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Prefácio
Este kit de ferramentas para o planeamento 
da transição é um dos três documentos de 
planeamento recomendados pela Coalizão 
Internacional para o Controle do Tracoma, para 
apoiar a transição dos esforços de eliminação 
(intervenções de saúde pública) para os serviços 
públicos de rotina.  A importância de uma 
liderança eficaz que sustente o sucesso desses 
programas não pode ser sobrestimada.

O conjunto de kits de ferramentas de transição inclui:

n     O planeamento de transição dos serviços de gestão  
de triquíases

n     Planeamento de Transição para Administração em 
Massa do Zithromax® 

n     Planeamento de transição Limpeza facial e Melhoria 
ambiental

Esses kits de ferramentas podem ser usados de várias 
maneiras: (i) como um guia de planeamento passo por 
passo (ii) como uma lista de verificação para assegurar 
que o planeamento está no caminho certo (iii) como 
um documento de referência sobre os principais 
componentes do planeamento e (iv) para engajar 
parceiros não-tracoma no planeamento e entrega de 
actividades de transição. 
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Distribuição em Massa de Medicamentos em Sokoto State, Nigéria. Foto: Sumon Ray/International Trachoma Initiative
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Os principais objectivos do plano de transição da MDA são 
garantir que: 

a)  Os estoques restantes do Zithromax® são 
adequadamente administrados de acordo com as 
directrizes estabelecidas pela Iniciativa Internacional 
contra o Tracoma (ITI) e pela Pfizer; 

b)  É dada consideração à criação de um sistema de 
vigilância para identificar qualquer recrudescimento do 
tracoma activo; e

c)  As autoridades de saúde em cada nível do sistema de 
saúde e as comunidades afectadas estejam cientes 
da interrupção da MDA, o motivo ou justificação para 
interromper e de que as actividades da WASH precisam 
continuar.

A. Gestão pós-MDA do Zithromax®
Antes da última rodada de MDA, o programa nacional e os 
parceiros devem se engajar num planeamento detalhado 
para as necessidades e distribuição de medicamentos, 
para minimizar a quantidade do Zithromax® restante, 
na expectativa de que não seja necessária nenhuma 
MDA adicional. Após a última MDA antes da realização 
das pesquisas de impacto, todo o Zithromax® deve ser 
inventariado e devolvido ao nível provincial ou central. 
Uma vez que a pesquisa de impacto tenha determinado 
que a prevalência de TF entre crianças de 1-9 anos esteja 

Recomenda-se que esse processo de “transição” comece 
o mais cedo possível e, certamente, o mais tardar até 
o período anterior ao que deveria ser a última MDA 
(ver calendários para cada objectivo). De preferência, o 
planeamento deve fazer parte das reuniões regulares 
nacionais e distritais da força-tarefa do tracoma/doenças 
tropicais negligenciadas (NTD) e incluído em qualquer 
micro-planeamento que ocorra.  Os passos a seguir irão 
guiar os Ministérios e as ONGs parceiras nas actividades 
essenciais para apoiar uma transição bem-sucedida.

abaixo de 5% e que não seja mais necessário fazer a MDA, 
todo o Zithromax® restante pode ser usado apenas para 
os seguintes propósitos:

1)  Para o tratamento de pacientes imediatamente após a 
cirurgia de triquíase. 

2)  Para o tratamento de crianças com TF positivo, 
identificadas durante as pesquisas. Por favor, note 
que esta opção só é possível se houver um estoque 
adequado de Suspensão Oral em Pó (POS) para tratar 
crianças com idade inferior a 7 anos.

Contexto
A Administração em Massa de Antibióticos é recomendada pela OMS quando a prevalência de 
inflamação tracomatosa—folicular (TF) em crianças de 1-9 anos de idade é ≥5%.  A OMS estabeleceu 
que quando uma pesquisa de impacto, conduzida pelo menos 6 meses após o número requerido de 
rodadas de MDA indica que a prevalência de TF do distrito está abaixo do limiar de eliminação (<5% 
nos 1-9 anos de idade), a MDA deve ser descontinuada conforme o distrito entra em um período de 
vigilância pré-validação de dois anos.  No final deste período de dois anos, é realizada uma pesquisa 
de vigilância pré-validação para assegurar-se que o distrito manteve o seu limiar de eliminação. À 
medida que um número elevado de distritos alcança o período de vigilância pré-validação, recomenda-
se que os programas e parceiros nacionais desenvolvam um plano de transição que se concentre no 
componente A da estratégia SAFE.

