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As infecções repetidas com Chlamydia tracomatis 

podem causar um amplo espectro de fenótipos 

incluindo cílios metaplásticos, cílios extraviados e 

entrópio. Cílios tocando o olho podem causar lagrimas, 

visão turva e dor. Os programas devem considerar 

qualquer pessoa com um cílio tocando o olho ou que 

apresente indícios de depilação como pessoa que sofre 

de triquíase  

 Abaixo: Um homem que está sendo examinado para 

triquíase no Nilo azul, Sudão. Pacientes de triquíase 

precisam de ser aconselhados e oferecidos uma 

intervenção adequada à sua condição. As indicações 

para cirurgia incluem cílios centrais, cílios periféricos 

que tocam a córnea e quando requerida pelo paciente. 

Crédito da foto: O Centro Carter 

Direita: A depilação é um método comum para a 

autogestão de triquíase através do arrancar de cílios 

que tocam o olho. Esta mulher etíope possui um 

fórceps feito localmente. Alguns programas oferecem 

fórceps comercialmente produzidos para doentes com 

triquíase menor. A depilação pode reduzir o risco de 

lesões da córnea, no entanto, a cirurgia fornece uma 

solução mais duradoura  

Crédito da foto: O Centro Carter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resumo executivo 

A acumulação global estimada de casos de triquíase não operada é de mais de 7 milhões de pessoas. Para o 

objectivo de eliminar tracoma até 2020 para ser alcançado, todas essas pessoas, além de novos casos e aqueles 

que necessitam de cirurgia de repetição terão de receber o serviço. As atuais médias de resultados global cerca 

de 100.000 pacientes por ano e os dados sugerem que, sob condições programáticas, 20% -40% daqueles 

operados apresentarão com triquíase pós-operatória ou outro efeito indesejado da cirurgia. Lá continua a ser 

uma necessidade de aumentar a QUALIDADE e a QUANTIDADE de serviço de cirurgia de triquíase em todos os 

países de tracoma-endêmicos 

Nos últimos 10 anos, o programa global tem ganho 

impulso e relatou cerca de um milhão de cirurgias 

para o GET 2020 Alliance. Em resposta a um apelo à 

acção pelo GET 2020 Alliance, um grupo de 

cirurgiões praticantes de triquíase, cirurgiões 

formadores, acadêmicos, gestores de programas e 

ONGs se reuniram para rever a evidência disponível 

a partir de programas e pesquisa acadêmica ao 

longo dos últimos 10 anos para melhor prestação de 

serviços. O foco central da reunião foi o paciente, 

como o serviço pode tornar-se mais eficaz e 

eficiente e como resultados cirúrgicos podem ser 

melhoradas. A reunião foi organizada em torno de 

três temas: (1) diretrizes de gestão cirúrgica, (2) 

melhoramento da qualidade cirúrgica, e (3) 

melhoramento da aceitação cirúrgica e de 

resultados. Para cada um destes temas, os 

especialistas prepararam um conjunto de breves 

notas do orador, que resumiram as evidências 

existentes e avaliaram a relevância daquela 

evidência. O grupo, então, acrescentou sua própria 

experiência e procurou chegar a um consenso sobre 

como a soma das evidências e experiência poderiam 

ser aplicadas e onde mais é o conhecimento 

requerido. As conclusões destas deliberações 

formam um quadro para o melhoramento programa 

e novas pesquisas. 

O primeiro resultado chave desta reunião é este 

relatório. O relatório não se destina a ser um 

conjunto de diretrizes nem uma receita para o 

planeamento de um programa. É um resumo da 

evidência disponível e a apresentação do parecer do 

grupo de peritos. De relevância imediata para todos 

programas foi a percepção de que as actuais 

diretrizes para o recrutamento, formação, avaliação 

e supervisão de cirurgiões de triquíase não estão 

sendo seguidas. Adesão a avaliação final da OMS do 

manual de Triquíase para cirurgiões seria um 

primeiro passo imediato para a melhoria cirúrgico 

resultados. O grupo identificou a necessidade de 

orientações práticas adicionais de planeamento 

egestão de campanhas de sensibilização, para 

padronização da formação de formadores, uma 

actualização da actual OMS "manual de cirurgia 

amarelo " (o que tem estado em uso há 20 anos) e 

um padrão de registo cirúrgico de fácil utilização. 

Melhorar todos os aspectos de gestão de triquíase 

vai permitir que as pessoas vivem com esta condição 

o acesso à serviços alta de alta qualidade e permitirá 

programas nacional e regionais atingirem os seus 

objectivos de eliminar o tracoma ofuscante. 

Este relatório está estruturado em três secções: (1) 

um resumo da discussão, conclusões, pesquisas 

sugeridas e ferramentas necessárias ("Caixa 

Ferramenta"), dividido em três temas, (2) uma 

compilação de anotações do orador preparadas 

antes da reunião, e (3) o programa e as referências 

citadas nas notas do orador ou usado para gerar 

conclusões sobre os dados. 

