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GUIA DO UTILIZADOR DO ÍNDICE E PAINEL DE CONTROLO 
DA SUSTENTABILIDADE 2021 

 

 
Visão Geral do Índice e Painel de Controlo da Sustentabilidade 2021 

 
A sustentabilidade é um elemento crítico da abordagem do PEPFAR para alcançar e manter o controlo 

da epidemia. Compreender os desafios e oportunidades da sustentabilidade é importante para todos 

os intervenientes a nível nacional saberem onde investir, tanto o foco como os recursos, com vista a 

acelerar o progresso na manutenção do controlo da epidemia do HIV. Considerando que os países 

variam na sua trajetória em direcção ao controlo da epidemia, não existe uma abordagem única 

para a sustentabilidade. A obtenção de respostas sustentáveis e adaptadas a cada país, para o 

controlo da epidemia, deve ser a meta de todas as equipas nacionais do PEPFAR: todas as Unidades 

Operacionais (UO) devem incorporar a sustentabilidade nos seus esforços de planeamento, 

considerar os investimentos necessários para permitir que o país anfitrião mantenha o controlo 

da epidemia uma vez alcançado, e buscar um equilíbrio apropriado, entre o impacto de curto-

prazo e a sustentabilidade de longo-prazo. 

 

A programação directa de recursos financeiros é apenas uma das ferramentas disponíveis para 

promover a sustentabilidade e optimizar o impacto estratégico do PEPFAR. Na realidade, o 

progresso nessas áreas depende de nossa capacidade de alavancar efetivamente os nossos 

investimentos no programa com outras ferramentas (ex.: diplomacia oficial, diplomacia pública, 

parcerias com o sector privado e coordenação entre doadores) para promover o compromisso a 

nível nacional e desenvolver a capacidade dos parceiros para assumirem níveis crescentes de 

responsabilidade pelo financiamento e implementação de uma estratégia nacional eficaz de 

controlo do HIV/SIDA. 

 

Para apoiar as Equipas do PEPFAR, parceiros governamentais e outros intervenientes na 

tomada de decisões de investimento conscientes sobre a sustentabilidade, identificando 

oportunidades para alavancar os investimentos do PEPFAR com outras ferramentas e recursos 

e monitorar o progresso, o S/GAC e um grupo de trabalho interagências desenharam uma 

ferramenta, o Índice de Sustentabilidade e Painel de Controlo (SID), para avaliar o estado da 

sustentabilidade da resposta nacional ao HIV/SIDA nos países do PEPFAR e monitorizar o seu 

progresso ao longo do tempo em quatro domínios abrangentes e através de um número de 

elementos dentro de cada domínio. O SID destina-se a: 

 
1. Apoiar a compreensão dos países em relação ao seu cenário de sustentabilidade; 

2. Informar as áreas prioritárias para investimento do PEPFAR nos países e monitorar o 
progresso; 

3. Servir como uma ferramenta de advocacia diplomáticas ou negociação para informar 

o dialogar com o governo parceiro e contrapartes multilaterais; e 

4. Comunicar o progresso com vista ao controlo sustentável da epidemia às partes 
interessadas externas 
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Agora, na sua quarta iteração como um fluxo de dados essenciais para o planeamento, monitoria 

e tomada de decisão, o SID foi revisto e aperfeiçoado por meio de um processo interagencial 

coordenado pelo S/GAC. A ferramenta actualizada, referida aqui como “SID 2021”, reflecte o 

feedback recebido da equipa do terreno, funcionários da sede, especialistas das agências 

implementadoras do PEPFAR, parceiros multilaterais e representantes da sociedade civil. Como 

o SID 2015 e 2017 (anteriormente referidos como SID 2.0 e 3.0) foram desenhados como linhas 

base para a análise de tendências da sustentabilidade, as revisões feitas no SID 2019 e SID 

2021 foram limitadas de modo a permitirem a continuidade e comparabilidade. As revisões no 

SID 2021 foram feitas em áreas críticas ou para manter a ferramenta atualizada e relevante para 

a tomada de decisões.  

 

Este guia do SID fornece às equipas do PEPFAR instruções detalhadas sobre como administrar 

o SID 2021. Todos os processos padrão e programas de países-pares devem concluir o SID 

2021 de maneira participativa. Não se espera que os programas regionais completem o SID 2021 

para toda a região; no entanto, eles são obrigados a preencher o SID para 1-2 países dentro do 

programa regional, priorizando os países que representam a preponderância do financiamento 

regional do PEPFAR e/ou onde os fundos dos doadores para o HIV/SIDA já terminaram ou estão 

prestes a terminar.  Os programas regionais também são incentivados a concluir o SID 2021 em 

países que concluíram os SIDs de 2015, 2017 e 2019, a fim de avaliar o progresso ao longo do 

tempo. 

 

As equipas devem concluir e submeter o SID 2019 até 1 de Novembro de2021, para que os 

seus resultados possam informar o processo do AF21 Q4 POART, incluindo a Tabela 6, que as 

equipas usarão para determinar o apoio do programa e as intervenções de nível de Sistema, nas 

quais o PEPFAR investirá para alcançar o controlo da epidemia sustentado no COP2022. 

 
O SID 2021 é uma ferramenta baseada no Excel. A folha de trabalho do SID 2021 em Excel 

inclui: (1) instruções resumidas sobre como preencher o índice e o painel de controlo; (2) dois 

painéis gerados automaticamente - um deles é a página principal do painel SID e o outro é um 

painel recém-adicionado de indicadores de governação contextual; (3) um conjunto de quatro 

guias de domínio compostas por uma série de perguntas/indicadores para cada um dos 17 

elementos de sustentabilidade; e (4) uma série de guias que contêm dados para gráficos 

contextuais específicos do país, exibidos nas guias do painel. 
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Medição dos Domínios e Elementos da Sustentabilidade 

 
O SID 2021 mede quatro domínios e dezessete elementos essenciais necessários para o 

controlo epidemiologico sustentável, conforme ilustrado na Figura 1. Se algum dos elementos 

não for sustentável, a epidemia pode estar em risco de retroceder quando o país 

eventualmente se formar em assistência externa. 
 

