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Prefácio
As oportunidades perdidas de vacinação (OPV) incluem qualquer contacto feito com os serviços de 
saúde por uma criança (ou adulto) elegíveis para vacinação, mas que não resultou em o indivíduo 
receber todas as doses da vacina para qua é elegível.

Os programas de vacinação nacionais por todo o mundo continuam a procurar estratégias alternativas 

para explorar os motivos para a estagnação da cobertura da vacinação e para conceberem estratégias 

individualizadas para lidar com os mesmos. Este conjunto de documentos fornece uma estratégia 

adicional caixa de ferramentas de um diretor do programa ao nível nacional ou subnacional. Utilizando 

uma abordagem de métodos mistos com participação, fornece instruções passo-a-passo sobre como 

efetuar uma análise da principal causa dos constrangimentos no programa de vacinação e conceber 

estratégias relevantes para os endereçar. Quando aplicados de modo apropriado, os passos delineados 

nestes guias têm o potencial para resultarem num aumento da cobertura da vacinação e sua equidade, 

bem como numa melhoria da rapidez da vacinação.

A estratégia OPV não deve ser vista como um projecto autónomo ou discreto, mas sim como 

complementar das atuais abordagens de microplaneamento e melhoria de programas tais como a RED 

(Atingir Todos os Distritos). A estratégia OPV é concebida como um esforço de melhoria dos serviços 

em todo o sistema de saúde que se destina à vacinação, bem como a outros serviços de saúde. 

Este documento é uma parte de um documento de três partes, concebidas para serem utilizadas em 

conjunto.



GUIA DE PLANEJAMENTO iii

Agradecimentos
Este documento foi desenvolvido pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e foi escrito por 

Ikechukwu Udo OGBUANU do Departamento de Vacinação, Vacinas e Biológicos, sede da OMS (SEDE 

OMS).

Estamos gratos aos nossos colegas que contribuíram para a preparação deste documento através do 

seu apoio inabalável da estratégia e a revisão dos esboços iniciais, prestando comentários construtivos, 

incluindo os seguintes (por ordem alfabética): Blanche-Philomene Melanga ANYA (OMS-AFRO),  

Laura CONKLIN (US-CDC), Danni DANIELS (US-CDC), Michael FAVIN (MCSP/JSI), Rebecca FIELDS (JSI), 

Tracey GOODMAN (OMS-HQ), Terri HYDE (US-CDC), Anyie LI (US-CDC), Joseph OKEIBUNOR  

(OMS-AFRO), Ana Maria Henao RESTREPO (OMS-HQ), Stephanie SHENDALE (OMS-HQ), Lora 

SHIMP (MCSP/JSI), Robert STEINGLASS (MCSP/JSI), Aaron WALLACE (US-CDC), Kathleen A. 

WANNEMUEHLER (US-CDC) and Kirsten WARD (US-CDC).

São devidos agradecimentos especiais às inúmeras outras organizações e parceiros que contribuíram 

para o desenvolvimento destes documentos através da sua participação como membros da plataforma 

de coordenação de parceiros OPV (por ordem alfabética): Agence de Médecine Préventive (AMP),  

the Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF), United States Centers for Disease Control and 

Prevention (US-CDC), the Clinton Health Access Initiative (CHAI), Gavi, the Vaccine Alliance, John Snow  

International (JSI), Médecins San Frontières (MSF), the Pan-American Health Organization (PAHO), 

VillageReach, UNICEF, e aos ministérios da saúde de 18 países no continente americano, África 

subsariana e Sudeste asiático.

Durante a sua reunião de bril de 2016, o Grupo Estratégico de Peritos em Vacinação (SAGE) reviu 

os resultados iniciais dos países-piloto OPV e forneceu contributos valiosos para esta metodologia, 

tornando-a mais exequível em termos programáticos e útil para países em diferentes níveis de 

desenvolvimento. De igual modo, dois comités de aconselhamento da OMS reviram os esboços iniciais 

e forneceram críticas construtivas: Immunizations and Vaccines related Implementation Research 

Advisory Committee (IVIR-AC) e Immunization Practices Advisory Committee (IPAC).

Finalmente, gostaríamos de agradecer especificamente aos nossos colegas nos ministérios da Saúde e 

nas representações de países da OMS no Chade e no Malawi, por nos permitirem fazermos o piloto da 

metodologia inicial nos seus países respetivos, em 2015. As experiências do piloto ajudaram a refinar e 

finalizar a metodologia conforme apresentada neste conjunto de documentos.



iv

Siglas
AFR  Região Africana da OMS

AMR  Região das Américas da OMS

PIP  plano integral plurianual

OSC  organização de sociedade civil

DTP3  vacina difteria-tétano-pertussis dose 3

DHIS2  sistema de informação de saúde distrital, versão 2

IDS  inquérito demográfico e de saúde

DVD-MT ferramenta de gestão de dados de vacinação distritais

PAV  Programa Alargado de Vacinação

ESS  Tamanho Efetivo da Amostra

OBF  organização baseada na fé

GFD  Grupos Focais de Discussão

GPS  Sistema de Posicionamento Global

PAGV  Plano de Ação Global de Vacinas

HMIS  sistema de informação de gestão de saúde

HSIS  sistema de saúde e reforço da imunização

US  unidade sanitária

CCI  comissão coordenadora interagências

EA  entrevista aprofundada

CRI  conselho de revisão institucional

JRF  formulário de comunicação conjunto

CAP  conhecimentos, atitudes e práticas

MCV  vacina contra o sarampo

MICS  inquéritos aos indicadores múltiplos

MS  Ministério da Saúde

OPV  oportunidades perdidas de vacinação

ICP  informação de carácter pessoal

RED  alcançar todos os distritos (estratégia)

SMT  ferramenta de gestão de stock

UNICEF Fundo das Nações Unidas para a Infância

OMS  Organização Mundial de Saúde

WUENIC Estimativas da OMS-UNICEF de cobertura de vacinação nacional



GUIA DE PLANEJAMENTO v

Sobre este documento
Este Guia de Planeamento foi concebido para ajudar os decisores e diretores de 
programa nacionais ou distritais interessados em utilizar as Oportunidades Perdidas de 
Vacinação (OPV) para melhorar a cobertura da imunização e pontualidade da vacinação, 
reduzindo o número de OPVs.

Este guia fornece uma visão geral de toda a estratégia OPV:

1. Informações básicas sobre o motivo por que a redução do número de oportunidades perdidas 

pode ajudar a fornecer vacinas capazes de salvar vidas a um grande número de crianças/pessoas 

que não receberam nenhuma dose (não vacinadas) ou que não foram totalmente vacinados 

(parcialmente vacinados/doses em falta);

2. Os passos para planear e realizar uma avaliação de OPV e como analisar e relatar os resultados;

3. Orientação sobre como usar os resultados de uma avaliação de OPV para conceber e 
implementar intervenções para reduzir as oportunidades perdidas de vacinação.



vi

Este Guia de Planeamento é o primeiro de três documentos OPV, 
desenvolvidos para serem usados em conjunto:

1. Guia de Planeamento para Reduzir Oportunidades Perdidas de Vacinação  

(o presente documento): Destinado ao uso por tomadores de decisão e gestores de 

programas a nível nacional e subnacional, este manual fornece uma visão geral da 

estratégia OPV, que envolve uma avaliação para demostrar a magnitude e identificar 

causas de oportunidades perdidas, seguido de intervenções do sistema de saúde 

à medida, para reduzir estas oportunidades, finalmente levando a um aumento da 

cobertura de vacinas e pontualidade das vacinas perdidas.

2. Metodologia para a Avaliação de Oportunidades Perdidas de Vacinação 

(«Metodologia»): Este manual fornece instruções detalhadas, metodologia 

padronizada, e ferramentas para a realização de trabalho de campo (incluindo minutas 

de entrevista de saída da unidade sanitária e conhecimentos para o trabalhador 

de saúde, atitudes e questionários de práticas (CAP)) e orientação detalhada para 

a realização de entrevistas aprofundadas e discussões de grupo focais. Embora 

em alguns países possa ser desejável obter uma estimativa da proporção de 

oportunidades perdidas em unidades sanitárias, o principal resultado da componente de avaliação é 

criar argumentos fortes para reduzir OPVs ao convocar múltiplos parceiros do país, para identificar 

as causas subjacentes e resolver esses problemas. As sessões de brainstorming a seguir ao trabalho 

de campo destinam-se a alcançar este resultado.

Nota: Em algumas situações, pode não ser necessário realizar a avaliação de OPV padrão descrita 
na metodologia. Os países, distritos ou unidades sanitárias podem ter evidências factuais ou pré-
documentadas da existência de oportunidades perdidas e já pode haver apoio suficiente para 
reduzir as oportunidades perdidas, como uma estratégia para melhorar a pontualidade, cobertura 
e equidade. Nessas circunstâncias, os programas podem optar por passar diretamente para a 
implementação das intervenções adaptadas localmente para reduzir as oportunidades perdidas em 
distritos afetados ou unidades sanitárias, usando a orientação fornecida no Guia de intervenção 
descrito abaixo.

3. Guia de Intervenção para Reduzir Oportunidades Perdidas de Vacinação («Guia de 
Intervenção»): Este manual fornece orientações práticas para traduzir os resultados das 

avaliações OPV em planos de trabalho acionáveis. Inclui: uma lista de razões frequentes 

de OPVs, uma visão geral das intervenções potenciais para reduzir OPVs, exemplos 

de ajudas de trabalho e outros materiais para uso ao nível da unidade sanitária 

e orientação para processos e atividades para explorar e conceber intervenções 

adaptadas localmente para reduzir OPVs. O Guia de intervenção também pode ser 

usado como um guia independente para planear ações para reduzir OPVs em unidades 

sanitárias selecionadas, mesmo quando não foi realizada uma avaliação completa de OPV.

Guia de Intervenção
para Reduzir

Oportunidades Perdidas de Vacinação

Guia de Planeamento
para Reduzir

Oportunidades Perdidas de Vacinação

Metodologia
para Reduzir

Oportunidades Perdidas de Vacinação

http://www.who.int/immunization/ 
programmes_systems/policies_strategies/MOV/en/

Todos os documentos OPV 
e ferramentas de suporte 
podem ser acessados em:
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Introdução
O que é uma oportunidade perdida de vacinação (OPV)?

As oportunidades perdidas de vacinação (OPVs) incluem qualquer contacto feito 
com os serviços de saúde por uma criança (ou adulto) elegíveis para vacinação 
(não vacinado, parcialmente vacinado ou não atualizado e sem contraindicações à 
vacinação), mas que resultou em o indivíduo não receber todas as doses da vacina 
para o qual é elegível.

A cobertura de vacinação global estagnou em cerca de 

80% desde 2006. Isto significa que um quinto da coorte 

de nascimento anual global permanece não vacinada 

contra a DTP3. Os recentes apelos para «alcançar a 5.ª 

criança» através dos serviços de proximidade baseiam-

se no pressuposto de que a 5.ª criança não tem acesso 

a serviços de saúde. No entanto, avaliações anteriores e 

análise da Organização Mundial da Saúde (OMS) sugerem 

que uma percentagem destas crianças perdidas já pode 

estar a aceder a serviços de tratamento e vacinação. A 

estratégia OPV propõe esforços concertados «ao alcance», 

para além da proximidade, para identificar e reduzir as 

oportunidades que são perdidas ao nível das unidades 

sanitárias no dia-a-dia. 

FIGURA 1. Principais questões abordadas pela estratégia de OPV

1. Quantas oportunidades de 
vacinação são perdidas nos locais de 
vacinação existentes?

2. Por que é que as oportunidades de 
vacinação são perdidas nos vários 
locais de vacinação?

3. O que pode ser ajustado ou feito 
de forma diferente (por exemplo, 
políticas, comportamentos, 
alterações estruturais ou 
organizacionais) para que não 
continuemos a perder nenhuma 
oportunidade para vacinar?

A estratégia OPV dá 
resposta a três questões 
importantes:

QUANTAS
oportunidades 
são perdidas?

POR QUE 
é que estas 

oportunidades 
estão a ser 
perdidas?

O QUE
pode ser 

ajustado ou 
feito de forma 

diferente?

Entrevistas de saída 
com mães/cuidadores

Entrevistas 
Aprofundadas

Questionários CAP 
para profissionais 

de saúde

Discussões de grupo de 
reflexão (mães/cuidadores 

e profissionais de saúde)

Sessões de 
brainstorming
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A maioria das oportunidades perdidas devem-se a falhas de execução de procedimentos e condições 

estabelecidas. As avaliações de OPV anteriores sugerem várias razões comuns que justificam 

as oportunidades de vacinação perdidas em unidades sanitárias. Estes incluem: 1) A falha ou a 

incapacidade dos profissionais de saúde para rastrear pacientes em termos de elegibilidade; 2) 

contraindicações percebidas à vacinação por parte dos cuidadores e pais; 3) escassez de vacinas; 4) 

horários rígidos dos postos de saúde que separam serviços de curativos das áreas de vacinação; e 5) 

resistência parental ou da comunidade às imunizações.

