
Uso das Diretrizes & Ferramentas da OMS junto com 
Práticas de Grande Impacto na prestação de serviços em 

planejamento familiar

 DESAFIO  As Diretrizes da OMS são recursos importantes, mas não estão sistematicamente 
incorporadas nas intervenções programáticas

 SOLUÇÃO  Uma ferramenta para aumentar a conscientização e o uso das Diretrizes e ferramentas da 
OMS na implementação de práticas de grande impacto em planejamento familiar

 PROPÓSITO   Oferecer referência rápida às Diretrizes e ferramentas da OMS e como incorporá-las ao 
planejar ou implementar intervenções programáticas 

 PÚBLICO Gestores de programas em fase de planejamento ou implementação que queiram 
melhorar programas através de maior uso de evidências

Antecedentes
A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolve orientação baseada em evidências e ferramentas 
para informar e apoiar programas de planejamento familiar (PF) de alta qualidade. As Práticas 
de Grande Impacto em PF (PGIs) são abordagens promissoras e comprovadas no fortalecimento 
de programas de PF. Ambas são importantes fontes para planejadores e implementadores de 
programas, porém nem sempre são utilizadas.

Matriz
A matriz na página 2 oferece maneiras específicos para usar as Diretrizes e ferramentas da OMS na 
implementação das PGIs. As PGIs de prestação de serviços são listadas no cabeçalho do quadro 
(colunas) e as Diretrizes e ferramentas da OMS ao longo do lado esquerdo (linhas). O ponto no qual 
elas se encontram mostra sugestões sobre como as PGIs e as Diretrizes e ferramentas da OMS podem 
ser usadas em conjunto. Estas incluem:

Páginas de Referência
As páginas 3 e 4 oferecem informação resumida tanto sobre PGIs1 quanto sobre as Diretrizes e 
ferramentas da OMS2 incluídas na matriz. Para cada diretriz e ferramenta da OMS é fornecida 
informação sobre o propósito e sobre como pode ser usada junto com as PGIs.

As diretrizes e ferramentas da OMS são frequentemente adaptadas para o país ou nível de programa, 
através das diretrizes de prestação de serviços nacionais, ou como mementos de trabalho e materiais 
de capacitação. Essas adaptações locais, juntamente com o contexto do país e as prioridades 
nacionais devem ser consideradas ao mesmo tempo que os documentos da OMS.  Este documento 
não foi pensado para substituir qualquer diretriz ou ferramenta da OMS. As PGIs listadas abaixo não 
abrangem todas as intervenções possíveis3.

DEFESA As Diretrizes da OMS podem ser uma ferramenta útil quando 
se defende a introdução e expansão das PGIs.

PLANEJAMENTO DE 
PROGRAMAS

As Diretrizes da OMS oferecem orientação para o planejamento 
de programas de programas para a implementação das PGIs.

REFERÊNCIAS PARA 
PRESTADORES                          

As ferramentas da OMS podem servir como referência para os 
prestadores de serviços para a implementação de serviços de PF.

CAPACITAÇÃO Incorporar as Diretrizes e ferramentas da OMS em materiais para 
capacitação de prestadores pode fortalecer programas.
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Práticas de Grande Impacto em Planejamento Familiar

Trabalhadores 
de Saúde 

Comunitários
Drogarias & 
farmácias

Serviços 
Itinerantes PF Pós-aborto

PF Pós-Parto 
Imediato

PF e Integração 
de Vacinação Franquias Sociais Marketing Social

Diretrizes da 
OMS Critérios Médicos de Elegibilidade 

& Recomendações Práticas 
Selecionadas

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

Optimizar las funciones de los 
trabajadores de salud a través del 
cambio de tareas (Otimização de 
Funções de Trabalhador de Saúde 
através de Rodízio de Tarefas)

DEFESA DEFESA DEFESA

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

DEFESA

PROGRAMA

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

Respeto de los DDHH em la 
prestación de contracepción 
(Assegurar os direitos humanos na 
prestação de 
contracepção)

DEFESA DEFESA

DEFESA DEFESA DEFESA DEFESA

DEFESA

DEFESA

CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO

Diretrices unificadas sobre 
intervenciones de autoasistencia 
(Diretriz consolidada sobre 
Intervenções de autocuidados de 
saúde) 

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

Digital Interventions for Health 
Systems Strengthening 
(Intervenções digitais para 
fortalecimento do sistema de 
saúde)

PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA PROGRAMA

Ferramentas 
da OMS Planificación familiar: um manual 

para provedores (Planejamento 
familiar: um manual para 
prestadores)

PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR

Training Resource Package for 
Family Planning (Pacote de 
Recursos para capacitação em 
Planejamento Familiar)

CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO

Critérios Médicos de Elegibilidade 
- Roda PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR PRESTADOR

Use os recursos abaixo baseado nas 
sugestões da matriz
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Qual PGI?
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Práticas de Grande Impacto em Planejamento Familiar (PGIs)
As PGIs são um conjunto de práticas de PF baseado em evidências aprovadas por especialistas 
´de acordo com critérios específicos e publicados em formatos fáceis de usar. As PGIs ajudam os 
programas a focar recursos para conseguir o maior impacto possível.