Aspectos Críticos
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Embora a MDA tenha cessado, os países com o restante 
Zithromax® doado ainda deverão aderir aos requisitos 
do Memorando de Entendimento entre o Ministério da 
Saúde e a ITI. Notavelmente, uma vez que a MDA não seja 
mais necessária, os seguintes princípios ainda se aplicam:

n     Garantir que o Zithromax® seja usado apenas para 
o controle do tracoma, conforme mutuamente 
acordado entre os ministérios da saúde e o ITI, e não 
seja transferido ou vendido em troca de dinheiro, 
propriedade ou serviços.

n     Garantir que o Zithromax®  não seja usado para fins 
de pesquisa sem a aprovação prévia completa e por 
escrito da ITI em nome do Comité de Especialistas em 
Tracoma.

n     Assegurar-se de que os processos de monitoria e 
o relatório de segurança do produto estejam em 
vigor. Se o Ministério da Saúde tomar conhecimento 
de possíveis Efeitos Adversos, Cenários de Risco e 
Reclamações de Qualidade do Produto que possam 
estar associados ao Zithromax®, eles informarão a 
Pfizer através dos escritórios regionais designados 
da Pfizer listados na lista de contatos na Tabela 1 no 
Anexo A do MOU.

n     A recolha, armazenamento, manuseio, transporte, 
movimentação, descarte e destruição de todos os 
comprimidos de Zithromax® fora do prazo serão 
da responsabilidade do Ministério da Saúde, em 
conformidade com os procedimentos de destruição da 
Pfizer e as leis aplicáveis. 

Os relatórios anuais de inventário, serão solicitados pelo 
ITI para rastrear o uso do medicamento e monitorar o 
número de doses restantes até que o estoque no país seja 
zero.

B. Vigilância Pós-Endémica
Um aspecto que os países devem considerar como parte 
do seu planeamento de transição é a necessidade de 
um sistema de vigilância. Como um programa que busca 
apenas a eliminação do tracoma como um problema 
de saúde pública, os programas e parceiros nacionais 
devem reconhecer que a doença pode retornar a níveis 
endémicos se não for monitorada. Um plano de vigilância 
pós-validação é necessário como parte do dossier para 
a validação da eliminação, embora (devido à falta de 
evidências) seja difícil formular orientações genéricas 
sobre o que deve ser feito. Recomenda-se que os sistemas 

de vigilância pós-validação sejam concebidos como 
colaborações entre os ministérios da saúde, instituições 
académicas e outros parceiros de apoio. O planeamento 
para isso deve ocorrer durante o período de pré-validação 
do primeiro distrito para chegar a esse estágio.  Após 
uma pesquisa de vigilância bem-sucedida, esse primeiro 
distrito proporcionará a oportunidade de testar e refinar 
as abordagens e, à medida que outros distritos concluírem 
com êxito suas pesquisas de vigilância, um sistema de 
vigilância poderá ser ampliado. Durante o planeamento, 
o programa nacional deve identificar oportunidades para 
integrar a vigilância do tracoma com outros programas de 
doenças infecciosas que entraram na fase de vigilância.

Na condução da vigilância pós-eliminação, é possível 
que o tracoma activo seja detectado e exija tratamento. 
O planeamento da vigilância também deve incluir um 
plano para obter a azitromicina genérica em resposta à 
recorrência.

C. Comunicação com Distritos e Comunidades
Com muitos distritos a receberem várias rodadas de 
tratamento, as autoridades distritais de saúde e as 
comunidades nesses distritos devem entender as razões 
pelas quais a MDA não está mais a ser continuada.  A 
comunicação em todo o distrito deve assegurar que 
sejam apresentadas as evidências para a interrupção, que 
as actividades de WASH precisam ser continuadas para 
sustentar os resultados da MDA de antibióticos, e que a 
doença pode recorrer e sob quais circunstâncias a MDA 
pode precisar recomeçar. Se houver outros programas 
de MDA, é necessário que fique claro que isso se aplica 
apenas ao programa de tracoma, de modo que o sucesso 
dessas outras iniciativas não seja comprometido.  