Com a introdução de muitas vacinas novas nos programas nacionais de vacinação, as oportunidades 

para vacinar, bem como as oportunidades de recuperar a vacinação adiada durante consultas regulares 

nos serviços de saúde também aumentaram.

O que é a estratégia OPV?

A estratégia OPV visa reduzir as oportunidades perdidas e, portanto, aumentar a cobertura da 

imunização fazendo melhor uso dos locais de vacinação existentes (em centros de saúde, hospitais, 

serviços de brigadas móveis etc.). Reduzir OPVs irá, também, melhorar a pontualidade da vacinação, 

melhorar a eficiência da prestação de serviços de saúde em geral e promover sinergias entre os serviços 

de tratamento e programas de prevenção ao nível das unidades sanitárias.

Como é que a estratégia OPV pode aumentar a cobertura de vacinação?

A estratégia OPV estabelece um sistema através do qual qualquer criança/pessoa elegível para 

vacinação que vem a uma unidade sanitária/serviço móvel de saúde (por qualquer motivo) recebe as 

vacinas necessárias durante a consulta.

As Oportunidades Perdidas de Vacinação podem acontecer:

1. Durante consultas em unidades sanitárias/serviços móveis de saúde para serviços de imunização 

(«Contacto de vacinação »)

2. Durante consultas em unidades sanitárias/serviços móveis de saúde para serviços de curativos (por 

exemplo, tratamento de febre ligeira, tosse, diarreia, lesões; «contacto de tratamento»);

3. Durante consultas em unidades sanitárias/serviços móveis de saúde para outros serviços 
preventivos (por exemplo, crescimento de monitorização, avaliações de nutrição e sessões de 

formação de reidratação oral, etc.); e

4. Quando se acompanha um familiar a uma unidade sanitária por qualquer tipo de serviço.
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Quanto poderia aumentar a cobertura de vacinação com uma redução  
de OPVs?

Reduzir OPVs pode contribuir para a concretização do objetivo do Plano de Ação Global de Vacinas 

(PAGV) 2020 de «cobertura nacional de 90% e 80% em cada distrito ou unidade administrativa 

equivalente, para todas as vacinas no plano de vacinação nacional.»

Uma análise1 de 2014  usando dados de recentes inquéritos demográficos de saúde (IDS) e Inquéritos 

aos Indicadores Múltiplos (MICS) estimou os ganhos potenciais em cobertura se as crianças que 

estavam em contacto com os serviços de saúde recebessem as doses de vacina(s) agendadas. Por 

exemplo, reduzir a OPV poderia potencialmente melhorar a cobertura da Penta3/DTP3 cerca de 10 

pontos percentuais, dependendo do país (tabela 1). Ao nível subnacional (por exemplo, distritos ou 
instalações com um fraco desempenho) estes ganhos de cobertura podem ser ainda maiores, em 
alguns casos até 30%.1

TABELA  1
WUENIC e cobertura de DTP3 2013 projetada por país, se as 
oportunidades perdidas de vacinação fossem completamente eliminadas

PAÍS
WUENIC2 DTP3 

(2013)*
PROJEÇÃO RECENTE DTP3 

(2013)**
% GANHO DE COBERTURA 

PROJETADA

Benim 69 77 8%

Camboja 92 95 3%

DRC 72 80 8%

Gana 90 92 2%

Índia 72 84 12%

Quénia 76 81 5%

Libéria 89 95 6%

Malawi 89 96 7%

Moçambique 78 92 14%

Níger 70 80 10%

Serra Leoa 92 97 5%

Tanzânia 91 99 8%

Uganda 78 89 11%

Zâmbia 79 88 9%

Notas de rodapé Tabela 1:

* Estimativas da OMS-UNICEF de cobertura de vacinação nacional.

**Usando estimativas (de IDS e MICS recentes) da proporção de crianças não vacinadas ou com vacinas em atraso 
que tinham visitado uma unidade sanitária para tratamento de tosse, febre e diarreia nas duas semanas anteriores, 
estimamos a cobertura de DTP3 nacional se tivessem aproveitado a visita para tomar todas as vacinas para as 
quais eram elegíveis. Esse encontro de saúde só foi considerado uma oportunidade perdida se a dose de vacina 
em falta tinha mais de 3 meses de atraso e não havia nenhuma contraindicação à vacinação.

1 Dados não publicados. Análise da OMS de ganhos de cobertura potencial de as oportunidades perdidas fossem eliminadas, 
usando pesquisas recentes de IDS e MICS e outros dados auxiliares.

2 Estimativas da OMS-UNICEF de cobertura de vacinação nacional
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Avaliações recentes da magnitude das OPV na região das Américas (AMR) (2014) e África (AFR) (2015) 

da OMS indicam que entre 23% e 96% das crianças elegíveis que foram a uma unidade sanitária para 

vacinação ou para cuidados médicos saíram da unidade sanitária sem receber todas as doses de vacina 

de que precisavam. Estas são crianças que já estão a ser atingidas pelos serviços de saúde (e não 

necessariamente populações carentes ou de «difícil acesso»). Perder a oportunidade de vacinar estas 

crianças, quando já estão presentes no local da unidade sanitária/posto é inaceitável. 

Quais são os princípios centrais da estratégia OPV?

Princípio n. º 1. Concentração na execução de ações a nível local, onde a maioria das razões para 
as oportunidades perdidas de vacinação são identificadas

A estratégia OPV baseia-se numa abordagem de baixo para cima que obtém informações sobre as 

razões de OPV junto de prestadores de serviços e utentes dos serviços de saúde, ao nível da unidade 

sanitária. A estratégia usa uma abordagem de pesquisa participativa para obter o compromisso e 

alavancar o conhecimento e a experiência dos agentes locais e utentes para resolver problemas 

identificados. Quando os profissionais de saúde e as comunidades locais tomam posse e assumem 

responsabilidade pela redução de oportunidades perdidas, o impacto sobre o número de crianças 

vacinadas é aumentado.

Princípio n. º 2. Reforçar a liderança do país

As avaliações de OPV não devem ser realizadas como projetos de investigação autónomos por uma 

instituição académica. Cada esforço deve ser feito para que a equipa do Programa Alargado de 

Vacinação (PAV) do Ministério da Saúde (MS) incorpore a redução de OPVs nos respetivos planos de 

melhoria do programa e usar a estratégia OPV para otimizar os processos do serviço de saúde, políticas 

e mecanismos. Para alcançar ganhos a longo prazo, a estratégia OPV em cada país começa com uma 

avaliação liderada pelo país relativamente às oportunidades de vacinação perdidas. Em seguida, aborda 

especificamente as questões identificadas usando intervenções adaptadas localmente. A estratégia OPV 

é projetada para ser de baixo custo e orientada para a ação. Destina-se a ser apoiada a nível nacional e 

subnacional e implementada e gerida pelo pessoal da unidade sanitária.

Princípio n. º 3. Aproveitar plataformas existentes e criar sinergias

A estratégia OPV deve ser integrada com outros planos de trabalho nacionais em curso e atividades 

para aumentar a cobertura de vacina de rotina e melhorar a pontualidade e cobertura da vacinação. 

Se aplicável, a estratégia OPV pode ser alicerçada em atividades de reforço dos sistemas de saúde, 

para tirar partido das sinergias com outros programas/serviços de não-imunização. A estratégia 

OPV não deve ser vista como um projeto autónomo ou discreto, mas sim como complementar 

das atuais abordagens de microplaneamento e melhoria de programas tais como a RED («Atingir 

Todos os Distritos»)3. A estratégia OPV, em particular, enfatiza melhorias de prestação de serviços 

especificamente dentro do contexto de unidades sanitárias. Esta ênfase nas unidades sanitárias visa 

melhorar a gestão, organização e integração da prestação de serviços no nível mais baixo possível. 

Como resultado, a cobertura de outros serviços de saúde primários também pode ser melhorada.

3 www.who.int/immunization/programmes_systems/service_delivery/red/en/



GUIA DE PLANEJAMENTO 5

Princípio n. º 4. Investir em monitoria e supervisão sustentáveis

Reduzir OPVs requer um investimento em acompanhamento regular de cobertura e supervisão de apoio 

frequente do segundo maior nível do sistema de saúde. É importante monitorar o número 

de crianças vacinadas, comparar de mês para mês e comparar meses semelhantes de ano para ano. 

Todas as unidades deverão controlar mensalmente a cobertura de vacinação usando gráficos padrão 

de monitoria. Estes gráficos de monitoria devem ser grandes o suficiente para serem exibidos e 

visíveis para todos os utilizadores da unidade de sanitária, bem como para revisão durante reuniões 

comunitárias. (Ver Guia de Intervenção OPV para obter uma amostra de gráfico de monitoria).

Quais são as etapas para implementar a estratégia OPV?

Existem 10 passos na estratégia OPV, cada um levando ao próximo. Estes 10 passos estão resumidos  

a seguir: 

PLANEAR E PREPARAR

PASSO 1 Planear uma avaliação de OPV e intervenção

PASSO 2 Preparar a avaliação e assegurar compromissos para intervenções de acompanhamento

TRABALHO DE CAMPO

PASSO 3 Realizar trabalho de campo para a avaliação rápida de OPV

PASSO 4 Analisar dados preliminares e identificar os temas-chave

PASSO 5
Brainstorm sobre propostas de intervenções e desenvolver um plano de ação para  
as intervenções

 PASSO 6
Sessão de informação com a direção do MS e os parceiros de imunização sobre os 
próximos passos propostos

IMPLEMENTAR E MONITORAR

PASSO 7 Implementar as intervenções

PASSO 8 Fornecer supervisão de apoio e monitorar progresso

PASSO 9
Realizar a avaliação de campo rápida dos resultados/impacto de intervenções  
(após 12-18 meses)

PASSO  10 Incorporar nos planos a longo prazo para garantir a sustentabilidade dos ganhos

Este Guia de Planeamento descreve as principais ações que precisam de ser realizadas em cada etapa e 

quaisquer ilações retiradas das experiências do país. Os 10 passos são ainda classificados em:

1. Passos a concluir pela equipa de planeamento (a «Equipa de Estratégia de OPV») a nível nacional 

ou subnacional:

• Passos 1 - 2

• Passos 7 - 10
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2. Passos a concluir pelas equipas de campo responsáveis pela realização e análise das avaliações:

• Passos 3 - 6.

Um resumo da estratégia OPV de 10 passos, incluindo atores responsáveis, cronogramas 

recomendados, tarefas detalhadas a efetuar no âmbito de cada etapa e os resultados esperados 

encontra-se no  Anexo A .

FIGURA 2. O processo de 10 passos da estratégia OPV

PLANEAR E 
PREPARAR A 
ESTRATÉGIA OPV

1. Planear uma avaliação 
de OPV

2. Preparar o trabalho 
de campo e garantir 
o financiamento

REALIZAR O 
TRABALHO DE 
CAMPO

3. Recolher os dados de 
campo

4. Analisar os dados e 
identificar os temas-
chave

5. Brainstorm sobre 
propostas de 
intervenções e 
desenvolver um 
plano de ação

6. Sessão de informação 
com o MS/parceiros

IMPLEMENTAR E 
MONITORAR AS 
INTERVENÇÕES

7. Implementar as 
intervenções 
acordadas

8. Fornecer supervisão 
de apoio e 
monitorar progresso

9. Avaliação rápida do 
impacto

10. Incluir nos planos 
de melhoramento 
do sistema de saúde 
(imunização) a longo 
prazo
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PASSO

QUEM O MS e Equipa de Estratégia de OPV, com o apoio de todos os parceiros 
de imunização no país partners 

QUANDO 2 – 4 meses antes do trabalho de campo

TAREFA   
1.1 Decidir se é necessária uma estratégia OPV

TAREFA   
1.2 Obter apoio de alto nível do Ministério da Saúde (MS)

TAREFA   
1.3

Identificar um Coordenador de Avaliação e membros da Equipa de 
Estratégia de OPV (de preferência multiparceiros; pode ser uma 
subcomissão da Comissão Coordenadora Interagências (CCI) ou  
entidade semelhante)

TAREFA   
1.4 Identificar fontes de financiamento dentro e/ou fora doPAV

TAREFA   
1.5

Preparar um cronograma de actividades e incluir no plano de trabalho  
anual do PAV com aprovação da CCI ou organismo similar

Planear uma  
Avaliação de OPV 1

1
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Decidir se é necessária uma estratégia OPV

As causas de OPVs e as intervenções para reduzi-las variam muito consoante os países. A 

experiência mostra que a estratégia OPV e as ferramentas são aplicáveis nos programas de 

imunização de baixa, média e alta cobertura. Cada país precisa de avaliar criticamente os 

resultados das suas revisões dos programas de imunização recentes e decidir se a resolução 

de OPVs será uma estratégia útil para aumentar a cobertura da imunização e pontualidade da 

vacinação.

