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PREFÁCIO

O presente documento orienta as comunidades, os movimentos e os parceiros a ‘pensar em grande’, 
concebendo e redimensionando sistemas de Monitorização Conduzida pela Comunidade (CLM) que apoiam 
activamente a supervisão a nível nacional. Mais do que meros beneficiários dos serviços, as comunidades 
são agentes de mudança, oferecem uma experiência valiosa, conhecimento específico e liderança em 
governação, implementação e supervisão. Estas estão em melhor posição para monitorizar a disponibilidade, 
a acessibilidade, a aceitabilidade, capacidade de sustentar o custo, a qualidade, e de reivindicar melhorias. 
Através do conhecimento colectivo e da liderança, as comunidades desenvolvem soluções que são mais 
aceitáveis para os beneficiários.

Nos últimos anos, tem havido um crescente interesse em CLM, porque as partes interessadas concluíram que 
modelos de cima para baixo dificilmente apresentam um quadro completo das realidades locais. Para o Fundo 
Mundial, a CLM é um aspecto do espectro geral de envolvimento da comunidade. Esta proporciona uma via 
crítica que identifica e remove os estrangulamentos no envolvimento e retenção de pessoas ao longo dos 
processos de prevenção e tratamento do HIV, Tuberculose (TB) e Malária. O imenso valor da recolha de dados 
por parte da comunidade pode ser visto no tipo de informação e observações resultantes da CLM que, muitas 
vezes, diferem amplamente dos resultados dos processos de monitorização realizados pelos governos.

A consciencialização e o interesse em melhorar o apoio a CLM tem vindo a crescer por parte do Fundo Mundial 
e no seio dos parceiros técnicos, incluindo a Parceria Stop TB e a ONUSIDA. Isto reflecte-se numa série de 
consultas globais, incluindo o relatório do Grupo de Referência de Avaliação Técnica do Fundo Mundial (TERG) 
de 2019, que concluiu que a “CLM está a ser subutilizada”, tendo apelado para a sua ampliação, enquanto os 
sistemas de dados da comunidade são reforçados e ligados aos sistemas nacionais de informação, de modo a 
melhorar o acesso a serviços de qualidade.

Ainda assim, a CLM não é aplicada sistematicamente em muitos países, figurando apenas como pequenas 
iniciativas ou actividades. Embora o financiamento seja um grande obstáculo, a concepção de iniciativas 
de CLM desenvolvidas localmente à escala certa tem sido um grande desafio. O presente guia consolida 
o aconselhamento técnico sobre todas as fases da implementação da CLM e oferece conselhos práticos e 
valiosos, e lições aprendidas por parte dos actuais profissionais com o propósito de lidar com esses desafios
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PARTE I INTRODUÇÃO

O Plano Estratégico do Fundo Mundial de luta contra a SIDA, Tuberculose e Malária e as estratégias dos 
parceiros para as doenças específicas designadamente o HIV, Tuberculose (TB) e Malária reconhecem todos 
o papel decisivo dos Sistemas de Saúde Resilientes e Sustentáveis (RSSH), muito particularmente no que 
respeita ao Fortalecimento dos Sistemas Comunitários (CSS), incluindo a CLM para a melhoria da equidade, 
acesso e qualidade dos serviços de saúde, para alcançar a Cobertura Universal de Saúde e acelerar o fim das 
epidemias.

De três em três anos, o Fundo Mundial emite cartas de dotação aos países elegíveis detalhando as suas 
respectivas dotações de financiamento e convida os Mecanismos Nacionais de Coordenação (CCM) a 
elaborarem e apresentarem os pedidos de financiamento. O Fundo Mundial através de seu manual de 
estrutura modular7 priorizou o módulo CSS e forneceu exemplos de intervenções de CLM aceitáveis no 
módulo RSSH mais amplo. O quadro modular providencia aos países o ímpeto necessário para priorizar e 
investir em CLM juntamente com outras prioridades de fortalecimento de sistemas e de combate ao HIV, 
Tuberculose (TB) e Malária. No entanto, existem informações simplificadas e limitadas que podem permitir às 
comunidades compreender melhor a CLM e como efectuar a sua integração nos pedidos de financiamento.

Quem pode usar este guia?

Este guia técnico pode informar as organizações da sociedade civil, a nível de base e a outros níveis, às 
comunidades, os CCM e consultores, sobre como conceber, custear e implementar correctamente a CLM, 
como uma das principais intervenções no âmbito do módulo CSS do Fundo Mundial. Pode também informar 
a outros parceiros de implementação, incluindo grupos e redes comunitárias; organizações da sociedade civil, 
movimentos, activistas, Beneficiários Principais (PR), Sub-beneficiários (SR) de subvenções do Fundo Mundial 
e os parceiros de implementação do Plano de Emergência do Presidente dos EUA para Alívio da SIDA 
(PEPFAR), entidades governamentais, provedores e organizações de assistência técnica; os defensores da 
sociedade civil, os Mecanismos Nacionais de Coordenação (MCC) e outros órgãos de supervisão e tomada 
de decisões.

A elaboração do presente guia levou em conta a vasta experiência dos mecanismos de CLM existentes 
implementados por organizações locais no Malawi, Serra Leoa, Tanzânia, Uganda e Zâmbia com o apoio de 
vários parceiros de financiamento, incluindo a USAID e o Fundo Mundial. Além disso, os autores usaram os 
seguintes recursos:
• Community-based monitoring: An Overview, The Global Fund, May 2020
• The Stop TB Partnership: Community-based monitoring of the TB response, using the OneImpact digital 

platform OneImpact Investment Package)
• Expertise France: Report on Community Health Observatories
• PEPFAR: Community-Led Monitoring Tools Community Led Tools https://www.pepfarsolutions. org/

tools-2/2020/3/12/community-led-monitoring-implementation-tools
• FRONTLINE AIDS: REACT User Guide for documentation and monitoring of human rights https://

frontlineaids.org/resources/react-user-guide/
• ITPC’s Regional Community Treatment Observatory in West Africa and the Missing the Target
• French 5% Initiative: https://www.initiative5pour100.fr/sites/default/files/ressource- 

doc/2019-10/Community-health-observatories-capitalization_0.pdf
• ITPC, Community-Led Monitoring and Advocacy for Health (PDF)

• ITPC, Community-Led Monitoring and Advocacy for Health (PDF)  

7  Modular Framework Handbook, The Global Fund, October 2019

INT INTRODUÇÃO ON 
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PARTE I PARTE I COMPREENDER A 
MONITORIZAÇÃO CONDUZIDA 
PELA COMUNIDADE 

1.1 O que é a Monitorização Conduzida pela Comunidade (CLM)?

A Monitorização Conduzida pela Comunidade (CLM) é também 
frequentemente designada Monitorização Baseada na Comunidade 
(CBM) e é definida pelo Fundo Mundial como “Mecanismos que os 
usuários de serviços ou as comunidades locais utilizam para recolher, 
analisar e usar informações continuamente para melhorar o acesso, a 
qualidade e o impacto dos serviços, e para responsabilizar os provedores 
de serviços e os tomadores de decisões”2.

Os mecanismos CLM proporcionam aos usuários de serviços e às 
comunidades uma plataforma para a recolha de dados qualitativos e 
quantitativos, e usam-nos para avaliar a disponibilidade, acessibilidade, 
aceitabilidade, equidade e qualidade dos serviços que recebem, e 
essas informações são usadas para responsabilizar os provedores de 
serviços e os tomadores de decisões. A importância da CLM encontra-
se resumida neste curto vídeo contido do website do Fundo Mundial. 
https://www.theglobalfund.org/en/video/2020-04-15-community-based-
monitoring/

Outros parceiros, incluindo o Programa Conjunto das Nações Unidas 
para o HIV/SIDA (ONUSIDA), a Parceria Stop TB, Fazer Recuar a Malária, 
o Ministério Federal Alemão para a Cooperação e Desenvolvimento 
Económico e a Cooperação Suíça para o Desenvolvimento, o PEPFAR, 
a Iniciativa Francesa de 5%, a sociedade civil internacional e algumas 
entidades do sector privado também reconhecem os mecanismos de 
CLM como uma das intervenções no contexto de CSS que contribuem 
para estruturas e serviços seguros, baseados nas necessidades, 
acessíveis e de alta qualidade, necessários para pôr fim às epidemias e 
desenvolver sistemas de saúde resilientes e sustentáveis (RSSH).

A CLM reconhece que as comunidades têm atributos únicos que 
podem ser aprimorados e aproveitados para melhorar a planificação e a 
prestação de serviços de saúde a nível comunitário. Entre elas estão a 
capacidade de efectuar a advocacia eficazmente, desempenhar o papel 
de “agentes de vigilância”, utilizar a sua experiência para aconselhar 
sobre o que funciona e o que não funciona. As comunidades são 
implementadoras eficazes de testes e rastreio, apoio à adesão, redução 
do estigma, responsabilização social e muitos outros serviços3.

Em última análise, a CLM exige a responsabilização do governo e 
dos provedores de serviços não estatais com relação à resposta às 
necessidades dos beneficiários visados; consolida o envolvimento e a 
apropriação da comunidade; preenche as lacunas de informação do 
sistema de saúde pública; responde aos direitos humanos e às barreiras 
relacionadas com o género; monitoriza os orçamentos; e previne 
a ruptura de stock e a expiração dos produtos. Isso é conseguido 
principalmente através da recolha rotineira de dados para determinar 
as lacunas na prestação de serviços; e para responder às limitações 
identificadas na qualidade dos serviços, tais como a existência de 
trabalhadores da saúde, a ruptura do stock de produtos, o género e as 
barreiras aos serviços relacionadas com os direitos humanos. A CLM 
também é uma questão de

 responsabilização dos provedores de serviços pelos seus serviços, 
incluindo o governo (Ministério da Saúde), e os parceiros não 
governamentais responsáveis pela implementação nas unidades 
sanitárias e a nível comunitário. Ao fazê-lo, a CLM cria “defensores 
comunitários da garantia de qualidade” que identificam e documentam 
lacunas e limitações em termos de equidade, acesso e qualidade 
da prevenção, serviços de tratamento e desafios que afectam 
negativamente a prestação de serviços; e usa as informações para 
influenciar e defender mudanças positivas e melhorias a todos os níveis, 
nomeadamente a reforma das políticas a nível das unidades sanitárias, 
da localidade, distrital, regional, provincial e nacional; e também pode 
ser usada para fundamentar a tomada de decisões e a concepção de 
programas nacionais de combate ao VIH, Tuberculose e a Malária.

Quem se beneficia da CLM? No contexto do HIV, Tuberculose e 
Malária, os beneficiários a nível comunitário podem incluir pessoas 
que vivem e são afectadas por estas doenças, populações-chave 
e vulneráveis especificamente em relação ao HIV e TB que são 
responsáveis pelas taxas de incidência e de prevalência elevadas 
ou pela maioria dos casos não identificados. As populações-chave 
e vulneráveis4 em relação ao HIV incluem as trabalhadoras do sexo, 
pessoas com deficiência, homens que fazem sexo com homens, 
transexuais, pessoas que injectam drogas e os seus movimentos ou 
redes, forças de segurança, mulheres, raparigas adolescentes e mulheres 
jovens e a juventude. Estas podem variar de acordo com o contexto dos 
países. Dentre as populações-chave afectadas pela tuberculose contam-
se os mineiros, os trabalhadores do sector da saúde, os prisioneiros, 
os habitantes dos bairros pobres nas zonas urbanas e os pobres das 
zonas rurais5. As populações de alto risco de contrair a malária incluem 
as mulheres grávidas, os bebés, as crianças com menos de 5 anos de 
idade, pacientes que Vivem com o HIV, migrantes e populações móveis6.