Cada PGI tem um resumo de oito páginas que reúne as evidências e informações. Informação para 
usar na defesa, planejamento estratégico, elaboração de programa, exploração de lacunas de 
pesquisa, informando políticas e diretrizes e apoiando implementação.

Além das oito PGIs dedicadas a prestação de serviços na matriz acima, há também PGIs para 
ambiente favorável e mudança social e comportamental, assim como aprimoramentos de PGIs.

DIRECTRICES E INSTRUMENTOS DE LA OMS

Critérios Médicos de Elegibilidade (CME), Práticas Selecionadas
PROPÓSITO: Oferece orientação sobre quem pode segura e efetivamente usar (MEC) e como 
fornecer (SPR) cada método contraceptivo.

 Use na elaboração de programa para assegurar que as diretrizes do programa têm 
informação precisa sobre quem pode, de forma segura e efetiva, usar qual método 
contraceptivo e como fornecê-los.

 Use a Roda CME como uma referência na prestação quando aconselhar clientes.

EXEMPLO: Quando uma organização parceira estava apoiando o Ministério da Saúde a expandir seu 
programa de trabalhadores de saúde comunitários, eles usaram o CME e o SPR para assegurar que as 
diretrizes do programa refletiram evidência atualizada em fornecimento contraceptivo.

Optimizar las funciones de los trabajadores de la salud para mejorar 
el acceso a las intervenciones clave para la salud materna y neonatal 
a través del cambio de tareas
PROPÓSITO: Oferece recomendações de acordo com o nível do prestador de cuidados de saúde 
para que possa oferecer serviços específicos, incluindo métodos de contracepção.

 Use para apoiar esforços de reivindicação de direitos para que os prestadores sejam capazes 
de oferecer uma ampla gama de opções contraceptivas.

 Use na elaboração de programas para assegurar que os clientes terão um acesso ótimo a uma 
ampla gama de opções contraceptivas dos prestadores que os atendam.

EXEMPLO: Quando apoiava pessoas responsáveis por drogarias a prestar serviços de planejamento 
familiar a seus clientes, uma organização usou a orientação da OMS de rodízio de tarefas para 
assegurar direitos e buscar aprovação do governo local a fim de que os responsáveis por drogarias 
estivessem aptos a fornecer uma ampla gama de métodos a seus clientes.

Respeto de los derechos humanos al proporcionar Información 
y servicios de contracepción (Assegurar os direitos humanos na 
prestação de informação e serviços de contracepção)
PROPÓSITO: Oferece orientação sobre ações que devem ser tomadas para assegurar que os direitos 
humanos estejam sistemática e claramente integrados à prestação de informação e serviços de 
contracepção.

 Use para apoiar esforços de reivindicação de direitos e fornecer argumentos baseados em 
direitos a fim de expandir PGIs de PF.

 Use no desenvolvimento ou atualização de materiais de CAPACITAÇÃO de modo que os 
prestadores saibam como assegurar, em forma confiável, os direitos de seus clientes e clientes 
potenciais na prestação de serviços de contracepção.

EXEMPLO: Em cenários afetados por conflitos, as mulheres frequentemente enfrentam barreiras 
geográficas para acessar a assistência de saúde reprodutiva. A Diretriz da OMS sobre a garantia dos 
direitos humanos na provisão de contracepção por ser usada para apoiar a defesa dos direitos através 
de serviços itinerantes nessas áreas.
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High Impact Practices (HIPs) are a set of evidence-based family 
planning practices vetted by experts against speci�c criteria 
and documented in an easy-to-use format.  

Endorsed by more than 30 organizations, HIPs reflect consensus 
around our current understanding of what works in family planning. 

HIPs are identi�ed based on demonstrated magnitude of impact on 
contraceptive use and potential application in a wide range of settings. 
Consideration is also given to other relevant outcome measures including 
unintended pregnancy, fertility, or one of the primary proximate 
determinants of fertility (delay of marriage, birth spacing, or breast 
feeding). Evidence of replicability, scalability, sustainability, and cost-
effectiveness are also considered. 

The eight-page HIP briefs can be used for advocacy, strategic planning, program design, exploration of research 
gaps, to inform policies and guidelines, and to support implementation.

HIPs are categorized as: 

A HIP Enhancement is a tool or approach that is not a standalone practice, but it is often used in conjunction 
with HIPs to maximize the impact of HIP implementation or increase the reach and access for specific audiences. 
The intended purpose and impact of enhancements are focused and, therefore the evidence-based and impact 
of an enhancement is subjected to different standards than a HIP. HIP Enhancements include:   

• Incorporate adolescent-friendly service delivery elements into existing contraceptive and health services.

• Use of digital technologies to support systems and service delivery for family planning.

Enabling Environment Service Delivery Social and Behavior Change

Enabling Environment HIPs 
address systemic barriers that 
affect an individual's ability to 

access family planning 
information and services.