Obter apoio de alto nível do Ministério da Saúde (MS)

Concluída a Tarefa 1.1, o PAV deve engendrar um plano detalhado para obter apoio ao 

mais alto nível junto do MS. Esse apoio é geralmente obtido fazendo apresentações aos 

governantes do Ministério da Saúde incluindo, entre outros, uma lista de alguns dos 

problemas conhecidos do programa de imunização e como a estratégia de OPV poderia 

fornecer soluções para melhorar a imunização e outros serviços e uma lista de possíveis fontes 

de financiamento, tais como uma aplicação de Sistema de Saúde e Reforço da Imunização 

(HSIS) ou fundos similares. Esta tarefa é fundamental para a fase de pós-avaliação, quando 

novas actividades e mudanças na política podem exigir apoio político de alto nível para 

implementação sustentável e financiamento.

Identificar um Coordenador de Avaliação e membros da Equipa  
de Estratégia de OPV (de preferência multiparceiros; pode ser 
uma subcomissão da Comissão Coordenadora Interagências (CCI) 
ou entidade semelhante)

Identificar «Defensores OPV» e constituir uma «Equipa de Estratégia de OPV» ao início da 

fase de planeamento é um dos passos essenciais para o sucesso. O Coordenador de Avaliação 

pode ser o Diretor do Programa de Vacinação ou outro funcionário do MS ou outros parceiros 

de imunização. Idealmente, a Equipa de Estratégia de OPV deve incluir um representante de 

cada um dos parceiros chave no âmbito da imunização (por exemplo, uma pessoa do MS, da 

OMS e outra da UNICEF, etc). Uma equipa de 3 – 5 pessoas é o ideal. A Equipa de Estratégia 

de OPV não tem de ser uma comissão nova. Pode ser um grupo de trabalho/subcomissão da 

CCI ou organismo similar.

TAREFA  

1.1

TAREFA  

1.3 

TAREFA 

1.2
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Com o apoio da Equipa de Estratégia de OPV, o Coordenador de Avaliação é responsável por 
advogar uma Estratégia OPV em diferentes fóruns de alto nível do MS e coordenar a logística 
e financiamento da implementação entre os parceiros de imunização. O Coordenador também 
deve liderar o relatório escrito após a avaliação, para divulgar o plano de trabalho das sessões 
de brainstorming, e liderar a implementação de atividades a longo prazo para reduzir OPVs.

Identificar fontes de financiamento dentro e/ou fora do  
programa de Vacinação

Embora o custo do trabalho de campo OPV não seja muito alto, devem ser identificadas 

potenciais fontes de financiamento para o trabalho de campo, bem como as intervenções 

pós-avaliação. Isso é para garantir que a estratégia OPV pode ser totalmente implementada. 

Conduzir a avaliação de OPV e determinar as causas de OPVs ( passos 3-6 ), sem apoiar a 

implementação e monitorização das intervenções/medidas corretivas ( passos 7-10 ) constitui 

um fracasso da estratégia. Para financiamento a longo prazo das intervenções e actividades 

de supervisão, explore sinergias com os programas existentes (financiados) e/ou outras 

plataformas (por exemplo, fundos HSS) para melhorar a sustentabilidade. Fontes fora do 

programa de Vacinação, tais como planeamento familiar, pré-natal e programas nutricionais, 

podem fornecer oportunidades de financiamento

TAREFA  

1.4 

•  Coordenador de Avaliação

• Equipa de Estratégia de OPV (3 a 5 
membros; equipa multiparceiro)

• Equipas de campo (10-20 
entrevistadores, dois por cada 
equipa; 5-10 supervisores)

• Gestor de Dados

• Cientista social (se possível), ou 
alguém familiarizado com os 
métodos de pesquisa qualitativa

Requisitos de recursos humano típicos para a 
realização de uma avaliação de OPV:



10

2

3

5

7

9

4

8

10

6

1

Preparar um cronograma de actividades e incluir no plano de 
trabalho anual de Vacinação com aprovação da CCI ou organismo 
similar

A tarefa final na fase de planeamento é garantir que o CCI ou organismo de alto nível similar 

apoie as actividades propostas. Muitos países experimentam consistentemente planos de 

trabalho anuais de Vacinação sobrecarregados. A experiência do país mostra que a inclusão 

da avaliação OPV e intervenções num plano de trabalho anual de Vacinação e, sempre que 

possível, o um  plano integral com  possibilidade de destacar tempo e recursos suficientes 

para a sua implementação.

TAREFA 

1.5 
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PASSO

1

2

3

5

7

9

4

6

8

10

QUEM Equipa de Estratégia de OPV, MS e outros parceiros-chave de imunização

QUANDO 1 – 2 meses antes do trabalho de campo

TAREFA  
2.1

Recolher, compilar e analisar as informações disponíveis sobre o  
programa de imunização, incluindo revisões recentes do programa e 
estimativas de cobertura

TAREFA  
2.2

Decidir sobre a escala do trabalho OPV (em todo o país ou só em 
determinados distritos de baixa cobertura)

TAREFA  
2.3 Se for o caso, selecione áreas subnacionais para trabalho de campo

TAREFA  
2.4

Chegar a acordo sobre o tamanho da amostra, o número de funcionários  
de campo e o número de dias de trabalho de campo necessários

TAREFA  
2.5 Finalizar o orçamento para o trabalho de campo de avaliação

TAREFA  
2.6 Preparar um projeto de orçamento para as intervenções de pós-avaliação

TAREFA  
2.7

Partilhar o plano com a CCI ou organismo adequado (e parceiros) para 
aprovação final do plano

TAREFA  
2.8 Esclarecer se é necessária aprovação ética e iniciar o processo.

TAREFA  
2.9

Rever questionários genéricos e se necessário adaptar ao contexto do  
país e programa de vacinação

TAREFA  
2.10

Se necessário, ultimar a tradução dos questionários atualizados e  
materiais de formação para a(s) língua(s) local(ais)

2
PASSO

Preparar a avaliação e assegurar 
compromissos para intervenções 
de acompanhamento

2
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Recolher, compilar e analisar as informações disponíveis sobre o 
programa de imunização, incluindo revisões recentes do programa 
e estimativas de cobertura

Se disponíveis, os dados administrativos de rotina (tais como a Ferramenta de Gestão de 

Dados de Vacinação Distritais (DVD-MT), Ferramenta de Gestão de Stock (SMT) e Sistema 

de Informação de Gestão de Saúde (HMIS)), pesquisas recentes de cobertura e relatórios 

de avaliação do programa têm um valor inestimável para a preparação das avaliações OPV. 

Estes podem ser úteis para priorizar distritos ou tipos de unidades sanitária para intervenções 

específicas. A revisão destes relatórios e fontes de dados também pode ajudar a identificar 

OPVs como um desafio para o programa de imunização ou para preparar e direcionar o 

trabalho de campo para questões ou áreas geográficas específicas.

Os elementos de dados a examinar podem incluir se a proporção de crianças totalmente 

vacinadas está abaixo da cobertura Penta3 e/ou MCV1; o número de doses administradas por 

mês; o número de dias de stock por antigénio; e stock de seringas, ferramentas de registo 

ou outro material injetável. Embora a qualidade de dados de muitas destas fontes possa não 

ser consistentemente, as informações fornecidas podem confirmar a existência de OPVs, 

contribuindo assim para orientar o trabalho de campo para certos distritos e/ou destacar 

perguntas adicionais que talvez precisem de ser incluídas nos questionários (por exemplo, 

política e prática em recuperação se uma criança não tomar um dos antigénios devidos por 

falta de stock).

Os recursos adicionais, tais como a abordagem de Fortalecimento dos Sistemas de Saúde 

Distritais (DHSS) da UNICEF que fornece orientação para a gestão baseada em evidências e 

monitorização ao nível distrital, bem como o uso de tabelas de indicadores e ferramentas de 

análise restritiva assentes na plataforma DHIS2 devem ser consultados se aplicável. Outras 

avaliações recentes conhecimentos de profissionais de saúde, atitudes e práticas (CAP)  que 

podem ter sido realizadas no país também podem dar luz sobre algumas das causas de 

oportunidades perdidas. Estes relatórios, se disponíveis, devem ser revistos durante a fase de 

planeamento para identificar áreas de intervenção.

Decidir sobre a escala de trabalho OPV (a nível nacional ou 
distrito (s) selecionado(s))

A metodologia OPV é adaptável a diferentes níveis do sistema de cuidados de saúde. Apesar 

de as soluções para os problemas identificados serem principalmente aplicáveis no ponto 

de entrega de serviço, as diretrizes e políticas nacionais também podem, às vezes, ter de ser 

modificadas. Embora as avaliações possam ser executadas num número limitado de unidades 

sanitária/distritos importantes, as intervenções de acompanhamento podem ser aplicáveis 

para aumentar em todo o país. A  Figura 3  mostra um exemplo de seleção de vários distritos 

como parte de uma amostra de todo o país.

TAREFA 

2.1

TAREFA 

2.2

4 Consulte o Guia de Estudo de Interações de Trabalhadores de Saúde/Cuidadores sobre Imunização (OMS, 2017), disponível 
em: http://www.who.int/immunization/programmes_systems/vaccine_hesitancy/en/
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Se for o caso, selecione áreas subnacionais para trabalho  
de campo

Alguns países podem selecionar os distritos maiores ou com pior desempenho para as 

avaliações de OPV e intervenções, no pressuposto de que este proporciona o maior benefício 

e o melhor uso de recursos limitados. A  Figura 4  ilustra um exemplo de um país em que o 

maior distrito foi selecionado para a avaliação de OPV. O MS pretende, mais tarde, ampliar as 

intervenções em distritos adicionais. 

TAREFA 

2.3

FIGURA 3. Exemplo de amostragem para uma avaliação de todo o país  
(TOTAL n=600 cuidadores and 300 profissionais de saúde)

DISTRITO 1

DISTRITO 6

DISTRITO 2

DISTRITO 7

DISTRITO 3

DISTRITO 8

DISTRITO 4

DISTRITO 9

DISTRITO 5

DISTRITO 10

NACIONAL

ÁREAS URBANAS

ÁREAS RURAIS

PRIVADO 
GRANDE 
(HOSPITAL)

PÚBLICO 
MÉDIO 
(CENTRO 
DE SAÚDE)

PÚBLICO 
GRANDE 
(HOSPITAL)

CUIDADORES (20) 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (10) EA (1-2) 

CUIDADORES (20) 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (10 EA (1-2) 

CUIDADORES (20) 
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (10) EA (1-2) 

DGR (1 CUIDADOR) 
DGR ( PROFISSIONAL 
DE SAÚDE) or distrito

REPITA ESTA 
ESTRUTURA DE 
AMOSTRAGEM 
PARA CADA 
DISTRITO
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FIGURA 4. Exemplo de amostragem dentro de UM distrito

HOSPITAL 1

HOSPITAL 2

HOSPITAL 1

HOSPITAL 3

HOSPITAL 2

CENTRO DE SAÚDE 3

CENTRO DE SAÚDE 2

CENTRO DE SAÚDE  2

CENTRO DE SAÚDE 1

CENTRO DE SAÚDE 1

POSTO DE SAÚDE 1

CENTRO DE SAÚDE 1

POSTO DE SAÚDE 2

CENTRO DE SAÚDE 2

POSTO DE SAÚDE 3

DISTRITO- 
ALVO

SETOR 
PÚBLICO

SETOR 
PRIVADO

PÚBLICO 
PEQUENO

PRIVADO 
PEQUENO

PÚBLICO 
MÉDIO

PRIVADO 
MÉDIO

PÚBLICO 
GRANDE

PRIVADO 
GRANDE

CUIDADORES (180, NO 
TOTAL)  
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (90, NO TOTAL)  
EA (2-4, NO TOTAL)
DGR (1 CUIDADOR, 
1 PROFISSIONAL DE 
SAÚDE)

CUIDADORES (80, NO 
TOTAL)
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (40, NO TOTAL)
EA (1-2, NO TOTAL)
DGR (1 CUIDADOR, 
1 PROFISSIONAL DE 
SAÚDE)

CUIDADORES (160, NO 
TOTAL)  
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (90, NO TOTAL)
EA (2-4, NO TOTAL)
DGR (1 CUIDADOR, 
1 PROFISSIONAL DE 
SAÚTE)

CUIDADORES (70, NO 
TOTAL
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (40, NO TOTAL)
EA (1-2, NO TOTAL)
DGR (1 CUIDADOR, 
1 PROFISSIONAL DE 
SAÚDE)

CUIDADORES (80, NO 
TOTAL)
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (40, NO TOTAL)
EA (2-4, NO TOTAL)
DGR (1 CUIDADOR, 
1 PROFISSIONAL DE 
SAÚDE)

CUIDADORES (30, NO 
TOTAL
PROFISSIONAIS DE 
SAÚDE (15, NO TOTAL)
EA (1-2, NO TOTAL)
DGR (1 CUIDADOR, 
1 PROFISSIONAL DE 
SAÚDE)

70%

30%

Nota:   
As equipas devem visitar tantas unidades quanto for necessário para compensar o tamanho da amostra alvo, 
apontando para 70% público / 30% privado, numa variedade de unidades sanitárias
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Chegar a acordo sobre o tamanho da amostra,  
o número de equipas de campo necessárias e o número  
de dias de trabalho de campo

A Tarefa de 2.4 fornece orientação para a Equipa de Estratégia de OPV sobre o esquema 

do inquérito recomendado e considerações sobre o tamanho da amostra, com ênfase numa 

abordagem programática para facilitar as intervenções e reduzir OPVs.

