para o desenvolvimento do plano operacional. 

  Realizar planeamento operacional dentro do departamento ou 
unidade de implementação das atividades, incluindo prazos e 
orçamentos. 

  Implementar o Pacote de Intervenções dos Cuidados para a Saúde 
da Visão (PECI) e o Quadro de Competências dos Cuidados para a 
Saúde da Visão (ECCF), conforme necessário. Identificar as 
intervenções dos cuidados para a saúde da visão a priorizar.

  Planear e orçamentar as intervenções dos cuidados para a saúde da 
visão, em todas as plataformas de prestação de serviços.

PASSO 8. Implementar planos operacionais

  Desenvolver estratégias de comunicação do plano operacional.

  Desenvolver um sistema para monitorizar o que se atingiu.
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Phase 4 
Monitoring, evaluation and review

Figura 7.  Prazos comuns de revisão para ajustar o planeamento 
operacional

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Planos operacionais

Revisão
Anual

Meio do
 prazo

Revisão de progresso e desempenho e dialógo político

Inquéritos Dados de rotina
das instalações

de saúde

Dados
Administrativos

Investigação Liderança

Revisão
Anual

Revisão
Anual

Revisão
Final

Análise e síntese de dados

Embora o processo de análise de dados e revisão da escrita deva ser 
supervisionado pelo governo, recomenda-se que um instituto independente 
realize o trabalho para minimizar o enviesamento. 

A revisão deve ser abrangente e sistemática, planeada e financiada de 
forma semelhante ao processo de avaliação da situação. Assim, permitirá 
comparar a situação antes e depois da implementação do plano 
estratégico, e também fornecerá uma compreensão de quais as mudanças 
ocorridas como resultado direto do plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão, bem como quais os aspetos do plano que 
desempenharam bem ou não. Uma revisão também deve identificar 
recomendações para informar o desenvolvimento do próximo plano 
estratégico dos cuidados para a saúde da visão. 

De relevância elevada, as revisões específicas de programas, como dos 
cuidados para a saúde da visão, devem estar interligadas e contribuir para 
a revisão global do sector da saúde. Isto inclui tanto o calendário da 
revisão, como a metodologia ou análises dos dados necessários.

9.3 Documentar e partilhar o processo de progressão e revisão de 
desempenho 

O documento e partilha do processo de monitorização, avaliação e revisão 
são aspetos importantes da responsabilização e transparência do 
Governo. Os processos de avaliação e revisão podem ser documentados 
dentro do plano estratégico. O quadro de monitorização também pode ser 
documentado, embora algumas linhas de base ou alvos possam ainda 
carecer de seleção.

Fase 4
Monitorização, avaliação e 
revisão
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Objetivo:

Ajudar o governo a desenvolver processos de avaliação e revisão.

Resultados:

 –  Avaliação do plano em curso, ou concluído, e dos progressos 
globais.

 –  Informar o ajustemento, extensão ou renovação do plano 
estratégico dos cuidados para a saúde da visão. 

Os 2 passos da Fase 4:

9.  Estabelecer processos de avaliação e revisão.

10. Traduzir revisões em ajustamentos ao planeamento operacional.

Resumo:

 –  Com base nos resultados do quadro de monitorização dos cuidados 
para a saúde da visão, deve ser realizada uma análise mais profunda 
para avaliar se se atingiu os objetivos e metas identificados no 
plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão. 

 –  Devem ser efetuadas revisões formais periódicas para avaliar os 
progressos e o desempenho globais a fim de se tomar medidas 
corretivas.

 –  As revisões dos planos operacionais devem ser transparentes e 
descrever os ciclos de feedback dos que inicialmente forneceram a 
informação.
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Processos de monitorização, avaliação e revisão

A monitorização, avaliação e revisão são processos essenciais para 
garantir que as ações prioritárias delineadas no plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão são implementadas como planeado, 
contra os objetivos declarados e as metas desejadas. 

Deve ser realizada uma avaliação, com base nos dados de monitorização 
derivados do quadro definido na Fase 2, com o fim de avaliar se os 
resultados/metas desejados do plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão foram alcançados. A evidência resultante tanto dos 
processos de monitorização, como da avaliação, são a base para revisões 
que devem avaliar o progresso e o desempenho globais do plano 
estratégico dos cuidados para a saúde da visão, identificando problemas e 
tomando medidas corretivas (Figura 6). Uma única plataforma deve reunir 
todos os elementos relacionados com o quadro de monitorização e 
avaliação e a revisão do plano estratégico dos cuidados para a saúde da 
visão. As revisões de progresso e desempenho fazem parte dos 
mecanismos de governação que ajudam a assegurar a transparência e 
permitem o debate entre parceiros. 

Figura 6. Processos de monitorização, avaliação e revisão

Monitorização
Processo de observação
planeado, contínuo e
sistemático que utiliza  
um conjunto de
indicadores                          para
fornecer informação
atempada e precisa. 
(Fase 2 - ECIM)

Avaliação
Uma análise mais
profunda baseada nos
dados de monitorização
para  avaliar se os 
resultados/metas
desejados do plano
estratégico de cuidados
para a saúde da visão
foram alcançados.  

Revisão 
A fim de reunir evidência
através deprocessos de
monitorização e avaliação
para a               avaliação do
progresso geral                                 ,
desempenho e
para identificação de
problemas e tomada
de ações corretivas. 

É importante que a monitorização, avaliação e revisão dos cuidados para 
a saúde da visão sejam comunicadas eficazmente para serem utilizadas. 
Os decisores políticos têm de tomar decisões sobre muitos tópicos, muitas 
vezes dentro de prazos apertados; exigem, portanto, informações 
sintetizadas e contextualizadas para informar as suas decisões prioritárias. 
A utilização de ferramentas e abordagens de apoio à decisão, tais como 
painéis digitais de dados, boletins sumários de saúde, cartões de relatório 
de estado da saúde e técnicas de apresentação de dados codificadas por 
cores têm-se revelado eficazes na melhoria da tomada de decisões 
baseadas em evidências, especialmente quando adaptadas às 
necessidades de audiências políticas específicas. No anexo 8 é fornecida 
uma breve descrição dos benefícios de alguns instrumentos comuns de 
apoio à decisão para acompanhar o relatório de avaliação. 
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Converter progresso e desempenho em ação

Os planos operacionais devem ser interativos, e as ações corretivas devem 
ser tomadas com base nas revisões periódicas de progresso e 
desempenho. Se algo não está a funcionar, muitas vezes é necessário 
mudar o que está a ser feito. Dependendo das circunstâncias, nem sempre 
é necessário esperar até ao final do período formal de planeamento para 
realizar alterações.