Contribuindo para a reunião estiveram os membros 

da coligação internacional para o controlo do 



tracoma: Emily Gower da escola de medicina de 

Wake Forest; Sheila West do Centro de Dana para 

oftalmologia preventiva na Universidade Johns 

Hopkins; Saul Rajak e Matthew Burton da escola de 

higiene e medicina tropicalde Londres; Richard Le 

Mesurier daFundação Fred Hollows, Chad 

MacArthur da Helen Keller Internacional; Agatha 

aboe de Sightsavers Internacional; Martin Kollmann 

do CBM; Alemayu Sisay de ORBIS; Teshome Gebre 

da Iniciativa Internacional de tracoma; Amir Bedri da 

Luz para o Mundo; Edson Elias, Paulo Courtright e 

Susan Lewallen Centro de Comunidade Oftalmologia 

deKilimanjaro; Henry Adala representando 

Fundação Internacional de Lions Club, e 

PaulEmerson do centroCarter. Membros CICT 

juntaram-se a especialistas independentes Hannah 

Faal (Nigéria); Keith Waddell (Uganda); Essam el 

Toukhy (Egipto); George Kabona (Tanzânia); e 

representantes dos Ministérios da Saúde: Addisou 

Mekasha (Etiópia), Ernest Barasa (Quénia), Ben 

Nwobi (Nigéria); Islam el Beih (Egipto) e Edward 

Kirumbi (Tanzânia). Os principais autores e editores 

deste relatório foram Matthew Burton, Paul 

Courtright e Paul Emerson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abaixo: A utilização de cartões de pacientes, que capturam dados detalhados sobre o paciente, da extensão da 
doença, nome do cirurgião e o local da cirurgia, facilita visitas de acompanhamento e auditoria dos resultados 
cirúrgicos e produtividade cirurgião. 
Crédito da foto: O Carter Center / Aryc W. Mosher 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este cirurgião está se preparando para ser avaliado para a certificação no Níger. Os candidatos para a formação 

cirúrgico devem ter uma boa visão e destreza manual. Cuidado deve ser tomado para escolher a pessoa mais 

adequada para a formação a partir da unidade de sanitário. Uma forte supervisão vai manter as habilidades 

técnicas deste cirurgião e melhorar sua produtividade. 

Crédito da foto: O Carter Center / Aryc W. Mosher 



Tema 1: Gestão Cirúrgica 

1.1. Gestão das Diretrizes actuais da OMS 

para Triquíase Tracomatosa (TT) 
A OMS recomenda que a cirurgia deve ser oferecida 

aos pacientes que são diagnosticados com Triquíase 

Tracomatosa Entrópio. 

A OMS faz uma distinção entre o rastreio de 

classificação simplificado classe TT (OMS sistema de 

classificação simplificado) e diagnóstico formal de 

Triquíase Tracomatosa entrópio, feita por um 

profissional de saúde devidamente qualificado. 

A OMS recomenda que a cirurgia seja oferecida com 

aconselhamento, incluindo uma discussão dos riscos / 

complicações da cirurgia e das potenciais 

consequências de não se submeter a cirurgia. A cirurgia 

é mais eficaz na prevenção da perda de visão quando 

realizada em pessoas com córneas claras; no entanto, 

deve ser oferecida para aqueles com opacificação da 

córnea estabelecida para evitar a perda da visão e 

também pode ser oferecida para pessoas com perda de 

visão severa da opacificação da córnea para aliviar a 

dor. Para casos confirmados de triquíase, depilação não 

é recomendada por causa da natureza progressiva da 

doença e as dificuldades em ré- avaliação de pessoas 

no campo. Para os programas cirúrgicos existentes, 

nenhuma técnica cirúrgica específicas é recomendada 

acima da recomendada pela OMS. No entanto, para 

programas cirúrgicos recém-criadas, a OMS recomenda 

o uso do procedimento de rotação do tarso Bilamellar. 

A OMS sugere que os objetivos dos cirurgiões para a 

taxa de triquíase recorrente de menos de 10%. 

Cirurgiões de triquíase devem manter registos 

individuais dos casos que eles têm operado. O número 

de cirurgiões deve ser limitado para permitir a 

supervisão adequada, fornecimento de equipamentos e 

manutenção de habilidades cirúrgicas por meio de um 

número adequado de casos realizados a cada ano. O 

"Manual de Avaliação Final de Cirurgiões de Triquíase" 

da OMS deve ser utilizado durante a formação e 

posterior supervisão. 

1.2. O Que significa doença TT para as 

populações endêmicas?      

O grupo concluiu que a definição de triquíase 

tracomatosa (TT) de "um ou mais cílios tocando o globo 

ou evidência de depilação "é apropriado. No entanto, 

foi reconhecida que existe um espectro muito amplo de 

doenças a partir de um único cílio periférico Para o 

entrópio de toda a pálpebra com todos os cílios 

tocando o olho. 

A localização dos cílios é provável que seja muito 

importante na determinação do risco de danos à 

córnea e deve ser registado, se possível. Existem 

diferentes tipos de cílios de triquíase: entrópico (virado 

para dentro da pálpebra), metaplástico (crescente a 

partir de uma localização anormal) e extraviado 

(localização normal, mas direção anormal de 

crescimento). Mais pesquisas são necessárias para 

determinar o risco relativo de visão e da córnea destes 

diferentes tipos de cílios e a probabilidade deles serem 

corrigidas com sucesso pela cirurgia. 

