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FERRAMENTA DE DESENVOLVIMENTO FASEADO (FDF)
PARA INSTITUTOS NACIONAIS DE SAÚDE PÚBLICA



•Modelos de maturidade e guias de debate
•Workshops sobre a FDF
•Passos da FDF

Tópicos



Básico

Em 
desenvolvimento

Avançado
De vanguarda

• O quadro conceptual da FDF é o modelo de maturidade
• Um modelo de maturidade descreve as fases de desenvolvimento: 

Básico, Em desenvolvimento, Avançado e De vanguarda
• A FDF ajuda os INSP na aplicação de modelos de maturidade a 

tópicos ou áreas que constituem uma prioridade para o INSP

Modelos de maturidade



• Foram concebidos 30 GD especificamente para os INSP 
§ 11 abordam temas internos, como a liderança e gestão e a 

comunicação interna
§ 19 abordam temas externos, como a vigilância e as 

colaborações multissectoriais

• Todos os 30 GD estão disponíveis em inglês, francês, espanhol e 
português em ianphi.org/tools-resources/sdt.html

• Os GD descrevem o “aspecto” que um INSP pode ter nas 
diferentes fases de maturidade: 
§ Básico 
§ Em desenvolvimento 
§ Avançado
§ De vanguarda 

Guias de debate (GD)

https://ianphi.org/tools-resources/sdt.html


Exemplo de guia de debate



Existem seis domínios na FDF, ocupando cada um deles uma linha 
no GD. São os seguintes: 

1. Orientação estratégica: as prioridades são claras e 
estratégicas? 

2. Sistemas: o INSP dispõe do necessário em termos de 
ferramentas, processos, etc. para realizar o seu trabalho?

3. Recursos: os recursos humanos e materiais são adequados? 
4. Qualidade: a qualidade é medida e os padrões são 

cumpridos?
5. Envolvimento: as partes interessadas fulcrais envolvem-se 

com o INSP e ajudam-no a atingir os seus objectivos?
6. Impacto: para GD de natureza interna, o INSP está a 

funcionar com eficácia? Para GD de natureza externa, o INSP 
está a contribuir para uma saúde melhor?

Guias de debate: domínios



• Os workshops sobre a FDF podem ser presenciais (se as 
circunstâncias o permitirem) ou virtuais
§ Workshops presenciais: habitualmente, 3 dias e 5-8 GD
§ Sessões virtuais: habitualmente, até 5 horas por sessão, 

incluindo pausas, com o número de GD a depender de 
vários factores

• Quer sejam presenciais ou virtuais, é melhor ter um 
dinamizador e registador com formação sobre a FDF a gerir 
o processo e a registar as principais informações sobre os 
formulários da FDF

Workshops sobre a FDF



• Ao planear um workshop sobre a FDF, é necessário dedicar uma atenção 
especial à decisão sobre os melhores GD a utilizar e à escolha dos 
participantes certos

• Não são necessárias preparação especial ou elaboração de documentos 
por parte dos participantes

§ A FDF depende do conhecimento e das experiências dos 
participantes, bem como da sua sabedoria agregada

• As funções do dinamizador e registador são:

§ Orientar os participantes no sentido de 
uma avaliação meticulosa da situação e
das questões subjacentes antes da 
apresentação de “soluções”

§ Registar e organizar os contributos 

Preparar um workshop



• Durante a avaliação, os GD são utilizados para suscitar o debate
§ Uma boa avaliação é crucial para um bom plano
§ O dinamizador utiliza os GD para ajudar os participantes a 

“irem mais fundo”
• É depois definida a prioridade das questões para seguimento
• A etapa final é a identificação dos passos seguintes específicos 

para os esforços prioritários

1. AVALIAR 2. DEFINIR 
PRIORIDADES 3. PLANEAR

O processo da FDF envolve 3 passos



• Os participantes utilizam os GD para avaliar a fase actual geral do 
INSP e a fase em que o mesmo gostaria de estar num dado período de 
tempo, por exemplo, um ano

• Em seguida, os participantes debatem domínio a domínio
§ Os GD ajudam os participantes a identificar lacunas específicas e formas de 

avançar
• O debate é registado no Formulário de avaliação

Passo 1: avaliação



Formulário de avaliação: exemplo



• O Formulário de passos seguintes é utilizado para os passos 2 e 3 da 
FDF

• Inclui:
§ Lacunas e problemas da avaliação
§ Descrição – pormenores sobre as lacunas que ajudarão a definir os 

passos seguintes
§ Passos seguintes – medidas específicas a tomar após o workshop

O Formulário de passos seguintes



• Os participantes fazem uma pausa após a avaliação, enquanto o 
dinamizador e registador organiza as informações do Formulário de 
avaliação no Formulário de passos seguintes

§ São consolidadas ideias transversais a vários domínios

Avançar para a definição de prioridades e 
o planeamento



• O grupo discute cada item da coluna de lacunas e problemas e 
preenche com os pormenores necessários para fazer um bom plano

§ São necessárias mais informações para compreender as lacunas que 
impedem o INSP de chegar às fases pretendidas?

§ A resolução das lacunas identificadas terá o efeito pretendido? Há 
questões importantes em falta?

Os participantes analisam o Formulário 
de passos seguintes



• Em seguida, o grupo analisa a coluna de lacunas e problemas, 
questão a questão

• Os participantes identificam as prioridades e o registador destaca-
as

• Uma vez concluída a discussão da totalidade de lacunas e 
problemas, os itens destacados são revistos

§ As prioridades foram registadas? Falta alguma coisa? Deve ser 
retirada alguma coisa? 

Passo 2: Definir prioridades



• São descritos os passos seguintes, incluindo a identificação dos 
responsáveis e um calendário, para todas as prioridades

Passo 3: Planeamento



• Os “frutos fáceis de colher” são as actividades que podem ser 
efectuadas com relativa facilidade e que terão um impacto elevado

• Primeiro, os passos seguintes são analisados. Algum deles 
constitui um “fruto fácil de colher”?

• Depois, podem ser geradas ideias adicionais
§ Tais ideias podem não ser específicas do guia de debate utilizado no 

workshop, mas são conquistas fáceis que se deve ponderar levar a cabo
§ Cada “fruto fácil de colher” deve ter um plano de passos seguintes: 

identificação dos responsáveis e calendário

Por fim, identificar os “frutos fáceis 
de colher”



• Se o INSP abordar as prioridades, obterá o progresso pretendido 
no sentido de alcançar a fase pretendida?

• São necessários recursos adicionais? Qual é o plano para os 
obter?

• Os passos seguintes são claros? Todos os elementos essenciais 
do pessoal compreendem as suas funções na execução do 
plano?

• Como será monitorizado o progresso?

Antes de terminar, analise os planos



• Se tiver comentários ou dúvidas sobre este material, contacte: 
§ Programa de INSP dos CDC dos EUA: nphisdt@cdc.gov 
§ IANPHI: info@ianphi.org 

Desejamos-lhe boa sorte no avanço 
para o seu futuro preferido

mailto:nphisdt@cdc.gov
mailto:info@ianphi.org