O calendário das revisões dos progressos e do desempenho é importante, 
e deve existir um intervalo de tempo entre a revisão dos dados de 
monitorização e o desenvolvimento do próximo plano operacional anual 
dos cuidados para a saúde da visão.

O processo concreto de incorporação de dados de monitorização em 
revisões aos planos operacionais diferirá entre países. No entanto, a 
tradução periódica deve:

 – Ser transparente – com um amplo envolvimento dos principais 
intervenientes relevantes, incluindo prestadores não estatais;

 –  Delinear medidas corretivas para a atribuição de recursos e 
desembolsos financeiros, incluindo os níveis subnacionais; e

 – Descrever ciclos de feedback, onde a informação flui para os níveis 
centrais e de volta para aqueles que inicialmente forneceram a 
informação.

Os ciclos de feedback devem incluir feedback de desempenho com o fim de 
assistir os gestores locais, supervisores e implementadores a considerar os 
seus próprios pontos fortes e fracos, e onde pode ser necessário esforço 
adicional. Além disso, para aqueles que recolhem a informação, ver como 
os dados são utilizados, e como os dados podem ajudar o seu próprio 
trabalho e o trabalho dos seus colegas, pode ajudar como motivação para 
melhorar a qualidade da informação que fornecem. 
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Passos para a Fase 4: REVER 

Passo 9  
Estabelecer processos de avaliação e revisão

Esta etapa inclui o grupo de trabalho que estabelece processos de 
avaliação e revisão adequados, incluindo prazos, e as responsabilidades 
dos intervenientes relevantes. É importante que os processos de avaliação 
sejam adaptados ao contexto do país, por exemplo, se um país realiza um 
planeamento anual ou bienal, e a capacidade dos intervenientes 
relevantes nos cuidados para a saúde da visão.

9.1 Estabelecer o processo de avaliação 

A avaliação determina o impacto das atividades e a implementação 
global do plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão e 
responde à questão de saber se o objetivo do plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão foi alcançado e se os alvos foram 
atingidos, de forma eficiente e eficaz. 

A avaliação baseia-se na monitorização e envolve uma análise mais 
profunda. Embora a monitorização tenda a ser um processo contínuo, a 
avaliação é tipicamente periódica; envolve uma maior análise e reflexão, e 
leva em conta o significado dos resultados do quadro de monitorização.  
As avaliações também são frequentemente realizadas por avaliadores 
externos.

Uma avaliação bem concebida é planeada em simultâneo com o 
desenvolvimento do quadro de monitorização e avaliação da estratégia 
dos cuidados para a saúde da visão. A avaliação prospetiva combina 
dados de sistemas de monitorização de rotina para indicadores-chave, 
complementados por estudos aprofundados; tanto as revisões 
quantitativas (preferencialmente longitudinais), como as qualitativas, 
devem ocorrer em intervalos diferentes com objetivos diferentes.

O processo anual ou bienal de reporte de avaliação deve envolver duas 
etapas: 

1. Desenvolvimento de um relatório anual de avaliação 

2. Realização de uma reunião de avaliação conjunta pelos intervenientes 
relevantes.

1. Desenvolvimento de um relatório de avaliação

O governo deve iniciar o desenvolvimento de um curto relatório de 
avaliação anual, um mês antes do final do ano em curso, das atividades 
planeadas. Para este efeito, deve agregar informações de todos os 
intervenientes relevantes e completar um relatório escrito. O relatório pode 
ser informal e interno (isto é, não publicado) e escrito principalmente para 
os participantes presentes na reunião anual de avaliação conjunta.

O relatório deve incluir três componentes 

i. Atualização sobre o progresso da implementação do plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão. Este componente ajudará a 
responsabilizar os intervenientes relevantes envolvidos na 
implementação. Identifica as áreas dentro do plano em que estão a ser 
tomadas medidas, onde podem ter sido adiadas ou não. Este 
componente pode ser apresentado ao estilo de um “boletim de 
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relatório” ou “semáforo” em relação a cada uma das ações do plano, 
completado com uma nota de explicação sempre que necessário. A 
informação virá do governo e de outros intervenientes relevantes 
envolvidos na implementação do plano. 

ii. Atualização numérica sobre o quadro de monitorização dos cuidados para 
a saúde da visão. Isto pode ser apresentado como uma cópia do quadro 
de monitorização, com atualizações numéricas inseridas para esse ano 
e uma nota de explicação sempre que necessário. 

iii. Um relatório narrativo que analisa e interpreta resultados. Baseando-se 
nas outras duas componentes e em qualquer outra informação 
relevante, esta componente analisa e interpreta o significado dos 
resultados na forma narrativa. Considera os resultados em relação a 
cada um dos objetivos do plano e como e porque estes resultados estão 
a ocorrer. O relatório deve ser sucinto.

2. Realização de uma reunião conjunta dos intervenientes relevantes 
de avaliação. 

São necessários sistemas de dados abertos e transparentes para assegurar 
que todos os intervenientes relevantes possam participar plenamente no 
processo de revisão e planeamento de ações. Os sistemas de dados 
transparentes devem incluir níveis subnacionais e intervenientes relevantes 
não governamentais, entre outros. Deve existir um sistema de avaliação 
conjunta periódica de progresso e revisões de desempenho que envolva 
um leque abrangente de intervenientes relevantes. O processo deve ser um 
sistema transparente no qual sejam documentadas as métricas de sucesso 
e de medição, com resultados disponibilizados para revisão pública. 

O Ministério da Saúde deve supervisionar a fase de revisão e ação e 
conduzir a monitorização periódica dos serviços dos cuidados para a 
saúde da visão. Deve coordenar a revisão anual conjunta ou a revisão 
intercalar. 

Os parceiros internacionais de desenvolvimento devem promover a 
responsabilização mútua, incluindo a avaliação dos seus compromissos e 
a comunicação sobre os indicadores.

A análise concreta dos progressos e tendências (cobertura, utilização dos 
serviços e estado da saúde) pode ser da responsabilidade de uma 
instituição de investigação nacional, caso exista. A instituição pode atuar 
como um organismo independente para conduzir e/ou complementar uma 
avaliação independente do sector dos cuidados para a saúde da visão.