Por que as várias formas e rótulos da CLM? Os mecanismos de 
CLM geralmente diferem dependendo do país, dos seus objectivos e 
dos parceiros de implementação. Por exemplo, um projecto no Malawi 
apoiado pela USAID e implementado pelo Instituto Pakachere para a 
Saúde e Desenvolvimento (PAKACHERE) implementa um mecanismo 
de CLM focado na monitorização da qualidade dos serviços prestado 
às trabalhadoras do sexo nos distritos alvo, tem a designação de 
Inquérito de Satisfação do Cliente. Na Zâmbia e no Malawi, a Iniciativa 
Comunitária para a Tuberculose, HIV/SIDA e Malária+ Plus e a Rede do 
Malawi de Líderes Religiosos Que Vivem com ou estão Pessoalmente 
Afectados pelo HIV/SIDA (MANERELA), implementaram pilotos de 
CLM, que monitorizavam a qualidade e o acesso aos serviços pelas 
PVHIV em unidades sanitárias específicas de uma zona, com apoio da 
Coligação Internacional de Preparação para o Tratamento (ITPC). Estes 
mecanismos de CLM são designados “Observatórios de Tratamento 
Comunitário”, enquanto o Movimento da Sociedade Civil contra a 
Tuberculose (CISMAT) na Serra Leoa monitoriza a qualidade e o acesso 
aos serviços pelas pessoas afectadas pela TB.

A CLM NÃO é monitorização e avaliação: A CLM não deve 
ser equiparado à monitorização e avaliação de rotina feita pelos parceiros 
de implementação, incluindo os PR e os SR que envolvem as comuni-
dades para obter as suas percepções e feedback sobre os serviços que 
lhes são prestados. Qualquer outra iniciativa que utilize técnicos de re-
colha de dados que não sejam provenientes da comunidade de usuários 
de serviços, incluindo as Pessoas Que Vivem com o HIV (PVHIV), Popu-
lações-Chave (KP), pessoas afectadas pela TB, comunidades afectadas 

2. Community-based monitoring: An Overview, The Global Fund, May 2020
3. Stop TB Partnership, Meaningful Participation of TB Communities in National Planning
4. https://www.theglobalfund.org/en/key-populations/
5. http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/FINAL%20Declaration%20on%20the%206. Right%20of%20People%20Affected%20by%20TB%2013.05.2019.pdf
6. https://www.who.int/malaria/areas/high_risk_groups/en/
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O Fundo Global e a ONUSIDA, a Parceria Stop TB, 
Fazer Recuar a Malária, a Iniciativa Francesa de 
5%, o PEPFAR e o Ministério Federal Alemão para 
a Cooperação e Desenvolvimento Económico e 
a Cooperação Suíça para o Desenvolvimento são 
alguns dos parceiros de assistência financeira e 
técnica que priorizaram o apoio à concepção e 
implementação dos mecanismos de CLM.

pela malária, não constitui CLM. O objectivo geral da CLM é empoderar 
e capacitar as comunidades como detentoras de direitos e agentes da 
mudança para promover a equidade, o acesso e a qualidade na prestação 
de serviços de saúde a nível comunitário. Isto é alcançado através da 
capacitação e da subsequente monitorização e documentação da expe-
riência em primeira mão dos utilizadores de serviços sobre os obstáculos 
ao acesso e à qualidade dos serviços; e utilizando as informações para a 
advocacia com vista a influenciar as melhorias na prestação de serviços.

O Fundo Mundial, e o Programa Conjunto das Nações Unidas para o HIV/
SIDA (ONUSIDA), a Parceria Stop TB, Fazer Recuar a Malária, a Inicia-
tiva Francesa de 5%, o PEPFAR e o Ministério Federal Alemão para a 
Cooperação e Desenvolvimento Económico e a Cooperação Suíça para 
o Desenvolvimento são alguns dos parceiros de assistência financeira e 
técnica que priorizaram o apoio à concepção e implementação dos me-
canismos de CLM. 

1.2. PRINCÍPIOS DA MONITORIZAÇÃO 
CONDUZIDA PELA COMUNIDADE (CLM)
i. A CLM é uma questão de empoderamento 

comunitário
O empoderamento comunitário é um processo de renegociação do po-
der, para criar mudanças sociais e políticas e adquirir maior controlo. Este 
aborda os determinantes sociais, culturais, políticos e económicos da 
saúde e cria parcerias com outros sectores na busca de soluções7. A CLM 
envolve a sensibilização e capacitação das comunidades para conhece-
rem os respectivos direitos (Conheça os seus direitos) no âmbito das epi-
demias (Conheça a sua epidemia), e para compreenderem os programas 
e subvenções; A CLM tem a ver com a planificação, monitorização, orga-
nização, assertividade e competências de advocacia, de modo a serem 
agentes da mudança efectiva e cumpridores de deveres nas respectivas 
comunidades. Esses conhecimentos incluem as barreiras biomédicas, 
comportamentais e estruturais à prestação de serviços de saúde; e indi-
cadores relevantes para o respectivo mecanismo de CLM.

ii. A monitorização conduzida pela 
comunidade é conduzida e orientada 
pela comunidade

A ONUSIDA define as organizações de gestão comunitária como as que 
“são conduzidas pelas comunidades e/ou pelas pessoas que servem e a 
quem prestam contas em primeiro lugar”8. Neste sentido, as comunidades 
podem ser equiparadas aos beneficiários efectivos do programa. Em 
muitos contextos, inclusive em ambientes operacionais desafiadores, as 
organizações não-governamentais de base e as organizações baseadas 
na comunidade são parte integrante das organizações de gestão comu-

nitária. As organizações de gestão comunitária incluem organizações 
conduzidas por populações-chave (KP).

“Conduzida e orientada pela Comunidade” significa que as PVHIV, as 
pessoas afectadas pela TB e as comunidades afectadas pela Malária 
devem ser parte integrante da decisão de criação de mecanismos de 
CLM e devem participar significativamente a todos os níveis – incluindo 
na definição dos objectivos, na definição do que a CLM irá monitorizar, 
na selecção dos técnicos de recolha de dados, e no registo das infor-
mações. Por último, o seu envolvimento holístico deverá implicar uma 
participação significativa na análise e interpretação ou na compreensão 
da informação recolhida, e na sua utilização para a advocacia, tomada 
de decisões, definição de prioridades, mudança de políticas e melhoria 
do programa.

iii. A CLM é objectiva e transparente
Os mecanismos de CLM defendem o princípio da imparcialidade e 
neutralidade. As organizações de gestão comunitária que são imple-
mentadoras activas de intervenções e provedoras de serviços não se 
qualificam como potenciais implementadoras de CLM. Isso porque tais 
organizações são “subjectivas” e haveria “conflito de interesses”. Isso 
poderia afectar a eficácia e credibilidade geral do mecanismo de CLM. A 
advocacia pode não fazer sentido porque o implantador em situação de 
conflito não pode advogar em causa própria para mudar as coisas que já 
se considera que estão sob o seu controlo. A CLM também promove uma 
cultura de troca de informações que reflecte as necessidades das comu-
nidades afectadas para a tomada de decisão ideais em matéria de saúde.

iv. A CLM baseia-se na colaboração e conta 
com a participação activa de várias 
partes interessados

A CLM é um mecanismo conduzido pela comunidade, objectivo e de co-
laboração, realizado pelas comunidades, de forma independente ou em 
colaboração com provedores de serviços e outros possíveis parceiros, 
como investigadores, académicos e centros de estudos. Os provedores 
de serviços podem ser unidades sanitárias, clínicas ou organizações da 
sociedade civil a nível da base e que prestam serviços a nível comunitá-
rio.

Quando um mecanismo de CLM é implementado como uma iniciativa 
de colaboração entre a organização de gestão comunitária, as unidades 
sanitárias e outros provedores de serviços, a relação deve ser cordial, 
mutuamente benéfica e livre de desconfiança. A confiança é criada quan-
do todas as partes interessadas estão claramente informadas sobre os 
processos de CLM durante as suas fases de planificação, para assegurar 
o consenso. As partes interessadas relevantes consistem nas unidades 
sanitárias, todos os profissionais de saúde a nível sub-nacional (distrito/
localidade/província), equipas de gestores da saúde, polícia e outras 
agências de aplicação da lei, membros do parlamento, membros dos 
órgãos legislativos, gabinetes interligados a nível nacional e Membros 
dos Mecanismos Nacionais de Coordenação (CCM), incluindo as suas 
comissões de supervisão. O envolvimento das partes interessadas deve 
começar logo no princípio ou durante o lançamento do mecanismo de 
CLM,durante a implementação e em fóruns de divulgação ou advocacia 
em torno das conclusões da CLM.
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O objectivo da CLM é estimular 
acções positivas e correctivas 
que melhorem o acesso, a 
aceitação e a qualidade dos 
serviços de saúde.

v. Monitorização Conduzida pela 
Comunidade é orientada para a acção e 
é transformaciona

O objectivo da CLM é estimular acções positivas e correctivas que 
melhorem o acesso, a aceitação e a qualidade dos serviços de saúde. O 
feedback deve sempre procurar ser construtivo. A CLM avalia as práti-
cas de saúde actuais para identificar, documentar e comunicar lacunas 
identificadas dentro de um período de tempo razoavelmente curto. Ela 
transforma as constatações em acção de advocacia a vários níveis. 
Essas informações podem igualmente revelar se um programa está a 
alcançar os resultados pretendidos.

Os ciclos de feedback para os mecanismos de CLM, ou seja, desde a 
identificação de barreiras e limitações até a advocacia, devem durar entre 
três e seis meses, ou menos. O ciclo de feedback para mecanismos de 
CLM de grande escala que recolhem muita informação pode durar mais 
tempo, mas deve sempre esforçar-se para ser o mais curto possível.

vi. A CLM promove a prestação de contas 
dos investimentos feitos na saúde e 
quanto aos seus resultados

Através da monitorização contínua, os mecanismos de CLM promovem 
a prestação de contas dos investimentos feitos a nível comunitário. Por 
via de acções correctivas e de melhorias, promovem a maximização dos 
benefícios com os recursos investidos e resultados que são críticos para 
o fortalecimento do RSSH e para a criação de impacto 

vii. CLM serve de fonte de informações 
complementares

Os mecanismos de CLM providenciam e geram informações alternati-
vas e complementares através de um processo estruturado que implica 
a recolha de dados de rotina e a monitorização da disponibilidade de 
ferramentas, equipamentos, materiais, provisões e quantidades de me-
dicamentos, bem como de profissionais de saúde com a combinação de 
competências e habilidades necessárias para satisfazer as necessidades 
de saúde da comunidade; a acessibilidade às unidades sanitárias e a 
serviços de saúde, incluindo as barreiras no que diz respeito ao género 
e aos direitos humanos relativamente a serviços em matéria de HIV, TB e 
Malária; a aceitabilidade dos serviços de saúde, ou seja, se os doentes 
são tratados com dignidade e confiança suficientes para promover a 
adopção dos serviços e a adequação dos serviços de saúde.