 

  

 

 

Figura 1: Domínios do SID (quatro) e Elementos (dezassete) 
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Processo para o preenchimento do Índice e do Painel de Controlo 

 
1. Planeamento e Participação 

 

O SID 2021 deve ser preenchido e submetido ao S/GAC até o dia 1 de Novembro de 2021. As 

candidaturas anteriores (com início em Agosto de 2021) são bem-vindas, e de facto encorajadas. 

Os workshops SID deveriam idealmente ser concluídos com antecedência em relação às 

convocatórias do COP 2020 Q3 POART das UOs para ajudar a informar a revisão padrão do 

planeamento da sustentabilidade e os investimentos acima do local incluídos nos ficheiros da 

Tabela 6 das equipas. 

 

É importante reconhecer desde já que os resultados da SID apenas reflectem parte do valor da 

ferramenta: o processo para completar a SID e a análise e discussão que ela implica são tão 

significativos como as próprias pontuações. Além disso, como parte do próximo processo de 

planeamento do COP 2022, S/GAC irá fornecer informações detalhadas sobre como triangular 

os resultados do SID com os resultados da Tabela 6 das UO, Matriz de Responsabilidade, 

indicadores MER, e despesas RÁPIDAS para alinhar os recursos com um enfoque no 

estabelecimento de programas sustentáveis de HIV. 

 

Os países que usaram um processo participativo para concluir o SID 2019, consideraram o 

diálogo dedicado uma experiência positive, que foi entusiasticamente recebida pelas partes 

interessadas. Espera-se que as equipas do PEPFAR envolvam as diversas partes interessadas 

do país novamente para concluir o SID como parte do processo SID 2021, reforçando que o SID 

representa uma oportunidade para todos os parceiros identificarem e priorizarem conjuntamente 

as vulnerabilidades e pontos fortes da resposta nacional, com vista a avançar com o objectivo 

partilhado da sustentabilidade. Como o SID requer um amplo envolvimento das partes 

interessadas e apoia o diálogo nacional, o S/GAC e o UNAIDS estão a coordenar formalmente 

a promoção da co-liderança da implementação das partes envolvidas ao nível nacional. As 

equipas devem considerar os seguintes factores quando começarem a planear a implementação 

do SID 2021: 

 

• Engajamento da liderança da Embaixda: Uma lição importante aprendida nos ciclos de 

implementação anteriores do SID foi que o envolvimento antecipado do parceiro sénior 

das contrapartes do governo através da liderança da Embaixada (isto é, o Chefe da 

Missão ou Vice-Chefe da Missão) pode ser extremamente valioso para assegurar a 

adesão do governo parceiro, desfazer equívocos e enquadrar o SID como um exercício 

mútuo em vez de um "boletim" externo. É fundamental transmitir que o SID não 

determina o tamanho total do envelope anual de recursos do PEPFAR num país; em 

vez disso, como mencionado acima, pretende ajudar a identificar prioridades e a 

informar os investimentos do PEPFAR dentro desse envelope de recursos. 

• Papel da UNAIDS: Os processos de implementação do SID anteriores revelou que a co-

convocação das partes interessadas com o UNAIDS provou ser uma boa prática. Para o 



6 

 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

SID 2021, espera-se que as equipas do PEPFAR dos países devem aproximar os seus 

homólogos da ONUSIDA no país o mais cedo possível a fim de começar a planear as 

actividades necessárias para reunir e preparar todos os materiais de recursos, e para 

organizar e facilitar as reuniões dos workshops de SID e RM de múltiplas partes 

interessadas.  

• Processo Participativo: O processo participativo de conclusão do SID deve incluir o 

governo parceiro (todos os ministérios relevantes, incluindo Ministério da Saúde e 

Ministério das Finanças, e deputados), conselhos reguladores profissionais e instituições 

governamentais e privadas, as principais partes interessadas, incluindo a sociedade civil 

(ONGs e FBOs), sector privado (sem fins lucrativos e com fins lucrativos), doadores 

bilaterais e do Fundo Global e outros doadores multilaterais. Dependendo do contexto do 

país, pode ser apropriado construir um evento ou processo existente; por exemplo, 

alavancar reuniões de planeamento interno já planeadas ou eventos de planeamento 

estratégico realizados com o governo e as principais partes interessadas. Os grupos de 

trabalho de sustentabilidade liderados pelo governo, o PEPFAR ou as organizações 

multilaterais também podem fornecer um fórum apropriado. 

Parte do benefício de um workshop participativo do SID é que ele serve como uma das 

primeiras reuniões das partes interessadas antes do planeamento da COP. As equipas 

do PEPFAR são encorajadas a considerar maneiras de alavancar as discussões do SID, 

tanto a partir de uma perspectiva de monitorização do progresso, quanto a partir da 

identificação de questões-chave para o planeamento da COP. 

 

• Recolha de Informação: A junção das informações necessárias para concluir o SID 

provavelmente levará algum tempo. É altamente recomendável que os documentos e 

dados de origem sejam reunidos com antecedência, a fim de ancorar as discussões dos 

indicadores individuais. As fontes de dados citadas no SID 2019 concluído seriam um 

ponto de partida útil. As equipas dos países são incentivadas a consultar todas as partes 

interessadas para garantir que a recolha de dados inclui todas as fontes de dados 

relevantes. 

 

• Calendarização: As equipas do PEPFAR devem concluir o SID 2021 em preparação 

para a chamada do seu AF21 Q4 POART até 1 de Novembro de 2021. A ferramenta 

SID será disponibilizada às equipas do PEPFAR em Julho de 2021, o que dá às 

equipas tempo e flexibilidade sem precedentes para completar o processo SID. 