O governo deve convocar uma reunião conjunta dos intervenientes 
relevantes de avaliação, que deverá ocorrer previamente à reunião de 
planeamento das atividades do ano subsequente. O objetivo é rever os 
resultados do relatório de avaliação, permitir aos intervenientes relevantes 
a discussão dos resultados e utilizar a informação para informar o 
planeamento. Os participantes devem incluir os principais intervenientes 
envolvidos na implementação do plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão (um grupo muito semelhante, ou idêntico, ao TWG criado 
durante o desenvolvimento do plano estratégico dos cuidados para a 
saúde da visão). A reunião proporciona um fórum para todos os 
intervenientes relevantes, e não apenas para o governo, empenhados na 
implementação do plano, e corresponsabilizados. Esta reunião poderá ser 
utilizada como um passo na finalização do relatório. 
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9.2 Estabelecer o processo de revisão 

As revisões baseiam-se tanto na monitorização como na avaliação; não só 
avaliam o progresso e o desempenho globais do plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão, como também identificam problemas e 
tomam medidas corretivas. As revisões centram-se em barreiras específicas 
para alcançar objetivos estratégicos e fazem recomendações para 
ultrapassar tais barreiras. Uma revisão fornecerá informações que 
permitam ajustar o plano estratégico dos cuidados para a saúde da visão, 
prorrogando por um período mais longo ou completamente renovado. 

Uma revisão é um processo mais formal com recursos dedicados 
atribuídos e relatórios disponibilizados ao público. O estabelecimento de 
um plano de processos de revisão requer a determinação de detalhes 
como quando a revisão ocorrerá, os recursos disponíveis e quem será 
responsável pela sua realização.  Devem ser disponibilizados recursos 
suficientes para apoiar um consultor no empreendimento do processo de 
revisão e na elaboração de um relatório, pois isso requer mais tempo do 
que o disponível pelos funcionários do governo. 

Os detalhes das diferentes revisões são descritos abaixo na Caixa 4.

Quadro 4.

Tipos de avaliações 

Revisão anual: A revisão anual centra-se nos indicadores e metas especificados 
nos planos operacionais anuais. Estes são principalmente indicadores de 
entrada, processo e saída. Se disponíveis, também são utilizados indicadores de 
cobertura. As revisões anuais devem ajudar a informar a avaliação numa base 
regular. 

Revisão intercalar: É normalmente conduzido a meio da implementação do 
plano estratégico do sector dos cuidados para a saúde da visão. Abrange todos 
os objetivos mencionados na estratégia, incluindo metas para os indicadores de 
resultados e impacto. A revisão intercalar deverá coincidir com a revisão anual 
(por exemplo, o terceiro ano de um plano a cinco anos). Os resultados são 
usados para ajustar prioridades e objetivos nacionais. 

Revisão final: Envolve uma análise abrangente do progresso e do desempenho 
durante todo o período do plano estratégico dos cuidados para a saúde da 
visão. A revisão final não se baseia apenas nas revisões anuais e intercalares, 
mas também traz resultados de investigação específica e de avaliação 
prospetiva que deve ser desenvolvida desde o início. 

As revisões são menos frequentes do que as avaliações e podem ocorrer a 
meio do plano estratégico, ou após a sua conclusão. É da 
responsabilidade de cada governo determinar qual deve ser a 
periodicidade das revisões. As revisões anuais são particularmente úteis 
quando podem ser usadas para informar o próximo plano operacional 
anual. Uma revisão anual é uma oportunidade para realizar um balanço 
dos progressos conseguidos, analisar o que está a funcionar bem e o que 
não está, e avaliar se é necessária uma repriorização, mudança de rumo 
ou reafectação de financiamento. A figura 7 ilustra como o progresso e o 
desempenho são geralmente avaliados por revisões anuais, que resultam 
em ajustes aos planos operacionais anuais através de uma revisão 
intercalar e de uma avaliação final. 
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Figura 7.  Prazos comuns de revisão para ajustar o planeamento 
operacional

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Planos operacionais

Revisão
Anual

Meio do
 prazo

Revisão de progresso e desempenho e dialógo político

Inquéritos Dados de rotina
das instalações

de saúde

Dados
Administrativos

Investigação Liderança

Revisão
Anual

Revisão
Anual

Revisão
Final

Análise e síntese de dados

Embora o processo de análise de dados e revisão da escrita deva ser 
supervisionado pelo governo, recomenda-se que um instituto independente 
realize o trabalho para minimizar o enviesamento. 

A revisão deve ser abrangente e sistemática, planeada e financiada de 
forma semelhante ao processo de avaliação da situação. Assim, permitirá 
comparar a situação antes e depois da implementação do plano 
estratégico, e também fornecerá uma compreensão de quais mudanças 
ocorreram como resultado direto do plano estratégico dos cuidados para 
a saúde da visão, bem como quais os aspetos do plano que tiveram ou 
não um bom desempenho. Uma revisão também deve identificar 
recomendações para informar o desenvolvimento do próximo plano 
estratégico dos cuidados para a saúde da visão. 

De suma importância, as revisões específicas de programas assim como os 
cuidados para a saúde da visão devem estar interligadas e contribuir para 
a revisão global do sector da saúde. Isto inclui tanto o calendário da 
revisão, como a metodologia ou análises dos dados necessários.

9.3 Documentar e partilhar o processo de progressão e revisão de 
desempenho 

A documentação e partilha do processo de monitorização, avaliação e 
revisão são aspetos importantes da responsabilização e transparência do 
governo. Os processos de avaliação e revisão podem ser documentados 
dentro do plano estratégico. O quadro de monitorização também pode ser 
documentado, embora algumas linhas de base ou alvos possam ainda 
carecer de seleção.
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PASSO 10 
Tradução das revisões em ajustes ao planeamento 
operacional

10.1 Assegurar que os progressos e as revisões de desempenho são utilizados 
para informar as medidas corretivas 

O quadro de monitorização dos cuidados para a saúde da visão deve 
delinear claramente o processo de tradução das revisões em ação. O 
processo de tradução de dados em planos operacionais modificados deve 
ser conduzido anualmente; deve envolver todos os principais intervenientes 
relevantes e incluir a atribuição de recursos e desembolsos financeiros, 
incluindo a nível subnacional.

Essencialmente, a existência de ciclos de feedback bem definidos para 
assegurar que os implementadores obtêm informações sobre o progresso, 
deficiências e desafios a níveis subnacionais. 

Lista de verificação para a fase 4

PASSO 9. Estabelecer processos de avaliação e revisão

  Estabelecer o processo de avaliação.

  Estabelecer o processo de revisão.

  Documentar e partilhar os processos de monitorização, avaliação e 
revisão.