A CLM amplifica a voz das comunidades e dos beneficiários dos 
serviços através de um processo estruturado e construtivo, com ciclos 
de feedback curtos que conduzem a melhorias no acesso, aceitação e 
qualidade dos serviços de saúde.
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CICLO DE FINANCIAMENTO

PART II 
2.1 Integração da CLM nos Pedidos de Financiamento: Considerações Gerais

No cumprimento do seu mandato, o Fundo Mundial é guiado pelo ciclo de financiamento 
que detalha os seus principais processos e os respectivos prazos. O financiamento da 
Monitorização Conduzida pela Comunidade pode ser aprovado se for solicitado ao abrigo 
do Módulo dos Sistemas Resilientes e Sustentáveis para a Saúde (RSSH) como uma 
prioridade para o fortalecimento dos Sistemas Comunitários. Por isso, é importante que 
as comunidades estejam informadas sobre o Ciclo de Financiamento do Fundo Mundial e 
optimizem todas as oportunidades para integrar a CLM.

2.2 O Ciclo de Financiamento

Os processos do Fundo Mundial são facilmente previsíveis porque são guiados por 
um ciclo de financiamento sequencial. É importante ter em conta os pontos de entrada 
para a integração da CLM. Estes incluem análises de programas nacionais, processos 
de planificação estratégica, processos de supervisão da CCM e várias interacções com 
o Fundo Mundial, tais como os pedidos de financiamento, a concessão de subvenções, 
repetições TRP, interacções com o Comité de Aprovação de Subvenções e, se aprovado, 
como uma medida de reprogramação durante a implementação da subvenção, entre outros.

PARTE II INTEGRAR A CLM NOS 
PEDIDOS DE FINANCIAMENTO  
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a. Análises do Programa Nacional 

Relevância: Os planos estratégicos nacionais (NSP) para o HIV/SIDA, 
Tuberculose e Malária fornecem dois pontos de entrada primários para 
a integração dos mecanismos de CLM nos Pedidos de Financiamento 
ao Fundo Mundial, nomeadamente as análises do programa NSP e os 
subsequentes processos de formulação do NSP. Os NSP são avaliados 
rotineiramente a meio da sua implementação através da Avaliação 
Intercalar (MTR). As avaliações intercalares conferem aos países a 
oportunidade de reflectirem e de fazerem o balanço dos progressos 
registados em relação aos planos e de influenciarem o restante período de 
implementação. Por exemplo, se a Estratégia cobria o período de 2018 a 
2020, a avaliação intercalar seria realizada após 18 meses, ou seja, depois 
de Junho de 2019, para influenciar a implementação até 2020. No final 
do período de implementação, ou seja, em 2020, é realizada a Análise do 
Programa Nacional.

Oportunidades  
Tanto as avaliações intercalares bem como as avaliações dos 
programas proporcionam pontos de entrada importantes para 
a CLM. Elas determinam em que medida os resultados foram 
alcançados – por exemplo, se as populações-chave e prioritárias 
continuaram a receber cuidados e se existiam lacunas na prestação 
e acesso aos serviços. Sempre que existam lacunas e barreiras, deve 
ser recomendada a criação ou o reforço dos mecanismos de CLM, 
visto que facilitam a identificação contínua dessas lacunas e barreiras 
e apresentam evidências para a advocacia de melhorias e alterações 
correctivas.

Ao realizarem as análises dos programas, os Conselhos Nacionais 
de Combate à SIDA (NACC), os Programas de HIV, TB e Malária, os 
MCC e a sociedade civil devem garantir que as informações geradas 
a partir dos mecanismos de CLM sejam vistas como fontes de dados 
críticos que possam contribuir para o processo de análise.

É particularmente importante que a sociedade civil e as comunidades 
participem no diálogo nacional, nas avaliações intercalares e do 
programa de NSP, para dar feedback e reafirmar a importância dos 
sistemas comunitários como um componente integrante do sistema 
de saúde do país. É igualmente importante que as comunidades 
dialoguem dentro de suas próprias circunscrições e contribuam 
para fortalecer os sistemas comunitários no âmbito da construção 
de sistemas resilientes e sustentáveis para a saúde (RSSH). A 
sociedade civil e as comunidades devem assegurar que as suas 
respectivas estratégias nacionais para doenças específicas incluam 
recomendações explícitas sobre o reforço dos sistemas comunitários, 
incluindo a necessidade de mecanismos de monitorização conduzida 
pela comunidade, como uma das suas intervenções.

b. Elaboração de Planos Estratégicos 
Nacionais (NSP)

Relevância: A participação da sociedade civil e das comunidades nas 
sessões de diálogo consultivo iniciadas durante a análise dos programas 
das doenças deve continuar durante a elaboração e validação dos planos 
estratégicos subsequentes. Rotineiramente, a Sociedade Civil (CS) e as 
Comunidades definem as suas respectivas prioridades para inclusão nos 
novos NSP e, por extensão, nos respectivos pedidos de financiamento. 
Ao definir essas prioridades, a CS e as comunidades devem garantir que 
as partes interessadas considerem o feedback e as conclusões geradas 
por vários mecanismos de CLM para contribuir para o processo de 
priorização.

Oportunidades  

   
Da mesma forma, a sociedade civil e as comunidades devem 
assegurar que os seus planos estratégicos nacionais para doenças 
específicas:
• Identificam o fortalecimento dos sistemas comunitários 

como um componente integral dos sistemas resilientes e 
sustentáveis para a saúde.

• Propõem intervenções para o fortalecimento dos sistemas 
comunitários, entre os quais a adopção de mecanismos de 
CLM.

A menção clara da CLM no âmbito do CSS nos planos estratégicos 
é fundamental, uma vez que as prioridades nos pedidos de 
financiamento são retiradas dos NSP, e as intervenções não 
priorizadas podem não ser consideradas para financiamento.

c. Formulação do Pedido de Financiamento

Relevância: De três em três anos, o Fundo Mundial anuncia um 
novo ciclo de financiamento. O ciclo começa quando o Fundo Mundial 
comunica os limites máximos das dotações aos mecanismos nacionais 
de coordenação (CCM) e aconselha sobre as áreas de enfoque/ênfase 
para os pedidos de financiamento. Vários guias técnicos estão disponíveis 
no Fundo Mundial, Nações Unidas e outros organismos para orientar 
as comunidades durante os processos de apresentação dos pedidos 
de financiamento. A Plataforma Digital OneImpact desenvolvida pela 
parceria Stop TB é um recurso particularmente útil para a CLM entre os 
financiadores da luta contra a TB. O diagrama abaixo resume as etapas do 
processo de pedido de financiamento.
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Source: The Global Fund

 PEDIDOS DE FINANCIAMENTO PARA ASSINATURA DA SUBVENÇÃO 
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Opportunity
O diálogo consultivo deve prosseguir através do NSP e dos 
processos de pedido de financiamento e continuar a receber dados 
das comunidades através das CLM onde estas existem.

A sociedade civil e as comunidades devem familiarizar-se com 
o quadro modular do Fundo Mundial, especialmente com as 
orientações das páginas 19 e 20 sobre as CSS disponíveis no site 
do Fundo Mundial. No quadro modular actual, os módulos sobre 
CSS RSSH e a redução de barreiras aos serviços de HIV/TB no 
que diz respeito ao género e aos direitos humanos contemplam 
intervenções e actividades de CLM. A CS e as comunidades devem 
usar esta orientação para indicar claramente as intervenções de 
CSS, incluindo a CLM, e garantir que participam no processo de 
planificação do trabalho e de orçamentação para garantir que a CLM 
seja adequadamente refinada e dotada de recursos.

d. Fase de Concessão de Subvenções

Relevância: Após a aprovação dos Pedidos de Financiamento pela 
TRP, os Pedidos de Financiamento passam para a fase de concessão 
das subvenções. Esta fase é realizada principalmente pelos Beneficiários 
Principais (PR) seleccionados, com o apoio e supervisão do CCM, da 
Equipa Nacional do Fundo Mundial e dos parceiros técnicos do país, 
como a ONUSIDA, Organização Mundial de Saúde (OMS), Fazer Recuar 
a Malária, Parceria Stop TB, entre outros. A concessão das subvenções 
é uma fase importante em que se avalia a capacidade dos PR e as 
modalidades de implementação, incluindo a selecção dos SR. É também 
durante esta fase que a estrutura de desempenho, M&A, orçamentos 
detalhados e planos de trabalho são preparados.

Opportunity
A sociedade civil e as comunidades, em especial as do CCM, devem 
dar seguimento às observações do TRP para garantir que, quando 
forem apresentadas observações e feitas perguntas sobre a CLM,
seja um feedback detalhado e adequado e que o Pedido de 
Financiamento seja aprimorado.

e. Pedidos de Repetição do Painel de 
Análise Técnica (TRP) 

Relevância: Assim que os pedidos de financiamento forem 
apresentados pelo CCM, o Secretariado do Fundo Mundial analisa-os para 
aferir a sua integralidade e encaminha-os para o Painel de Análise Técnica 
independente, para apreciação. Se não for tecnicamente adequado, o 
pedido será devolvido ao CCM para reformulação. Mesmo se aprovado, 
alguns pedidos de esclarecimento técnico podem ser apresentados.

Opportunity
A sociedade civil e as comunidades, incluindo as que se encontram 
no CCM, devem assegurar que:
• As modalidades de implementação desenvolvidas incluem 

as organizações conduzidas pela comunidade como 
implementadores, ou seja, sub-beneficários (SR) ou sub-sub-
beneficiários (SSR) dos  mecanismos de CLM.

• Os planos de trabalho e orçamentos detalhados financiam 
adequadamente todos os componentes do mecanismo definido 
da CLM.

A sociedade civil e os representantes das comunidades no 
CCM devem advogar por um financiamento adequado para os 
mecanismos de CLM e salvaguardar a programação segura durante a 
implementação da subvenção.

f. Pedidos de Repetição do Comité de 
Aprovação de Subvenções (GAC)

Relevância: A conclusão bem sucedida da fase de concessão da 
subvenção resulta na conclusão de acordos de subvenção e documentos 
que são depois apresentados ao Comité de Aprovação de Subvenções 
(GAC). Após a sua apreciação, o GAC faz observações, perguntas e 
aponta para áreas que necessitam de esclarecimentos e/ou melhorias, e 
isto é repassado ao CCM para resolução e nova apresentação.
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ANÁLISES DO 
PROGRAMA

ELABORAÇÃO DO 
NSP

FORMULAÇÃO 
DO PEDIDO DE 
FINANCIAMENTO

PAINEL DE ANÁLISE 
TÉCNICA (TRP)

CONCESSÃO DA 
SUBVENÇÃO

COMITÉ DE 
APROVAÇÃO DE 
SUBVENÇÕES (GAC)

• O âmbito da análi-
se do programa

inclui sistemas 
comunitários?

• A análise inclui uma 
avaliação do (i) 
acesso aos serviços 
(ii) qualidade dos 
serviços (iii) barrei-
ras aos serviços no 
contexto de Género 
e Direitos Humanos

• A sociedade civil e 
as comunidades de 
PVHIV, TB, Malária 
e as suas Popula-
ções-Chave estão 
envolvidas de forma 
significativa
em diálogos 
consultivos?

• A análise prevê con-
sultas específicas 
com a sociedade 
civil e/ou com as 
comunidades?

• A análise recomen-
da intervenções 
baseadas na comu-
nidade sobre como 
abordar as ques-
tões de acesso, 
qualidade e barrei-
ras que afectam os 
serviços?

• As OSC e as co-
munidades estão 
envolvidas de forma 
significativa nas 
sessões de consul-
tas e diálogo para o 
NSP?

• Existe um Grupo 
de Trabalho Téc-
nico (GTT) para o 
reforço das res-
postas e sistemas 
comunitários?