TAREFA 

2.4

A:  Cuidador com uma criança < 24 meses 
e presenta na clínica médica no dia do 
trabalho de campo (entrevistado)

B:  Boletim de vacinas ou 
registo escrito disponível 
no momento da entrevista

C:  Elegível para a vacina 
no dia da entrevista

D:  Existiu um evento de 
oportunidade perdida

FIGURA 5. Modelo do inquérito: Estimativas de interesses potenciais

Dependendo das necessidades do programa de imunização, as estimativas podem incluir:

1. Proporção de cuidadores entrevistados que têm um boletim ou 
registo disponível para a criança < 24 meses = B / A

2. Proporção de cuidadores entrevistados que têm uma criança que 
era elegível para uma vacina (ou seja, proporção elegível para uma 
oportunidade perdida)

= C / A

3. Proporção de cuidadores entrevistados com documentação 
disponível que têm uma criança que era elegível para uma vacina = C / B

4. Proporção de cuidadores entrevistados que têm uma criança que 
tinha uma oportunidade perdida = D / A

5. Proporção de cuidadores entrevistados com documentação 
disponível que têm uma criança que tinha um evento de 
oportunidade perdida

= D / B

6. Proporção de crianças elegíveis para uma oportunidade perdida 
que tiveram um evento de oportunidade perdida = D / C
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O terceiro objetivo do PAGV para estender a imunização equitativamente a todas as pessoas 

significa que cada indivíduo elegível é imunizado com todas as vacinas adequadas. A 

estratégia para atingir todas as comunidades, conforme descrito no Plano de Ação Global 

de Vacinas, exige «uma compreensão das barreiras ao acesso e utilização da imunização». 

Este guia OPV esboça uma estratégia focada em alcançar todas as crianças em todas as 

oportunidades através de uma avaliação e plano de ação para reduzir as oportunidades 

perdidas de imunização. Neste contexto, qualquer oportunidade perdida é um problema.

A Equipa de Estratégia de OPV primeiro deve perguntar-se se a quantificação de um 

parâmetro da população é necessária. Uma estimativa precisa da magnitude da OPV mudará 
as ações tomadas resultantes, quer em escopo ou escala? Se a resposta for não, seguir as 

orientações gerais fornecidas aqui pode capturar dados que fornecem informações sobre 

se ocorreram quaisquer oportunidades perdidas e porque. As unidades sanitárias podem 

ser propositadamente ou aleatoriamente amostradas dependendo da população-alvo e dos 

objetivos da avaliação.

Se a Equipa de Estratégia de OPV acreditar que a quantificação da magnitude dos eventos 

OPV é necessária para um planeamento eficaz, deve ser planeado um projeto de pesquisa 

adequado. Os projetos para a estimativa objetiva de um parâmetro de população com uma 

determinada precisão devem começar com cálculos do tamanho da amostra. O  Anexo B  
fornece orientação sobre o cálculo do tamanho da amostra e escolher um projeto de 

amostragem para estimar um parâmetro da população de uma população-alvo bem definida. 

No entanto, a próxima secção fornece orientação de concepção de inquéritos para fins 

programáticos.

Considerações sobre o tamanho da amostra: Abordagem programática

A orientação que se segue fornece uma concepção simplificada para fins programáticos.

A Equipa de Estratégia de OPV pode optar por realizar uma avaliação a nível nacional, 

regional ou distrital. Em cada caso, um tamanho de amostra alvo de 600 entrevistas de mães/

cuidadores (saída) e 300 entrevistas de profissionais de saúde deve ser recolhido para a 

análise das causas de OPVs. Em sistemas de saúde com baixa disponibilidade de registos 
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internos (boletim/cartões de vacinação), podem 

ser necessárias amostras maiores. Se o tempo 

e os recursos assim o permitirem, um tamanho 

de amostra maior permitirá subanálises mais 

pormenorizadas, tais como uma estimativa de 

oportunidades perdidas pelo antigéne da vacina, 

idade, a razão para visitar as unidades sanitárias e 

outras subclassificações demográficas.

As decisões sobre o tamanho da amostra e 

população alvo provavelmente dependerão da 

disponibilidade de tempo, bem como dos recursos 

financeiros e humanos. No geral, cada equipa de 

dois entrevistadores deverá completar pelo menos 

31 entrevistas (20 saída, 10 profissionais de saúde 

e 1 em profundidade com um informante-chave) 

por dia. Além disso, cada equipa deve preencher 

uma ou duas discussões de grupo focal de Discussão(GFD), no total, durante o trabalho de 

campo.Os GFD devem ser feitas em instalações diferentes do que as entrevistas e, portanto, 

podem ser realizadas em dias diferentes. Baseado neste horário de actividade de trabalho de 

campo, bem como o número de dias disponíveis para trabalho de campo, a distância a ser 

percorrida e terreno em diferentes países, a Equipa de Estratégia de OPV deve ser capaz de 

determinar o número de entrevistadores e supervisores necessários para constituir as equipas 

de campo. Sempre que possível, os entrevistadores e supervisores devem provir parcialmente 

do MS e de outros parceiros de imunização no país, em vez de provirem completamente de 

um instituto académico/investigação.

A abordagem de amostragem programática foi simplificada para alcançar o seguinte:

1.  Para minimizar os encargos da avaliação ao concluir o trabalho de campo em três dias ou 

menos. A limitação do número de dias de trabalho de campo pode implicar a introdução de 

um preconceito sistemático contra a avaliação de OPVs em unidades sanitárias mais pequenas 

em que os serviços de PAV são menos frequente e o número de doentes consultados é baixo. 

No entanto, a triangulação dos dados das entrevistas aprofundadas irá minimizar o impacto 

deste preconceito;

2.  Para minimizar o custo do trabalho de campo e canalizar as eventuais verbas restantes para a 

implementação das intervenções para reduzir as oportunidades perdidas;

3.  Para dar prioridade à «identificação» e defesa de OPVs como um problema em vez de 

calcular uma «estimativa» estatisticamente precisa (com um intervalo de confiança estreito).

• A metodologia actual utiliza 
a abordagem pragmática da 
triangulação de dados de 
entrevistas qualitativas (discussões 
de grupos focais e entrevistas 
aprofundadas) para compensar 
as eventuais faltas de dados 
(verificadas);

• Deve ser desenvolvido um esforço 
concertado no sentido de distribuir 
a recolha de dados em muitas 
unidades sanitárias. Isto ajuda a 
recolher alguma variabilidade das 
oportunidades perdidas;



18

1

3

5

7

9

4

8

10

6

2

A seleção de distrito deverá ser realizada pela Equipa de Estratégia de OPV. Considerando 

que os resultados da Avaliação OPV não pretendem ser nacionalmente representativos, 

um mínimo de 25% dos distritos/Postos administrativos (geralmente pelo menos 8-10) ou 

outras subdivisões administrativas devem ser incluídos. Na medida do possível, a seleção 

dos distritos/condados deve cobrir a gama completa de experiência geográfica e de serviço 

(incluindo rural/urbano, público e privado, tamanho da unidade sanitária e o nível de 

desempenho de cada distrito/unidade sanitaria).  

1. Distribuir a recolha de dados em várias unidades sanitárias (por exemplo, 

20 entrevistas em cada 30 unidades sanitárias [n=600], em vez de 40 

entrevistas em cada 15 unidades sanitárias [n=600]);

2. Se possível, avaliar uma combinação de unidades sanitárias em termos 

de tamanho (pequena/média/grande), tipo (privada/pública) e local 
(rural/urbano), etc.

3. Se o setor privado (médicos privados, organizações da sociedade civil 

(OSC), organizações baseadas na fé (OBF), etc.) fornecer serviços de 

vacinação na área geográfica a ser avaliada, a Equipa de Estratégia de 

OPV deve garantir que as unidades sanitárias privadas componham 
uma amostra proporcional das unidades sanitárias avaliadas. Quando 

esta proporção não é conhecida, a Equipa Estratégica deve apontar para 

uma meta de 30% da amostra de avaliação total.

4. Realizar um número fixo de entrevistas em cada unidade sanitária 

selecionada:

• 10 entrevistas à saída com os cuidadores de crianças com 0-11 meses 

de idade;

• 10 entrevistas à saída com os cuidadores de crianças com 12-23 meses 

de idade;

• 10 Questionários CAP para profissionais de saúde (administrados pelo 

entrevistador ou autoadministrados);

5. Falar com as mães/cuidadores que frequentam as instalações com fins 

diferentes:

• Se possível, uma mistura 50/50 de imunização vs outros serviços seria 

o ideal.

As seguintes práticas recomendadas irão reforçar o 
modelo de avaliação:
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A amostragem de unidades sanitárias é intencional. Dentro de cada distrito, a Equipa de 

Estratégia de OPV irá pré-selecionar, pelo menos, três unidades sanitárias para a avaliação 

(uma combinação de unidades públicas/privadas, bem como grandes/médias/pequenas).

Exemplo de distrito e seleção de unidade sanitárias usando uma estratégia de 
amostragem intencional simplificada:

DISTRITOS URBANOS (SELECIONAR 4 OU 5) DISTRITOS RURAIS (SELECIONAR 4 OU 5)

US pública 
(grande)

US pública 
(pequena ou 

média)
US privada

US pública 
(grande)

US pública 
(pequena ou 

média)
US privada

Entrevistas  
de saída 

n=10 

(0-11 meses) 

n=10 

(12-23 meses)

Entrevistas  
de saída 

n=10 

(0-11 meses) 

n=10 

(12-23 meses)

Entrevistas  
de saída 

n=10 

(0-11 meses) 

n=10 

(12-23 meses)

Entrevistas  
de saída 

n=10 

(0-11 meses) 

n=10 

(12-23 meses)

Entrevistas  
de saída 

n=10 

(0-11 meses) 

n=10 

(12-23 meses)

Entrevistas  
de saída 

n=10 

(0-11 meses) 

n=10 

(12-23 meses)

Questionários 
CAP

n=10 

(profissionais 
de saúde)

Questionários 
CAP

n=10 

(profissionais 
de saúde)

Questionários 
CAP

n=10 

(profissionais 
de saúde)

Questionários 
CAP

n=10 

(profissionais 
de saúde)

Questionários 
CAP

n=10 

(profissionais 
de saúde)

Questionários 
CAP

n=10 

(profissionais 
de saúde)

Entrevista 
aprofundada

n=1 

(informador-
chave)

Entrevista 
aprofundada

n=1 

(informador-
chave)

Entrevista 
aprofundada

n=1 

(informador-
chave)

Entrevista 
aprofundada

n=1 

(informador-
chave)

Entrevista 
aprofundada

n=1 

(informador-
chave)

Entrevista 
aprofundada

n=1 

(informador-
chave)

n=2 por distrito  
(GFD com cuidadores ou profissionais de saúde)

n=2 por distrito  
(GFD com cuidadores ou profissionais de saúde) 

TABELA  2 Seleção de distritos de avaliação no País X (8-10 distritos selecionados)
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Finalizar o orçamento para o trabalho de campo para a avaliação

Um orçamento deve ser fácil de preparar com base nas decisões na  Tarefa 2.4  (supra). É 

importante incluir os custos associados à formação dos funcionários de campo, à impressão de 

materiais e ao transporte diário durante o trabalho de campo. Um orçamento exemplificativo 

é fornecido no  Anexo C .

Preparar um projeto de orçamento para as intervenções  
de pós-avaliação

É recomendável nesta fase iniciar discussões preliminares sobre os diferentes cenários de 

custos para as potenciais intervenções pós-avaliação, tendo em conta o que é conhecido 

sobre o desempenho e os problemas no programa de imunização. As rubricas orçamentais 

possíveis podem incluir a formação de profissionais de saúde, impressão de materiais 

promocionais, ajudas de custo, impressão de pósteres, financiamento para supervisão de 

apoio, comunicação e mobilização social, etc.

Os potenciais financiadores devem ser contactados durante a fase de planeamento. A inclusão 

de potenciais financiadores nas fases de planeamento e avaliação aumenta a probabilidade de 

que os mesmos fiquem interessados no financiamento das intervenções necessárias. Alguns 

parceiros podem ser mais activos em distritos específicos e estar interessados a incluir esses 

distritos na amostra de avaliação. Isto deve ser determinado antes da fase de avaliação.

Partilhar o plano com a CCI ou organismo adequado (e parceiros) 
para aprovação final

A Equipa de Estratégia de OPV deve apresentar o plano proposto, o orçamento e 

cronogramas para aprovação da CCI. O objetivo principal de avaliação OPV é usar os dados 

e resultados para advocacia e acção (por exemplo, adaptar as políticas, processos) e projetar 

medidas corretivas para reduzir as OPVs. A aprovação inequívoca do CCI ou organismo similar 

constitui um fator essencial para a implementação de intervenções com êxito.

TAREFA 

2.6

TAREFA 

2.7

TAREFA 

2.5
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TAREFA 

2.8
Esclarecer se é necessária aprovação ética e iniciar o processo  
de aplicação

Em muitos países, a avaliação OPV decorre como uma avaliação de rotina do programa. 