PASSO 10. Traduzir revisões em ajustes ao planeamento operacional

  Planear reuniões anuais envolvendo todos os principais intervenientes 
relevantes para traduzir dados de progresso e revisão de 
desempenho em ações corretivas aos planos operacionais.
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Anexos

ANEXO 1. Exemplo de cronologia e responsabilidades para 
as fases “Analisar” e “Planear” 

Cronologia Processo típico para os primeiros 12 meses Agência 
responsável

1º mês ENVIO DE PEDIDO: Governo solicita assistência à 
Organização Mundial de Saúde (OMS).

Governo

COORDENAR EM TRÊS NÍVEIS DA OMS: Sede, 
Representação Regional e Representação Nacional.

OMS

CLARIFICAR FUNÇÕES: Se parceiros de desenvolvimento 
adicionais estiverem envolvidos, esclarecer e documentar 
as funções de todos os parceiros.

OMS, governo e 
parceiro de 
desenvolvimento

ESTABELECER COMUNICAÇÃO: Estabelecer lista de 
endereços eletrónicos entre todos os parceiros e a OMS, 
para partilha de informações.

2º mês PLANEAR DETALHES DO PROCESSO DAS QUATRO FASES: 
Acordar o processo, orçamento, prazo e funções.

Governo e OMS 
em conjunto 

IDENTIFICAR COORDENADOR: Elaborar contrato e 
informação para o coordenador. 

OMS, governo e 
parceiro de 
desenvolvimento

3º mês INICIAR ANÁLISE: Envio do formulário-tipo da Ferramenta 
de Análise da Situação dos Cuidados para a Saúde da 
Visão (ECSAT) para o governo.  

OMS

ESTABELECER Grupo Técnico de Trabalho (TWG): 
Estabelecer TWG para orientação técnica durante o 
processo das quatro fases.

Governo

4º mês IMPLEMENTAR ECSAT: Reunir informação – conduzido de 
forma conjunta pelo governo, TWG e coordenador.

Governo e 
coordenador

5º mês ELABORAR O RELATÓRIO: Primeiro esboço do relatório a 
ser enviado ao governo após 4 semanas do fim da 
implementação do ECSAT. 

Coordenador

6º mês REVER RELATÓRIO: O governo partilha relatório com o 
TWG e intervenientes relevantes a fim de fornecer feedback 
ao coordenador para finalização. 

Governo e OMS 

PREPARAR PARA O PLANO ESTRATÉGICO: Governo prepara 
processo de planeamento e estabelece o grupo de 
definição do plano estratégico dos cuidados para a saúde 
da visão e quadro de monitorização. 

Governo 

7º mês PROJETO DO PLANO ESTRATÉGICO: Primeiro esboço do 
plano a ser submetido ao governo. Este período pode 
incluir: 

Governo e 
coordenador
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Cronologia Processo típico para os primeiros 12 meses Agência 
responsável

Um evento de diálogo político durante o qual as 
conclusões da análise da situação são partilhadas e o 
governo expressa compromisso com os cuidados para a 
saúde da visão. 

Governo

Financiamento e orçamentação do plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão. Se for necessário realizar 
despesas, o Governo deve identificá-las precocemente 
durante o processo de planeamento e fornecer contributos 
significativos para o exercício de contabilização das 
despesas e determinar se é necessário um consultor para o 
financiamento da saúde. 

Governo e 
coordenador

Desenvolvimento da quadro de monitorização dos 
cuidados para a saúde da visão. Isto pode ocorrer durante 
ou imediatamente após a elaboração do plano 
estratégico.

Governo e 
coordenador

8º mês CONSULTA SOBRE O PLANO ESTRATÉGICO DOS CUIDADOS 
PARA A SAÚDE DA VISÃO: Governo promove consulta sobre 
projeto de plano estratégico dos cuidados para a saúde 
da visão. 

Governo e OMS 

9º mês FINALIZAR PLANO ESTRATÉGICO DOS CUIDADOS PARA A 
SAÚDE DA VISÃO E QUADRO DE MONITORIZAÇÃO: 
Governo incorpora feedback no primeiro esboço do plano 
estratégico. 

Governo, OMS e 
coordenador

10º mês FINALIZAR O PLANO ESTRATÉGICO DOS CUIDADOS PARA A 
SAÚDE DA VISÃO E O QUADRO DE MONITORIZAÇÃO: 
Governo conduz processo de aprovação final do Plano 
Estratégico dos Cuidados para a Saúde da Visão.

Governo 

11º mês ADOTAR O PLANO ESTRATÉGICO DE APOIO: Governo 
promove aprovação/subscrição do plano estratégico dos 
cuidados para a saúde da visão e quadro de 
monitorização, pelo ministro e/ou parlamento 
competentes. Imprimir e divulgar cópias.

Governo 

12º mês IMPLEMENTAR PLANO: Iniciar a implementação do plano 
estratégico dos cuidados para a saúde da visão, através 
da coordenação e desenvolvimento dos planos de 
trabalho do governo e dos intervenientes relevantes dos 
cuidados para a saúde da visão.

Introdução do processo cíclico de planeamento, ação e 
revisão anuais ou bienais.

Governo, parceiros 
de 
desenvolvimento e 
OMS
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ANEXO 2. Lista dos 31 componentes dos cuidados para a 
saúde da visão avaliados no ECSAT

Liderança e governação

1. Liderança, coordenação e constituição de coligações para os cuidados 
da saúde da visão.

2. Integração dos cuidados para a saúde da visão na legislação, políticas 
e planos.

3. Integração dos cuidados para a saúde da visão em sectores e 
programas relevantes.

4. Reorientação dos serviços dos cuidados para a saúde da visão para 
cuidados primários para a saúde da visão nos cuidados de saúde 
primários.

Financiamento

5. População abrangida por mecanismos de financiamento dos cuidados 
para a saúde da visão.

6. Âmbito e espectro de intervenções, serviços e produtos assistivos dos 
cuidados para a saúde da visão incluídos no financiamento da saúde.

7. Financiamento dos cuidados para a saúde da visão e despesas out-of-
pocket.

Força de Trabalho e infraestruturas

8. Disponibilidade da força de trabalho.

9. Formação e competências da força de trabalho.

10. Planeamento e gestão da força de trabalho.

11. Regulação dos serviços refrativos e óticos.

12. Mobilidade, motivação e apoio à força de trabalho.

13. Infraestruturas e equipamentos dos cuidados para a saúde da visão.

Informação

14. Dados dos sistemas de saúde sobre disponibilidade e utilização de 
serviços dos cuidados para a saúde da visão. 

15. Informação sobre os resultados e a qualidade dos serviços dos 
cuidados para a saúde da visão.

16. Dados baseados na população sobre a prevalência e tendências das 
condições da saúde da visão e deficiência visual.

17. Utilização da evidência para tomada de decisão e planeamento.

Prestação de serviços – acesso

18. Equidade da cobertura de serviços dos cuidados para a saúde da visão 
entre grupos de população desfavorecidos.

19. Serviços dos cuidados para a saúde da visão ao nível primário.

20. Serviços dos cuidados para a saúde da visão prestados pela 
comunidade.

21. Serviços integrados dos cuidados para a saúde da visão pediátricos.
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22. Serviços cirúrgicos integrados de cataratas.