 

• Matriz de Responsabilidade: A Matriz de Responsabilidade (MR) é uma ferramenta 

introduzida em 2019 que todos os países do PEPFAR serão novamente solicitados a 

preencher no momento do workshop do SID. Os resultados da MR devem ser integrados 

na discussão de sustentabilidade e incluídos na consulta final às partes interessadas do 

SID para ajudar a mapear a estratégia de sustentabilidade do país. Para mais 

informações, consulte a ferramenta MR e o documento separtado de orientação MR. 
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• Organização de Reuniões: Para reduzir a carga de respostas para os participantes no 

processo de conclusão do SID, recomenda-se que sejam organizados subgrupos 

separados de acordo com os quatro domínios do SID, compostos por indivíduos que 

trabalham e são conhecedores de cada área respectiva. No entanto, isso não impede um 

processo colaborativo. Todas as partes interessadas relevantes devem ser incluídas em 

cada subgrupo. Cada grupo de domínio deve discutir e completar as perguntas para cada 

elemento do seu domínio. Recomenda-se que um ou dois facilitadores sejam 

identificados para liderar cada grupo. Os facilitadores não precisam ser funcionários da 

USG e, em circusntâncias extraordinárias, podem ser solicitados à Sede; é aconselhado 

um grupo diversificado de facilitadores. Todas as partes interessadas devem então ser 

reconvocadas para discutir e chegar a um consenso sobre a informação final e completa 

a ser submetida. As equipas dos países devem notificar o S/GAC assim que agendarem 

uma data para o seminário com as suas partes interessadas. 

 

• Plataforma e cronograma do workshop, e definição das agendas das reuniões: Dado 

o impacto continuado e sem precedentes da pandemia da COVID-19, espera-se que 

todos ou a maioria dos países que irão completar a SID e RM realizem os seus 

workshops em espaços de reunião virtual. Recomenda-se que, quando os líderes das 

equipas de campo planearem os workshops, considerem as lições aprendidas nas 

reuniões de planeamento virtual do COP 21, e as utilizem para informar decisões tais 

como quais as plataformas virtuais que funcionam melhor para os vários interessados 

que irão participar nos workshops, e como atribuir tempo para as diferentes discussões 

sobre SID e RM. Quando estes workshops tiveram lugar anteriormente em pessoa, 

S/GAC sugeriram uma agenda de dois dias de acordo com as seguintes linhas 

o Dia 1 (Todo o dia) – Completar o SID: análise e discussão da informação do 

rascunho do SID e obtenção de consenso sobre a submissão final; 

o Dia 2 (Manhã) – Finalizar a MR: Finalizar e discutir a Matriz de Responsabilidade; 

o Dia 2 (Tarde) – Planeamento da Sustentabilidade: Iniciar discussões sobre 

investimentos prioritários para aumentar a sustentabilidade da resposta nacional 

- incluindo investimentos do PEPFAR, do GFATM e do governo local
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Tabela 1: Potenciais Participantes nos Grupos de Domínio 

Domínio da 
Sustentabilidade 

Participação Governamental 
Sugerida 

Participação das principais 
partes interessadas sugerida 

Participação sugerida do USG 

A. Governação, Liderança e 

Segurança 

O governo garante a segurança 
e a transparência, o 
Departamento de Finanças do 
Ministério da Saúde, a 
administração sénior do 
Ministério da Saúde, o 
departamento do governo que 
trabalha contra a corrupção, a 
célula de Planeamento do 
Ministério da Saúde, a 
Coordenação Nacional de 
SIDA, a Comissão de 
Planeamento, o Ministério da 
Defesa, deputados 

Rede de PVHIV; organizações 

da sociedade civil envolvidas no 

desenvolvimento de políticas; A 

CSO envolvida na monitorização 

da implementação de políticas; 

Política do UNAIDS e/ou 

liderança de planeamento, 

organizações da sociedade civil 

que trabalham com a prestação 

de contas no sector da saúde; 

sector privado 

Oficiais Políticos e/ou 

Económicos da Embaixada dos 

EUA; Oficial de Democracia, 

Direitos e Governação da USAID; 

Liderança do PEPFAR HSS 

Governação; Orientação e 

rastreio de políticas de HIV/SIDA; 

DCM / diplomata de alto nível; 

Liderança fortalecendo o POC; 

liderança DOD HIV/AIDS 

B. Sistema Nacional de 

Saúde e Prestação de 

Serviços 

Força de trabalho da saúde 

do MISAU, Cadeia de 

Abastecimento, Liderança na 

qualidade e técnicas 

laboratoriais; Liderança nos 

serviços de HIV/SIDA 

WHO (liderança da qualidade), 

UNAIDS (prestação de 

serviços), Fundo Global 

Liderança HSS (força de 

trabalho da saúde, SC, 

prestação de serviços, 

qualitdade, laboratórios); Corpo 

da Paz; Liderança na área 

técnica 

C. Financiamento 

Estratégico e Abertura 

de Mercados 

Ministério das Finanças 

encarregue da saúde/HIV, 

Departamento de Finanças 

do MISAU, Departamento de 

Planificação do 

HIV/SIDA,conselhos 

reguladores do governo 

envolvidos na força de 

trabalho da saúde, cadeia de 

abastecimento/meds, e 

provisão de prestação de 

serviços. 

O Banco Mundial e a UNAIDS 

lideram a eficiència 

alocativa/técnica, mobilização de 

recursos domésticos; Fundo 

Global; sector privado; conselhos 

reguladores não governamentais 

envolvidos na força de trabalho 

da saúde, cadeia de 

abastecimentos/meds, e provisão 

de prestação de serviços – 

ambos dos sectores público e 

privado. 