Nessas situações, pode estar isenta de autorização ética formal. Isto deve ser clarificado com o 

organismo responsável tão cedo quanto possível. Se houver necessidade de autorização ética 

formal, o Coordenador de Avaliação deve adaptar a metodologia genérica e ferramentas de 

recolha de dados para apresentação ao Conselho de Revisão Institucional (CRI) em tempo útil.5

Rever questionários genéricos e se necessário adaptar ao 
contexto do país e programa de vacinação

Com a liderança do Coordenador de Avaliação, 

a Equipa de Estratégia de OPV deve rever 

e adaptar o questionário de entrevista de 

saída genérico (Metodologia OPV,  Anexo D ) e 

questionário CAP para profissionais de saúde 

(Metodologia OPV,  Anexo E ) ao contexto do 

país. Essas adaptações podem incluir atualizar 

os questionários genéricos com o plano local 

de vacinação, classificações das unidades 

sanitárias, qualificação dos profissionais de saúde. Para manter a comparabilidade dos 

resultados com outras avaliações nacionais, estas alterações devem ser mantidas a um  

nível mínimo.

Se necessário, ultimar a tradução dos questionários atualizados e 
materiais de formação para a(s) língua(s) local(ais)

A tradução de todos os instrumentos, se necessário, deve ser iniciada o mais rapidamente 

possível. A formação não pode começar antes de a tradução ser concluída e validada. Se for 

prevista a recolha de dados eletrónica, será preciso mais tempo para converter as ferramentas 

traduzidas em formato eletrónico e para efetuar testes-piloto nas plataformas eletrónicas. 

TAREFA 

2.10

TAREFA 

2.9

5 Uma revisão do CRI pode acrescentar até 1-2 meses à fase de planeamento. Isto deve ser determinado com bastante 
antecedência.
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As tarefas para a realização da avaliação (Passos 3-6) são apresentadas nas páginas a 
seguir, em forma resumida. Uma descrição detalhada de cada tarefa é fornecida no 
documento complementar, Metodologia para a Avaliação de Oportunidades Perdidas 
de Vacinação (Metodologia OPV).

FIGURA 6. Atividades e resultados dos Passos 3-6

Trabalho de 
campo

(Passo 3)

Análise 
preliminar 
de dados 
(Passo 4)

Sessão de 
brainstorming  

 (Passo 5)

Debate final 
com liderança 

do Ministério da 
Saúde e parceiros 

de vacinação 
(Passo 6)

SAÍDA:  
Resultados 

preliminares para 
brainstorming

SAÍDA: Endosso 
do plano de 

ação e próximas 
etapas

SAÍDA:  
Resultados 
preliminares 

(atualizados para fins 
de esclarecimento)

SAÍDA:  
Plano de 
ação para 

implementação



GUIA DE PLANEJAMENTO 23

1

2

3

5

7

9

4

6

8

10

1

2

3

5

7

9

4

6

8

10

PASSO

Realizar trabalho de campo 
para a avaliação rápida de OPV

3

3
QUEM

Coordenador de Avaliação, Equipa de Estratégia de OPV, MS e parceiros de 
imunização nacionais

QUANDO
Duração de 1-2 semanas, dependendo das necessidades de formação e das 
distâncias de viagem

TAREFA   
3.1

Imprimir questionários e/ou preparar tablets ou smartphones para recolher 
dados

TAREFA  
3.2

Dar formação às equipas no terreno (supervisores e entrevistadores) sobre 
o processo de avaliação e logística (3 dias)

TAREFA  
3.3

Dar formação às equipas no terreno (supervisores e entrevistadores) sobre 
o processo de avaliação e logística (3 dias)

TAREFA  
3.4

Extrair dados de vacinação dos registos das unidades sanitárias para 
crianças sem registos domiciliários (nas tardes que se seguem às entrevistas 
de saída)

TAREFA  
3.5

Dar os questionários CAP aos profissionais de saúde (conhecimentos, 
atitudes e práticas) (2–3 dias na parte da tarde)

TAREFA  
3.6 Realizar discussões de grupos focais com mães/cuidadores (meio dia)

TAREFA  
3.7 Realizar discussões de grupos focais com profissionais de saúde (meio dia)

TAREFA  
3.8

Realizar entrevistas aprofundadas com o número pré-determinado de 
informantes-chave (quadros superiores e administradores de saúde)
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A estratégia OPV usa uma abordagem de baixo para cima que visa avaliar as razões das oportunidades 

perdidas, bem como intervenções potenciais nos pontos de vacinação. A estratégia de avaliação utiliza 

a triangulação de vários componentes de avaliação, conforme mencionados no esquema que se segue:

PASSO 3: Esquema para a compreensão das contribuições dos componentes de avaliação OPV

RESULTADOS PREVISTOS COMPONENTES DE AVALIAÇÃO

Identificar a magnitude, a 
extensão e as causas das 
oportunidades perdidas

• Entrevistas à saída da unidade sanitária (administradas pelo entrevistador)

• Questionários CAP para profissionais de saúde (administrados pelo 
entrevistador ou autoadministrados)

• Discussões de grupos focais de discussão (com mães/cuidadores e profissionais 
de saúde)

• Entrevistas aprofundadas (com quadros seniores e administradores de saúde)

Identificar as potenciais 
intervenções para reduzir 
OPVs

• Discussões de grupo grupos focais (com mães/cuidadores e profissionais de 
saúde)

• Entrevistas aprofundadas (com quadros seniores e administradores de saúde)

• Sessões de brainstorming em grupo de trabalho

Consultar a Metodologia OPV para obter detalhes sobre cada tarefa sob o componente de 

campo de trabalho OPV Avaliação de OPV.
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PASSO

QUEM
Coordenador de Avaliação, Gestor de Dados, cientista social/perito 
qualitativo e representantes do MS e organizações parceiras 

QUANDO 1-2 dias, durante e imediatamente após o trabalho de campo

TAREFA  
4.1

Contagem de dados dos questionários de amostra para análise,  
ou transferir os dados preliminares da plataforma eletrónica de  
recolha de dados

TAREFA  
4.2

Agrupar as notas do facilitador tomadas durante o as entrevistas 
qualitativas (GFD e EA)

TAREFA  
4.3

Realizar uma análise de dados preliminares rápida para identificar os 
principais temas e principais resultados para discussão no Passo 5

TAREFA  
4.4

Preparar uma análise detalhada dos dados completos, bem como a  
limpeza de dados 

Analisar dados preliminares e 
identificar os temas-chave4

4
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Contagem de dados dos questionários de amostra para análise, 
ou transferir os dados preliminares da plataforma eletrónica de 
recolha de dados

O agrupamento de dados deve começar durante o trabalho de campo (com dados 

carregados) e ser concluído assim que as equipas regressarem ao nível central. Um Gestor de 

Dados ou o Coordenador de Avaliação deve ser responsável por este passo.

A experiência em países que completaram as avaliações OPV mostra que esta etapa é 

facilitada enormemente pela utilização de plataformas eletrónicas de recolha de dados 

(tablets ou smartphones). Se possível, deverá promover-se a utilização dessas ferramentas 

eletrónicas. Se os dados forem recolhidos em formulário de papel, uma amostra aleatória dos 

formulários deve ser inserida numa base de dados para análise rápida em preparação das 

sessões de brainstorming ( Passo 5 ) e informação ao MS e parceiros ( Passo 6 ). Os passos 

5 e 6 costumam ocorrer 1-2 dias após a conclusão do trabalho de campo. Na primeira fase 

da análise, o ideal é um software analítico simples como por exemplo o Visual Dashboard in 

Epi Info™. Isto pode produzir frequências simples e facilmente atualiza os mapas simples de 

forma automática. Uma análise mais detalhada pode ser realizada posteriormente utilizando o 

software Stata® ou SAS®.

Agrupar as notas do facilitador tomadas durante as  
entrevistas qualitativas (GFD e EA)

Sempre que possível, um cientista social deve ser incluído como membro da equipa de campo 

e será o responsável pela realização das entrevistas qualitativas. O cientista social pode 

apresentar uma análise preliminar dos resultados e citações textuais importantes para inclusão 

nas apresentações para as sessões de brainstorming e informação. Se não estiver disponível 

um cientista social, o Coordenador de Avaliação deve compilar citações textuais importantes 

e temas discutidos durante as sessões de grupo de reflexão para esta finalidade.

                                               

TAREFA 

4.1

TAREFA 

4.2
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Realizar uma análise de dados preliminares rápida para  
identificar os principais temas e principais resultados para 
discussão no Passo 5

O Gestor de Dados e o Coordenador de Avaliação devem trabalhar em conjunto para 

compilar os resultados preliminares dos diferentes componentes de avaliação.6 Deve ser 

enfatizada a natureza preliminar destes dados e resultados. No entanto, a experiência mostra 

que os resultados finais raramente diferem acentuadamente das conclusões obtidas  nesta 

fase. Será quase impossível derivar uma «estimativa» da proporção de crianças perdidas nesta 

fase da análise. Isto requer apurar mais dados, reclassificação e estratificação ( Tarefa 4.4 ).

Preparar uma análise detalhada dos dados completos,  
bem como a limpeza de dados

A análise detalhada dos dados deve iniciar-se logo que possível após a conclusão do 

trabalho de campo. Os resultados finais devem alimentar o planeamento das intervenções 

pós-avaliação. Se a análise não puder ser realizada internamente devido às limitações de 

tempo e capacidade, deve ser realizada assim que possível. Se for externalizada, deverão 

ser envidados todos os esforços para manter os intervenientes-chave no MS totalmente 

envolvidos nas fases de análise e relatório. O relatório final e quaisquer manuscritos 

resultantes devem ter co-autoria e ser pré-aprovados pelo MS.

TAREFA 

4.3

TAREFA 

4.4

6 Um conjunto de diapositivos de amostra «Resultados preliminares de brainstorming» pode ser encontrado, juntamente 
com as amostras de todos os materiais de formação, em: www.who.int/immunization/programmes_systems/policies_
strategies/MOV/en/
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PASSO

QUEM
O Coordenador de Avaliação, as equipas de campo e a direção do MS-PAV 
e organizações parceiras

QUANDO 1 dia, a seguir ao trabalho de campo

TAREFA   
5.1 Apresentar os dados preliminares do Passo 4 e pedir reações ao grupo

TAREFA  
5.2

Facilitar uma discussão de brainstorming sobre ideias para reduzir OPVs 
no(s) distrito(s) selecionado (s)/em todo o país

TAREFA  
5.3

Desenvolver um plano de trabalho e cronograma detalhados para redução 
de OPVs durante os próximos 6-12 meses

TAREFA  
5.4

Atribuir funções e responsabilidades a parceiros diferentes usando o 
plano de trabalho da Tarefa 5.3, incluindo um plano claro de supervisão, 
acompanhamento e avaliação

TAREFA  
5.5

Propor sistemas existentes, oportunidades e atividades para garantir a 
participação da comunidade durante a fase de intervenção

Brainstorm sobre propostas  
de intervenções e desenvolver 
um plano de ação para  
a implementação5

5
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Apresentar os dados preliminares do Passo 4  
e pedir reações ao grupo

Todos os participantes da avaliação, bem como os líderes do MS e parceiros-chave de 

imunização devem reunir-se para fazer uma sessão de informação e discutir os dados 

preliminares compilados. Antes de apresentar os resultados da análise de dados, cada equipa 

de campo deve ter alguns minutos para comentar sobre as suas experiências de campo, 

incluindo os desafios apresentados e principais resultados que podem não ter sido capturados 

pelos questionários. As boas práticas detetadas nas unidades sanitárias visitadas também 

devem ser realçadas e incluídas pelo Coordenador de Avaliação no  relatório final.

Facilitar uma discussão de brainstorming sobre ideias para reduzir 
OPVs no(s) distrito (s) selecionado(s)/em todo o país

Como processo que leva ao desenvolvimento 

de um plano de ação para reduzir OPVs, as 

sessões de brainstorming devem incluir:

• Uma discussão sobre as principais 

conclusões da avaliação OPV para identificar 

as principais causas das oportunidades 

perdidas (em plenário);

• Brainstorming sobre possíveis intervenções 

para enfrentar as causas identificadas (em 

grupos de trabalho de 3-5 pessoas);

• Uma lista ou um cronograma de atividades para reduzir OPVs, a implementar ao longo dos 

6-12 meses seguintes (de cada grupo de trabalho de 3-5 pessoas):

 » Cada actividade deve ter um cronograma claro.

 » As necessidades de assistência técnica para cada actividade devem ser atribuídas aos 

parceiros com uma vantagem comparativa nessa área de trabalho

 » Sempre que possível, as actividades enumeradas devem tirar partido de dos fluxos de 

financiamento existentes e coadunar-se aos planos atuais do país;

• Uma apresentação de projeto de plano de acção de cada grupo de trabalho para discussão 

(em plenário)

TAREFA 

5.1

TAREFA 

5.2
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Desenvolver um quadro, plano de ação e cronograma detalhados 
para redução de OPVs durante os próximos 6-12 meses

Após a conclusão da  Tarefa 5.2 , compilar ideias de todos os grupos de trabalho numa 

lista abrangente de actividades, pessoas responsáveis, prazos e potenciais fontes de 

financiamento. Incluir isso na apresentação de informação (Passos Seguintes e Actividades de 

Acompanhamento).

