
Firmando parcerias com
governos no uso de
dados para melhorar a
saúde pública

Ao se concentrar nas melhores práticas globais,
essas parcerias promovem o uso eficaz de
dados para atender às prioridades de saúde
pública.
A assistência técnica do Data Impact é
personalizada de acordo com as prioridades
definidas pela liderança de saúde pública de
cada país.
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Países em Foco

O Programa Data Impact da Vital Strategies colabora com governos para expandir o uso de 
dados para aprimorar o planejamento de saúde pública e o desenvolvimento de políticas.
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Bloomberg Philanthropies   
Data for Health Initiative 
A iniciativa, apoiada pela Bloomberg 
Philanthropies e pelo Governo da 
Austrália, está fornecendo assistência 
técnica a 25 países focais com um 
conjunto mais amplo de países com 
Subsídios Globais. O Data Impact 
Program, com foco no uso de dados, é 
um dos cinco componentes da Iniciativa. 
Três dos componentes se concentram na 
coleta e qualidade dos dados: melhorar 
os sistemas de registro civil e estatísticas 
vitais, desenvolver novas ferramentas 
para a vigilância dos fatores de risco de 
doenças não transmissíveis e fortalecer 
os registros de câncer baseados na 
comunidade. O quinto programa financia 
projetos distintos em países que não 
estão ativamente engajados na Iniciativa.

Fortalecimento da capacidade técnica por meio de 
treinamento e mentoria 

• Executivos do ministério: liderança centrada em dados

• Analistas e desenvolvedores de políticas: análise de decisão, análise 
de custo-benefício, redação de resumos de políticas

• Analistas: habilidades básicas e avançadas de análise relevantes para 
políticas

• Equipe de comunicação: comunicação com dados

EXEMPLO DE TRABALHO
Por meio de um programa de treinamento Data to Policy, apoiamos a análise de 
políticas sobre a legislação antifumo em Xangai e a regulamentação de capacetes 
para motocicletas na Colômbia.

Fortalecimento de estruturas organizacionais para uso de 
dadose
• Dados para tomadores de decisão: desenvolvimento de indicadores, 

painéis de dados, processos de revisão de dados

• Desenho organizacional: criação de unidades analíticas centrais e 
unidades especializadas (por exemplo, GIS)

• Políticas e procedimentos de uso de dados: compartilhamento 
de dados, divulgação pública, funções e responsabilidades entre 
agências

EXEMPLO DE TRABALHO
Apoiamos o estabelecimento de unidades regionais de dados no Marrocos e o 
desenvolvimento de uma política nacional de sistema de informação de saúde 
na Tanzânia.

Criação de relatórios de saúde convincentes para 
comunicar prioridades
• Ferramentas digitais: painéis de gestão, portais interativos

• Relatórios de dados: relatórios analíticos, resumos de políticas, 
resumos de questões atuais

EXEMPLO DE TRABALHO 
Patrocinamos um novo portal de consulta de dados online que aprimora a 
comunicação de questões críticas de saúde pública em Xangai. No Peru, 
apoiamos a análise de dados que forneceu evidências para novas políticas, como 
a expansão do uso da vacina pneumocócica e o aumento da triagem para câncer 
de colo de útero e de mama.

Pessoas

Processo

Produto

Parceria com o Data Impact 
Após uma revisão conjunta das práticas atuais de uso de dados, os líderes locais de saúde pública e a equipe 
da Vital Strategies desenvolvem um programa personalizado de atividades e assistência técnica nas seguintes 
áreas:

Nossos parceiros globais

Nossos financiadores

• Fundação CDC

• Global Health Advocacy Incubator

• Johns Hopkins Bloomberg School 
of Public Health

• Comissão Econômica e Social da 
ONU para Ásia e Pacífico

• Comissão Econômica da ONU para 
a África

• Centros para Controle e Prevenção 
de Doenças dos EUA

• Organização Mundial da Saúde

• Bloomberg Philanthropies

• Departamento Australiano de 
Relações Exteriores e Comércio
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