 

Conclusões:         

 Triquíase Tracomatosa está representada num amplo espectro da doença clínica. 

 Existem várias razões pelas quais os cílios tocam o olho: entrópio /cílios metaplásticos /cílios 

extraviados. 

 Em um cenário endêmico, esses vários fenótipos são altamente provável que sejam devido ao 

tracoma. 



 Para fins do programa, a definição de Triquíase Tracomatosa de " Um ou mais cílios tocando o globo 

ou evidência de depilação " é apropriado. 

Perguntas / prioridades de investigação: 

 Quais são os riscos de deficiência visual significativa ou opacificação da córnea dos vários padrões e 

locais de TT? 

 

1.3 Procedimentos cirúrgicos para triquíase tracomatosa                      

As duas operações mais comumente realizadas para TT são a  (BLTR) e Posterior rotação do tarso lamellar ( PLTR ) . A 

escolha de qual o processo é utilizado em uma determinada região parece ser baseada em decisões históricas em 

países de tracoma endêmico. Há insuficiência de resultados de dados a longo prazo entre os dois procedimentos para 

justificar a preferência por um procedimento em detrimento do outro. 

Na reunião, havia uma variedade de perspectivas sobre qual é o procedimento cirúrgico mais adequado. Alguns 

participantes pensam, com base na experiência pessoal, que BLTR pode não ser o procedimento mais adequado para 

corrigir entrópio / triquíase grave, onde todos os cílios tocam o globo e a conjuntiva é fortemente marcada, e este 

procedimento PLTR (Trabut modificado) é preferível, em tais casos. No entanto, os outros pensavam, apoiados por 

dados publicados, que BLTR pode ser igualmente eficaz se realizado bem por um cirurgião experiente. 

Houve uma grande preocupação sobre o que é, teoricamente, melhores versos o que é prático em ambientes 

programáticos, como é provavelmente irrealista na maioria dos ambientes para cirurgiões de TT a serem formados em 

mais de uma técnica. Concordou-se que há uma necessidade de um estudo aleatório formalmente controlado, 

comparando directamente os dois procedimentos. 

Conclusões: 

 Os dados são limitados em como gerenciar 

Total / extenso TT entrópio. Essas pessoas 

estão em mais elevado risco de cegueira e 

TT pós- operatório. 

 Actualmente os dados são muito limitados 

em relação se ou não as duas operações 

utilizadas são equivalentes. 

 O procedimento BLTR tem produzido 

excelentes resultados quando realizados 

por cirurgiões de alta qualidade em um 

ambiente de teste. 

 Perguntas / prioridades de investigação: 

 Há necessidade de mais pesquisas para 

melhorar os resultados da cirurgia para 

pessoas com doenças muito grave (total / 

extensa TT entrópio),que estão em maior 

risco de cegueira e triquíase recorrente. 

 Os resultados a longo prazo do BLTR e 

Operações PLTR são equivalentes? 

 

1.4. Tratar triquíase recorrente dentro de um programa de controlo para tracoma. 

Não existem orientações específicas sobre como lidar com casos recorrentes. O manual da OMS 

recomenda o encaminhamento de casos recorrentes para oftalmologistas. No entanto, em países de 

tracoma endêmico não há geralmente oftalmologistas suficientes disponíveis para prestar este serviço. 

Foi reconhecido que existem alguns cirurgiões de triquíase (não- oftalmologistas) que são tecnicamente 



competentes para gerir casos de TT recorrente. Na prática, muitas pessoas com recorrência não podem 

acessar o tratamento adequado. 

Se um caso recorrente apresenta-se, a prática usual é a de repetir a cirurgia inicial. Argumentou-se que a 

repetição da cirurgia só funciona onde há entrópio residual e não para as pálpebras, onde o entrópio já 

tinha sido corrigido. Ré- operação tem um maior risco de falha do que uma operação primária (os riscos 

têm sido relatado até 13 vezes mais). Curiosamente, em algumas situações rotineiras a prática é de 

repetir a operação original para TT pós-operatória mais grave e recomenda-se a depilação para TT pós-

operatório menos grave. 

O tipo e gravidade da recorrência são variáveis e o tratamento tem de ser adaptado para a situação 

clínica. É preciso considerar a perspectiva do paciente - não só a perspectiva do médico. Actualmente, 

há pouca informação sobre como lidar com casos recorrentes. O grupo concordou que indicações 

definitivas para a cirurgia de repetição incluem: (1) quaisquer cílios centrais (2), cílios periféricos que 

tocam a córnea, (3), quando solicitado pelo paciente que tem TT sintomática pós-operatória. Em vista 

do baixo resultados relatados da cirurgia de repetição considerou-se que alguns cílios periféricos, 

assintomáticos sem entrópio podem ser razoavelmente controlados com a depilação normal 

Conclusões: 

 A OMS recomenda o encaminhamento 

para um oftalmologista. No entanto, isto 

não é normalmente uma opção prática, e 

em tais situações um experiente sênior 

não-oftalmologista pode ser capaz de 

gerenciar muitos dos casos recorrentes. 

 As indicações para a cirurgia de repetição 

incluem: (1) quaisquer cílios centrais (2), 

cílios periféricos que tocam da córnea, (3), 

solicitado pelo paciente que tem TT 

sintomático pós-operatório. 