23. Serviços integrados dos cuidados para a saúde da visão diabéticos.

24. Serviços refrativos e óticos integrados.

25. Serviços integrados de reabilitação da visão e baixa visão.

Prestação de serviços – qualidade

26. Extensão de serviços dos cuidados para a saúde da visão que são 
prestados em tempo útil e de forma continuada, com práticas eficazes de 
referenciação.

27. Extensão de serviços dos cuidados para a saúde da visão que são 
centrados nas pessoas, flexíveis e que envolvam os pacientes na tomada 
de decisões.  

28. Aceitabilidade e adesão dos serviços dos cuidados para a saúde da 
visão.

29. Até que ponto as intervenções dos cuidados para a saúde da visão são 
baseadas em evidências.

30.Segurança dos serviços dos cuidados para a saúde da visão.

31. Responsabilização a todos os níveis pelo desempenho dos cuidados 
para a saúde da visão.
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ANEXO 3.  Visão geral das ferramentas da OMS específicas 
para as condições

Ferramenta para Avaliação da Diabetes e da Retinopatia Diabética 
da OMS (TADDS)

Visão geral 

A diabetes é uma epidemia crescente de preocupação para a saúde 
global. Os países devem planear o rastreio de pessoas com diabetes e a 
prestação de cuidados, desde a promoção da saúde ao tratamento com 
medicamentos. Diabetes, mesmo quando sob controlo, tem consequências 
significativas que podem afetar gravemente uma pessoa que vive com a 
doença. 

A retinopatia diabética afeta os olhos e é uma consequência a longo prazo 
da diabetes. Se não for detetada ou não for tratada, a retinopatia 
diabética pode levar a cegueira irreversível. A prevenção da perda de visão 
por esta condição requer uma resposta dos sistemas de saúde, incluindo a 
integração com os cuidados para a diabetes, a cooperação de 
profissionais, a disponibilidade de equipamentos e a educação dos 
doentes. 

A Ferramenta de Avaliação da Diabetes e da Retinopatia Diabética da 
OMS destina-se a ajudar os países a realizar uma análise de situação para 
obter informações essenciais para avaliar: 

a. A disponibilidade atual de serviços;

b. O nível de cooperação entre profissionais; e 

c. O nível de educação das pessoas que vivem com diabetes.

Ferramenta para a Avaliação dos Serviços de Glaucoma da OMS 
(TAGS)

Visão geral 

Entre as doenças oculares prioritárias, o glaucoma ocupa uma posição 
importante. Embora seja uma das principais causas de perda de visão que 
é comum em todos os países, a doença permanece indetetada  na maioria 
das pessoas. Uma vez diagnosticada, muitas vezes é demasiado tarde 
para salvar a visão de uma pessoa; por este motivo é também conhecido 
como “o ladrão silencioso da visão”.

A Ferramenta para a Avaliação dos Serviços de Glaucoma da OMS 
destina-se a ajudar os países a realizar uma análise de situação para obter 
informações essenciais para avaliar: 

a. A disponibilidade atual de serviços;

b. A disponibilidade de recursos humanos qualificados; e 

c. A disponibilidade de equipamentos para tratar.
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Ferramenta para a Avaliação de Serviços de Erros Refrativos da OMS 
(TARES)

Visão geral 

Os erros refrativos não são doenças oculares, mas condições da saúde da 
visão em que as imagens visualizadas estão desfocadas, resultando em 
dificuldade em ver nitidamente objetos distantes ou próximos. Os três tipos 
básicos de erros refrativos são a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. 
Além disso, a presbiopia causa uma perda gradual da capacidade de ver 
objetos próximos; no entanto, ao contrário dos três tipos básicos de erros 
refrativos, a presbiopia ocorre naturalmente, devido ao processo de 
envelhecimento. Os serviços de erro refrativo são muitas vezes excluídos ou 
não priorizados no planeamento do serviço dos cuidados para a saúde da 
visão. 

A Ferramenta para a Avaliação de Serviços de Erros Refrativos da OMS apoia 
o desenvolvimento de serviços através da realização de uma análise da 
situação a: 

a. Avaliar a disponibilidade atual de serviços; e 

b. Definir lacunas a colmatar para assegurar o acesso universal aos 
cuidados refrativos.

Ferramenta para a Avaliação de Serviços e Sistemas de Reabilitação da 
OMS (TARSS)

Visão geral 

A reabilitação da visão é vital para garantir que as pessoas com deficiência 
visual possam ter participação plena em aspetos sociais, económicos, 
políticos e culturais da vida.  Muitos países enfrentam obstáculos significativos 
à prestação de serviços de reabilitação visual, de tecnologia assistiva, e 
assistência e apoio a pessoas com deficiências visuais irreversíveis. As 
barreiras comuns incluem um número insuficiente de profissionais 
devidamente treinados, ausência de instalações e equipamentos e falta de 
integração e descentralização de serviços. 

A Ferramenta para a Avaliação dos Serviços e Sistemas de Reabilitação da 
OMS destina-se a assistir os países na realização de uma análise situacional 
para obter informação essencial sobre: 

a. Avaliar a disponibilidade atual de serviços; e

b. Identificar as lacunas que precisam de ser colmatadas para assegurar o 
acesso universal aos serviços de reabilitação.

Para mais detalhes e informações sobre as ferramentas acima descritas, 
contacte o representante nacional, regional ou a sede da OMS (https://www.
who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss).

https://www.who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss
https://www.who.int/health-topics/blindness-and-vision-loss
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ANEXO 4. Delineamento das quatro estratégias do IPEC, 
possíveis ações e pontos finais pretendidos

Estratégia 1.  Envolver e capacitar as pessoas e as comunidades
Envolver e capacitar as pessoas e comunidades envolve proporcionar a oportunidade, competências e recursos que 
as pessoas necessitam para serem utentes articulados e capacitados dos serviços de saúde. Trata-se também de 
abarcar os grupos menos favorecidos e marginalizados da população, a fim de assegurar o acesso universal aos 
serviços.