• Existe capacidade 
técnica especiali-
zada para apoiar a 
preparação de (i) 
respostas comuni-
tárias e (ii) interven-
ções para o reforço 
de sistemas comu-
nitários, incluindo a 
CLM?

• Existem respos-
tas comunitárias 
explícitas e 
intervenções de
fortalecimento dos 
sistemas remen-
dadas ao nível do 
NSP?

• As OSC e as co-
munidades estão 
envolvidas signi-
ficativamente nas 
sessões de consulta 
e de diálogo? Elas 
estão representadas 
nos GTT?

• O CCM possui 
assistência técnica 
específica para o 
envolvimento da 
comunidade e para 
o fortalecimento dos 
sistemas comuni-
tários?

• Existem respos-
tas comunitárias 
explícitas e 
intervenções de
reforço dos sistemas 
comunitários reco-
mendadas no âmbito 
do Pedido de Finan-
ciamento?

• A CLM está entre 
as intervenções 
recomendadas ao 
abrigo do CSS?

• O seu modelo de 
CLM foi concebido 
detalhadamente e 
possui um orçamento 
de custos?

• Foram recomen-
dados possíveis 
locais para onde os 
mecanismos de CLM 
podem ser expandi-
dos, assim como os 
parceiros de imple-
mentação?

• Alguma das obser-
vações recebidas 
do TRP está re-
lacionada com a 
CLM?

• Existe experiência 
adequada dentro 
do país para res-
ponder às questões 
da CLM?

• Os consultantes 
principais e do 
CSS devem estar 
disponíveis para 
ajudar o CCM a 
responder às ques-
tões relacionadas 
com a CLM

• Que representantes 
da CS e das comu-
nidades incluindo 
os membros do 
CCM participam na 
fase de concessão 
da subvenção?

• Tais participantes 
têm uma compreen-
são adequada da 
CLM?

• Que organizações 
foram propostas 
como implementa-
doras dos mecanis-
mos de CLM?

• As organizações de 
implementação pro-
postas (SR e SSR) 
são organizações de 
gestão comunitária?

• Onde não exis-
tem organizações 
de gestão comu-
nitária,
quais são as mais 
bem colocadas para 
implementar as inter-
venções de CLM?

• Os planos de tra-
balho para a CLM 
estão bem defini-
dos?

• Os mecanismos de 
CLM estão devida-
mente orçados?

• Alguma das obser-
vações recebidas 
do GAC está re-
lacionada com a 
CLM?

• Existe conhecimen-
to técnico especiali-
zado dentro do país 
para responder às 
questões da CLM?

• Os consultantes 
principais e do CSS 
devem estar dispo-
níveis para ajudar 
o CCM a respon-
der às questões 
relacionadas com 
a CLM

TABELA 1: PONTOS DE ENTRADA PARA INTEGRAR A CLM NOS PEDIDOS DE  
FINANCIAMENTO FEITOS AO FUNDO MUNDIAL
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A concepção e o financiamento de mecanismos robustos de CLM são 
factores determinantes para o seu sucesso. A CLM é um processo 
orientado, pelo que possui várias fases interligadas. Esta secção descreve 
como conceber e orçamentar os mecanismos de CLM.

Concepção do mecanismo de CLM: 
Considerações Gerais

A CLM é a mais bem concebida pelas organizações de implementação 
conduzidas pela sociedade civil e pela comunidade. É importante 
capacitar estas organizações e beneficiários sobre os seus direitos como 
pacientes, e equipá-los com competências de planificação, monitorização, 
organização, assertividade e advocacia. Isso cria agentes de mudança 
efectivos e titulares de cargos que podem melhorar activamente a 
prestação de serviços.

O mecanismo de CLM é constituído por sete fases principais e interligadas, 
nomeadamente:

i. 

I. Fase de orientação da comunidade e do governo, empoderamento da 
comunidade, e capacitação

II. Fase de planificação e conceptualização, envolvendo a mobilização e 
entrada da comunidade,

III. Desenvolvimento e pré-teste de software e ferramentas,
IV. Fase de recolha de dados, triangulação, análise e elaboração de 

relatórios,
V. Fase de influência e advocacia,
VI. Fase de seguimento - quando as acções recomendadas pelos 

responsáveis pela tomada de decisões, órgãos de supervisão e 
decisores políticos são acompanhadas dos eventuais implementadores,

VII. Fase de monitorização e análise - em que a implementação de acções 
emergentes e a eficácia do mecanismo de CLM são continuamente 
analisadas e melhoradas.

As fases são lógicas e progressivas, com cada etapa criando as bases 
para a seguinte.

Esta estrutura conceptual descreve o processo de criação e 
implementação do mecanismo de CLM. O processo permite que todos 
os implementadores de CLM reflictam e elaborem planos de trabalho e 
orçamentos detalhados para cada fase, com base nas suas realidades 
locais. O diagrama resume as fases principais da criação e implementação 
de um mecanismo de CLM.

 

Orientação e 
Empoderamento da 
Comunidade e do 

Governo

Planificação e 
conceptualização

de mecanismos de 
CBM

Análise dos
Influência do 

Intervenientes 

Recolha de dados, 
análise, 

(triangulação) e 
elaboração de 

relatórios

Envolvimento e 
Advocacia 

Seguimento e 
Encerramento 

Monitorização e 
Análise dos 
Mecanismos  de 

ESTRUTURA CONCEPTUAL PARA UM 
MECANISMO DE CLM

PARTE III CONCEPÇÃO DA 
MONITORIZAÇÃO CONDUZIDA 
PELA COMUNIDADE (CLM)
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3.1 Fase de Empoderamento da Comunidade 

A fase de empoderamento da comunidade é uma fase fundamental para a criação do mecanismo de CLM, 
já que este garante que as comunidades estejam “prontas para a CLM” e em condições de participar 
significativamente em todas as fases subsequentes. Durante esta fase, as comunidades na capacidade de 
titulares de direitos e o governo imbuído de deveres estão a par da CLM, que é um mecanismo através do 
qual as comunidades podem reivindicar os seus direitos e o governo pode prestar contas. Além disso, as 
comunidades e redes são orientadas e empoderadas sobre os seus direitos, sobre a prevenção e tratamento 
do HIV, TB e Malária e sobre os serviços de saúde que devem esperar. As comunidades também estão 
equipadas com competências de organização e advocacia. Um exemplo da orientação “Conheça os Seus 
Direitos” é a Declaração sobre Pessoas com TB e da Parceria Stop TB que aborda os Direitos das Pessoas 
Afectadas pela TB.

3.2 Fase de Planificação e Conceptualização 

Durante essa fase, todo o mecanismo de CLM deve ser bem ponderado e resumido numa nota conceptual 
e estar pronto para implementação. As principais perguntas a serem respondidas durante esta fase incluem:
a. Quais são os principais objectivos do seu mecanismo de CLM? Ou seja, que barreiras tenciona monitorizar 

e porquê? O enfoque incidirá sobre que populações e intervenções? O nosso mecanismo de CLM 
monitorizará a situação relativamente a uma doença ou adoptará uma abordagem integrada? Por exemplo, 
irá o modelo monitorizar a qualidade dos serviços de VIH para as PVHIV; ou irá monitorizar a qualidade dos 
serviços de HIV, TB e Malária entre as PVHIV? Várias ferramentas podem ajudar os planificadores durante 
esta fase. Um bom exemplo é o pacote de investimento CRG da Parceria Stop TB usado para reforçar os 
direitos humanos, o acesso e a qualidade dos serviços para as pessoas afectadas pela TB, e que pode 
consultar aqui: http://www.stoptb.org/communities/default.asp#CRGIP.

b. Nesta fase, também é importante determinar se existem outras organizações que implementem 
mecanismos de CLM semelhantes. Se existirem, é importante que a comunidade conheça e detalhe a sua 
área de especialização e o que torna o seu mecanismo de CLM diferente; e como a CLM vai colaborar para 
o feedback mútuo e para evitar a duplicação.

c. Será necessária a anuência e a aprovação sob o ponto de vista ético por parte do governo para garantir que 
o mecanismo de CLM seja conduzido de forma responsável, ética e com prestação de contas? Em caso 
afirmativo, é importante que estes processos sejam iniciados cedo e em tempo útil no início do projecto.

d. Como o mecanismo de CLM garantirá a privacidade dos dados e a confidencialidade para garantir os 
direitos e protecções das populações-chave, marginalizadas e vulneráveis?

e. Que experiência a organização tem em relação a CLM? Como será implementada? Será mais prático a 
implementação em regime piloto durante alguns meses ou um ano antes de passar para uma maior escala 
(expandindo para abranger programas inteiros ou outras regiões do país? Que estratégia a comunidade 
usará para implementar efectivamente o mecanismo de CLM? A estratégia deve definir o seguinte:

i. A natureza e o tipo de sociedade civil e organizações comunitárias que se qualificam e estão posicio-
nadas para implementar o mecanismo de CLM.

ii. As necessidades de recursos humanos da sociedade civil e/ou das organizações de gestão comuni-
tária envolvidas na implementação. Estes implementadores principais incluem um Coordenador de 
CLM, um Gestor de M&A, Elaboração de Relatórios e Aprendizagem, Assistentes de Apoio ao Pro-
grama e os que recolhem os dados provenientes das comunidades e usuários de serviços.

iii. Temas cobertos pelo mecanismo de CLM. Estes serão informados sobre os objectivos da CLM. Por 
exemplo, no Malawi, o mecanismo de CLM PAKACHERE tem como enfoque a monitorização do 
acesso e da qualidade dos serviços de HIV para as profissionais do sexo, enquanto o CISMAT na Ser-
ra Leoa monitoriza o acesso e a qualidade dos serviços de TB entre pacientes e sobreviventes de TB. 
Considere a possibilidade de adaptar um modelo de mecanismo de CLM que integre a monitorização 
do HIV, serviços de TB e que possa integrar outros no futuro.

iv. A cobertura geográfica deve ser determinada em função das necessidades, disponibilidade de finan-
ciamento e os objectivos do mecanismo de CLM. Os mecanismos de CLM podem ter como enfoque
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Cada uma destas 
questões-chave é 
desenvolvida mais 
adiante.
Recomenda-se que a 
sociedade civil e
as comunidades não se 
apressem a implementar 
os mecanismos de CLM; 
pois primeiro devem 
planificar e investir na sua 
própria capacitação e na 
concepção
dos mecanismos antes 
de passar para a fase de 
implementação.

v. centros/postos de saúde pública a nível da comunidade e outros provedores de ser-
viços na localidade ou nos distritos/postos administrativos e províncias. É importante, 
no entanto, que uma decisão baseada em evidências com justificação seja tomada 
sobre a razão por que um mecanismo de CLM é recomendado para um determinado 
local. Importa notar qua a CLM deve ser realizada em locais estratégicos identificados 
com base em evidências decorrentes do estudo que apontam para desafios com 
relação ao acesso e à qualidade. Se várias unidades sanitárias tiverem desafios afins, 
uma abordagem gradual pode ser usada para implementar mecanismos de CLM de 
uma para outra entre 12-24 meses. Quando os desafios identificados são resolvidos, 
o mecanismo pode ser retirado gradualmente nesse local e um novo iniciado em 
outros locais ou, se relevante, expandido à escala nacional.

vi. Como será realizada a mobilização e o envolvimento das partes interessadas? Du-
rante esta fase, as comunidades devem estar claras sobre como as principais partes 
interessadas serão identificadas e mobilizadas, influenciadas ou protegidas por via da 
advocacia para apoiar o mecanismo de CLM.