 Em muitas situações endêmicas 

orientações específicas para o 

gerenciamento de TT recorrentes são 

limitadas ou ausentes. 

 Os programas são incentivados a 

desenvolver diretrizes locais apropriadas 

para a gestão de TT recorrente. 

 O tratamento de TT pós-operatório tem de 

ser adaptado para a perspectiva do 

paciente e a características clínicas. 

Perguntas / prioridades de investigação: 

 Existe a necessidade de uma investigação 

sistemática nas opções de gerenciamento 

para vários padrões de triquíase 

recorrente. 

 

1.5.Melhorar a técnica cirúrgica 

Existe uma margem considerável para a melhoria da técnica cirúrgica especialmente em ambientes operacionais. Os 

ensaios clínicos têm alcançado bons resultados com baixas taxas de recorrência em algumas situações. No entanto, 

Reconheceu-se que os dados disponíveis de condições operacionais/programáticas normalmente relatam piores 

resultados, principalmente em locais onde a cirurgia é realizada com pouca frequência. Portanto, a atenção precisa ser 

prestada para realizar a cirurgia na forma descrita nos manuais da OMS. São demonstrados em um novo " DVD de 

formação de Cirurgia Triquíase Tracomatosa ", que está sendo distribuído para países endêmicos em 2012, e os 

relatórios iniciais de programas de formação sugerem que é uma ferramenta útil. Foram expressas preocupações sobre 



a compreensão de alguns formadores da técnica cirúrgica e das suas capacidades para ensinarem aos outros. É 

fundamental que a técnica correcta seja ensinada aos formandos desde o início. 

Incisão de curto comprimento (em relação ao comprimento total da pálpebra tem sido associado com um aumento de 

risco de recorrência. Houve uma discussão sobre se a destreza manual do cirurgião tem um impacto sobre o resultado 

da operação. Dois estudos encontraram maior taxas de recorrência no olho esquerdo, o que se constatou que os 

cirurgiões destros encontram no olho esquerdo maior dificuldade de operar confortavelmente. No entanto, isto não 

tem sido uma observação consistente na literatura. 

Vários estudos têm relatado que granulomas conjuntivais muitas vezes podem desenvolver após a cirurgia. Estes 

podem ser grandes e não se resolve espontaneamente, exigindo um pequeno procedimento adicional para remover 

eles. Foi sugerido que os cortes de incisão única conduzem a uma menor inflamação e menos granulomas. Um estudo 

comparando sutura em seda e poliglactina (vicryl) relatou taxas de formação de granulação mais baixa com suturas em 

poliglactina; seda é reconhecida por ser mais pró- inflamatória. 

Duas braçadeiras pálpebrais têm sido desenvolvidas para utilização durante a operação BLTR. Uma delas está passando 

por ensaio clínico na Tanzânia. A outra tem sido usada por algum tempo em Uganda, e dizem que ambas são para fazer 

a operação mais fácil de realizar. Como ainda não há dados disponíveis sobre os resultados cirúrgicos onde que 

braçadeira é usada. Os dados de ensaio clínico serão apresentados no final deste ano 

A posição e a aparência da pálpebra no final da operação podem ser capazes de predizer o resultado a longo prazo. 

Estudos estão em andamento na Tanzânia e Etiópia para avaliar que características da posição da pálpebra apos a 

operação são preditivas dos resultados e que medidas devem ser tomadas para corrigir estes no momento da cirurgia 

inicial. Espera-se que cartões de classificações fotográficas estejam brevemente disponível para orientar o cirurgião a 

posição ideal da pálpebra após operação e as medidas de correcção necessárias para alcançar este objectivo. 

Conclusões: 

 Há espaço realista para melhorar a 

cirurgia. 

 Cirurgiões precisam seguir as técnicas 

de procedimento cirúrgico como 

descrito no" Manual Final de Avaliação 

“da OMS. 

 Incisão de curto comprimento (em 

relação ao comprimento da pálpebra 

geral) está associada com cílios 

tocando o globo após a cirurgia. 

Caixa de ferramentas: 

 Materiais de formação cirúrgica melhorado 

 Imediata posição da pálpebra pós-

operatória e contorno de ferramentas de 

classificação 

 

1.6. Papel dos antibióticos pós-operatórios 

Foi reconhecido que tanto a C. trachomatis e outras bactérias podem infectar a conjuntiva e podem desempenhar um 

papel na recorrência de TT após a cirurgia. Assim, a preparação do campo cirúrgico, com a formulação de iodopovidona 

(ou equivalente), ocular adequado é importante. 

A utilização de antibióticos tópicos pós-operatórios para prevenir a infecção é prática usual. Além disso, os ensaios 

clínicos examinaram se dose única de azitromicina pós-operatória pode reduzir a recorrência de triquíase. Onde as 



taxas de recorrência geralmente são baixos, não há evidências que sugerem que o uso de azitromicina pós- cirurgia 

pode reduzir a recorrência. No entanto, não é razoável esperar que um antibiótico possa superar provável recorrência 

de TT devido à má técnica cirúrgica. Dadas altas taxas de recorrência dentro do ambiente do programa, mais atenção 

deve ser dada à redução de factores relacionados ao cirurgião na redução da recorrência. 