Ponto final pretendido Nenhuma área geográfica ou grupos populacionais desfavorecidos estão 
excluídos dos cuidados comunitários para a saúde da visão que necessitam.

Uma mistura adequada de programas comunitários dos cuidados para a 
saúde da visão com base nas necessidades da população.  Os programas 
destinam-se a criar sensibilização, incluem serviços de rastreio e estão 
integrados num vasto leque de outros programas comunitários de saúde.

As desigualdades na cobertura dos serviços dos cuidados para a saúde da 
visão são frequentemente avaliadas, compreendidas e devidamente 
abordadas.

Abordagens estratégicas O que significa? Ações possíveis

1.1 Reforçar a literacia em saúde 
para melhorar a eficácia das 
intervenções e a adesão

A literacia em saúde aperfeiçoada é uma 
componente essencial para capacitar os 
indivíduos e as suas famílias; é crucial para a 
eficácia de muitas intervenções dos cuidados 
para a saúde da visão e, de uma forma geral, 
para a adesão às mesmas. O sector dos 
cuidados para a saúde da visão necessita 
aumentar os seus esforços para proporcionar 
uma educação sólida e eficaz.

Integrar os cuidados para a 
saúde da visão em 
programas de saúde 
comunitária mais amplos; 
desenvolver programas de 
literacia para os cuidados 
para a saúde da visão para 
os utentes e suas famílias.

1.2 Abranger populações 
desfavorecidas para assegurar o 
acesso universal aos serviços de 
saúde

Abranger populações desfavorecidas é da 
maior importância para assegurar o acesso 
universal aos serviços de saúde. É essencial 
para a realização de objetivos sociais mais 
amplos, como a equidade, a justiça social e a 
solidariedade; e promove a coesão social. Exige 
ações a todos os níveis do sector da saúde.

Identificar grupos 
desfavorecidos; tornar os 
serviços convenientes e 
culturalmente seguros; apoiar 
serviços de proximidade e 
sensibilização;  regularmente 
rever equidade.
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Estratégia 2.  Reorientar o modelo de cuidados para priorizar os serviços de cuidados primários e 
comunitários
Reorientar o modelo de cuidados para priorizar os serviços de cuidados primários e comunitários significa garantir 
que os serviços dos cuidados para a saúde da visão eficientes e eficazes são prestados através de modelos de 
cuidados que priorizam os serviços de cuidados primários e comunitários. Os cuidados de nível primário podem 
atender às necessidades dos cuidados para a saúde da visão de um grande número de pessoas ao longo do seu 
curso de vida, incluindo as condições que normalmente não causam deficiência visual.

Ponto final pretendido Os serviços de cuidados primários para a saúde da visão são parte integrante 
dos cuidados de saúde primários em todo o país. 

Estão implementados quadros de orientação do âmbito e o tipo dos cuidados 
para a saúde da visão prestados ao nível primário, incluindo formação da 
força de trabalho, medicamentos essenciais para cuidados para a saúde da 
visão e sistemas de referenciação eficazes.

Os pacientes, incluindo os mais desfavorecidos, têm acesso a cuidados para a 
saúde da visão acessíveis e de qualidade fora das clínicas oftálmicas e 
hospitais. 

Áreas urbanas e rurais são igualmente servidas.

Abordagens estratégicas O que significa? Ações possíveis

2.1 Construção de sistemas 
baseados em cuidados primários 
fortes que incluem cuidados para 
a saúde da visão

Os cuidados primários constituem o nível de 
um sistema de saúde que proporciona entrada 
no sistema para todas as novas necessidades e 
e problemas relacionados com todo o tipo de 
condições incomuns ou invulgares, e coordena 
ou integra os cuidados prestados em outros 
lugares ou por outros. A maioria das condições 
da saúde da visão pode ser abordada no nível 
primário e os serviços dos cuidados para a 
saúde da visão precisam de ser totalmente 
integrados a este nível do sistema de saúde 
para melhorar o acesso ao serviço, sem 
lacunas geográficas.

Serviços de cuidados primários fortes são 
essenciais para chegar a toda a população e 
assegurar o acesso universal aos serviços. Para 
tal, é necessário assegurar um financiamento 
adequado, formação apropriada e ligações a 
outros serviços e sectores. Dependendo da 
conceção e maturidade do sistema de saúde 
no país, as estratégias podem incluir a 
integração dos serviços de cuidados primários 
para a saúde da visão nos centros de saúde 
primários ou instalações dos cuidados 
primários para a saúde da visão autónomos. 
Os cuidados primários para a saúde da visão 
podem incluir serviços de promoção, 
prevenção, diagnóstico, de tratamento e de 
reabilitação. 

Aumentar a dotação 
orçamental dos cuidados 
primários para a saúde da 
visão; priorizar o 
desenvolvimento de recursos 
humanos para cuidados de 
nível primário; reforçar os 
sistemas de referenciação a 
partir do nível primário.

2.2 Definição de prioridades de 
serviço baseadas nas 
necessidades ao longo da vida

A definição da prioridade dos serviços baseada 
nas necessidades ao longo da vida, pode ser 
realizada com a ajuda do Pacote de 
Intervenções dos Cuidados para a Saúde da 
Visão,  disponibilizado nos diferentes níveis do 
sistema de prestação de cuidados de saúde, 
abrangendo a totalidade do curso da vida. 

Utilizar o Pacote de 
Intervenções dos Cuidados 
para a Saúde da Visão da 
OMS para o planeamento de 
serviços dos cuidados para a 
saúde da visão.
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2.3 Inovar e incorporar novas 
tecnologias para partilhar 
informação, rastrear a qualidade 
e abranger comunidades remotas

As novas tecnologias de informação e 
comunicação permitem novos tipos de 
integração e partilha de informação. Quando 
utilizadas adequadamente, podem assegurar 
a continuidade da informação, rastrear a 
qualidade e abranger comunidades 
geograficamente isoladas.

Integrar soluções de saúde 
eletrónica comprovadas 
(e-health) ou de saúde móvel 
(m-health) para melhorar a 
comunicação entre os 
prestadores, o acesso e a 
frequência.
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Estratégia 3.  Coordenação de serviços dentro e em todos os sectores
A coordenação de serviços envolve a coordenação dos cuidados para a saúde da visão em torno das necessidades 
e preferências das pessoas em todos os níveis de cuidados, bem como a promoção de atividades para integrar 
diferentes prestadores de cuidados de saúde e criar redes eficazes entre a saúde e outros sectores. A coordenação 
centra-se na melhoria da prestação de cuidados através do alinhamento e harmonização dos processos dos 
diferentes serviços dos cuidados para a saúde da visão. A coordenação é, em primeiro lugar, uma questão de 
governação e liderança.