vii. Quem efectuará a recolha de dados?  Os que vão efectuar a recolha dos dados de-
vem de preferência ser identificados entre os beneficiários/ usuários dos serviços a 
nível comunitário. Quais serão os critérios de elegibilidade para os que vão recolher 
os dados? Que remuneração e incentivos irão receber? Quais são os custos directos 
relacionados com a recolha de dados? Por exemplo, subsídio de transporte e/ ou 
de comunicação/ Internet? Todas estas perguntas devem ser respondidas durante a 
fase de planificação e conceptualização. Que soluções digitais e móveis serão utiliza-
das? Os Ministérios da Saúde e da Informação relevantes foram envolvidos, e foram 
obtidas as autorizações? É importante que estas sejam obtidas no início da concep-
tualização. Na maioria dos países, existem leis e regulamentos sobre a privacidade 
dos dados que proíbem a utilização de registos médicos. É importante que todas as 
aprovações necessárias sejam obtidas logo de início.

viii. Qual será o modo e a sua frequência da recolha de dados – em papel ou formato 
digital? Baseado na web ou telemóvel? Os dados serão recolhidos semanalmente 
ou mensalmente? A estratégia também deve detalhar se as plataformas electrónicas 
e/ ou móveis estão prontamente disponíveis para adaptação; ou se precisarão ser 
projectadas e personalizadas de acordo com o contexto.

ix. Quem irá analisar e sintetizar as conclusões dos que recolhem os dados para gerar 
o relatório?

x. Que software será utilizado para a análise de dados? Que capacidades serão neces-
sárias para apoiar a análise de dados?

xi. Qual será o público-alvo para as conclusões do mecanismo de CLM? Quem usará os 
relatórios? E para que fins? Que tipo de relatórios serão gerados?

xii. Quem dará seguimento a cada uma das questões identificadas para garantir que 
sejam tomadas medidas correctivas para melhorar o acesso e a qualidade dos ser-
viços?

xiii. Durante quanto tempo será implementado o projecto do mecanismo de CLM? Será 
um projecto de um, dois ou três anos?

xiv. Como o projecto será sustentado após este período?
xv. Qual será o seu custo provável? Como podem ser feitas economias?

Cada uma destas perguntas importantes é desenvolvida mais adiante. Recomenda-se que a 
sociedade civil e as comunidades não se apressem a implementar os mecanismos de CLM; 
pois primeiro devem planificar e investir na sua própria capacitação e na concepção dos 
mecanismos antes de passar para a fase de implementação.
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A formação permitirá que os que recolhem os dados assinalem 
de imediato questões e lacunas importantes, tais como a 
ruptura de produtos, o encerramento de unidades sanitárias, a 
disponibilidade de infra-estruturas de diagnósticos essenciais e 
quaisquer outras áreas relevantes, dependendo do âmbito ou 
objectivos principais selecionados para a CLM.

3.3 Análise e Interacção com as Partes 
Interessadas. 
Uma vez elaborada a nota conceptual bem concebida e detalhada, 
torna-se crítico mobilizar e apresentar o mecanismo a todas as partes 
interessadas. Para uma maior inclusão, faz-se o mapeamento rápido das 
principais partes interessadas e dos provedores de serviços. Isto ajudará 
a identificar as pessoas focais a todos os níveis, incluindo o Ministério 
da Saúde nas unidades sanitárias, sectores, distritos/localidades, 
regiões e no CCM. Também será útil para identificar prontamente e 
para a advocacia junto de pessoas que, de outra forma, agiriam como 
detractoras do mecanismo de CLM. É igualmente importante determinar 
as funções de cada grupo de partes interessadas. Por exemplo, a nível 
comunitário, os beneficiários terão funções explícitas relacionadas 
com a participação na concepção do programa, recolha de dados e 
apresentação de relatórios. As pessoas focais a nível distrital, provincial 
e nacional, incluindo os representantes do CCM (especialmente o 
comité de supervisão), serão críticas em termos de exercer influência e 
advocacia, início de acções correctivas e durante o seguimento.

Recomenda-se que o mecanismo de CLM crie um comité directivo com 
termos de referência claros que incluirão a análise e a apresentação de 
contribuições, a participação nas acções de advocacia e divulgação das 
reuniões de CLM, assim como a concepção de medidas correctivas. 
A constituição dos membros do Comité Directivo da CLM deve ser 
equilibrada, estratégica e deve-se procurar incluir dirigentes da saúde e 
políticos que apoiam a advocacia. Recomenda-se o lançamento formal do 
mecanismo de CLM para gerar a consciencialização a nível comunitário.

3.4 Capacitação, Desenvolvimento e Pré-
teste de Software & Ferramentas 
No âmbito da capacitação, as comunidades devem ser mobilizadas 
e informadas sobre o pacote e a qualidade dos serviços que podem 
esperar das unidades sanitárias e de outros prestadores de serviços. 
Este conhecimento e a alfabetização são importantes, pois ajudam 
a tirar ilações sobre o que funciona e o que não funciona, ao mesmo 
tempo que agilizam a acção correctiva. Além de sensibilizar os membros 
da comunidade, os que recolhem os dados e outros elementos devem 
receber formação sobre os objectivos, ferramentas da CLM e adquirir 
as competências necessárias para a monitorização e preparação de 
relatórios.

A formação permitirá que os que recolhem dados assinalem de 
imediatamente as questões e lacunas importantes, tais como a ruptura de 
produtos, o encerramento de unidades sanitárias, disponibilidade de infra-
estruturas de diagnóstico essenciais e quaisquer outras áreas relevantes, 
dependendo do âmbito ou objectivos principais seleccionados para a 
CLM.

É importante que o conteúdo da formação e/ou o currículo do técnico 
de recolha de dados sejam elaborados de modo a contribuir para o 
processo. Esta formação deve incluir exercícios práticos de simulação 
sobre a utilização das tecnologias e ferramentas electrónicas que serão 
adoptadas. As perguntas sobre a duração e os locais da formação, ou 
seja, a nível comunitário, distrital ou nacional, devem ser respondidas 
nesta fase. Se estiverem a ser usadas soluções digitais, a OneImpact da 
Parceria Stop TB consulte https://stoptbpartnershiponeimpact.org/ ou 
para o Frontline AIDS REAct consulte o manual do utilizador REAct
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3.5 Recolha, Análise e Comunicação de 
Dados 
Assim que a contratação e a formação dos que recolhem os dados forem 
finalizados, estes devem ser mobilizados para iniciar a recolha de dados. 
A fase de arranque de 1 a 6 meses normalmente requer um apoio intenso 
sobre como recolher, documentar/registar e transmitir informações, 
especialmente se for utilizada a comunicação electrónica e móvel. Os 
problemas pendentes serão indicados nesta fase. Os dados serão 
analisados utilizando os procedimentos definidos na nota conceptual 
do projecto. Pode ser necessário software de análise de dados e 
pessoal formado sobre o seu uso. Uma vez geradas e analisadas 
as constatações, devem ser planificadas reuniões de validação (e 
previamente orçadas) para transmitir informações aos membros da 
comunidade e a outras partes interessadas, resumir a agenda de 
advocacia e discutir como usar as constatações para a advocacia e 
triangulação (apresentar a CLM como fonte adicional) de informações 
disponíveis para os responsáveis pela tomada de decisões. Tais reuniões 
de gestão comunitária viabilizam a apropriação pela comunidade e fazem 
com que os membros se transformem em importantes impulsionadores 
da mudança.

Durante a fase de concepção e planificação, cada mecanismo de CLM 
deve definir a natureza e o tipo de relatório a produzir, bem como a 
frequência de elaboração de relatórios. Os relatórios gerados de forma 
coerente e a intervalos regulares ao longo da vida do mecanismo de CLM 
demonstraram ser mais eficazes do que os cartões de pontuação e as 
avaliações feitas uma só vez. Esses relatórios devem ser breves, usar 
linguagem clara e simples e ser partilhados em formatos que possam 
ser facilmente compreendidos. Devem assinalar lacunas importantes 
(falta de serviços ou produtos), limitações (lacunas e barreiras 
resultantes de factores que não sejam a falta de recursos) e outros 
desafios identificados. Os relatórios devem incluir datas e localizações 
geográficas da proveniência das constatações.
 
Os relatórios de CLM para serem bons devem especificar e resumir as 
constatações a nível comunitário e das unidades sanitárias para que as 
partes interessadas possam seleccionar as pessoas certas para efeitos 
de verificação e seguimento das acções recomendadas. Caso muitos 
locais estejam a implementar a CLM, deve-se produzir uma versão 
consolidada do relatório.

3.6 Exercer Influência e Advocacia
As acções visando exercer influência e de advocacia devem ser 
realizadas através de uma abordagem detalhada que deverá envolver:
• Seleccionar e enumerar observações urgentes e prioritárias e 

levá-las ao conhecimento das unidades sanitárias ou da entidade 
implantadora, do comité directivo a nível distrital, da equipa de gestão 
distrital da saúde e do CCM, quando for o caso. O feedback relevante 
deve ser transmitido à comunidade alvo para que possa implementar 
as mudanças de comportamento necessárias e outras medidas 
correctivas.

• Deverá ser elaborada e acordada nesta fase uma breve agenda 
de advocacia, de preferência no formato de pontos sucintos, que 
identifique as questões prioritárias, as principais mensagens, o 
público-alvo e os canais de comunicação (reuniões de balanço do 
sector da saúde, reuniões oficiais, sessões especiais, campanhas, 
etc.), as ferramentas (redes sociais e a comunicação social, 
campanhas por SMS, cartas, etc.) assim como os prazos, para 
garantir que os membros da comunidade transmitam as mesmas 
mensagens para que a energia colectiva das comunidades seja 
direccionada para os agentes de mudança certos.

• Aplicação ou uso dos relatórios periódicos e consolidados de CLM 
que são gerados.

• Os mecanismos de CLM existentes têm usado cartões de pontuação, 
relatórios formatados, enquanto alguns deles, incluindo o ITPC, 
elaboram relatórios-sombra. http://itpcglobal.org/wp-content/
uploads/2015/02/ MTT11_Research - Report - FINAL.pdf. É importante 
que a CLM se baseie em informações credíveis e verificadas. 
Os relatórios produzidos devem ser amplamente divulgados aos 
usuários e agentes de mudança visados no seio das comunidades 
e redes, espaços da sociedade civil ou do sector da saúde pública, 
incluindo as unidades sanitárias, Ministério da Saúde, CCM, reuniões 
com os parceiros de desenvolvimento e, se necessário, comissões 
parlamentares relevantes ou os escalões mais altos do governo.

• Os relatórios da CLM também devem ser divulgados e considerados 
como fontes integrais de informação ao se realizarem visitas de 
supervisão, fiscalização de rotina, ao se avaliar o desempenho do 
agente de implementação, bem como os beneficiários principais e 
secundários, ao se realizarem as avaliações intercalares e finais, e 
durante a formulação dos NSP, directrizes e pedidos de financiamento.

• Os fóruns de divulgação e advocacia dos relatórios devem 
proporcionar espaço para o público responder às principais questões e 
definir quando as medidas correctivas serão tomadas.