Conclusões: 

 Infecção da conjuntiva é comum em TT 

pacientes. 

 A preparação do campo cirúrgico com 

iodopovidona (ou equivalente) e manter a 

esterilidade durante o processo são muito 

importantes. 

 Antibiótico tópico pós-operatório deve ser 

usado. No geral, as evidências sugerem 

que azitromicina pós-operatório não tem 

nenhuma desvantagem. 

 Algumas evidências mostram que, com 

uma cirurgia de muito boa qualidade, a 

recorrência de TT pode ser reduzida com o 

uso oral imediato de azitromicina pós- 

operatório. Outras evidências sugerem que 

se a qualidade cirúrgica for não muito boa 

e taxas de TT pós-operatório for altas, um 

efeito da azitromicina é improvável de ser 

encontrado. 

 A ênfase na melhoria dos resultados 

cirúrgicos precisa centra-se na melhoria da 

qualidade cirúrgica.

 

1.7 Suturas para cirurgias de triquíase 

Um estudo comparando seda (padrão) para uma sutura absorvível (Poliglactina [PGA] / Vicryl) não encontrou diferença 

em resultado de recorrência de TT. A incidência de granulomas foi menos frequente com Vicryl. Pode haver razões 

operacionais para usar suturas absorvíveis, como pacientes não necessitam ser vistos em uma semana para ter as 

suturas removidas. No entanto, continua a haver uma necessidade de uma análise de vários meses após a cirurgia, o 

que permite o cirurgião detectar a maior parte dos casos de TT recorrentes que se desenvolvem, muitas das quais não 

são evidentes no momento da remoção da sutura. Suturas absorvíveis são, portanto, associadas a menores custos de 

transporte e tempo tanto o programa quanto para paciente. Não existem dados sobre a utilização de ensaios de catgut, 

que é amplamente utilizado nalgumas campanhas cirúrgicas de TT. Agulhas menores são mais preferíveis que as 

maiores que são utilizadas actualmente em cirurgia de TT. 

Conclusões: 

 A evidência actual indica que não há diferença nas taxas de recorrência do TT entre seda e suturas 

sintéticas absorvíveis (PGA). 

 As taxas de formação de granulomas são mais baixas com suturas PGA. 

 Existem razões operacionais para usar suturas absorvíveis (PGA / catgut), por exemplo, permitindo 

rolar campanhas de cirurgia. Não há dados experimentais disponíveis sobre o uso de catgut. 

 Uso de suturas absorvíveis eliminaria os custos do programa e dos pacientes relacionadas remoção à 

sutura. Outras implicações de custos relacionados com o uso de suturas absorvíveis precisam ser 

avaliadas. 

 Agulhas menores são preferíveis em relação as agulhas. 

 

1.8. As indicações para a cirurgia de triquíase 



A definição actual de TT (com ou mais cílios 

tocando o globo ou evidência de depilação) é 

preferida. Notou-se que a indicação da OMS para 

a cirurgia actualmente refere-se a " Triquíase 

Tracomatosa entrópio ". No entanto, o grupo 

considerou entrópio como sendo um sinal difícil 

de determinar com fiabilidade. Portanto, o grupo 

concluiu que este não deve ser incluído na 

definição de indicação para a cirurgia. 

Estudos demonstram algumas melhorias na 

acuidade visual e opacidade da córnea seguinte a 

BLTR e PLTR. Cílios centrais representaram um 

alto risco de opacidade da córnea e devem ser 

operados. Nos casos em que há poucos cílios 

periféricos não tocando a córnea o risco é baixo 

mas não é zero e tem que ser equilibrado contra 

os riscos da cirurgia, incluindo resultados 

insatisfatórios.  

Os programas devem colocar o paciente no 

centro do processo de tomada de decisão e 

considerar opções além da cirurgia. Pacientes 

com sintomas e com acesso a preços acessíveis, 

serviços de TT de alta qualidade são geralmente 

mais propensos a aceitar cirurgia. Para muitos, a 

depilação é muito popular e amplamente 

praticada, pois alivia os sintomas. A depilação 

parece ser uma alternativa em certas 

circunstâncias, mais especificamente para o TT 

menor quando fórceps de alta qualidade e 

formação sobre o uso estão disponíveis. No 

entanto, existe actualmente uma falta de 

evidência de longo prazo que possibilite 

recomendações. 

Qualquer TT é uma indicação para uma 

intervenção. No entanto, em alguns casos, a 

presença de TT não pode ser uma indicação para 

a cirurgia. É importante distinguir claramente 

entre um básico diagnóstico de TT (definida 

acima) e a indicação para a cirurgia. Uma 

indicação para a cirurgia é afectada pelo 

contexto: tipo de doença / gravidade, preferência 

do paciente, pessoal de serviço de saúde e 

recursos disponíveis. Os doentes que requerem 

cirurgia, com pelo menos um cílio central, com 

qualquer cílio tocando a córnea, ou com sintomas 

de cílios periféricos devem receber a cirurgia. 

Para os pacientes com poucos cílios periféricos 

assintomáticos não tocando a córnea e para os 

pacientes que recusam a cirurgia, os programas 

poderiam considerar oferecer alternativas como 

depilação. Isso pode incluir formação e prestação 

de fórceps de qualidade com bom 

acompanhamento. Muitas vezes, há depiladores 

comunitários que podem ser engajados. 