Atribuir funções e responsabilidades a parceiros diferentes 
usando o plano de acção da Tarefa 5.3, incluindo um plano claro 
de supervisão, acompanhamento e avaliação

Garantir que os parceiros de imunização 

com experiência em diferentes aspectos do 

programa estão dispostos e capazes de assumir 

os seus respetivos papéis e responsabilidades 

(por exemplo, comunicações, formações do 

trabalhador de saúde, refinamento de política 

ou divulgação, melhorias da cadeia de frio, 

financiamento das intervenções). Estas talvez 

tenham de ser negociadas após a apresentação 

de informação.

Propor sistemas existentes, oportunidades e actividades para 
garantir a participação da comunidade durante a intervenção

A sustentabilidade a longo prazo dos programas de imunização requer a constante 

participação da comunidade e a procura pela comunidade de serviços de alta qualidade. As 

organizações da sociedade civil (OSC) e os comités de desenvolvimento comunitário devem 

ser convidados para a sessão de informação final ( Passo 6 ). Aproveitar a oportunidade para 

solicitar a sua contribuição e assistência na implementação das intervenções propostas.

TAREFA 

5.3

TAREFA 

5.4

TAREFA 

5.5
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PASSO

QUEM
Todos os parceiros de imunização e programas relacionados (tais como, 
planeamento familiar, serviços pré-natais, saúde reprodutiva, etc.) sob a 
direção do MS

QUANDO
½ dia, após brainstorming e desenvolvimento do plano de ação para a 
implementação

TAREFA  
6.1

Apresentar os objetivos sumários da avaliação, o processo do trabalho de 
campo e os resultados preliminares e as recomendações do Passo 5

TAREFA  
6.2

Apresentar o plano de acção proposto e pedir comentários e/ou a 
aprovação do plano de ação por parte do MS e da direção dos parceiros

TAREFA  
6.3

Durante a sessão de informação, iniciar discussões sobre o financiamento 
das intervenções ou a sua inclusão nos planos de melhoramento da 
imunização ou do sistema de saúde existentes

Sessão de informação com a  
direção do MS e os parceiros 
de imunização sobre os  
próximos passos propostos6

6
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Apresentar os objetivos sumários da avaliação, o processo 
do trabalho de campo e os resultados preliminares e as 
recomendações do Passo 5

Os objetivos e resultados dos componentes de avaliação e dos distritos abrangidos devem ser 

apresentados em PowerPoint. Ver mais informações na Metodologia OPV.

Apresentar o plano de ação proposto e pedir comentários  
e/ou a aprovação do plano de ação por parte do MS e da direção 
dos parceiros

Deve ser dedicado tempo suficiente para 

discutir o plano de acção proposto. As ideias 

adicionais apresentadas devem ser incluídas e 

o plano de ação deve ser aprovado antes da 

conclusão da sessão de informação. Note que 

nem todos os pormenores do plano de ação 

para reduzir OPVs podem ser desenvolvidos 

plenamente na sessão de informação. A Equipa 

Estratégica OPV deve tomar notas e continuar 

a trabalhar no plano nas semanas que se 

seguem à sessão de informação.

TAREFA 

6.1

TAREFA 

6.2
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TAREFA 

6.3
Durante a sessão de informação, iniciar discussões sobre o 
financiamento das intervenções ou a sua inclusão nos planos de 
melhoramento da imunização ou do sistema de saúde existentes

Para garantir que as atividades das intervenções propostas sejam implementadas 

oportunamente, as discussões concretas sobre novas fontes de financiamento ou a 

reprogramação dos fundos existentes devem ser iniciadas durante a sessão de informação. 

Devem ser igualmente exploradas novas ideias para incluir a estratégia OPV nos próximos 

pedidos de financiamento. 

Um plano de ação pormenorizado é crucial para garantir que as intervenções propostas 

para reduzir oportunidades perdidas sejam integradas no plano de trabalho do PAV. Deve 

igualmente constituir a base para mais discussões aprofundadas ao mais alto nível possível do 

MS. A maioria das intervenções propostas provavelmente não irá requerer fundos adicionais. 

Isto aplica-se particularmente à maioria das alterações às práticas a efetuar ao nível das 

unidades de sanitárias/pontos de vacinação. De facto, estas alterações às práticas podem ser 

iniciadas imediatamente, enquanto o plano de ação é discutido mais aprofundadamente ao 

nível nacional. Para obter mais informações, consultar o Guia de Intervenção OPV.

As tarefas para a implementação das intervenções (Passos 7-10) são 
apresentadas nas páginas que se seguem de forma resumida. Uma descrição 
detalhada de cada tarefa é fornecida no documento complementar, Guia de 
Intervenção para Reduzir Oportunidades Perdidas de Vacinação (Guia de 
Intervenção OPV).

1. Aprovação de um plano de ação pormenorizado para reduzir OPVs, com 

prazos de implementação claros.

2. Identificação/compromisso de financiamento catalisador e/ou planos para a 

integração com os programas existentes

3. Planos para a mobilização social e o desenvolvimento de materiais de 
comunicação

Os principais resultados do Passo 6 são:
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PASSOPASSO

QUEM Os funcionários das unidades sanitárias, o MS e a Equipa Estratégica OPV, 
os parceiros de imunização

QUANDO 6-12 meses após a fase de avaliação

TAREFA  
7.1

Com base nas constatações da avaliação de OPV, implementar as 
intervenções para abordar constatações específicas, por exemplo, formações 
específicas adicionais; meios de comunicação para desenvolver a procura da 
comunidade; etc.

TAREFA  
7.2

Fornecer orientações políticas adicionais, diretivas, ferramentas de trabalho 
e outros materiais de comunicação a nível nacional

TAREFA  
7.3

Utilizando o Guia de Intervenção OPV como ponto de partida, incentivar 
soluções locais/específicas para reduzir OPVs em cada unidade sanitária

Implementar as intervenções

7

7
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Com base nas constatações da avaliação de OPV, implementar as 
intervenções para abordar constatações específicas, por exemplo, 
formações específicas adicionais; meios de comunicação para 
desenvolver a procura da comunidade; etc.

É importante que as intervenções propostas para reduzir OPVs incidam sobre os problemas 

que foram identificados durante a avaliação. Estes problemas podem variar de acordo com 

o distrito ou o tipo de unidade sanitária (por exemplo, urbana/rural ou pública/privada). O 

objetivo geral consiste em promover políticas de apoio, orientações para a prestação de 

serviços com base em dados concretos, prestadores de serviços e gestores competentes, uma 

forte logístico para garantir a disponibilidade de materiais, e estimular a ampla aceitação da 

imunização pelas comunidades e pelos profissionais de saúde.

Fornecer orientações políticas adicionais, directivas, ferramentas 
de trabalho e outros materiais de comunicação a nível nacional

A Equipa Estratégica OPV deve trabalhar com o MS e a CCI para desenvolver ou rever 

as políticas, os regulamentos e as orientações para abordar os problemas específicos 

identificados na avaliação, por exemplo, a vacinação de crianças com idade superior a 12 

ou 24 meses, a implementação da política de frasco multidoses, o tratamento de falsas 

contraindicações, etc. Devem ser tomadas medidas para garantir que essas políticas novas 

ou atualizadas sejam adequadamente comunicadas, reforçadas e implementadas no ponto de 

vacinação.

Utilizando o Guia de Intervenção OPV como ponto de partida, 
incentivar soluções locais/específicas para reduzir OPVs em cada 
unidade sanitária

O Guia de Intervenção OPV fornece orientações e opções para as intervenções ao nível nacional, 

distrital ou da unidade sanitária. O Guia de Intervenção OPV dever ajudar a Equipa Estratégica 

OPV na criação de soluções viáveis para os diferentes níveis do sistema de saúde. Oferece 

igualmente sugestões para a supervisão de apoio, a monitoria e a avaliação das actividades 

propostas.

TAREFA 

7.1

TAREFA 

7.2

TAREFA 

7.3
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PASSOPASSO

QUEM
O MS e a Equipa Estratégica OPV, com o apoio dos parceiros-chave  
de imunização

QUANDO 6-12 meses após a fase de avaliação

TAREFA  
8.1 Estabelecer um plano claro de monitorização e de supervisão

TAREFA  
8.2 Disponibilizar fundos para a supervisão de apoio e medidas corretivas

TAREFA  
8.3

Fornecer mapas de monitoria e garantir o cumprimento, com apresentação 
visível das estimativas de cobertura mensais

Fornecer supervisão de apoio e 
monitorizar progresso

8

8
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Estabelecer um plano claro de monitoria e de supervisão

Desenvolver um plano de monitoria e avaliação ao mesmo tempo em que a intervenção está 

a ser concebida e a implementação está a ser planeada. A monitoria deve ser considerada 

uma parte integrante da intervenção, não efetuada como uma actividade separada. A 

monitorização deve incidir sobre a) o que foi feito (por exemplo, número de formações 

realizadas) e b) os resultados imediatos (contributos) dos esforços (por exemplo, número de 

pessoas formadas), com ênfase no último (monitoria com base nos resultados). Ao decidir o 

que e como monitorar, ter em atenção o seguinte:

• As questões principais que devem ser respondidas com base nos dados de monitoria

• Necessidades/desejos de todos os intervenientes principais

• Encargo da recolha/comunicação de dados

• Disponibilidade dos dados existentes que serão diretamente afetados pela intervenção7.  

Nem todas as informações precisam de ser quantificáveis; os indicadores também podem 

utilizar dados qualitativos.

Durante os 6-12 meses iniciais de intervenção, deve ser dada ênfase à supervisão de apoio 

contínua. As visitas de supervisão devem centrar-se na implementação consistente das 

intervenções para reduzir OPVs e na correção de todos os problemas identificados. Para evitar 

a duplicação de esforços, o plano de monitoria e de supervisão deve reforçar os sistemas 

de supervisão existentes, sempre que tal seja possível. Estes devem ser sistematizados e 

consistentes, preferencialmente realizados mensalmente e ao nível imediatamente superior 

do sistema de saúde. A Equipa Estratégica OPV deve fornecer modelos para as comunicações 

aos níveis superiores. Deve ser estabelecido igualmente um método de recolha para as 

posteriores comunicações e comentários aos profissionais de saúde afetados. No entanto, 

as visitas de supervisão não devem ser concebidas unicamente para as comunicações aos 

níveis superiores, mas sim para apoiar as alterações às práticas para reduzir OPVs, de modo a 

melhorar a cobertura da vacinação, bem como a eficiência geral da prestação de serviços.

Este passo deve ser efetuado durante as fases iniciais da intervenção, e distingue-se da 

avaliação de campo rápida de resultados, descrita no  Passo 9  infra.

TAREFA 

8.1

7 É possível consultar online uma lista de verificação útil para a seleção de indicadores de alto desempenho: https://wmich.
edu/sites/default/files/attachments/u350/2014/Indicator_checklist.pdf
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Disponibilizar fundos para a supervisão de apoio e medidas 
corretivas

A supervisão e a monitoria da implementação das atividades OPV devem tirar partido dos 

sistemas de supervisão existentes. No entanto, em alguns países, poderá ser necessário um 

financiamento adicional para as visitas de supervisão durante as fases iniciais, e estas devem 

ser previstas no orçamento, se necessário. Se as visitas de supervisão revelarem a necessidade 

de determinadas medidas corretivas (por exemplo, formação adicional, ferramentas de 

trabalho, etc.), os fundos para a sua implementação devem igualmente ser contabilizados na 

estimativa do orçamento da intervenção.

Fornecer mapas de monitoria com apresentação visível das 
estimativas de cobertura, e garantir o cumprimento

A cobertura administrativa é um método para 

monitorar a alteração após a implementação 

da intervenção. Uma forma simples de o 

fazer é dar ênfase no acompanhamento de 
numeradores de diferentes antigénes, dado 

que isso é suficiente para monitorar alterações 

de mês para mês, ou comparar com meses 

similares de anos anteriores. Devem ser 

impressos e distribuídos a todas as unidades 

sanitárias mapas de monitoria claros e de fácil 

utilização. Os mapas devem conter um espaço 

em branco para efeitos de personalização, 

tais como nome da unidade sanitaria/cidade, 

data, etc. Para obter mais informações a este 

respeito, incluindo exemplos de mapas de 

monitorização, consultar o Guia de  

Intervenção OPV.

TAREFA 

8.2

TAREFA 

8.3
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PASSOPASSO

QUEM
O MS e a Equipa Estratégica OPV, com o apoio dos parceiros-chave de 
imunização

QUANDO 12-18 meses após o Passo 7-8

Tarefa  
9.1

12-18 meses após a implementação de actividades, realizar a avaliação da 
eficácia das intervenções em unidades sanitárias selecionadas

Realizar a avaliação de campo 
rápida dos resultados/ 
impacto de intervenções  
(após 12-18 meses)

6-12 meses após a implementação de intervenções e a supervisão de apoio, deve ser realizada uma 

reavaliação de OPVs num subconjunto aleatório das unidades sanitárias originais ( Passo 3 ). Para uma 

comparação correta, esta avaliação deve utilizar uma metodologia similar, e as mesmas ferramentas, 

à avaliação inicial. O objectivo consiste em avaliar todas as alterações nas práticas de prestação de 

serviços, na redução de OPVs, e possivelmente na cobertura da vacinação que possam ter ocorrido em 

resultado das intervenções.