 
3.7 Seguimento, Monitorização e 
Encerramento
Seguimento e Avaliações
As organizações de implementação devem tomar nota dos 
compromissos, prazos e acções de seguimento para garantir que:
• A acção correctiva seja iniciada imediatamente ou, alternativamente, 

alguma comunicação formal e verbal (carta, e-mail ou comunicação 
oral passível de rastreio) ou uma reunião seja rapidamente convocada 
para informar as autoridades relevantes sobre lacunas que ameaçam 
a prestação de serviços de saúde

• A acção correctiva seja concluída dentro dos prazos acordados.
• As notas e os e-mails de agradecimento e apreço sejam escritos às 

autoridades relevantes, sublinhando que os desafios anteriormente 
identificados foram resolvidos e que a prestação de serviços é 
eficiente. Não haverá seguimento adicional a não ser que os desafios 
resolvidos voltem a ocorrer.

Avaliações periódicas (mensais, trimestrais e anuais) do mecanismo de 
CLM devem ser usadas para monitorizar o progresso da implementação, 
identificar e resolver desafios, e continuar a adaptar o mecanismo de 
CLM.

As avaliações anuais participativas envolvendo as organizações 
implementadoras e os usuários de serviços de CLM são particularmente 
recomendadas. As avaliações constituem uma boa oportunidade para os 
beneficiários efectivos e para as comunidades fazerem uso da CLM e do 
seu poder como influenciadores ou promotores de mudanças positivas. 
As avaliações constituem uma oportunidade para documentar as 
melhores práticas, as lições aprendidas e para influenciar a programação 
futura dos mecanismos de CLM.

3.8 Orçamentação dos Mecanismos de CLM
A orçamentação detalhada dos mecanismos de CLM é importante, pois 
garantirá a adequação do financiamento. Em última análise, o custo será 
influenciado pela natureza, tipo e âmbito do mecanismo. A estrutura con-
ceptual da CLM descrita nesta secção pode ser usada como referência 
para o que deve ser orçamentado. A orientação específica para a orça-
mentação dos mecanismos de CLM encontra-se detalhada na tabela 
abaixo.
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COST ITEMS / ACTIVITIES UNITS NUMBER OF 
UNITS

UNIT 
COST 
IN $

TOTAL 
COST 
IN $

I – EMPODERAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COMUNIDADE

1.1 Apoiar as CBO e redes para comunicação
Custos de 
comunicação e 
administração

Número de 
grupos

  

1.2 Apoiar as comunidades para se reunirem e serem sensibilizadas Custo por pessoa
Número de 
pessoas que se 
reúnem

II - PLANIFICAÇÃO E CONCEPTUALIZAÇÃO

2.1 Reuniões de planificação e conceptualização sobre o mecanismo de 
CLM (entre 2 e 4 dias; seleccione itens que são aplicáveis com base na lista 
abaixo)

4 XX

2.1.1 Reembolso de transporte

2.1.2 Almoço

2.1.3 Pacote de reunião (2 chás e 2 águas) dias 4 XX

2.1.4 Ajudas de custo/ alojamento para participantes

2.1.5 Impressão/ artigos de papelaria

2.1.6 Sala de reuniões, LCD e aluguer de sistemas de som

2.1.7 Subsídio de comunicação para os coordenadores das reuniões

2.2 Apoio técnico (honorários de consultoria técnica por dia, se necessário)

dias 15

2.3 VIAGENS E AJUDAS DE CUSTO PARA REPRESENTANTES DAS 
COMUNIDADES E PRINCIPAIS PARTES INTERESSADAS
2.4 Reunião de conceptualização (retiro residencial de 3 dias com representantes seleccionados das comunidades e das principais 

partes interessadas, subsídio de transporte para 20 pessoas)

2.4.1-2.4 X – Os mesmos pressupostos que para as reuniões como indicado 
acima no ponto 2.1

3.2 CLM Support Officers – 1 for each CLM site     

3.3 M & E, Reporting and Learning Officer     

3.4 IT and Internet / Data base security support     
73.5 Data collectors[2] monthly stipend     

SUB-TOTAL     

IV – STAKEHOLDER MAPPING AND ENGAGEMENT      

4.1 Rapid mapping of key stakeholders in each CLM site location (s)     

4.1.1 Research data collectors 
Per researcher per 
day

4.1.2 Meeting to validate information on sites and contacts

4.2 Constitute and make functional steering committee Committee members    

 

A orçamentação baseada em actividades deve ser utilizada como o mé-
todo primário para estimar os custos financeiros da implementação do 
mecanismo durante um determinado período de tempo. As actividades 
devem ser orçamentadas anualmente e os valores desagregados por tri-
mestres para facilitar a sua monitorização, e para a sincronização entre 
diferentes calendários e doadores. Os custos para cada actividade são 
estimados como os custos reais do serviço ou produto; ou, no caso de 
pessoas, o número previsto de pessoas que se beneficiarão do serviço 
multiplicado pelo custo unitário desse serviço

Quando os custos unitários não estiverem prontamente disponíveis em 
termos de preços e o serviço tiver sido realizado no passado, os custos 
totais dos serviços podem ser divididos pelo número de pessoas para de-
terminar o custo por pessoa e esse custo é multiplicado para determinar 
os totais. A orientação específica para a orçamentação dos mecanismos 
de CLM encontra-se detalhada na tabela abaixo.
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PART IV 
4.3 Steering committee orientation workshop     

4.4 Monthly Steering committee and communities’ meetings  As per 2.1 above    

4.5 Launch materials     

4.6 Community Launch – tents, refreshments & transport where applicable     

SUB-TOTAL     

V - CAPACITY AND BUILDING, DEVELOPMENT OF TOOLS

5.1 In-depth orientation of all staff and community data collectors     
85.2 Development / procurement of real time data collection software/apps[3]     

5.3    Purchase of data collection gadgets & their configuration     

5.4 Training of data collectors and simulation exercises for the software/apps 
and gadgets

    

5.5 Ongoing Technical support and security for the software (6 months)     

SUB-TOTAL     

VI – DATA COLLECTION, ANALYSIS AND REPORT

6.1 Stipends for data collection     

6.2 Communication and internet connectivity costs for data collectors     

6.3 Ongoing technical support provided by software/app developers (4.5), IT 
support (2.4) and CLM support assistants (2.2).

    

6.4 Procure data processing computers and their respective software     

6.5 Monthly data review meetings to triangulate and validate the reports 
(select data collectors, CLM support assistants, coordinators) 

 Meetings costs as 
per 2.1 above

   

6.6 Design and layout/ desktop publishing for reports and Printing of info 
graphs of quarterly reports

    

6.7 Quarterly Steering committee meetings to share quarterly reporting and 
agree on an advocacy strategy

    

6.8 Design and layout and printing of annual reports     

SUB-TOTAL     

VII - INFLUENCING AND ADVOCACY

7.1 Community /facility level dissemination and feedback meetings and 
meetings to agree on an advocacy agenda

Meeting costs as per 
2.1 above

   

7.2 Quarterly dissemination and feedback meetings
Meeting costs as per 
2.1 above

   

7.3 Dissemination of quarterly reporting to all stakeholders     

7.4 Budget to support the follow up and implementation of agreed upon 
corrective actions

    

7.5 Budget for multi-level advocacy meetings
Meeting costs as per 
2.1 above

   

SUB-TOTAL     

VIII- REVIEWS

7.1 Quarterly review meetings
 As per 2.1 meeting 
costs above

   

7.2 Annual review meetings and report
  Meeting costs as 
per 2.1 above

   

7.3 TA for annual report      

7.3 End of project evaluation and report     

SUB-TOTAL     

GRAND TOTAL     
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PART IV As trabalhadoras de sexo, muitas 
vezes, caracterizam-se por uma 
grande mobilidade e, em alguns 
casos, deslocam-se para
novas cidades sem acesso a TARV. 
Quando se deslocam a uma unidade 
sanitária, é-lhes informado que 
devem apresentar o cartão de saúde 
para aceder ao TARV. A interacção 
subsequente com as unidades 
sanitárias resultou numa situação em 
que as unidades sanitárias apenas 
pedem às trabalhadoras de sexo para 
partilharem os respectivos números 
de TARV para prosseguirem com o 
seu tratamento!

Para a elaboração deste guia, foram realizadas entrevistas online e 
presenciais com implementadores de mecanismos de CLM da República 
Democrática do Congo (RDC), Malawi, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. Os 
cinco estudos de caso fornecem um instantâneo das suas respectivas 
experiências e lições aprendidas de CLM.

4.1 Lições do Malawi

Instituto de Saúde e Desenvolvimento de 
Pakachere

Instituto de Saúde e Desenvolvimento de Pakachere (Pakachere) é uma 
ONG nacional sediada em Lilongwe, Malawi. Apoia a prevenção, os cui-
dados e o tratamento do HIV entre as trabalhadoras do sexo. Pakachere 
operava anteriormente ao abrigo do Projecto de Ligações e está agora a 
receber apoio directo da USAID através do Programa “Local Endeavors”.

A monitorização baseada na comunidade da Pakachere assume a for-
ma de um inquérito de satisfação do cliente. Ao abrigo desse mecanis-
mo de CLM, a Pakachere utiliza educadoras de pares que são trabalha-
doras do sexo activas (FSW) que recebem orientações para observar e 
documentar questões que afectam a qualidade dos serviços tanto ao ní-
vel de Centros de Apoio (DIC) assim como das unidades sanitárias. As 
educadoras de pares que são trabalhadoras do sexo não entrevistam 
as usuárias dos serviços, e apenas documentam as suas experiências 
pessoais sempre que acedem aos serviços nos Centros de Apoio ou nas 
unidades sanitárias. Elas apresentam as respostas sobre um conjunto 
de questões ligadas ao inquérito sobre a satisfação do cliente, que são 
posteriormente processadas trimestralmente pela Pakachere e utilizadas 
para a advocacia e para a melhoria dos programas a todos os níveis. Nas 
unidades sanitárias, elaboram-se conjuntamente e são acordados planos 
de acção entre o pessoal das unidades sanitárias e da Pakachere para 
responderem aos desafios identificados. Infelizmente, os membros da 
comunidade, ou seja, as educadoras de pares que são trabalhadoras do 
sexo não são envolvidas na análise e no uso da informação para a qual 
contribuíram. Embora este modelo seja agora implementado em quatro 
distritos, a Pakachere não elaborou um relatório trimestral consolidado dos 
quatro distritos onde o mecanismo de CLM é implementado. Não existe 
nenhum inquérito consolidado de satisfação do paciente, mostrando toda 
a série de questões que afectam as trabalhadoras do sexo, o que seria 
útil para a advocacia de alto nível. O seguimento não foi estruturado de 
modo a garantir a implementação dos melhoramentos e do plano de ac-
ção acordados.

Apesar destes e de outros desafios que afectaram o inquérito de satis-
fação do cliente, como o financiamento insuficiente e o acesso limitado 
ao apoio técnico, o mecanismo de CLM foi benéfico para a comunidade. 
As principais melhorias e mudanças ocorridas por causa do inquérito de 
satisfação do cliente incluem:

• Melhoria dos serviços através da identificação e abordagem de 
questões sobre os direitos humanos das trabalhadoras do sexo

• A queda significativa do número de trabalhadoras do sexo 
que acedem aos serviços no Centro de Apoio de Mangochi foi 

investigada através do 
mecanismo de CLM. 
Foi

• apurado que um 
funcionário-chave 
tinha atitudes 
negativas e 
estigmatizava as 
trabalhadoras do 
sexo. Pakachere

• adoptou medidas 
correctivas, incluindo 
a reafectação de todo 
o seu pessoal.

