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Workstream 4 (WS4) 

Desenho das Intervenções 

 

O QUE É O WS4? 

0 WS4 é a fase de desenho do projecto PHISICC, 
profundamente enraizada nos WS2 e WS3. A equipa está a 
desenvolver um sistema de informação em saúde (SIS) 
baseado em papel inovador a nível dos cuidados de saúde 
primários nos três países do projecto – Côte d’Ivoire, 
Moçambique e Nigéria.  

O trabalho de desenho incorpora as principais áreas de 
saúde dos CSP. Espera-se que os novos produtos de 
desenho vão apoiar as capacidades de tomada de decisões 
dos trabalhadores de saúde baseados nas unidades 
sanitárias, e enfim melhorar os resultados na saúde.  

QUE MÉTODOS SERÃO UTILIZADOS NO WS4? 

A abordagem de desenho centrado em humanos (DCH) é 
chave no WS4. Esta abordagem promove actividades de 
desenho co-criativas, colaborativas e intencionais.  

De forma a alcançar isto, a equipa do PHISICC, com a sua 
perícia em saúde pública, trabalha em parceria com uma 
equipa de desenhadores com habilidades em desenho de  

 

 

informação e aplicação da abordagem de DCH em países de baixa e média renda, e três 
‘Grupos de Co-Criação’ (GCC) que foram formados em cada um dos países africanos, 
especificamente para este projecto. Os membros do GCC incluem trabalhadores de 
saúde, que são os principais consumidores finais, e outros parcieros que representam as 
diferentes perspectivas e experiências com os SIS.  

Conjuntamente, todos os colaboradores utilizam os achados das caracterizações dos SIS 
nos três países (WS3) e uma estrutura de tomada de decisões dos trabalhadores de 
saúde (WS2/3) como a base para os conceitos iniciais de desenho.  

São levados a cabo, em cada um dos países, vários seminários e testagens no terreno; 
estes esforços servem para guiar interacções subsequentes de conceitos inovadores e 
confirmam os produtos de desenho finais.  

QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES DO WS4 PARA O PHISICC? 

A criação de um SIS baseado em papel melhorado irá possibilitar ao PHISICC testar os 
seus efeitos: na qualidade de dados e na utilização de dados; nos resultados de saúde; 
na utilização de serviços de saúde; na satisfação com o trabalho; e nos custos.  

 

 