A avaliação de campo rápida deve procurar avaliar os resultados intermédios relativos a intervenções 

específicas, tais como alterações nos conhecimentos, nas atitudes e nas práticas dos profissionais de 

saúde, ou diferenças nos tópicos suscitadas pelos componentes de avaliação qualitativa.

A Equipa Estratégica OPV deve garantir que os resultados desta avaliação sejam partilhados 

amplamente e que a direção do MS seja atualizada com os resultados. As áreas que requerem um 

reforço devem ser identificadas e apoiadas adicionalmente. O objetivo a longo prazo consiste em 

garantir que a redução de OPVs se torne uma parte regular da prática clínica normal em todas as 

unidades sanitárias privadas e públicas.

Onde não se verificaram intervenções de OPV em algumas partes do país/distritos, esses locais poderão 

servir de controlos para ilustrar melhor o impacto das intervenções na qualidade dos serviços e na 

cobertura das vacinas. Similarmente, o acompanhamento mensal de numeradores de ano para ano 

(antes e após a intervenção) pode ser utilizado para avaliar as alterações na cobertura da vacinação 

antes e após a intervenção.

9

9
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Tendo em conta a estrutura simplificada de amostragem (aleatória, no entanto, de conveniência) 

de crianças utilizada para avaliar a taxa de OPVs na avaliação inicial, poderá não ser totalmente 

possível excluir um viés de seleção que influencie os resultados. Uma avaliação simples dos resultados 

programáticos pode ser suficiente para o uso geral na maioria dos países, no entanto, quem pretender 

investir recursos adicionais para uma avaliação estatística mais robusta, pode ponderar fazê-lo.

Para obter informações completas sobre a conceção e a realização de uma avaliação de resultados 

adequada, incluindo orientações sobre a amostragem, gestão de potenciais fatores de confusão, e 

métodos para a medição de resultados intermédios, consultar o Guia de Intervenção OPV.
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PASSO
Incorporar nos planos de 
imunização a longo prazo para 
garantir a sustentabilidade  
dos ganhos10

QUEM
O MS e a Equipa Estratégica OPV, com o apoio dos parceiros-chave  
de imunização

QUANDO Continuamente

Tarefa   
10.1

Para garantir a sustentabilidade, incluir intervenções para reduzir OPV em 
planos de imunização a longo prazo (por exemplo, PIP e plano de trabalho 
do PAV anual

A estratégia OPV não deve ser concebida como um projeto independente ou uma atividade única 

para aumentar a cobertura das vacinas. Pelo contrário, é um esforço de melhoramento dos serviços 

em todo o sistema de saúde que se destina à vacinação e a outros serviços de saúde. Desde o início, 

a Equipa Estratégica OPV deve garantir que as atividades e os processos de intervenção OPV são 

incluídos como parte integrante de planos nacionais, tais como o PIP e os planos de trabalho do PAV 

anuais. As actividades de intervenção devem ser rotineiras e contínuas, garantindo o compromisso 

de financiamento suficiente e vontade política. A supervisão de apoio e a monitorização de OPVs 

periódicas devem continuar mensal e trimestralmente, como parte integrante do plano de monitoria e 

supervisão regular para os serviços de saúde em geral.

10
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A-1

1

Anexo A. Tabela de Resumo da Estratégia OPV

PASSO 1 PASSO 2

O QUÊ Planear uma avaliação de OPV e intervenção O QUÊ Preparar a avaliação e assegurar compromissos para 
intervenções de acompanhamento

QUEM O MS, com o apoio de todos os parceiros de imunização no 
país

QUEM Equipa de Estratégia de OPV, MS e outros parceiros-chave 
de imunização

CALENDARIZAÇÃO E DURAÇÃO 2 – 4 meses antes do trabalho 
de campo

CALENDARIZAÇÃO E DURAÇÃO 1-2 meses antes do trabalho 
de campo

TAREFA 1.1 Decidir se é necessária uma estratégia OPV

TAREFA 1.2 Obter apoio de alto nível do MS

TAREFA 1.3 Identificar um Coordenador de Avaliação e membros 
da Equipa de Estratégia de OPV (de preferência multiparceiros; pode 
ser um subcomissão da Comissão Coordenadora Interagências (CCI) 
ou entidade semelhante

TAREFA 1.4 Identificar fontes de financiamento dentro e/ou fora do 
PAV

TAREFA 1.5 Preparar um cronograma de atividades e incluir no 
plano de trabalho anual, com aprovação da Comissão Coordenadora 
Interagências (CCI) ou organismo similar

TAREFA 2.1 Recolher, compilar e analisar as informações 
disponíveis sobre o programa de imunização, incluindo revisões 
recentes do programa e estimativas de cobertura

TAREFA 2.2 Decidir sobre a escala do trabalho OPV (nacional ou só 
em determinados distritos de baixa cobertura)

TAREFA 2.3 Se for o caso, selecione áreas subnacionais para 
trabalho de campo

TAREFA 2.4 Chegar a acordo sobre o tamanho da amostra, o 
número de funcionários de campo necessários e o número de dias de 
trabalho de campo

TAREFA 2.5 Finalizar o orçamento para o trabalho de campo de 
avaliação

TAREFA 2.6 Preparar um projeto de orçamento para as 
intervenções de pós-avaliação

TAREFA 2.7 Partilhar o plano com a CCI ou organismo adequado (e 
parceiros) para aprovação final do plano

TAREFA 2.8 Esclarecer se é necessária aprovação ética e iniciar o 
processo.

TAREFA 2.9 Rever questionários genéricos e se necessário adaptar 
ao contexto do país e programa de vacinação

TAREFA 2.10 Se necessário, ultimar a tradução dos questionários 
atualizados e materiais de formação para a(s) língua(s) local(ais) 

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Alto nível de compromisso do MS

 » Estratégia OPV incluída no plano de trabalho do PAVI anual

 » Constituição da Equipa Estratégica OPV nacional 

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Conclusão do cronograma das atividades OPV

 » Orçamento concluído para uma avaliação de OPV

 » Projeto de orçamento para OPV e intervenções pós-avaliação

 » Isenção do processo de aprovação ética, ou aprovação, se 
necessário

 » Questionários e materiais de formação finalizados para a 
formação sobre o trabalho de campo
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PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5 PASSO 6
O QUÊ Realizar o trabalho de 
campo para a avaliação rápida 
de OPVs

O QUÊ Analisar dados 
preliminares e identificar os 
temas-chave

O QUÊ Brainstorm sobre 
propostas de intervenções e 
desenvolver um plano de ação 
para a implementação

O QUÊ Sessão de informação 
com a direção do MS e os 
parceiros de imunização sobre 
os próximos passos propostos

QUEM Coordenador de 
avaliação, MS e parceiros de 
imunização nacionais

QUEM Coordenador de 
avaliação, gestor de dados, 
cientista social/perito 
qualitativo, equipas de campo 
e representantes do MS e 
organizações parceiras

QUEM O coordenador de 
avaliação, as equipas de 
campo, a direção do MS-PAV e 
organizações parceiras

QUEM Todos os parceiros 
de imunização e programas 
relacionados (tais como, 
planeamento familiar, serviços 
pré-natais, saúde reprodutiva, 
etc.) sob a direção do MS

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO duração de 1-2 
semanas, dependendo das 
necessidades de formação e das 
distâncias de viagem

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO  
1-2 dias

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO 
1 dia

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO  
½ dia

TAREFA 3.1: Imprimir 
questionários e/ou preparar 
tablets ou smartphones para 
recolher dados

TAREFA 3.2: Dar formação aos 
supervisores e entrevistadores 
sobre o processo de avaliação e 
logística

TAREFA 3.3: Realizar 
entrevistas de saída com mães/
cuidadores de crianças com 
idade inferior a dois anos, nas 
unidades sanitárias selecionadas

TAREFA 3.4: Extrair dados 
de vacinação dos registos das 
unidades sanitárias para crianças 
sem registos domiciliários

TAREFA 3.5: Dar os 
questionários CAP aos 
profissionais de saúde 
(conhecimentos, atitudes e 
práticas)

TAREFA 3.6 : Realizar 
discussões de grupo de reflexão 
com mães/cuidadores

TAREFA 3.7 : Realizar 
discussões de grupo de reflexão 
com profissionais de saúde

TAREFA 3.8: Realizar 
entrevistas aprofundadas com 
o número pré-determinado de 
informadores-chave (quadros 
superiores e administradores de 
saúde)

TAREFA 4.1: Contagem 
de dados dos questionários 
de amostra para análise, ou 
transferir os dados preliminares 
da plataforma eletrónica de 
recolha de dados

TAREFA 4.2: Agrupar as notas 
do facilitador tomadas durante o 
as entrevistas qualitativas (DGR 
e EA))

TAREFA 4.3: Realizar uma 
análise de dados preliminares 
rápida e simples para identificar 
os principais temas e principais 
resultados para discussão no 
Passo 5

TAREFA 4.4: Planear uma 
análise detalhada dos dados 
completos, bem como a limpeza 
de dados 

TAREFA 5.1: Apresentar os 
dados preliminares do Passo 4 e 
pedir reações ao grupo

TAREFA 5.2: Facilitar uma 
discussão sobre ideias para 
reduzir OPVs no(s) distrito(s) 
selecionado(s)/em todo o país

TAREFA 5.3: Desenvolver 
um quadro, plano de ação e 
cronograma detalhados para 
redução de OPVs durante os 
próximos 6-12 meses

TAREFA 5.4: Atribuir funções 
e responsabilidades a parceiros 
diferentes usando o plano de 
ação da Tarefa 5.3, incluindo 
um plano claro de supervisão, 
acompanhamento e avaliação

TAREFA 5.5: Propor sistemas 
existentes, oportunidades 
e atividades para garantir a 
participação da comunidade 
durante a fase de intervenção

TAREFA 6.1: Apresentar os 
objetivos sumários da avaliação 
de OPV, o processo do trabalho 
de campo e os resultados 
preliminares e as recomendações 
conforme definidos no 

TAREFA 6.2: Apresentar o 
plano de ação proposto e pedir 
comentários e/ou a aprovação 
por parte do MS e da direção 
dos parceiros

TAREFA 6.3: Durante a sessão 
de informação, iniciar discussões 
sobre o financiamento das 
intervenções ou a sua inclusão 
nos planos de melhoramento 
da imunização ou do sistema de 
saúde existentes

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Questionários e guias de 
entrevista impressos

 » Funcionários de campo com 
formação completa sobre o 
processo de avaliação

 » Funcionários de 
campo competentes 
no preenchimento de 
questionários em papel ou 
nos tablets

 » Entrevistas de saída, 
questionários CAP e 
entrevistas qualitativas 
concluídos (discussões de 
grupo focais e entrevistas 
aprofundadas)

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Frequências básicas dos 
dados quantitativos para criar 
discussões no Passo 5

 » Citações essenciais das 
discussões de grupo de 
reflexão que refletem as 
principais constatações

 » Uma lista de intervenções 
propostas para reduzir OPVs 
de todos os componentes de 
avaliação

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Lista de atividades propostas 
para reduzir OPVs (a priorizar 
pelo MS)

 » Âmbito e plano de trabalho 
de 6-12 meses para reduzir 
OPVs

 » Definição de funções e 
responsabilidades dos 
diferentes parceiros

 » Possíveis fontes de 
financiamento e ligações/
sinergias com planos de 
trabalho existentes

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Recomendações finalizadas

 » Plano de ação finalizado e 
aprovado, com prazos de 
implementação claros

 » Financiamento catalisador  
e/ou planos para a integração 
com os programas existentes

 » Planos para a mobilização 
social e materiais de 
comunicação
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PASSO 7 PASSO 8 PASSO 9 PASSO 10
O QUÊ Implementar as 
intervenções

O QUÊ Fornecer supervisão de 
apoio e monitoria

O QUÊ Realizar a avaliação de 
campo rápida dos resultados/
impacto de intervenções

O QUÊ Incorporar nos planos 
de imunização a longo prazo 
para garantir a sustentabilidade 
dos ganhos

QUEM Os funcionários das 
unidades sanitárias, o MS e 
a Equipa Estratégica OPV, os 
parceiros de imunização

QUEM O MS e a Equipa 
Estratégica OPV, com o 
apoio dos parceiros-chave de 
imunização

QUEM O MS e a Equipa 
Estratégica OPV, com o 
apoio dos parceiros-chave de 
imunização

QUEM O MS e a Equipa 
Estratégica OPV, com o 
apoio dos parceiros-chave de 
imunização

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO   
6-12 meses após a fase de 
avaliação

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO  
6-12 meses após a fase de 
avaliação

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO  
12-18 meses após o Passo 7/8

CALENDARIZAÇÃO E 
DURAÇÃO 
Continuamente

TAREFA 7.1: Com base nas 
constatações da avaliação 
de OPV, implementar as 
intervenções para abordar 
constatações específicas, 
por exemplo, formações 
específicas adicionais; meios de 
comunicação para desenvolver a 
procura da comunidade; etc.

