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Workstream 1 (WS1) 

Início 

 

O QUE É O WS1? 

“Sistemas de Informação em Saúde Baseados em Papel nos 
Cuidados da Criança” (PHISICC) é um projecto de pesquisa 
multi-anual, multi-cêntrico, interdisciplinar, financiado pela 
Fundação Bill & Melinda Gates, com o objectivo de desenhar e 
testar intervenções para melhorar os sistemas de informação 
(SIS) baseados em papel. 
 
As hipóteses chave do projecto são: 

 
1.  O papel continuará sendo o suporte da informação em 
saúde, particularmente em áreas nas quais vivem as 
comunidades mais vulneráveis. 

 
2.  A ‘informação’ relevante inclui informação formal e 
informal.  
 
3.  A ‘qualidade’ de dados está relacionada com a sua 
‘adequação para as decisões’ e não com ‘a maxíma’ 
qualidade possível. 
 
4. Os recursos são essenciais para gerir os sistemas de 
saúde, mas em qualquer contexto, a tomada de decisões 
pode ser optimizada. 

 

QUE ABORDAGEM UTILIZÁMOS NO WS1? 

O WS1 envolveu o estabelecimento da estrutura de gestão do projecto. Em cada país (Côte 
d’Ivoire, Moçambique e Nigéria) nós fizemos uma parceria com o sector de saúde governamental, 
através de um Memorando de Entendimento, e sub-contratámos instituições nacionais de 
pesquisa prestigiosas (o Centre Suisse des Recherches Scientifiques, a Universidade de Lúrio e a 
Universidade de Calabar). Nós estabelecemos mecanismos de comunicação múltiplos de forma a 
estabelecer relações justas e equilibradas com todos os parceiros. 

Adicionalmente, um grupo de seis peritos internacionais actua como ‘Grupo Consultivo Técnico’ 
(GCT) de forma a apoiar na gestão do projecto, dar aconselhamento técnico e monitorar o 
progresso. A perícia do GCT cobre: sistemas de informação em saúde; imunização; evidência; 
desenho centrado em humanos; e gestão do projecto. 

QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES DO WS1 PARA O PHISICC? 

O projecto tem sido estruturado seguindo as melhores práticas de pesquisa, começando pela 
recolha de evidência global (workstream 2) e local (workstream 3). Estas fases servem para 
informar o desenho de intervenções inovadoras (workstream 4), que irão ser testadas recorrendo a 
um robusto estudo experimental (workstream 5) de forma a gerar evidências fiáveis para informar 
as políticas nacionais de saúde (workstream 6). 


