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Plano de Apresentação
• RTM (Real Time Monitorin) e sua Arquitetura

• Alguma Metas já atingidas

• Desagios, Perspetivas, Próximos Passos e 
Recomendações

• SIS na SC

• Screenshot das fichas 

• Perspetivas e próximos passos



Antecedentes

• Guine-Bissau (através da INASA) utiliza desde meados de 2011 a 
plataforma DHIS2 para a gestão de informação sanitária

• Vários desafios tem sido enfrentados desde o principio que 
incluem:

• Infrastructure (tanto a nível central como nas regiões)

• Recursos Humanos capacitados e actualizados

• Bases de Dados paralelas

• Entre outros.



Fluxo de Informação
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Programas Nacionais que 
já utilizam o DHIS2

•Tuberculose

•Malária

•HIV



Programas Nacionais que já
manifestaram interesse em utilizar o 

DHIS2• Saude Reprodutiva

• Saude Comunitaria

• PAV (SIVE);

• Saúde da Visão;

• Doencas Negligenciadas Tropicais (NTD)

• Nutrição;

• CECOME.



Evolução 

2011 2012

DHIS2

apresentou

• uma missão conjunta entre a 
OOAS e Universidade de Oslo 

• INASA começou a implementar o 
sistema para a tuberculose

• implementação de dados individuais 
em duas maiores estruturas do país:

Áreas sanitárias piloto

 Hospital de Cumura(igreja católica)
 Hospital Raoul Follereau (apoio 

ong)
Representam cerca 70% de total de pacientes em 
todo o país

2013

• Expansão 

 Saúde da visão
 Saúde mental
 nutrição



Expansão

• O INASA tomou a decisão de expandir o uso 
de DHIS2 para além do programa de TB. Na 
sequência desta decisão, os dados de 
relatórios mensais Malária, centros de saúde 
e hospitais, relatórios semanais de vigilância 
epidemiológica e conjuntos de dados de HIV 
/ SIDA, começou a ser capturado por acesso 
on-line https://gbsis.dhis2.org.



Expansão 

2014 2015

• Expansão 

 HIV

• Expansão 

 Paludismo

2018

• Expansão 

 RTM – Fase Piloto



Real Time Monitoring
(RTM)

Monitoria em Tempo Real é uma abordagem que esta
sendo utilizada para garantir o aumento da qualidade
de dados;

• Entrada de dados a nível das áreas sanitárias;

• Utilização de tablets;

• Rede de telefonia móvel;

• Monitoria do processo de entrada de dados.
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Algumas Metas Já 
Atingidas

2016
• Formacao dos tecnicos da equipa nacional no 

estrangeiro, e reciclagem dos tecnicos regionais.

2017
• Implementação de registo de dados em todas as 

regiões sanitárias (11)

2018
• RTM, informacao em tempo real usando tablet, 

directamente a partir das areas sanitarias
• Realização da primeia Academia DHIS2 no país.



Desafios, perspectivas
e próximos passos



Desafios

Recursos Financeiros para:

- Energia eléctrica nas AS (Painéis Solares);

- Recursos Humanos;

- Formações continuas;

- Seguimento e avaliação.



Perspetivas
• Existência de novos parceiros a apoiar;

• Instalação de Painéis Solares nas DRS;

• Recurso à Banda-Larga (em detrimento dos Routers 3D/4D)

• Inclusão de Novos Programas/Novas fichas (integração);

• Aumento de utilizadores com domínio do DHIS2.



Próximos Passos 01
• Limpeza da base de dados na plataforma DHIS2, 

nomeadamente ao nível dasUnidades Organizacionais –
Hospitais, Áreas Sanitárias, Centros de saúde e a 
consolidação dos dados introduzidos nas antigas fichas 
de malaria, tuberculose eVIH;

• Finalização da inclusão dos novos instrumentos e 
indicadores de tuberculose, VIH e malaria na plataforma 
DHIS2;

• Finalizar a configuração do módulo de qualidade de 
dados na plataforma DHIS2,nomeadamente, com a 
introdução das regras de validação dos relatórios 
demalaria, tuberculose e VIH;



Próximos Passos 02
• Introduzir os indicadores do quadro de performance das 

subvenções TB/VIH/RSSe malaria;

• Início do processo da integração da Saúde Comunitária e 
Nutrição na Plataforma Nacional;

• Criar o Dashboards (Data-to-Action Framework) para os três 
principais programas(malaria, tuberculose e VIH);

• Mapeamento dos indicadores e variáveis de malaria, 
tuberculose e VIH naplataforma DHIS2;

• Atualização do Plano Nacional de Implementação do DHIS2.



Recomendações
• Instalar e configurar um SERVIDOR Físico (Backup, 

testes, formação, etc) ;

• Expansão do RTM para todas as AS;

• Saúde Animal no RTM/DHIS2:

• . Organizar formações regionais não apenas focando na 
introdução dedados mas também na questão de uso de 
informação;

• Realizar formação contínua para introdução de dados e 
uso de informações.
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Envolvimento Comunitário para a Saúde - significa
envolvimento activo de pessoas de todos os extratos sociais,
(homens, mulheres, jovens, crianças e velhos) que vivem
juntas, de forma organizada e coesa, na planificação e
implementação dos Cuidados de Saúde Primários, usando
recursos locais, nacionais ou outros.

A Missão do envolvimento comunitário inserida na Política
Nacional e no Plano do Sector Saúde visa garantir acesso aos
cuidados básicos de saúde aos guineesnses, através da
promoção das capacidades da comunidade para a
identificação, análise e tomada de decisões para resolução
dos problemas de saúde e desenvolvimento

Sistema de Informação
Comunitário



Cronograma de 
Actividades

…. 2018
Levantamento de requisitos

Janeiro de 2019
Configuração inicial da base de dados 

GBSIS Comunitário

Fevereiro de 2019
Formação e inicio do Piloto em SAB

Marco de 2019 …
Seguimento do Piloto e Expansão do 
GBSIS Comunitário a outras regiões



Módulo Comunitário
GBSIS



GBSIS

Módulo
Comunitário



Perspetivas
Com o objectivo de criar e desenvolver
capacidades técnicas estão previstas as 
seguintes actividades:

• Formação de utilizadores à todos os
níveis;

• Fase Piloto;

• Fase de Expansão.



Próximos Passos

• Definição do grupo técnico de trabalho:

• Definição de responsabilidades;

• Disponibildade; e

• Colaboração.



● Obrigado!!!
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