Como parte do planeamento para comunicar 
efectivamente o fim da MDA, o programa nacional e os 
parceiros devem pesquisar se quaisquer outros programas 
de nível comunitário interromperam as actividades e quais 
abordagens eles adoptaram para justificar as razões da 
interrupção. Também pode vir à luz, que por várias razões 
eles decidiram que tal iniciativa não era justificada, caso 
em que é importante entender o porquê e se a mesma 
lógica é aplicável à interrupção da MDA do tracoma. A 
coordenação com os programas em curso nos mesmos 
distritos também será importante, conforme discutido 
acima.
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Passo 1: Nível nacional: Comunicação Avançada 
que Provoca o Planeamento de Transição ao 
Nível do Distrito
PO planeamento para a transição deve ser organizado 
nacionalmente, com micro-planeamento e implementação 
levada a cabo distrito por distrito. É necessária uma 
orientação nacional. Uma comunicação clara do nível 
nacional para o nível distrital, provavelmente conduzirá 
a uma maior priorização dessa actividade. Podem ser 
necessárias diferentes abordagens para os países que são 
altamente descentralizados e a tomada de decisões baseia-
se no nível distrital. A criação e a promoção de um “Boletim 
Informativo do Tracoma” a nível distrital (ver o anexo DEVE 
SER: Ver recursos de CICT em www.trachomacoalition.org)  

Passos para o planeamento

Decisões de Planeamento / 
Actividades Sugeridas

Documentos 
comprovativos

Responsável Data Planeada 
para Conclusão

Status Comentários

1.  Comunicação do MISAU às 
autoridades distritais e regionais a 
nível nacional, para desencadear 
o processo do planeamento da 
transição.

Recomendar uma comunicação 
enviada cerca de 3 meses antes da 
data prevista para a pesquisa de 
impacto (na qual se prevê que a 
prevalência de TF seja <5%). 

 Dados de 
prevalência de TF 
a nível distrital.

Documentação 
de suporte a 
nível distrital 
referente à 
MDA dos anos 
anteriores.

Datas planeadas 
para a próxima 
pesquisa de 
prevalência.

MISAU Nacional 
com assistência 
do Parceiro 
Coordenador

2.  Organizar uma reunião de 
planeamento de transição 
a nível distrital com todas as 
partes interessadas relevantes 
(de preferência antes de realizar 
pesquisas). Um projecto de rascunho 
preliminar da agenda é apresentado 
em anexo.

3.  Revisar o inventário actual 
do Zithromax® nos distritos e 
consolidá-lo a nível nacional. 
Comunicar a contagem do 
inventário ao ITI.

Planilhas de 
inventário de 
Zithromax®

Armazéns Médicos 
Nacionais e 
Distritais 

4.  Desenvolver um plano para 
a utilização do inventário do 
Zithromax® restante e partilhar com 
a ITI para comentários

Plano de 
utilização de 
Zithromax®

MISAU Nacional 
com assistência 
da ITI

5.  Desenvolver um plano de 
vigilância pós-eliminação para 
distritos que tiveram as pesquisas 
de vigilância bem-sucedidas.

Ministério da Saúde 
Nacional com 
orientação da OMS 
e outros programas 
de doenças

podem ser úteis para garantir que haja uma percepção 
comum dos principais critérios para a transição e como os 
critérios se aplicam ao distrito identificado.  