Coordenador do PEPFAR, 

Líder do Financiamento da 

Saúde, Economistas de saúde, 

agência que lidera para o 

PEPFAR 

D. Informação Estratégica Departamento de HMIS do 

MISAU, Bureau do Censo, 

Bureau de Estatísticas, 

Ministério das Finanças, 

MISAU NHA e pontos de 

contacto da NASA 

OMS (NHA lidera), UNAIDS 
(NASA 

lidera), Banco Mundial (lidera o 

financiamento na saúde) 

Ligação do SI, HMIS lidera, 

IAS/DHS lidera, lidera o 

financiamento da saúde, EA 

lidera, CDC lidera a vigilância 

E. Matriz de 
Responsabilidade 

MOH e MOF Fundo Global FPM, Funcionários 
nacionais da UNAIDS 

Coordenador do PEPFAR 

 

 
2. Completar o Índice 

 
O SID 2021 é uma ferramenta baseada no Excel. Estão incluídos na ferramenta um 

conjunto de instruções, o painel, quatro guias de perguntas de domínio e guias de 

folhas de entrada de dados para dois dos gráficos contextuais encontrados no painel. 

 

As perguntas usadas para preencher as pontuações exibidas no painel, podem ser 

encontradas em cada uma das quatro guias de domínio: 

 

A. Governação, Liderança e Responsabilidade 

B. Sistema Nacional de Saúde e Prestação de Serviços 

C. Investimentos Internos e Abertura de Mercados 

D. Informação Estratégica 
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Sob os domínios, cada elemento é composto por uma série de perguntas/indicadores. O grupo 

de domínio deve completar todas as perguntas das folhas de trabalho do domínio na sua 

totalidade, seleccionando a resposta mais adequada com base nos dados e documentação 

existentes. O questionário deve ser preenchido como previsto.
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Existem dois formatos de resposta 

usados no SID: (1) botões de opção 

mutuamente exclusivos, em que se 

seleciona a melhor resposta 

individual; e (2) caixas de seleção, 

onde se selecionam todas as 

respostas que se aplicam. Algumas 

perguntas têm uma combinação de 

botões de opção e caixas de 

selecção, para permitir detalhes de 

sub-resposta. A pontuação de cada 

pergunta será exibida à direita, 

conforme as respostas são 

selecionadas. 

 

 
Se uma sub-resposta for 

escolhida sem que a 

‘resposta-mãe’ apropriada 

seja primeiro verificada, 

será exibida uma 

mensagem vermelha a 

dizer “ERRO”. Para corrigir 

isso, selecione a ‘resposta-

mãe’ correcta ou 

desmarque as caixas de 

sub-resposta. 

 
 

Para cada pergunta, a coluna “Origem dos Dados” deve ser preenchida, tanto para afirmar que 

a resposta foi suportada por dados concretos ou documentação (ou, na falta disso, consenso das 

diferentes partes interessadas), bem como para apoiar aqueles que respondem a perguntas SID 

em anos subsequentes em localização de informações comparáveis. Deve ser fornecida uma 

citação completa do relatório, documento, conjunto de dados e/ou link para um site onde os 

dados possam ser encontrados. Por exemplo, se uma resposta estava registada nos dados 

actualizados da NASA do Ministério das Finanças ou do Ministério da Saúde, poderá escrever - 

"Ministério da Saúde, Base de Dados da NASA (2020), www.UNAIDS.org/NASA_country" na 

coluna Origem dos Dados. É importante que os documentos de origem de dados existentes no 

país sejam recolhidos antecipadamente, uma vez que este trabalho preparatório demorará algum 

tempo. 

 

Devem ser feitos todos os esforços para evitar respostas individuais subjectivas que não sejam 

apoiadas por dados ou documentação. Se essa documentação não existir e não houver um 

forte consenso entre as partes interessadas sobre a resposta, compreenda que uma resposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6 Abrangência dos dados da carga 

viral: Em que medida o governo do 

país anfitrião recolhe/reporta os 

dados da carga viral de acordo com 

as desagregações relevantes e em 

todos os locais? 

A. O governo do país anfitrião não recolhe/reporta os dados de carga viral ou não realiza 

a monitorização da carga viral 

B. O governo do país anfitrião recolhe/reporta dados de carga viral: 

De acordo com os seguintes desagregados (seleccione todas as aplicáveis): 

Idade 

Sexo 

Populações-chave (FSW, PWID, MSM/transgénero) 

Populações prioritárias (e.g., militares, prisioneiros, mulheres jovens e raparigas, 
etc.) 

Para que proporção de locais (seleccione um dos seguintes): 

Menos de 25% dos locais 

25% - 50% dos locais 

50% - 75% dos locais 

Mais de 75% dos locais 

 
 

 

http://www.unaids.org/NASA_country
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não pode ser determinada com base nas informações disponíveis na coluna 

"Observações/Comentários". A coluna “Observações/Comentários” também deve ser usada 

para fornecer quaisquer outros detalhes ou nuances que possam não ser aparentes nas 

respostas selecionadas e que forneçam um contexto importante para o leitor do SID completo. 

 

3. Pontuação 
 

 À medida que as respostas são selecionadas, a pontuação da pergunta é calculada 

automaticamente à direita das respostas, assim como a pontuação do resumo dos elementos 

(que é simplesmente a soma das pontuações para todas as perguntas nesse elemento) na parte 

inferior da tabela de elementos. 