TAREFA 7.2: Fornecer 
orientações políticas adicionais, 
diretivas, ferramentas de 
trabalho e outros materiais de 
comunicação a nível nacional

TAREFA 7.3: Utilizando o Guia 
de Intervenção OPV como ponto 
de partida, incentivar soluções 
locais/específicas para reduzir 
OPVs em cada unidade sanitária

TAREFA 8.1: Estabelecer um 
plano claro de monitorização e 
de supervisão de apoio

TAREFA 8.2: Disponibilizar 
fundos para a supervisão de 
apoio e medidas corretivas

TAREFA 8.3: Fornecer mapas 
de monitorização e garantir o 
cumprimento, com apresentação 
visível das estimativas de 
cobertura mensais

TAREFA 9.1: 12-18 meses após 
a implementação de atividades, 
realizar a avaliação da eficácia 
das intervenções em unidades 
sanitárias selecionadas

TAREFA 10.1: Para garantir 
a sustentabilidade, incluir 
intervenções para reduzir OPV 
em planos de imunização a longo 
prazo (por exemplo, PIP e plano 
de trabalho PAV anual)

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Intervenções implementadas 
a nível nacional ou em 
distritos/unidades sanitárias 
selecionados

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Relatórios de supervisão de 
apoio com medidas corretivas

 » Mapas de monitorização 
preenchidos e apresentados 
visivelmente em todas as 
unidades sanitárias

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Redução de OPVs 
comunicadas nas avaliações

 » Aumento do número de 
crianças vacinadas quando 
comparado com os números 
dos anos anteriores

 » A redução de OPVs e o 
melhoramento geral dos 
serviços de saúde são 
integrados como um processo 
de rotina nas unidades 
sanitárias avaliadas

 » Resultados de avaliações 
partilhados com a CCI ou 
organismo similar

RESULTADOS PREVISTOS 

 » Intervenções e processos 
de OPV incluídos como 
parte integrantes de planos 
nacionais, tais como PIP e 
planos de trabalho EPI anuais

 » O financiamento está 
disponível para a 
implementação
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Anexo B: Estimativa do tamanho da amostra para a quantificação da 
magnitude de OPV numa população-alvo definida (ver figura 5)

A população-alvo pode ser nacional ou subnacional. Para começar, identificar ou criar um quadro de 

amostragem de todas unidades sanitárias (US) na população-alvo. A avaliação recolhe informações ao 

nível das unidades sanitárias, no entanto, os principais resultados, OPV (elegíveis) ou OPV (evento de 

oportunidade perdida), são resultados ao nível das crianças. As crianças estão integradas em unidades 

sanitárias, tornando necessário considerar o método agrupado nas fases de conceção e de análise da 

avaliação. (Note que considerar o agrupamento iria ter apenas impacto nos erros padrão. Apenas para 

percentagens descritivas (sem IC, valores p, taxas de probabilidade) [conforme proposto na  Tarefa 
2.4 ], não é necessário considerar o agrupamento.)

Considerações do método:

1. Selecionar a estimativa primária de interesse das seis referidas na  figura 5 

2. Indicar um valor previsto (proporção) para a estimativa primária

3. Indicar uma precisão desejada

4. Calcular o tamanho efetivo da amostra (TEA) (ver exemplos na  Tabela B1  infra).

5. Inflacionar o tamanho da amostra para considerar o método agrupado (crianças integradas em US) 

com base numa correlação intraclasse assumida (CCI). O efeito do método = 1 + (n. º médio de 

respostas por US - 1)*ICC. Se a estimativa primária se basear no denominador A (ver  figura 5 ), o 

número médio de respostas por US corresponde ao n. º alvo de entrevistas. Se a estimativa primária 

se basear num denominador de B ou C, o n. º médio de respostas corresponde ao número previsto 

dessas crianças. Ver detalhes sobre como ajustar o TEA para considerar um método agrupado 

nas orientações para inquéritos agrupados da OMS (http://www.who.int/immunization/monitoring_

surveillance/Vaccination_coverage_cluster_survey_with_annexes.pdf?ua=1).

6. Se a estimativa primária se basear no denominador A (número de cuidadores entrevistados), o 

TEA deve ser inflacionado para a potencial não-resposta. Se a estimativa selecionada tiver um 

denominador de B (número de cuidadores entrevistados em que a documentação de imunizações 

está disponível) ou C (número de crianças elegíveis para uma OPV), é necessário um passo adicional 

após a inflação para a não-resposta. É necessário assumir que proporção da amostra irá cumprir a 

condição para B (ou C) e, de seguida, deve ser efetuada a inflação adequada para considerar esta 

subamostra. Para obter mais informações, consultar o documento relativo a inquéritos agrupados da 

OMS.

7. O número de US = tamanho ajustado da amostra do passo 6 a dividir pelo n. º médio de respostas 

indicado no passo 5.

8. A amostra de US deve ser uma amostra aleatória de uma lista de todas as US na população-alvo. As 

seguintes situações são opcionais:

a. Amostra aleatória de uma lista de todas as US na população-alvo

b. Amostragem sistemática para facilitar a estratificação implícita ao ordenar primeiramente a 

lista de US de acordo com alguma característica de interesse (por exemplo, urbana ou rural ou 

pública ou privada). A estratificação implícita pode ajudar a distribuir a amostra em diferentes 

subpopulações.
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c. Amostra aleatória estratificada para facilitar a estratificação explícita, sendo que um 

determinado número de US é amostrado a partir de estratos definidos. (Urbana/rural, pública/

privada, nível do sistema). Será necessário considerar a estratificação e o agrupamento 

na análise, e poderá requerer ponderações ao nível dos estratos, se a alocação não for 

proporcional ao número total de unidades em cada estrato.

9. As amostras ponderadas para cada criança selecionada não podem ser calculadas adequadamente, 

dada a natureza da amostragem orientada de cuidadores que saem da US num dia específico. A 

Equipa Estratégica OPV deve compreender que a amostra de cuidadores e crianças NÃO constitui 

uma amostra representativa da população-alvo em geral. Nem deve assumir que a amostra constitui 

uma amostra representativa de cuidadores/crianças que frequentam a US. As estratégias para 
obter uma amostra aleatória de cuidadores/crianças requerem muitos recursos e não são 
recomendadas para a estratégia OPV. A amostragem de conveniência é uma limitação que pode 

resultar numa estimativa tendenciosa e/ou subestimação do erro padrão. No entanto, prevê-se que 

a triangulação de dados reduza o impacto deste viés para fins programáticos.

Nota: Dependendo do número de US na população-alvo, e se é efetuada a amostragem aleatória 

estratificada, é possível enfrentar determinados problemas relacionados com a população. Recomenda-

se que seja envolvido um estatístico de amostragens para ajudar no cálculo do tamanho da amostra e 

na seleção de um método de amostragem adequado. 

PROPORÇÃO PREVISTA

5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

95%2 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%

PRECISÃO 
PARA

IC DE 95%

±2% 457 865 1225 1537 1801 2017 2185 2305 2377 2401

±3% 203 385 545 683 801 897 972 1025 1057 1068

±4% 115 217 307 385 451 505 547 577 595 601

±5% 73 139 196 246 289 323 350 369 381 385

±6% 97 137 171 201 225 243 257 265 267

±7% 71 100 126 147 165 179 189 195 196

±8% 55 77 97 113 127 137 145 149 151

±9% 43 61 76 89 100 108 114 118 119

±10% 35 49 62 73 81 88 93 96 97

1 Precisão indicada do tamanho da amostra a obter, em que a precisão é definida como: na amostragem repetida, 95% das 
estimativas pontuais estarão dentro do intervalo x%+/-y% (coluna ± linha), se a proporção real for x% (coluna). Fórmula 
para o teste de Wald (assimptótico): TEA = 1,962*p*(1-p)/e2 em que «p» é a proporção prevista, e «e» é a precisão 
desejada.

2 Para uma determinada precisão, o tamanho da amostra é o mesmo para 5% e 95%, 10% e 90%, etc. A fórmula, que contém 
«p» e (1-p), demonstra por que é que isto é verdadeiro

TABELA  B1
Tamanho Efetivo da Amostra (TEA)1 para calcular uma proporção com 
precisão para alfa = 0,05
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RUBRICA

NÚMERO 
DE  
UNIDADES 
SANI-
TÁRIAS

NÚMERO  
DE DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA

MULTI-
PLICA-
DOR

PREÇO 
UNITÁRIO
(MOEDA 
LOCAL)

CUSTO 
TOTAL
(MOEDA 
LOCAL)

CUSTO 
TOTAL 
(USD)

Formação

Sala  de conferência 
para seminário

Formação de equipas de 
campo sobre a metodologia da 
avaliação de OPV

Intervalo e almoço Almoço e lanches para as 
equipas de campo (se não 
incluídos no pacote de 
conferência)

Tradução de todas as 
ferramentas e materiais 
(se necessário)

Tradução de ferramentas para a 
língua local, se necessário

Impressão de materiais Impressão de manuais de 
formação, ferramentas de 
avaliação (questionários, etc.)

TOTAL DA FORMAÇÃO

Trabalho de campo

Aluguer de veículos 
 

Veículos adicionais que 
precisam de ser adquiridos para 
as equipas de campo

 

Estimativa de 
combustível

 

Estimativa de combustível, 
(média de quilómetros para e 
do campo + viagens diárias x 
número de dias) 

 

Ajudas de custo diárias 
(ACD) para motoristas

 

ACD para motoristas, com 
base no número de veículos e 
de dias de trabalho de campo, 
incluindo os dias de viagem 

 

ACD para funcionários 
de campo

 

ACD para equipas de campo, 
com base no número de dias de 
trabalho de campo, incluindo os 
dias de viagem

 

ACD para supervisores

 

ACD para supervisores, com 
base no número de dias de 
trabalho de campo, incluindo os 
dias de viagem

 

Subsídio de refeição 
para funcionários 
distritais e das unidades 
sanitárias

  

Subsídio de refeição para 
parceiro(s) de campo, por 
exemplo, especialista em 
logística do PAV durante o 
trabalho de campo por x dias 

 

Anexo C. Modelo de orçamento para uma avaliação de OPV  

PROJETO de Orçamento: Avaliação das Oportunidades Perdidas de Vacinação - NOME DO PAÍS
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RUBRICA

NÚMERO 
DE  
UNIDADES 
SANI-
TÁRIAS

NÚMERO  
DE DIAS DESCRIÇÃO DETALHADA

MULTI-
PLICA-
DOR

PREÇO 
UNITÁRIO
(MOEDA 
LOCAL)

CUSTO 
TOTAL
(MOEDA 
LOCAL)

CUSTO 
TOTAL 
(USD)

Aperitivos ou bebidas 
para os participantes 
das GFD (profissionais 
de saúde)

  

Almoço/aperitivos para os 
participantes das GFD

 

Aperitivos ou bebidas 
para os participantes 
das GFD (cuidadores)

  
Almoço/aperitivos para os 
participantes das GFD  

Subsídio de Internet

  

Para a comunicação e 
coordenação entre as equipas 
do MS e os especialistas em 
logística do PAVI provincias/
distritais, e para a transferência 
de formulários para a Internet

 

TOTAL DO TRABALHO DE CAMPO

Brainstorming e Sessão de informação

sala de conferência 
para sessão de 
informação

Fórum dos intervenientes na 
imunização, Divulgação

Intervalo e almoço 

  

Almoço e lanches para as 
equipas de campo (se não 
incluídos no pacote de 
conferência)

BRAINSTORMING E SESSÃO DE INFORMAÇÃO TOTAL

Custos adicionais e contingência

Custos adicionais - 
Aprovação bioética

 

Contingência - 5%  

TOTAL DOS CUSTOS ADICIONAIS

CUSTO TOTAL -

TAXA DE CÂMBIO: 1 USD=

Notas Comentários do MS

Pressupostos do orçamento
por 
província total Distritos a visitar:

N.º de províncias   

N.º de províncias  

US a visitar  

N.º de entrevistadores  

N.º de supervisores   

Dias em Campo (incluindo 2 dias 
de viagem)
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Este documento foi publicado pelo Programa Alargado de Vacinação (PAV) do 
Departamento de Imunização, Vacinas e Produtos Biológicos e está disponível na 
Internet em: www.who.int/immunization/documents

Poderão ser solicitadas cópias deste documento, bem como materiais adicionais 
sobre vacinação, vacinas e produtos biológicos, através dos seguintes contactos:

Organização Mundial de Saúde 
Departamento de Imunização,  
Vacinas e Produtos Biológicos 
CH-1211 Genebra 27 
Suíça

E-mail: vaccines@who.int 
Internet: www.who.int/immunization/en

Para mais informações visite: 
http://www.who.int/immunization/

programmes_systems/policies_
strategies/MOV/en/