Como os programas lidam com o atraso e 

incidência há necessidade de detecção de casos 

activos e a formação de voluntários saúde em 

aldeias de baixo nível. Funcionários gerais de 

saúde devem ser capazes de detectar qualquer 

cílio tocando o olho ou estabelecer registo da 

depilação. Os oftalmologistas devem rever as 

referências para decidir se a cirurgia de TT é 

indicada. Formação considerável é necessária 

para ambos os quadros. Os programas devem ser 

autorizados a informar o número de pacientes de 

TT contactados, não somente operados 

(incluindo, portanto, os que se recusaram a 

cirurgia). No entanto, existe um risco para 

pessoas que perdem a cirurgia e são encorajados 

os programam a motivarem casos de TT elegíveis 

para aceitação da cirurgia. 

 

Conclusões: 



 Os pacientes com TT devem ser identificados / aconselhados / oferecida uma intervenção adequada 

à sua condição e contexto. 

 Indicação definitiva para a cirurgia: o grupo concordou (1) quaisquer cílios centrais (2), cílios 

periféricos que tocam a córnea, (3), solicitado pelo paciente de TT. 

 Há um consenso de que, mesmo muito poucos cílios tocando o globo periférico precisam 

gerenciamento com uma intervenção apropriada para a condição, em particular, considerando os 

sintomas do paciente. Há incerteza quanto ao que é a melhor opção em condições operacionais, 

devido à resultados variáveis da cirurgia e da necessidade de obter mais informações sobre os efeitos 

a longo prazo de depilação para diferentes tipos / locais de cílios triquiáticos. 

 O grupo observa que mesmo o TT periférica menor pode progredir e pode causar lesões na córnea. 

O grupo concluiu que a depilação DEVE ser considerada para o paciente. Mas isto deve ser 

acompanhado com aconselhamento apropriado e encaminhamento. 

 Os pacientes com um ou mais cílios centrais devem ser aconselhados a optar pela cirurgia e 

atenciosamente aconselhados, se eles mostram relutância em aceitar a cirurgia. Para aqueles que 

ainda recusam-se a ser operados, existem dados que sugerem que a depilação é associada com um 

risco reduzido de opacidade da córnea. No entanto, o risco para a córnea não é totalmente removido, 

e os dados mostram que a cirurgia é a melhor opção. 

Perguntas / prioridades de investigação: 

 São necessários mais dados sobre os efeitos de depilação em vários subgrupos de pacientes de TT 

(com base na localização dos cílios triquiático). 

 Há uma necessidade de se avaliar o resultado cirúrgico para as pálpebras que inicialmente têm 

metaplásico / cílios extraviados sem entrópio. 

 

1.9. Resultados cirúrgicos 

Os dados sugerem que, em condições operacionais os 

resultados cirúrgicos (taxas de recorrência e 

anormalidades do contorno da pálpebra) são variáveis 

e em alguns lugares, muitas vezes são insatisfatórias. 

Os dados mostram claramente a variabilidade Inter -

cirurgião significativa. 

 A actual definição de recorrência de triquíase e os 

critérios para repetir a cirurgia baseiam na presença de 

um ou mais cílios tocando o globo. A discussão centrou-

se sobre quais deveriam ser os critérios apropriados 

para a cirurgia de repetição e como a presença de 

triquíase após a cirurgia deve ser categorizada. O grupo 

propôs a seguinte terminologia: 

(i) TT pós-operatória: abrange toda triquíase após a 

cirurgia, independentemente se foi devido a uma falha 

de operação para corrigir o TT (falha cirúrgica), ou de 

recorrência devido ao processo da doença primária ou 

eventos de cicatrização de feridas. 

(ii) TT pós-operatório tardio e precoce: com o ponto de 

divisão sendo aos 6 meses de pós-operatório. A maioria 

da triquíase pós-operatória desenvolve durante os 

primeiros 6 meses após a cirurgia. O grupo concordou 

que TT pós-operatória precoce (apresentando <6 

meses) era mais provável que fosse devido falha 

cirúrgica e que a TT pós-operatória tardio 

(apresentando> 6 meses) era mais provável que fosse 

devido à progressão da doença primária. Casos 

adicionais de recorrência de triquíase continuam a 

ocorrer ao longo do tempo, mas a uma taxa mais lenta. 

(iii) A TT pós-operatória clinicamente significativa e 

clinicamente Insignificante observou-se que muitas das 

TT pós-operatórias é relativamente leve em 



comparação com a doença pré-operatória. Portanto, 

pensou-se que seria útil subdividir a TT pós-operatória 

por gravidade clínica. Clinicamente significativos que 

incluem (1) qualquer cílios centrais (2), cílios periférico 

que tocam a córnea, ou (3), identificado como um 

problema significativo por parte do paciente. É possível 

que, o TT pós-operatório clinicamente insignificante 

possa progredir e tornar-se clinicamente significativo. 