 
 
 

É possível atingir um máximo de 10 pontos para cada elemento. Muitos dos elementos 

(Envolvimento da Sociedade Civil; Prestação de Serviços; Força de Trabalho na Saúde; 

Segurança de Produtos e Cadeia de Abastecimento; Laboratório; Dados Epidemiológicos e de 

Saúde e Dados de Desempenho) contêm questões sobre até que ponto esses elementos 

específicos são financiados por recursos internos (ou seja, não-doadores). A questão 

financeira (ou questões) é responsável por um terço da pontuação geral do elemento. As 

questões não-financeiras são responsáveis pelos dois terços restantes da pontuação do 

elemento e são igualmente ponderadas. Em elementos sem nenhuma questão de 

financiamento interno, todas as questões são ponderadas igualmente. O novo elemento de 

Abertura de Mercado é uma excepção. Para ser consistente com a orientação da OCDE que 

inspirou este elemento, as perguntas são organizadas em quatro grupos sub-temáticos e, cada 

um desses quatro grupos, é ponderado para contribuir igualmente para a pontuação geral do 

elemento Abertura do Mercado. 

 

4. Painel de Controlo 

 
O painel do SID é composto por informações do perfil do país, um quadro de resultados com 

código de cores preenchido automaticamente e uma série de seis gráficos contextuais no canto 

inferior direito do painel. Para o SID 2021, a maioria dos dados contextuais foi criada em uma 

 
 
 
 
 

14.10.  Qualidade dos dados de 

vigilância e inquéritos: Até que ponto 

o governo do país anfitrião define e 

implementa políticas, procedimentos e 

estruturas de governação que 

asseguram a qualidade dos dados de 

supervisão e inquérito sobre o 

HIV/SIDA? 

 

A. Não existem estruturas, procedimentos ou políticas de governança concebidos 

para assegurar que a qualidade dos dados de inquérito e supervisão 

existam/possam ser documentados. 

 

2 

 

0 

 

13.9 Pontuação: 

 

1.08 

 

B. As seguintes estruturas, procedimentos ou políticas existem para garantir a 

qualidade dos inquéritos e dados de supervisão (assinale todos os que se aplicam): 

    

 

Uma unidade de supervisão nacional ou outra entidade é responsável por garantir 
a qualidade dos inquéritos e dados de supervisão 

 

VERDADE 

 

0.27 

  

 

Uma pesquisa nacional e uma estratégia de supervisão aprovada está em 
vigor, que asegura padrões, políticas e procedimentos para garantia da 

qualidade de dados 

 
 

VERDADEV 

 
 

0.27 

  

Existem procedimentos e protocolos padrão nacionais para rever os 
inquéritos e os dados de supervisão em busca da qualidade e de 
compartilhar os resultados com a equipa apropriada responsável pela 
recolha dos dados 

 
 

VERDADE 

 
 

0.27 

  

 
Existe um IRB no país e analisa todos os protocolos. 

 
VERDADE 

 
0.27 

  

Escala de Dados Epidemiológicos e de Saúde:  7.58 

 



12 

 

 

SENSITIVE BUT UNCLASSIFIED 

única versão da ferramenta, juntamente com dados históricos de pontuação do SID. Quando o 

nome do país é selecionado num menu suspenso no painel (nota: quando a ferramenta é aberta 

pela primeira vez, a opção Angola é selecionada por defeito), o campo do nível de rendimento, 

as pontuações anteriores da SID, e quatro dos seis gráficos contextuais irão preencher 

automaticamente com os dados desse país. A equipa do PEPFAR deverá seleccionar 

manualmente, de um menu suspenso, o tipo de epidemia relevante para o país e fornecer os 

dados para os dois gráficos contextuais: “Financiamento da resposta ao HIV” (dados a serem 

inseridos na página do Excel com o nome “Gráfico I - Financiamento") e "Cascata Clínica 

Nacional"(página com o nome “Gráfico III – Cascata Clínica”. Na medida do possível, certifique-

se de que os dados para esses gráficos estão alinhados com os dados que sua equipa fornecerá 

no Sumário da Direcção Estratégica do COP 2022. Estão disponíveis mais instruções sobre a 

tabela Cascata Clínica Nacional na página "Gráfico III – Cascata Clínica ". 

 

Por favor, não tente preencher as pontuações do elemento no painel, pois elas serão geradas 

automaticamente conforme as perguntas forem sendo respondidas. Os elementos do painel são 

vermelhos por defeito e serão alterados somente quando as perguntas do elemento forem 

concluídas (com exceção da Abertura do Mercado, que começa com um 10 perfeito). As cores 

da escala de pontuação são mostradas na Tabela 2 abaixo. Cada um dos 17 elementos é 

pontuado individualmente; não há pontuação agregada no país, nem os quatro domínios 

abrangentes recebem uma pontuação. 

 
 

                            Tabela 2: Escala de Pontuação do Painel de Controlo do SID  
 

 
Pontuação verde escuro (8.50 – 10_00 pontos)  

(sustentável e não requer investimento adicional no momento) 

 
Pontuação verde claro (7.00-8.49 pontos) 

(próximo da sustentabilidade e requer pouco ou nenhum 
investimento) 

 
 Pontuação Amarela (3.50-6.99 pontos) 

(sustentabilidade emergente e precisa de algum 
investimento) 

 
 Pontuação Vermelha (<3.50 pontos)  

 (insustentável e requer investimento significativo) 

 

 
Assim que todos os elementos estiverem completos, o Painel de Controlo fornecerá uma 
fotografia do estado actual da sustentabilidade do HIV/SIDA no país, bem como as pontuações 
dos elementos ao longo dos vários anos, demonstrando assim as tendências de 
sustentabilidade do HIV/SIDA ao longo do tempo. 
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5. Impressão 

 
Esteja ciente de que imprimir ou converter o documento de trabalho do SID para PDF 

pode, por vezes, alterar o formato da ferramenta. É por esse motivo recomendável que evite 

imprimir ou converter para PDF a sua versão "principal" e, em vez disso, crie uma cópia (que 

pode ser excluída posteriormente) para executar essas funções. Note também que se as quatro 

guias do questionário forem impressas juntas (CTRL + clique nas páginas para selecioná-las e 

depois ‘imprimir’), os números das páginas serão exibidos continuamente em todas as páginas 

impressas do questionário. 

