Workstream 5 (WS5)
Testagem da intervenção baseada em
papel
O QUE ÉO WS5?
No WS5, nós iremos testar ferramentas inovadoras do Sistema de
Informação em Saúde (SIS), desenvolvidas no WS4 na Côte d’Ivoire, em
Moçambique e na Nigéria.
A principal pergunta de investigação é: “Quais são os efeitos das
intervenções no SIS baseado em papel na qualidade e na utilização de
dados e nos resultados relacionados com a saúde, nos cuidados de
saúde primários de países de baixa e média renda?”
QUE MÉTODOS SERÃO UTILIZADOS NO WS5?

Será conduzido um ensaio aleatorizado controlado por aglomerados,
em cada um dos três países, para testar os efeitos do recémdesenhado SIS.
Em cada país, uma região, província ou distrito serão escolhidos como
locais de estudo: em metade destes locais, as unidades sanitárias terão
o recém-desenhado SIS (áreas de intervenção). As unidades sanitárias
das áreas de controle irão continuar a utilizar o SIS actual. As unidades
sanitárias das áreas de controle irão continuar a utilizar o SIS actual. O
ensaio irá decorrer por um mínimo de 12 meses, durante os quais os
dados de cada local serão monitorados em intervalos regulares.
For more information visit www.paperbased.info

Os dados recolhidos serão utilizados para medir uma série de resultados nas áreas de
intevenção e de controle e serão sensíveis para alertar quaisquer efeitos adversos da
intevenção.
QUAIS SÃO OS ACHADOS QUE SE ESPERAM DO WS5?
Uma vez que a alocação das unidades sanitárias aos grupos de intervenção ou de
controle será aleatória, quaisquer efeitos medidos poderão ser atribuídos à nova
intervenção. Nós iremos medir os resultados nas seguintes áreas:
1)
2)
3)
4)
5)

Qualidade de dados e utilização de dados
Resultado em saúde
Utilização de serviços de saúde
Satisfação laboral
Custos

QUAIS SÃO AS IMPLICAÇÕES DO WS5 PARA O PHISICC?
Os resultados dos ensaios aleatorizados controlados serão pioneiros na provisão de
evidência de pesquisa robusta sobre se um SIS baseado em papel inovador poderá fazer
a diferença na qualidade de dados e nos resultados relacionados com a saúde,
preenchendo uma lacuna de conhecimento fundamental na Pesquisa dos Sistemas de
Saúde e na Saúde Global.