Ponto final pretendido O conceito e a prática dos cuidados centrados nas pessoas são amplamente 
compreendidos em todas as áreas da saúde.

A prestação dos cuidados para a saúde da visão é frequentemente adaptada 
à medida das necessidades e prioridades dos pacientes e da sua família.

Estreita participação com programas e prestadores conexos para planeamento 
e coordenação de serviços dos cuidados para a saúde da visão a nível 
nacional. 

Continuo entre cuidados para a saúde da visão e outros serviços, onde as 
transições ocorrem suavemente num alto nível de frequência.

Abordagens estratégicas O que significa? Ações possíveis

3.1 Coordenação dos cuidados 
prestados ao indivíduo

A coordenação dos cuidados abrange uma 
série de estratégias que podem alcançar uma 
melhor continuidade dos cuidados e melhorar 
a experiência dos serviços do utente, 
particularmente durante as transições de 
cuidados. O ponto focal para a melhoria é a 
prestação de cuidados ao indivíduo, com 
serviços coordenados em torno das 
necessidades do indivíduo e dos seus 
familiares.

Desenvolver modelos para 
gestão de casos, baseados 
em cuidados em equipa.

3.2  Coordenação de programas 
conexos (saúde e não saúde) e 
prestadores

A coordenação de programas e prestadores 
conexos inclui a ponte entre as barreiras 
administrativas, informativas e de 
financiamento com os sectores dos cuidados 
de saúde e entre prestadores relevantes para os 
cuidados para a saúde da visão. 

Reforçar a coordenação com 
os serviços neonatais 
(rastreio), saúde infantil 
(rastreio, deteção, gestão), 
doenças não transmissíveis 
(promoção, rastreio, diabetes, 
envelhecimento).

3.3 Coordenação dos cuidados 
em todos os sectores conexos

A coordenação bem-sucedida dos cuidados 
para a saúde da visão envolve múltiplos atores, 
dentro e fora do sector da saúde.

Reforçar a coordenação com 
a educação (rastreio, 
promoção), laboral 
(prevenção de lesões, 
promoção), sector privado 
(serviços refrativos e óticos). 
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Estratégia 4.  Criar um ambiente capacitador
As três estratégias acima descritas só se tornarão operacionais se estiverem em vigor ambientes que reúnam os 
diferentes intervenientes relevantes para empreender uma mudança transformadora. Esta tarefa envolve um 
conjunto diversificado de processos para levar adiante as mudanças necessárias nos quadros legislativos e a 
reorientação da força de trabalho que presta cuidados para a saúde da visão.

Ponto final pretendido Os cuidados para a saúde da visão estão incluídos no planeamento de saúde 
mais alargado e têm em conta as necessidades atuais e futuras da população 
no país. 

A legislação e os quadros políticos englobam todos os aspetos dos cuidados 
para a saúde da visão e proporcionam a governação e a direção necessárias.

Indicadores básicos dos cuidados para a saúde da visão nacionais integrados 
no sistema de informação da saúde.

Dados dos cuidados para a saúde da visão baseados na população 
periodicamente recolhidos como parte de inquéritos de saúde mais amplos ou 
inquéritos autónomos aos cuidados para a saúde da visão. 

Um número adequado (nem demasiado elevado ou baixo) de pessoal dos 
cuidados para a saúde da visão disponíveis, independentemente das áreas 
geográficas.

Os cuidados para a saúde da visão estão integrados num planeamento mais 
alargado da força de trabalho de saúde e têm uma abordagem direcionada 
para satisfazer as necessidades do setor.

Abordagens estratégicas O que significa? Ações possíveis

4.1 Reforçar a liderança e a 
governação

A concretização dos objetivos do plano 
estratégico depende da capacidade dos 
intervenientes relevantes – humanos e 
financeiros – de liderar e governar os cuidados 
para a saúde da visão. O reforço da 
governação dos cuidados para a saúde da 
visão e a capacidade de liderança devem, 
portanto, ser uma prioridade. Esta é a 
responsabilidade do governo, embora os 
intervenientes relevantes também possam 
ajudar. Estabelecer um quadro político forte e 
uma narrativa convincente para a reforma é 
importante para construir uma visão 
partilhada, bem como definir como essa visão 
será alcançada. O desenvolvimento de uma 
cultura organizacional que apoie a 
monitorização e avaliação, a partilha de 
conhecimentos e a procura de dados na 
tomada de decisões é também um pré-
requisito para uma mudança transformadora. 

Incluir os cuidades para a 
saúde da visão em planos e 
políticas da saúde; 
estabelecer alvos e 
estratégias, e um quadro de 
monitorização e avaliação; 
criar uma clara governação e 
a responsabilidade pelos 
cuidados para a saúde da 
visão; construir capacidade 
técnica e competências na 
liderança e cuidados para a 
saúde da visão; criar redes 
dos cuidados para a saúde 
da visão, parcerias e alianças 
para os cuidados para a 
saúde da visão.

4.2. Reforçar a integração dos 
cuidados para a saúde da visão 
nos sistemas nacionais de 
informação da saúde 

O sistema nacional de informação da saúde 
abrange três domínios: (i) determinantes para a 
saúde; (ii) capacidade e desempenho dos 
sistemas de saúde (entradas, saídas e 
resultados); e (iii) estado da saúde (impacto). Os 
cuidados para a saúde da visão necessitam de 
ser integrados em todos os domínios para 
permitir um planeamento eficaz e medir a 
mudança ao longo do tempo.

Utilize o Menu dos Indicador 
dos Cuidados para a Saúde 
da Visão da OMS para incluir 
indicadores no sistema de 
informação da saúde; 
recolher dados baseados nas 
instalações da saúde, incluir 
dados de desempenho.
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4.3 Fortalecer a força de trabalho 
dos cuidados para a saúde da 
visão

Os desafios que os recursos humanos 
enfrentam incluem escassez global, má 
distribuição dos trabalhadores, atrito, 
desequilíbrios na composição de competências 
e, por vezes, regulamentação inadequada. A 
entrada em vigor do IPEC não será possível, a 
menos que as ineficiências da força de trabalho 
dos cuidados para a saúde da visão sejam 
eliminadas. Deve ser dada atenção especial na 
reorientação da força de trabalho dos 
cuidados para a saúde da visão para a 
mudança da abordagem aos pacientes, 
utilizadores e comunidades, estar mais aberto 
a trabalhar em equipas, usar os dados de 
forma mais eficaz, e estar disposto a inovar na 
sua prática.