 

Planeamento para a Sustentabilidade Programática e Financeira, e como o SID deve ser utilizado com as 
suas ferramentas de acompanhamento para informar o processo COP  

 

A transição programática e financeira a longo prazo dos serviços HIV de uma resposta liderada 

pelo PEPFAR para uma resposta liderada pelo país é essencial para assegurar que o controlo 

da epidemia seja alcançado e sustentado. Quanto mais tempo os países tiverem de desenvolver 

instituições, programas e procedimentos para assumirem elementos dos serviços HIV, maior 

será a probabilidade de serem sustentáveis. 

 

Ao longo dos anos, o PEPFAR investiu significativamente em actividades de entrega acima do 

nível local e não relacionadas a prestação serviços. À medida que as equipas dos países avaliam 

o seu progresso em direcção à sustentabilidade, estes investimentos não relacionados a 

prestação de serviços devem estar na vanguarda das discussões sobre planeamento da 

sustentabilidade. Por exemplo, se houve progresso num elemento do SID, então o investimento 

acima do nível deve diminuir ou continuar nessa área? Se o progresso noutro elemento estiver 

atrasado, qual é a causa? Os níveis de investimento acima do nível são adequados, mas não 

produzem os resultados pretendidos? A fim de avançar de forma mais eficaz para a 

sustentabilidade, as equipas precisam considerar a duração e a quantidade desses 

investimentos historicamente e olhar para o futuro. 

 

Um dos principais objectivos do processo SID deste ano é que as equipas desenvolvam planos 

que incluam compromissos de acções a curto prazo para políticas e programação que 

demonstrem uma compreensão de alto nível das barreiras à responsabilidade local. As ligações 

entre a Tabela 6 e o SID devem ser desenvolvidas durante e após o workshop do SID e o 

processo de conclusão. Os investimentos da Tabela 6 devem visar áreas de fraqueza no SID, 

quando apropriado. A Matriz de Responsabilidade deve também ser utilizada em concertação 

com o SID e a Tabela 6 para o planeamento da COP 22, uma vez que o RM identifica o actor 

principal responsável por uma área do programa. Em conjunto, o SID e o RM podem ajudar a 

identificar a melhor forma de o PEPFAR orientar os esforços para aumentar a capacidade através 

da formulação de investimentos da Tabela 6 de uma UO. 

 
Depois de todas as perguntas dentro das guias de domínio estarem concluídas, recomenda-se 
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que todos os que participaram no preenchimento do SID voltem a reunir-se (no mesmo dia ou 

outro) para discutir os resultados. Indivíduos que liderem áreas técnicas potencialmente 

afectadas pelos resultados, devem idealmente também ser convidados para a discussão, o que 

fornece uma oportunidade importante para as partes interessadas entenderem o cenário 

completo da paisagem de sustentabilidade no país, além do grupo de domínio particular no qual 

eles podem ter participado. 

 
Os tópicos-chave para o grupo completo (e, conforme apropriado, os grupos de domínio 
individuais) discutirem podem incluir: 

 
• Quais foram as principais descobertas para cada domínio? Quais parecem ser os 

pontos fortes particulares da sustentabilidade (com base nas pontuações dos 

elementos e/ou nas suas observações no país)? Quais os elementos que mostram 

vulnerabilidades à sustentabilidade a longo prazo? 

• De entre os elementos do SID identificados como vulnerabilidades da 

sustentabilidade, quais são os que as partes interessadas consideram prioritárias? 

Com base nos indicadores que compõem esses elementos, que aspectos 

específicos desses elementos exigem melhoria/investimento? 

• Quais são as prioridades entre os parceiros? Elas estão alinhados ou em conflito? 

Elas complementam-se? 

• O governo parceiro ou algum parceiro de desenvolvimento já está a trabalhar para 

fortalecer esses elementos prioritários? Como é que esses esforços se alinham com 

as vulnerabilidades específicas identificadas no SID? 

• Para os elementos prioritários que não recebem actualmente apoio, que parceiro(s) 

(incluindo tanto doadores como entidades governamentais) estão melhor colocados 

para abordar estas prioridades e fazer os investimentos necessários? Qual é o plano 

para os investimentos dos parceiros com base nas prioridades-chave a avançar? 

• Existem elementos de prioridade em particular nos quais o grupo recomenda que o 

PEPFAR invista para o ciclo do COP vindouro e porque é que o PEPFAR está 

singularmente qualificado ou posicionado para alcançar esta prioridade? (Nota: Não 

se espera que o PEPFAR apoie todas as necessidades de investimento.) 

 

As perspectivas partilhadas durante esta discussão entre as diferentes partes envolvidas tendem 

a ser variadas e, portanto, não se destinam a ser vinculativas, mas devem ser uma consideração 

crítica, uma vez que a equipa do PEPFAR identifica as suas prioridades de sustentabilidade, que 

serão articuladas no Resumo da Direção Estratégica (SDS) (para mais informações, consulte o 

Guião do COP 2021 e o Modelo SDS). Os resultados do SID também desempenharão um papel 

importante no planeamento dos investimentos do COP, principalmente através da melhoria das 

abordagens dos programas "sustentáveis", com a triangulação do SID 2021 com os resultados 

do MER, FAST e da Tabela 6. 
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Folha de Narrativa  

 
As equipas devem redigir um resumo narrativo de 1 a 2 páginas para servir como uma “folha 
de rosto” para os SIDs compartilhados publicamente e deverão informar o relatório do 
Congresso deste ano. Este acréscimo deriva da Sessão de Liderança Executiva do PEPFAR 
de Setembro de 2015, durante a qual os Chefes de Missão recomendaram a inclusão de uma 
breve narrativa para ajudar a explicar o painel de controlo do SID e os seus resultados e ajudar 
a minimizar o potencial de interpretações erradas, particularmente entre audiências externas. 
Idealmente, o texto do Perfil Nacional de Sustentabilidade da SDS pode servir amplamente 
para esse propósito, com alguns ajustes de audiência e formatação. É fornecido um modelo no 
Anexo B. 