• Maior acesso 
ao TARV: As 
trabalhadoras do sexo são de grande mobilidade e, muitas vezes, 
deslocam-se para novas cidades sem qualquer medicação. Quando 
vão a uma clínica, pedem-lhes o cartão de saúde para aceder 
ao TARV. A interacção subsequente com as unidades sanitárias 
removeu este requisito, e agora apenas pedem às trabalhadoras 
do sexo para partilharem os respectivos números de TARV para 
prosseguirem com o seu tratamento.

• Melhoria da parceria e colaboração entre as unidades sanitárias, 
OSC e a comunidade: Isto foi observado quando se discutiram 
os desafios decorrentes de SGBV e da GBV, incluindo o longo 
tempo de espera e a gestão dos casos com algumas debilidades. 
As unidades sanitárias têm agora uma pessoa focal baseada 
nelas, cujos papéis são amplamente partilhados na comunidade 
de trabalhadoras do sexo, a nível dos Centros de Apoio e com 
membros da comunidade, e nos hospitais. Os sobreviventes da 
violência motivada por questões de género (GBV) têm agora acesso 
a serviços de tratamento, apoio psicossocial de uma forma mais 
estruturada. Como beneficiárias de serviços, as trabalhadoras 
do sexo estão cada vez mais empoderadas e podem expressar 
as suas preocupações sempre que a qualidade dos serviços for 
inadequada.

4.2 Lições da Serra Leoa

A Experiência do Movimento da Sociedade 
Civil contra a Tuberculose (CISMAT)

O Movimento da Sociedade Civil contra a Tuberculose (CISMAT) é uma 
OSC nacional da Serra Leoa. Com o apoio do Fundo Mundial, a CISMAT 
está a implementar um mecanismo de CLM com enfoque na melhoria da 
qualidade dos serviços para os pacientes com TB. A CLM é um mecanis-
mo nacional, implementado em todos os 16 distritos do país, e em mais de 
170 centros de saúde que prestam o tratamento da TB.

O mecanismo de CLM foi concebido para introduzir melhorias no acesso 
e na qualidade dos serviços de TB, e promover a responsabilidade social

PARTE IV CLM: LIÇÕES DE  
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140 community members drawn 
from TB survivors, civil society 
and human rights activists 
were trained as Community TB 
animators (CTAs). 10 -12 CTAs 
are deployed in each district 
with 1 CTA attached to each of 
the 170 DOT/health facilities. The 
CTAs’ main role is to monitor 
and follow up on TB services 
delivery at health facilities and 
communities on a monthly basis 
using paper-based CLM feedback 
tools  

Paul Bangura, 
Ag. Executive Director

i. O financiamento dedicado e adequado para a CLM é fundamental. O financiamento actual cobre principalmente a análise 
de dados e as reuniões com a participação das partes interessadas. Além disso, os membros da comunidade que actuam 
como agentes de recolha de dados não podem realizar esse trabalho em regime de voluntariado. Com financiamento 
adequado, serão feitos investimentos no fortalecimento da recolha e análise dos dados, e no feedback e advocacia.

ii. A CLM consome muito tempo e precisa de pessoal/equipas específicas que se possam dedicar inteiramente a este trabalho 
sem terem de dividir o seu tempo com outras tarefas, muitas vezes, concorrentes.

iii. É essencial uma formação e orientação abrangentes das comunidades e das partes interessadas sobre a CLM.
iv. É importante que os mecanismos de CLM sejam flexíveis para adaptar-se rotineiramente ao contexto dinâmico e às 

necessidades das comunidades
v. A advocacia deve ser planificada e orçamentada. Isto porque algumas constatações observadas através do mecanismo de 

CLM não podem ser resolvidas de forma eficaz a nível das unidades sanitárias
Dr. Mainza Bubala, CIDRZ
 
Dr Mainza Bubala, CIDRZ

LIÇÕES APRENDIDAS

e a maximização dos 
benefícios com os recursos 
aplicados (eficiência, efi-
cácia, equidade, sustenta-
bilidade e economia) nos 
serviços de TB. Isso porque 
a demanda pelos servi-
ços de TB era baixa, com 
muitos casos de perda de 
seguimento (LTFU), enquan-
to os pacientes pagavam 
por serviços que deveriam 
ser gratuitos. Além disso, 
algumas unidades sanitárias 
não estavam bem equipa-
das para prestar cuidados e 
os doentes percorriam lon-
gas distâncias para aceder 
ao tratamento, enfrentavam 

o estigma e a discriminação e eram muitas vezes enviados de volta para 
casa devido a falta de medicamentos.

Com o apoio do Fundo Mundial, pelo menos 140 membros da comuni-
dade dentre os sobreviventes da TB, da sociedade civil e activistas dos 
direitos humanos foram formados como animadores comunitários de 
combate à TB (CTA) . Entre 10 -12 CTA estão afectos a cada distrito com 
1 CTA afecto a cada uma das 170 unidades sanitárias/DOT. A principal 
função dos CTA é monitorizar e fazer o acompanhamento da prestação 
de serviços de TB nas unidades sanitárias e nas comunidades, mensal-
mente, usando ferramentas de Feedback e de Monitorização Conduzida 
pela Comunidade (CLMF) baseadas em papel. As informações são 
enviadas ao coordenador do distrito para posterior apresentação ao 
CISMAT. A análise e a síntese dos dados são realizadas manualmente e 
os relatórios são gerados semestralmente.

Ao implementar o mecanismo de CLM, a CISMAT enfrentou vários desa-
fios de capacidade, incluindo capacidade inadequada de CLM, comuni-
cação e divulgação de relatórios de CLM e atrasos na apresentação de 
relatórios. Por outro lado, significativas

melhorias foram notadas por causa do mecanismo de CLM. Estas 
incluem uma parceria e colaboração mais fortes entre a comuni-
dade da TB e o programa nacional do sector público (NLTCP). As 
comunidades e as OSC estão envolvidas mais significativamente 
na implementação de subvenções do Fundo Mundial e na res-
posta nacional. Os doentes e os sobreviventes da TB foram em-
poderados na qualidade de embaixadores nas suas respectivas 
comunidades e agora sabem onde apresentar queixas relativas à 
prestação de serviços. Desde o início da implementação da CLM, 
as comunidades adquiriram um entendimento mais profundo so-
bre os mecanismos de CLM, conduzidos pela comunidade, en-
quanto a demanda por serviços de TB aumentou, e o número de 
casos de perda de seguimento está a diminuir juntamente com a
situação de estigma, discriminação e ruptura de produtos.

4.3 Lições da Zâmbia
Experiência do Centro de Investigação de 
Doenças Infecciosas (CIDRZ) da Zâmbia
O Centro de Investigação de Doenças Infecciosas (CIDRZ) da Zâmbia é 
uma ONG nacional com sede em Lusaka. O CIDRZ implementou o seu 
mecanismo de CLM no âmbito do Programa de Alcance de Controlo 
de Epidemias (ACHIEVE) do PEPFAR, acelerando o progresso rumo às 
metas de 95-95-95. O mecanismo foi lançado em três unidades sanitárias 
num distrito de Western Province da Zâmbia. Antes disso, o CIDRZ havia 
implementado o Programa de Cuidados de Saúde Centrados no Paciente 
para o HIV, e outros que lhe proporcionaram uma experiência significativa 
de CLM.

Neste projecto, a CLM incidiu sobre os grandes hospitais que aten-
dem muitas pessoas, e com contribuições significativas para os testes, 
inscrição dos doentes no TARV e medição da carga viral. No início do 
projecto, em Abril de 2019, o Hospital Geral Senaga tinha um total de 
2850 pacientes, dos quais apenas cerca de 400 tinham a supressão 
viral. O mecanismo de CLM conduzido pela comunidade (PVHIV) usou o 
feedback dos clientes para compreender melhor os desafios que afectam 
a gestão do VIH e abordar as barreiras da supressão da carga viral, para 
que melhores intervenções pudessem ser concebidas
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Durante o arranque, foram realizadas consultas sobre prevenção, cuidados, e tratamento do HIV, enquanto a 
investigação analisou os problemas da prestação de serviços e da adesão ao tratamento. Foi criado um grupo 
de trabalho para desenvolver um modelo de CLM que considera o contexto local e os poucos recursos 
disponíveis. O CIDRZ sensibilizou e orientou a comunidade, os trabalhadores da saúde
os clientes em TARV, organizou reuniões de planificação com os membros da comunidade, o 
pessoal das unidades sanitárias e o Gabinete do Coordenador Distrital da Luta contra a SIDA.

Actualmente, os membros da comunidade administram os questionários/cartões de pon-
tuação em papel, sobre os indicadores do programa de serviços para os outros beneficiá-
rios, tanto a nível da família como da comunidade. A recolha de dados é feita rotinei-
ramente, dependendo dos indicadores (diariamente, semanalmente ou mensalmente), 
com análises mensal e bimensais dos dados recolhidos. As informações são enviadas, 
analisadas e processadas durante reuniões mensais de feedback com o pessoal das 
unidades sanitárias e com as principais partes interessadas. A análise é manual e anali-
sa cada questionário preenchido, validando o feedback.
A contagem física e o registo das respostas são feitos. Os relatórios de avaliação globais 
são gerados trimestralmente, enquanto os relatórios das avaliações mensais/bimensais 
são elaborados abrangendo indicadores específicos e questões para avaliar o impacto das 
acções realizadas. Em menos de 12 meses, foram observados resultados positivos, incluin-
do aumento da aceitabilidade do serviço pelos clientes e redução dos tempos de espera para 
clientes sem supressão.

Após a introdução de uma clínica separada para a carga viral (VL) elevada, as atitudes dos funcionários 
melhoraram e tornaram-se profissionais e centradas no cliente. Além disso, mais funcionários foram afectos 
ao departamento de TARV após acções de lobbying. A cobertura da VL melhorou e a unidade sanitária
alcançou cerca de 98% de supressão de VL, partindo de 88%, depois de apenas 4 meses de implementação do 
mecanismo de CLM. Também foi melhorada a retenção de clientes de alta VL através de um extenso processo 
de adesão. As lições aprendidas com este mecanismo piloto de CLM foram que:

i. Financiamento dedicado e adequado para a CLM é fundamental. O financiamento actual cobre prin-
cipalmente a análise de dados e as reuniões com a participação das partes interessadas. Além disso, 
os membros da comunidade que actuam como agentes de recolha de dados não podem realizar esse 
trabalho em regime de voluntariado. Com financiamento adequado, serão feitos investimentos no forta-
lecimento da recolha e análise dos dados, e no feedback e advocacia.

ii. A CLM consome muito tempo e precisa de pessoal/ equipas específicas que se possam dedicar inteira-
mente a este trabalho sem terem de dividir o seu tempo com outras tarefas, muitas vezes, concorrentes.

iii. É essencial uma formação e orientação abrangentes das comunidades e das partes interessadas sobre 
a CLM.

iv. É importante que os mecanismos de CLM sejam flexíveis para adaptar-se rotineiramente ao contexto 
dinâmico e às necessidades das comunidades

v. A advocacia deve ser planificada e orçamentada. Isto porque algumas constatações observadas atra-
vés do mecanismo de CLM não podem ser resolvidas de forma eficaz a nível das unidades sanitárias.

4.4 Lições do Uganda
Uganda é um dos países com experiências de mais longa data e mais diversificadas de implementação de 
CLM na região. Este estudo de caso é um somatório das experiências dos mecanismos de CLM implementa-
dos no Uganda por parte de diversos implementadores.
 