Utilizar o Quadro de 
Competências da Força de 
Trabalho para a Saúde da 
Visão da OMS para 
desenvolver uma abordagem 
baseada em competências 
para os recursos humanos 
para cuidados para a saúde 
da visão; abordar má 
distribuição, motivação, 
delegação de competências, 
cuidados centrados nas 
pessoas, e apoiar o pessoal 
baseado em localidades 
rurais.
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ANEXO 5. Processos comuns de garantia da qualidade que 
podem ser considerados

Avaliação e ajustemento da qualidade dos dados (DQAA). Identificar e 
contabilizar os enviesamentos devido a relatórios incompletos, imprecisões 
e não-representatividade é essencial e aumentará consideravelmente a 
credibilidade dos resultados. Este processo tem múltiplos passos e inclui: (i) 
avaliação da completude da comunicação por instalações e distritos; (ii) 
avaliação da exatidão dos denominadores subnacionais da população 
(frequentemente obtidos a partir das projeções do instituto nacional de 
estatísticas); (iii) exatidão das estimativas de cobertura a partir de dados 
comunicados; (iv) análise sistemática dos valores dos indicadores 
baseados em instalações e no inquérito às famílias; e (v) ajustamento dos 
valores indicadores, utilizando métodos transparentes e bem 
documentados. O DQAA deve ser conduzido com base regular. O quadro 
de monitorização dos cuidados para a saúde da visão deve especificar as 
instituições responsáveis pelo processo. 

Um sistema de avaliações das instalações dos cuidados para a saúde 
da visão, incluindo uma avaliação da prontidão do serviço combinada 
com uma revisão de registos. Isto servirá para colmatar lacunas críticas nos 
dados sobre a prestação de serviços, bem como para verificar a qualidade 
dos dados de rotina das instalações. Uma avaliação das instalações pode 
ser realizada numa amostra de instalações, a fim de rever de forma 
independente a qualidade dos dados dos cuidados para a saúde da visão 
e o estado da prestação de serviços. A avaliação pode ser combinada com 
uma revisão dos registos para apurar a completude e a qualidade dos 
relatórios, comparando os resultados com os dados agregados a nível 
distrital, provincial e nacional. A avaliação das instalações pode ser 
efetuada anualmente, dependendo das necessidades e dos recursos 
disponíveis.

Formação regular do pessoal e prestação de feedback de rotina ao 
pessoal a todos os níveis sobre a completude, fiabilidade e validade dos 
dados.

Um comité funcional de acompanhamento e avaliação dos Cuidados 
para a Saúde da Visão a nível nacional, que se reúne regularmente e 
apoia controlos de garantia da qualidade dos dados a nível das 
instalações, pode ajudar a aumentar a credibilidade do sistema de dados 
e relatórios.

O estabelecimento de um repositório de dados e informações como 
recurso partilhado a nível nacional, subnacional e distrital constitui um 
passo importante na melhoria das práticas de informação e na 
capacitação de análises de dados de elevada qualidade. 
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ANEXO 8. Breve descrição dos benefícios de algumas 
ferramentas-chave de apoio à decisão 

Os boletins de resumo da saúde geralmente contêm informações sobre 
os principais indicadores da saúde numa área específica do programa. A 
informação é geralmente apresentada em tabelas e gráficos com texto 
explicativo. Os boletins resumidos contêm muitas vezes grandes 
quantidades de informação compiladas a partir de diferentes fontes de 
dados. Esta informação geralmente não é interpretada no contexto de 
tomada de decisão específica, e recomendações para alterações 
programáticas não fornecidas. No entanto, são uma forma importante de 
apresentar dados sintetizados que fornecem uma imagem geral do estado 
da saúde num determinado país. Tipicamente, são mais bem orientados 
para gestores de programas e outros decisores com um conhecimento 
aprofundado da área específica do programa. 

Boletins de relatórios sobre o estado de saúde reportam indicadores-
chave da saúde num país específico ou área de programa. Um boletim de 
relatório é diferente de um resumo da saúde, na qual reporta menos 
indicadores de saúde e compara os progressos atuais de um alvo, ou às 
tendências do boletim de relatórios anteriores. É desenvolvida uma 
classificação para transmitir o sucesso do programa na realização do 
objetivo específico ou na melhoria da progressão em cada indicador da 
saúde ao longo de um período de tempo, a fim de permitir uma 
comparação direta entre relatórios. A classificação é geralmente 
representada para combinar com o sistema de classificação comum para 
o país específico. A classificação fornece aos decisores uma indicação 
simples se um serviço específico ou indicador de saúde necessita, ou não, 
de atenção.

Os resumos de políticas destacam as recomendações de tomada de 
decisão num formato de 2-6 páginas. O formato típico identifica um 
problema, propõe uma solução e apresenta uma recomendação 
convincente e exequível. É utilizada linguagem não académica e são 
recomendadas imagens, citações, fotografias e itens. A evidência de 
suporte também é destacada. Este formato é ideal para transmitir 
recomendações políticas específicas baseadas em evidência.

Os painéis de dados apresentam visualmente dados críticos na forma de 
resumo para que as decisões possam ser tomadas rapidamente. Os 
painéis digitais dão uma perspetiva abrangente sobre o estado atual de 
um projeto no contexto de métricas pré-determinadas para esse projeto. 
Os painéis de dados estão ligados a uma base de dados para que os 
utilizadores possam alterar as entradas-chave, para observarem como 
afeta o que é exibido no painel de dados, e para que possam aprofundar 
os dados de origem, a fim de entender as relações que vêem no painel de 
dados. Os paineis de dados ajudam na gestão das grandes quantidades 
de dados que estão a ser recolhidos pelos programas de saúde, 
rastreando as principais métricas do programa e exibindo tendências. Isto 
permite que os utilizadores identifiquem problemas e direcionem atividades 
específicas de acompanhamento para melhorar os serviços.

A codificação de cores é uma estratégia usada para agrupar dados e 
sugerir ações. As cores mais frequentemente utilizadas para semáforos 
(vermelho, verde e amarelo) são usadas para retratar uma ação. Os 
intervalos numéricos específicos são pré-determinados para cada cor e 
indicador, com base no progresso para um alvo programático. Esta técnica 
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permite que os decisores vejam de forma simples, se são necessárias 
medidas em torno de um indicador específico. Existem semelhanças entre 
esta estratégia e a classificação encontrada nos boletins de relatórios de 
saúde.
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