 

Novidades para este ano, é favor notar que os países são também convidados a incluir 
na sua narrativa uma secção sobre o impacto da COVID-19 nos esforços do país 
relativamente ao HIV e o que este revelou sobre a sustentabilidade dos seus sistemas de 
saúde. Ou seja, a COVID-19 pareceu ter algum efeito na pontuação do SID, quer para cima 
quer para baixo? Quais? O que revelou a COVID-19 sobre a resiliência do sistema de saúde 
do seu país? Sinta-se à vontade para reorientar a linguagem utilizada noutros documentos e 
adaptá-la a uma lente de sistemas de saúde. 

 

 

Exibição Pública dos SID’s concluídos 

 
Em conformidade com o compromisso do PEPFAR com a transparência, o S/GAC fará os painéis 

de controlo do SID, os guias de questionário e a folha de rosto narrativa disponível para todas 

as UOs. Os SIDs preenchidos serão publicados no PEPFAR.gov. Se a equipa do país acreditar 

que possui razões imperativas que justifiquem a isenção deste requisito, deverá enviar uma nota 

no momento da apresentação do SID, solicitando uma renúncia e explicando o motivo pelo qual 

a divulgação pública dos resultados do SID não seria apropriada nesse momento. O pedido de 

isenção será revisto e decidido pelo Coordenador Global de SIDA dos EUA. 
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Anexo A: Principais Alterações do SID 2019 para o SID 2021 

 

O SID 2021 retém todos os elementos anteriores do SID 2019, mas inclui algumas alterações a 

alguns componentes de subelementos. Um resumo dessas alterações é fornecido abaixo. Além 

disso, o calendário da janela para workshops e submissões SID foi ajustado para permitir uma 

flexibilidade adicional para as equipas dos países. A natureza virtual dos workshops deverá 

também permitir uma flexibilidade adicional e maximizar a participação entre as principais partes 

interessadas. 

 

1) Governação, Liderança e Responsabilização (Políticas e Governação) 

 

Caixa de verificação adicionada a 2.2 Políticas e Legislação de Habilitação:  

• Políticas que permitem o rastreio da tuberculose e TPT para PVHIV  
• Políticas que permitem a gestão integrada do programa de HIV com outras doenças de 

importância para a saúde pública (ex. HIV/COVID-19) 

 

2) Governação, Liderança e Responsabilização (Políticas e Governação) 

Caixa de verificação adicionada a 2.5 Protecção de dados: 

• Governar o intercâmbio de informação entre plataformas de Sistemas de Informação de 

Saúde relacionados para a ligação e integração de dados a nível do paciente 

 

3) Governação, Liderança e Responsabilização (Políticas e Governação) 
 
 A pergunta 2.12 acrescentou: "O governo anfitrião tem um processo de 

regulamentação e registo formal atempado e eficaz para a introdução de novos 

produtos, tecnologias e soluções de apoio à programação do HIV? 

A. Não - não existem processos formais 

B. Sim - eficaz mas nem sempre atempado 

C. Sim - oportuno mas nem sempre eficaz 

D. Sim - tanto oportuna como eficaz 

 

 

4) Sistema Nacional de Saúde e Prestação de Serviços (Cadeia de Abastecimento) 
 

 

 A pergunta 4.4 acrescentou: "O governo do país anfitrião tem sistemas e políticas 

em vigor que permitem utilizar o sector privado para funções da cadeia de 

abastecimento de produtos de saúde? 

  A. Não existem sistemas e políticas que permitam a utilização do sector 

privado para funções da cadeia de abastecimento de produtos de saúde. 
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  B. Sim, os sistemas e políticas estão em vigor, mas não estão a ser 

implementados 

  C. Sim, os sistemas e políticas estão a ser implementados, e aplicam-se às 

seguintes áreas (verificar todas as que se aplicam): 

• Fornecimento e aprovisionamento 

• Supervisão e gestão do desempenho da logística de terceiros e reforço 

da capacidade (ou seja, gestão logística 4PL) 

• Visibilidade dos dados 

• Armazenamento 

• Modelo de inventário gerido pelo fornecedor (ou seja, directamente dos 

fornecedores, grossistas ou fabricantes para as farmácias ou unidades 

sanitárias) 

• Transporte e Entrega 

• Gestão e devolução de resíduos 

 

 

5) Governação, Liderança e Responsabilização (Envolvimento do Sector Privado) 
 

 A pergunta 4.6 acrescentou: "O país dispõe de uma política, plano, estratégia ou 

quadro nacional para a utilização do envolvimento do sector privado que é utilizado 

para a resposta ao HIV/SIDA? 

  A. Não existe uma política, plano, estratégia, ou quadro nacional para a 

utilização de parcerias de envolvimento do sector privado que sejam utilizadas para 

a resposta ao HIV/SIDA. 

  B. Existe uma política, plano, estratégia, ou quadro nacional em vigor, mas 

não está a ser implementado. 

  C. Uma política, plano, estratégia ou quadro nacional está a ser 

implementada e aplica-se às seguintes áreas (verificar todas as que se aplicam): 

• Prestação de serviços 

• HRH 

• Sistemas de Dados 

*O envolvimento do sector privado é um esforço de colaboração que coordena os 

conhecimentos técnicos e as contribuições do sector público com conhecimentos 

especializados, conjuntos de competências, e contribuições do sector privado 

(financeiro ou em espécie) para alcançar o controlo da epidemia. 