 

A avaliação do paciente no pós-operatório é fundamental tanto para a assistência ao paciente bem como para o 

feedback do cirurgião. Idealmente, os pacientes seriam vistos no dia seguinte ao da cirurgia, para corrigir quaisquer 

cílios virado para dentro. Todos pacientes devem ser também vistos 6-12 semanas após a cirurgia. Outras medidas de 

resultado devem ser avaliadas além da TT pós -operatória, incluindo granulomas e anormalidades do contorno da 

pálpebra. Se um provedor que não foi o cirurgião inicial avaliar o paciente para os resultados, os dados devem ser 

enviados para o cirurgião original para fornecer feedback sobre os resultados. Isto é especialmente importante no 

campo cirúrgico situações em que o cirurgião pode não ver o paciente novamente. O grupo também sentiu que os 

encaminhamentos de dados devem ser registados de forma sistemática e deve incluir informações sobre a gravidade 

da triquíase, granulomas e anormalidades de contorno da pálpebra, possivelmente usando fotos de cartões de 

classificação que estão actualmente em desenvolvimento / avaliação. 

A pesquisa futura precisa se concentrar em outros aspectos dos resultados da cirurgia de triquíase. Qualidade de vida, 

percepções do paciente e os resultados cosméticos são componentes importantes do processo de avaliação cirúrgica; 

No entanto, poucos dados têm sido publicados nesta área. Além disso, efeitos econômicos Inter-geracional de triquíase 

precisam de ser incluídos na avaliação da importância dos programas de triquíase. Alguns cílios triquiático pós -

operatório podem não ser verdadeiras triquíase entrópio, mas pode ser cílios extraviados ou metaplásico. 

Conclusões: 

 Há evidências de pesquisa e dados 

programa que as taxas de TT no pós-

operatório muitas vezes são muito 

elevadas e que as taxas podem ser mais 

baixos. 

 Há boas evidências de vários países em 

que existem uma variação considerável na 

percentagem de taxas de recorrência do 

TT no pós-operatório por cirurgião. 

 O TT pré-operatório deve ser estratificado 

e registado como: menor 0-4 cílios, maior 

5-20, e severa 20 +. 

 O grupo concordou com a definição de TT 

pós-operatório como quaisquer TT após a 

cirurgia. 

 O TT Pós-operatório deve ser subdividido 

em precoce (< 6 meses) ou tardio (> 6 

meses) , e clinicamente significativo e não- 

significativo, onde TT clinicamente 

significativa inclui: (1) quaisquer cílios 

centrais (2), cílios periféricos que tocam a 

córnea, ou (3) quaisquer outros cílios 

independentemente do local que são 

considerados significativos pelos pacientes 

. 

 O acompanhamento inicial pós- operatório 

ideal de devera ter lugar no dia após a 

cirurgia e, de novo, de preferência entre 6-

12 semanas, mas definitivamente antes 

dos 6 meses. 

 O acompanhamento dos pacientes deve 

incluir registos das taxas de TT no pós-

operatório, granuloma, defeito no fecho de 

pálpebras, entalhe, e anormalidade do 

contorno (em referência ao cartão 

proposto). 

 A satisfação do paciente, embora difícil de 

avaliar objectivamente, é um componente 

importante do trabalho. 

 Existem dados limitados sobre as 

perspectivas do paciente sobre o resultado 

em áreas como aparência, situação 

económica, qualidade de vida e saúde 

mental. 



Perguntas / prioridades de investigação: 

 Desenvolvimento de instrumentos válidos e 

confiáveis para avaliar a satisfação do 

paciente com o serviço toda uma gama de 

contextos cultural e geográfica. 

 Estudos sobre as perspectivas do paciente 

sobre os resultados incluindo: Aparência, 

situação económica, a qualidade de vida e 

saúde mental. 

Caixa de ferramentas: 

 Há uma necessidade de uma nova 

ferramenta para avaliar as pálpebras após 

a cirurgia de TT 

 

 

 

 

 

Tema 2: Qualidade Cirúrgica 

2.1. Formação actual da OMS e diretrizes de 

certificação

Formação para mais e melhores cirurgias: 

simplesmente formando mais cirurgiões não é a 

resposta para obtenção de mais e melhores cirurgias. 

Existe a necessidade de abordar de forma sistemática e 

abrangente a qualidade dos formadores, a selecção dos 

candidatos, a qualidade do formação, supervisão de 

apoio, equipamentos, consumíveis e pessoal de apoio - 

tudo em um contexto do ambiente específico. Onde 

acontece, formação em cascata (formação por pares) 

de cirurgiões de TT devem ser evitadas. A formação de 

cirurgião de TT é idealmente realizada por um 

oftalmologista qualificado familiarizado com 

tracomatosa triquíase. 

Formadores: mais ênfase deve ser colocada na 

qualidade de formadores, bem como a definição de 

qualidade tem de ser padronizada dentro e entre 

programas. 

Cirurgia: A OMS recomenda a todos os cirurgião com 

dois kits cirúrgicos. No entanto, esta recomendação só 

funciona para ambientes cirúrgicos estáticos. Kits 

devem ser fornecidos de acordo com a necessidade de 

modelos de prestação de serviços. É importante para 

garantir a visão de perto adequada de cirurgiões (por 

exemplo, para corrigir a presbiopia). Lupas podem ser 

úteis na realização da cirurgia e a sua utilização é 

recomendada. No entanto, é de notar que alguns 

cirurgiões podem ter dificuldades em adaptar-se ao uso 

de lupas operacionais. Há necessidade de facilitar o re-

equipamento regular dos cirurgiões com instrumentos 

e consumíveis. 