Service Delivery HIPs improve 
the availability, accessibility, 
acceptability, and quality of  

family planning services.

Social and Behavior Change HIPs 
influence knowledge, beliefs, 
behaviors, and social norms 

associated with family planning.

Family Planning 
High Impact Practices List

Sufficient evidence exists to recommend widespread implementation, provided that 
there is careful monitoring of coverage, quality, and cost.

Service Delivery and Social and Behavior Change HIPs are further categorized according to the 
strength of the evidence base for each practice – proven or promising. The darker the color 

used in the HIP brief, the stronger the evidence base for the practice.

Promising

Proven

Good evidence exists that these interventions can lead to impact; more research is needed to 
fully document implementation experience and impact. These interventions should be 
implemented widely, provided they are carried out in a research context and evaluated for both 
impact and process.
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• Use vouchers to facilitate equitable access to and choice of voluntary contraceptive services.
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For more information, please contact:

Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27, Switzerland
Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int 
www.who.int/reproductivehealth

ISBN 978 92 4 150484 3

WHO recommendations

OPTIMIZEMNH

Optimizing health worker roles to 
improve access to key maternal 
and newborn health interventions 
through task shifting

Ensuring human rights 
in the provision of contraceptive 
information and services

Department of Reproductive Health and Research
World Health Organization
Avenue Appia 20, CH-1211 Geneva 27
Switzerland
Fax: +41 22 791 4171
E-mail: reproductivehealth@who.int 

www.who.int/reproductivehealth

For more information, please contact:
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1.  Para mais informações sobre PGIs, consulte: www.fphighimpactpractices.org.

2.  Para mais informação sobre as diretrizes e ferramentas da OMS, veja:  
www.who.int/reproductivehealth.

3.  Há PGIs para fornecimento de serviços, mudança social e comportamental, 
ambiente favorável e aprimoramentos de PGI; Apenas PGIs de fornecimento de 
serviços estão incluídas nesta ferramenta.

Digital Interventions for Health Systems Strengthening 
(Intervenções Digitais para Fortalecimento do Sistema de Saúde)
PROPÓSITO: Oferece orientação no uso de abordagens digitais e estimula a generalização e 
institucionalização de intervenções digitais efetivas.

 Use na elaboração de programas quando considerar como integrar intervenções de saúde 
digital em outras intervenções programáticas.

EXEMPLO: Um Ministério de Saúde pediu a um parceiro para otimizar o uso de tecnologias de 
saúde digital disponíveis quando redimensionou um programa integrado de PF e imunização. 
A equipe utilizou esta diretriz para elaborar um programa que incorporou mensagens como 
lembretes de visita de acompanhamento enviadas aos telefones das pacientes.

Diretrices unificadas sobre intervenciones de autoasistencia 
sanitária (Diretriz consolidada sobre Intervenções de 
autocuidados de saúde)
PROPÓSITO: Oferece orientação para apoiar indivíduos, famílias e comunidades a promover a 
saúde, evitar doenças e lidar com doenças com ou sem o apoio de um prestador de cuidados 
de saúde.

 Use na elaboração de programas quando considerar como integrar intervenções de 
autocuidados em paralelo ou em conjunto com outras intervenções programáticas.

EXEMPLO: Quando uma organização prospectou como introduzir autocuidados em seu 
marketing social de DMPA-SC, a equipe usou esta diretriz na elaboração do programa.

Planificación familiar: un manual mundial para proveedores 
(Planejamento familiar: um manual para prestadores)
PROPÓSITO: Apoiar prestadores e gerentes de programa na prestação de aconselhamento, 
serviços e cuidados de planejamento familiar de alta qualidade.

 Estar disponível como referência para prestadores e gerentes de programa para o 
aconselhamento, prestação de serviços e cuidados de planejamento familiar de alta 
qualidade.

EXEMPLO: Quando expandia seu programa, uma rede de franquia social forneceu a 
cada franqueado uma cópia do Manual de PF para ser usado como recurso cotidiano no 
aconselhamento de clientes e prestação de serviços.

Training Resource Package for Family Planning (Pacote de 
Recursos de capacitação em planejamento familiar)
PROPÓSITO: Oferecer os componentes curriculares e as ferramentas necessárias para planejar, 
implementar e avaliar a capacitação.

 Use na capacitação para planejar, implementar e avaliar programas de capacitação de 
prestadores de PF.

EXEMPLO: Um projeto usou o Pacote de Recursos de capacitação em PF quando se preparava 
para conduzir capacitações sobre a introdução e/ou melhoria na prestação de métodos de 
contracepção reversíveis de longa ação dentro de cenários de cuidados pós-aborto.

WHO guideline

 recommendations 
on digital  
interventions 
for health system 
strengthening

WHO Consolidated Guideline 
on Self-Care Interventions  
for Health
Sexual and Reproductive Health and Rights 

2018 EDITION

NEW
2018

2018 

WHO/SRH/20.8  © Organização Mundial da Saúde 2020. Alguns direitos 
reservados. Este trabalho é disponibilizado sob licença de Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 
IGO; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.pt).
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