 

 

6) Sistema Nacional de Saúde e Prestação de Serviços (Cadeia de Abastecimento) 
 

 Caixa de verificação adicionada a 10.5: 

• "Reagentes de Carga Viral Suficiente" 
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7) Finanças estratégicas e abertura do mercado (Eficiências técnicas e de alocação) 
 

 Caixa de verificação adicionada a 12.4: 

• "Compra estratégica implementada (por exemplo, através de contratação e 

incentivos de pagamento) para encorajar a prestação de serviços HIV de acordo 

com as necessidades da população". 

 

 

8) Finanças estratégicas e abertura do mercado (Abertura do mercado) 
  

 Pergunta adicional 13.8: "As políticas governamentais nacionais limitam a utilização 

de mecanismos de financiamento inovadores (incluindo acordos de financiamento 

misto, obrigações de impacto social, modelos de pagamento por modelos de 

sucesso, etc.) e soluções baseadas no mercado/modelo de mercado como parte da 

resposta nacional ao HIV/SIDA? 

 Resposta: Sim ou Não 

 Pergunta adicional 13.9: "As políticas dos doadores limitam a utilização de 

mecanismos de financiamento inovadores (incluindo acordos de financiamento 

misto, obrigações de impacto social, modelos de pagamento por modelos de 

sucesso, etc.) e soluções baseadas no mercado/modelo de mercado como parte da 

resposta nacional ao HIV/SIDA? 

 Resposta: Sim ou Não 

 

 

9) Informação Estratégica (Dados para o Ecossistema de Tomada de Decisão) 
 

 Caixa de verificação adicionada a 17.3: 

• "Informação de gestão logística para mercadorias". 

 

10) Geral 
 

 O termo "todos epidemiologicamente significativos" foi incorporado antes das 

menções dos grupos de PC nas perguntas do SID para assegurar que os países só 

pontuam positivamente nestas perguntas se todos as PC forem incluídas. 

 Alteração efectuada: Adição feita às perguntas 1.1, 2.7, 2.9, 6.5, 6.6. 
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Anexo B: Modelo para a Folha de Narrativa 

 
(Introdução Padrão) O Índice e Painel de Controlo da Sustentabilidade do 

VIH/SIDA (SID) é uma ferramenta completada a cada dois anos pelas equipas do 

PEPFAR e pelas partes interessadas parceiras, para melhorar a compreensão do 

panorama de sustentabilidade de cada país e para ajudar o PEPFAR e outros a 

tomarem decisões informadas sobre o investimento no controlo do HIV/SIDA. Com 

base nas respostas a 100 perguntas, o SID avalia o estado actual da 

sustentabilidade das respostas nacionais ao HIV/SIDA em 17 elementos críticos. 

As pontuações para esses elementos são exibidas num painel de controlo 

codificado por cores, juntamente com gráficos contextuais e outras informações. 

À medida que o SID for concluído ao longo do tempo, ele permitirá que as partes 

interessadas acompanhem o progresso e as lacunas entre os componentes-chave 

da sustentabilidade. 
 

Pontuação Verde Escuro (8.50-10 pontos) 

(sustentável e não requer investimento adicional no momento) 

Pontuação Verde Claro (7.00-8.49 pontos) 

(próximo da sustentabilidade e requer pouco ou nenhum 
investimento) 

Pontuação Amarela (3.50-6.99 pontos) 

(sustentabilidade emergente e precisa de algum 
investimento) 

Pontuação Vermelha (<3.50 pontos) 

(insustentável e requer investimento significativo) 

 
Visão Geral do País: Fornece uma visão geral, de um parágrafo, das conclusões 

do SID e de qualquer contexto do país que seja crítico para enquadrar as 

questões de sustentabilidade no país. 
 

Processo SID: Num breve parágrafo, descreve o processo que a equipa usou para 

concluir o SID, incluindo os principais participantes envolvidos. 
 

Pontos Fortes da Sustentabilidade: Descreve, resumidamente, em 

parágrafos com bullets, os 2 a 3 elementos (ou, se mais apropriado, os 

componentes do elemento) que representam os pontos fortes da 

sustentabilidade mais relevantes. Por favor, anote também quaisquer 

nuances que acredite merecer destaque 
 

• Elemento A (Pontuação, cor): 2-4 frases 
 

Vulnerabilidades da Sustentabilidade: De entre os elementos SID identificados 

como vulnerabilidades da sustentabilidade, descreve em parágrafos com bullets 

aqueles que a equipa considera prioritários. Com base nos indicadores que compõem 

esses elementos, observe quais os aspectos específicos desses elementos que exigem 

atenção durante a COP 21. Observe também quaisquer nuances que você acredite 

merecerem destaque. 
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• Elemento B (Pontuação, cor): 2-4 frases 

• Elemento C (Pontuação, cor): 2-4 frases 
 

 

Impactos da COVID-19 e Avaliação da Resiliência dos Sistemas de Saúde: Num parágrafo ou 
dois, descreva como a COVID-19 afectou os esforços do país em matéria de HIV e o que 
revelou sobre a sustentabilidade dos seus sistemas de saúde. Ou seja, a COVID-19 pareceu 
ter algum efeito na pontuação da SID, quer para cima ou para baixo? Quais? O que revelou a 
COVID-19 sobre a resiliência dos sistemas de saúde do seu país? Sinta-se à vontade para 
reorientar a linguagem que utilizou noutros documentos e adaptá-la a uma lente dos sistemas 
de saúde. 
 

Observações Adicionais: Por favor, anote aqui qualquer informação adicional do 

SID ou relativa ao mesmo e/ou à sustentabilidade, que a equipa julgue importante 

transmitir, mas que não foi abordada acima. 
 

Contacto: Forneça informações de contacto para um membro da equipa que possa 

responder a perguntas sobre os esforços do PEPFAR para apoiar a sustentabilidade 

no país. 