Passo 1 Objectivo: As autoridades distritais e nacionais 
têm o conhecimento e as evidências necessárias sobre 
a eliminação do tracoma para garantir uma transição 
harmoniosa. A evidência necessária virá das pesquisas 
de impacto seguindo o número prescrito de rodadas de 
MDA e depois reforçada pelas pesquisas de vigilância 
dois anos depois. A realização da eliminação do tracoma 
activo no nível distrital precisa ser comemorada. Dito isto, 
a eliminação pode não ser uma eliminação “definitiva”; 
manter a eliminação e apoiar a transição requer 
advocacia, recursos e comunicação. É essencial uma 
comunicação clara para todas as partes interessadas.
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Decisões de Planeamento / Actividades 
Sugeridas

Responsável Data Planeada 
para Conclusão

Status Comentários

1.  Preparar um plano para informar as autoridades 
relevantes de saúde (incluindo o pessoal da 
unidade de saúde) sobre a interrupção da MDA.

Ministério 
de saúde 
distrital com 
os parceiros

2.  Preparar/disseminar informações para a 
população em geral sobre a interrupção da MDA 
(e a importância de continuar as actividades de 
WASH). 

3.  Consolidar os antibióticos restantes e retorná-
los ao CMS ou a outros locais, conforme 
descrito no plano.

4.  Rever as políticas e procedimentos existentes 
para garantir que todas as unidades de saúde 
tenham a pomada oftálmica de tetraciclina 
como um medicamento essencial e, se não, 
planear uma estratégia de defesa dos direitos

Passo 2: Comunicação/advocacia a nível distrital 
sobre a interrupção da Administração em Massa 
de Zithromax®
O plano de transição a nível distrital estabelece como 
a comunicação e a defesa da interrupção da MDA são 
levadas a cabo pelas autoridades distritais de saúde e 
pelas equipas da unidade de saúde e pela população em 
geral.  É necessária uma comunicação adequada para 
assegurar que os profissionais de saúde e a população 
em geral percebam o motivo para a interrupção da MDA, 

bem como a necessidade contínua de actividades de 
WASH para garantir que o tracoma activo não reapareça. 
O planeamento deve incluir estratégias para sustentar 
o engajamento dos trabalhadores e as comunidades de 
saúde e quem é que irá apoiá-los.

É também importante que as autoridades de saúde 
percebam em que situações a MDA pode precisar de ser 
reiniciada e que pequenas alterações na prevalência de TF 
(em que os intervalos de confiança de 95% se sobrepõem) 
não indicam um aumento do tracoma activo. 
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Passo 3: Plano de compilação de dados para 
informar o processo da tomada de decisões e 
preparação de dossiers
Uma transição bem-sucedida em toda a área do programa 
nacional deve conduzir à validação da eliminação do 

tracoma como um problema de saúde pública. Por 
essa razão, a documentação e relatórios cuidadosos 
são essenciais. A documentação da MDA anterior (pré-
eliminação) é crítica para a preparação do dossier nacional 
e para identificar quaisquer problemas.

Decisões de Planeamento / Actividades 
Sugeridas

Responsável Data Planeada 
para Conclusão

Status Comentários

1.  A compilação de dados da MDA (ano, 
cobertura% e # tratado) ao nível distrital e 
confirmação a nível nacional
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Anexo: Agenda Sugerida na Reunião de Planeamento de 
Transição para o Tracoma Activo a nível Distrital
n     Visão geral das directrizes da OMS para quando iniciar 

a AFE e quando descontinuar a MDA

n     Visão geral das directrizes da OMS para a eliminação 
do tracoma como um problema de saúde pública 
(papel das pesquisas de impacto, pesquisas de 
vigilância, transição e desenvolvimento de dossiers)

n     O papel importante da WASH para sustentar as 
reduções na prevalência de TF, bem como reduzir 
doenças transmitidas pela água e outras NTDs, nas 
quais a WASH é um componente crítico na supressão e 
eliminação de doenças 

n     Visão geral da história do tracoma no distrito (incluindo 
dados de todas as pesquisas)

n     História recente de actividades da MDA e WASH 
(últimos 3 anos)

n     Confirmar o papel e responsabilidade nacionais na 
comunicação com as autoridades distritais

n     Discutir as etapas para garantir que as actividades de 
WASH continuem

n     Discutir a disseminação de informações relativas à 
interrupção da MDA e à manutenção de WASH para 
[a] trabalhadores de saúde e [b] para a população em 
geral

n     Planear para a celebração das conquistas de eliminação 
de tracoma activo a nível distrital/nacional
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