Coligação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social 
(HEPS Uganda)
A Coligação para a Promoção da Saúde e Desenvolvimento Social (HEPS Uganda) trabalha com diversos 
usuários de serviços a nível comunitário. O mecanismo HEPS de CLM procura formar e fortalecer uma equipa 
de beneficiários de serviços bem capacitados a nível do distrito (abrangendo uma diversidade de clientes) 
para monitorizar a prestação de serviços. Estas incluem pelo menos 10 pessoas (clientes especializados, mu-
lheres que vivem com o HIV, jovens (rapazes e raparigas), populações-chave (KP), nomeadamente trabalhado-
ras do sexo (FSW), homens que fazem sexo com homens (MSH) e Lésbicas, Bissexual, Intersexuais, Tran-
sexuais e Homossexuais (LBITQ), pessoas que vivem com deficiência, homens e pessoas focais da TB que 
são formadas e instruídas pela equipa nacional em diferentes dimensões. Realizam reuniões trimestrais que 
contribuem com elementos para as reuniões das OSC a nível nacional, realizam avaliações trimestrais usando 
o cartão de pontuação da comunidade ou quaisquer outras ferramentas concebidas pelos dirigentes. A reco-
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lha de dados é feita em papel. As informações são recolhidas através 
da observação directa das unidades sanitárias pela equipa da moni-
torização comunitária, clientes que realizam inquéritos nas unidades 
sanitárias, pessoal que participa nas entrevistas e gestores, organizando 
discussões de grupos focais e através de inquéritos porta-a-porta nas 
comunidades servidas pelas unidades sanitárias. A HEPS tem buscado 
financiamento adicional da COP e de outros para digitalizar o seu me-
canismo de CLM. As informações são depois traduzidas em decisões 
que podem ser postas em prática nas discussões em grupo e sessões 
de interpretação que identificam problemas e fazem recomendações, 
enquanto a disseminação e a advocacia são realizadas pelas partes 
interessadas a todos os níveis, incluindo reuniões com os parceiros de 
implementação a nível regional e nacional, os parceiros de financiamen-
to, os Grupos de Trabalho Técnico (TWG) do Ministério da Saúde (MoH), 
e redes da sociedade civil no país. Todos eles fornecem actualizações 
quase que em tempo real sobre a prestação de serviços e monitorizam 
a implementação dos pontos de acção pelos provedores de serviços. 
As informações recolhidas também contribuem para o Plano Operacio-
nal Nacional Popular (COP) no Uganda.

O financiamento limitado para o mecanismo de CLM ainda é um desafio. 
A HEPS também concluiu que os seus relatórios poderiam ser melhores 
visualizados através de um painel que também fornece informações em
tempo real.

A Rede do Uganda de Jovens Que Vivem 
com o HIV/SIDA (UNYPA)
A Rede do Uganda de Jovens que Vivem com o HIV/SIDA (UNYPA) ajuda 
a melhorar o acesso, a procura e a qualidade dos serviços de saúde entre 
os jovens. A UNYPA utiliza cartões de pontuação no seu mecanismo de 
CLM.

O mecanismo de CLM foi concebido em colaboração com os parcei-
ros de implementação da aliança SRH&R do Programa “Levante-se e 
Fale” (Get Up Speak out - GUSO) mais amplo. As comunidades e os 
utilizadores de serviços não só estiveram envolvidos na recolha de dados 
propriamente dita, como também contribuíram para a sua análise, o que 
resultou na elaboração de uma nota conceptual e de um orçamento para 
o projecto. Outras actividades incluíram reuniões de planificação e sensi-
bilização, mobilização comunitária e a formação dos agentes de recolha 
de dados provenientes da comunidade dos jovens.

Seguiu-se a recolha de dados por parte dos membros da comunidade 
sobre o acesso e a qualidade dos serviços pelos jovens que vivem com 
o HIV, incluindo a AGYW e os jovens. Os dados foram depois analisados 
utilizando os cartões de pontuação.

A disseminação dos resultados da CLM foi feita principalmente através 
de reuniões de feedback com a unidade sanitária responsável, equipas 
de gestão e durante as reuniões de coordenação da saúde no distrito. 
Os resultados também foram partilhados com membros da Youth Allian-
ce, provedores de serviços, equipas da saúde do distrito e parceiros de 
financiamento. As conclusões da CLM foram partilhadas em várias reu-
niões.

Os principais resultados e melhorias atribuídas ao mecanismo de CLM 
incluem a melhoria da prestação de serviços concebidos a pensar nos 
jovens, e a melhoria da qualidade dos serviços, ao mesmo tempo que 
os jovens são reconhecidos e priorizados durante as visitas às unidades 
sanitárias. Estruturas favoráveis aos jovens também foram criadas nas 
unidades sanitárias para aumentar a procura por parte de outros jovens 
no Hospital de Referência de Jinja Referral, que agora possui um centro 
para a juventude bem equipado, e em outras áreas. Outros resultados 
positivos incluem a melhoria da capacidade entre os membros da co-
munidade de identificar lacunas e recomendar acções de advocacia fun-
damentadas; prestadores de serviços mais acolhedores; uma redução 
significativa das rupturas de stock e uma parceria de trabalho melhorada 
entre jovens, a liderança distrital e os prestadores de serviços de saúde. 
As principais inovações incluem o uso de jovens campeões e pares como 
agentes de recolha de dados e de advocacia; e a formação de paralegais 
comunitários que agora apoiam e ligam os serviços para os jovens nas 
comunidades aos serviços jurídicos.

As principais lacunas no mecanismo de CLM incluem a interacção ina-
dequada com outros parceiros de implementação, a falta de indicadores 
claros de CLM para orientar a recolha de informações relevantes, a moro-
sidade na partilha de dados pelos parceiros a nível distrital e as limitações 
em termos de recursos humanos.

Entre as principais lições aprendidas, constam a importância de forne-
cer feedback atempado para remover os obstáculos e ser objectivo (sem 
parcialidade) em todos os momentos. O projecto demonstrou que é pos-
sível assegurar que “ninguém fica para trás”, especialmente os jovens. 
O mecanismo de CLM foi implementado durante um período de um ano 
com o apoio da AIDSFonds.
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4.5 Lições da República Democrática do Congo (RDC)
Club des Amis Damien
O Club des Amis Damien (CAD) é uma OSC nacional da República Democrática do Congo. Com o apoio da Parceria 
Stop TB, no âmbito da iniciativa estratégica para encontrar as Pessoas Desaparecidas com TB, o CAD com a 
orientação estratégica do Programa Nacional de Controlo da TB (PNLT) está a implementar monitorização baseada 
na comunidade utilizando o OneImpact.

O que é o OneImpact? A plataforma OneImpact é um sistema digital de alerta de monitorização de CLM. 
Quando os serviços não estão disponíveis, acessíveis ou são de má qualidade, as pessoas afectadas pela TB 
podem notificar a comunidade e os sistemas de saúde formais usando um aplicativo em tempo real. Uma vez 
comunicado, o mecanismo integrado do ciclo de feedback informa automaticamente os (primeiros) elementos de 
primeira intervenção da comunidade e os programas nacionais de TB sobre as lacunas existentes na prestação de 
serviços através de um painel, para que possam responder e monitorizar rapidamente as tendências, para reduzir o 
fosso do número de pessoas que não conseguem receber cuidados de TB e promover os objectivos dos cuidados 
de saúde universais (UHC), o direito à saúde e à responsabilização na resposta à TB. 

Como funciona? O PNLT e CAD adaptaram e testaram em regime piloto a intervenção OneImpact de CLM 
entre Dezembro de 2018 e Dezembro de 2019. Utilizaram e seguiram uma abordagem de implementação baseada 
na ciência e as fases recomendadas pela Organização Mundial de Saúde contidas no Manual sobre Tecnologias 
Digitais para a TB, nomeadamente: avaliação da viabilidade e das necessidades, adaptação, desenvolvimento 
de soluções, formação e lançamento, recolha de dados e manutenção da solução, e monitorização e avaliação. 
A avaliação das necessidades e da viabilidade revelou que os titulares de cargos nem sempre estão conscientes 
da ligação entre os direitos humanos, TB e a prestação de contas; os titulares de direitos não estão cientes dos 
seus direitos humanos no contexto da TB ou como reivindicá-los, e que os mecanismos de responsabilização que 
permitiriam que as pessoas comunicassem a existência de barreiras e reivindicassem os seus direitos, ao mesmo 
tempo que os responsabilizassem, não estavam disponíveis. Com base nessas lacunas, o PNLT e o CAD adaptaram 
o quadro de CLM da OneImpact da Parceria Stop TB e a solução digital com o envolvimento da comunidade 
afectada. A comunidade afectada identificou várias barreiras ao abrigo da estrutura AAAQ (disponibilidade, 
acessibilidade, aceitabilidade e qualidade), que foram incorporadas no Aplicativo, juntamente com informações 
indicadas e de fácil compreensão sobre a prevenção, tratamento e cuidado da TB para apoiar as pessoas ao longo 
da sua jornada de cura da TB. Com base nas informações fornecidas pela comunidade afectada pela TB, o PNLT 
e o CAD conceberam indicadores de CLM, em sintonia com suas prioridades estratégicas no Plano Estratégico 
Nacional. Em Junho de 2019, o CAD e o PNLT finalizaram a plataforma, lançaram o OneImpact TB Tolongi e 
formaram pessoas afectadas pela TB, trabalhadores comunitários da saúde (elementos de primeira intervenção) na 
rede CAD e enfermeiros e chefes das unidades sanitárias. A recolha de dados teve início em Julho de 2019.

Resultados: Até Dezembro de 2019, a intervenção revelou que 46% das pessoas com TB envolvidas na 
intervenção tinham enfrentado (comunicaram) pelo menos uma barreira. A intervenção também revelou que 89% 
das barreiras comunicadas diziam respeito à qualidade dos serviços, mas que as pessoas também enfrentavam 
barreiras de disponibilidade, acessibilidade, aceitabilidade e acesso.
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Quando cada categoria de barreira na estrutura AAAQ foi subdividida (com base no que foi comunicado 
pelas pessoas afectadas pela TB), o CAD e o PNLT puderam identificar claramente as causas primárias 
das barreiras, que no caso da acessibilidade era a pobreza e uma inobservância da política. Com relação 
à aceitabilidade, as pessoas também afirmaram que o estigma da TB em ambientes familiares (29%) e dos 
cuidados de saúde (23%) era particularmente problemático.

Como os dados foram usados? A nível individual, os elementos de primeira intervenção do 
CAD demonstraram que poderiam validar e coordenar uma resposta a todos os problemas comunicados 
durante uma semana. A nível dos sistemas de saúde, o PNLT e o CAD utilizaram os dados para influenciar 
e formular o Plano Estratégico Nacional (NSP) e o pedido de financiamento dirigido ao Fundo Mundial. 
Abordar os direitos humanos e as barreiras no que diz respeito ao género com foco nas populações-chave 
e vulneráveis à TB são agora focos estratégicos e prioritários do NSP e as actividades para as ultrapassar 
estão incluídas no pedido de financiamento do GF, incluindo a institucionalização da intervenção de CLM 
OneImpact TB Tolongi. 

Satisfação do usuário? Os resultados comparativos da linha de base e do final da avaliação do 
projecto revelaram que todos os 3 usuários (pessoa com TB, trabalhador comunitário da saúde, PNLT) 
recomendam a plataforma na sua perspectiva.

Quais foram as lições aprendidas para justificar a sua expansão?

MAIS 
INFORMAÇÕES?

Pacote de Investimento de 
CLM da Parceria Stop TB

Contactos
Caoimhe Smyth 
caoimhes@stoptb.org

James Malar 
jamesm@stoptb.org
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