O manual de avaliação final de cirurgiões de TT da OMS 

-: No contexto das abordagem dos sistemas 

recomendados, todos os programas devem adotar a o 

manual de avaliação final de cirurgiões de TT da OMS.

Conclusões: 

A certificação de cirurgiões de acordo com a Avaliação final do 

manual de cirurgiões de triquíase da OMS fornece padrões 

unificados para o conhecimento desempenho do cirurgião. A 

tradução deste manual em várias línguas e adoção por todos os 

programas nacionais irão reforçar a capacidade cirúrgica. 
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 A avaliação final do manual de cirurgiões de triquíase da OMS está claro e bem escrita. A utilização 

do Manual de avaliação deve ser adotado por todos os programas e incorporado em todos os níveis 

de formação. 

 Uma tradução oficial da avaliação final do manual de cirurgiões de triquíase da OMS deve ser 

produzida e disponibilizada em todas as línguas oficiais da OMS. 

 A prestação de serviço de cirurgia deve ser considerada como uma abordagem de 'sistemas' e não 

apenas em termos de cirurgiões treinados e disponibilidade de equipamentos. 

 

2.2. Seleção de Cirurgiões Estagiário 

Aptidão e atitude: aptidão e atitude de cirurgiões são 

importantes, mas é difícil avaliar no recrutamento. Os 

cirurgiões mais produtivos são os " que só querem fazê-

lo". Selecção de estagiários com base no status do 

trabalho actual (cargo) não selecionará aqueles que 

têm uma paixão para começar o trabalho feito, nem as 

melhores habilidades cirúrgicas. 

Atrito e produtividade: As pessoas boas enviadas para 

formação em cirurgia de TT também destacam no 

serviço geral e muitas vezes são promovidos fora das 

posições em que eles podem fornecer serviço de 

cirurgia de TT. Cirurgiões altamente produtivos 

normalmente não ganham benefício financeiro ou 

desenvolvimento da carreira do seu serviço, como 

poderemos esperar que eles fiquem no trabalho?  

O atrito é menor e a produtividade é maior para 

oftalmologistas dedicados do que para cirurgiões 

ocasionais de TT. 

Seleção: O Ministério da Saúde, muitas vezes seleciona 

pessoal para formação em rotação, porque é " vez 

deles, " de terem a oportunidade de participar de um 

curso de formação, e não considerando as 

necessidades do cargo. Consequentemente, cirurgiões 

são muitas vezes perdidos do programa após formação 

mesmo antes de serem implantados. A seleção dos 

cirurgiões é melhor a partir dos funcionários que estão 

já dentro do sistema. Normalmente, os serviços de 

seleção de funcionários de saúde e programas de 

controlo de tracoma /oftalmologia têm influência 

limitada: As expectativas podem estar em 

desequilíbrio. Os regulamentos locais previnem 

programas verticais de distorcerem as estruturas de 

pagamento estabelecidas. Assim, as recompensas são 

muitas vezes limitadas às unidades de saúde e não para 

cirurgião individual. 

Os recursos devem ser focados em formar aqueles 

susceptíveis de operar, e oftalmologistas especialistas 

devem ter a cirurgia de TT como parte de suas funções 

padrão. Devemos formar cirurgiões de TT não-

especialista? Ou deve-se prestar atenção para médicos 

oftalmólogos assistentes (OMAs) ou oftalmologistas 

dedicados iniciando suas carreiras? No entanto, 

diferentes quadros de cirurgiões podem ser 

apropriados para divulgação móvel (cirurgiões de TT) e 

serviços de unidades base (quadros de oftalmologistas), 

que podem necessitar de uma maior formação 

oftálmica do que no serviço móvel. 

Testes de pré- formação: Há necessidade de 

ferramentas simples e confiáveis para testar a 

binocularidade, visão de perto e de longe e de destreza 

manual antes da formação. 

 

Conclusões: 

 Há evidências dos programas que os formandos estão sendo levados para formação de cirurgia de 

TT com base em critérios como tempo de serviço, localização do posto e em rotação com os pares. 



 Embora haja evidências de que há uma variação considerável entre os cirurgiões de qualidade e a 

quantidade de cirurgias realizada, não há provas suficientes para determinar que características os 

cirurgiões de qualidade de alto desempenho têm. 

 Os programas devem criar e exercer critérios claros para a seleção de cirurgiões. 

 Os candidatos para formação devem ter uma boa binocularidade visão de perto e de longe e serem 

capazes de passar um simples teste de destreza manual, como suturar uma casca de laranja. 

Perguntas / prioridades de investigação: 

 Identificar e avaliar ferramentas simples para testar para destreza manual na seleção de cirurgiões de 

TT. 

 Revisão de currículos para inclusão na formação de cirurgia de TT. 

 Os critérios de auditoria para a seleção de cirurgiões de TT. 

 Determinar os métodos de selecção que resultam no aumento da qualidade e quantidade de serviços 

cirúrgicos de TT. 

 Desenvolvimento de uma ferramenta padrão para testar a destreza manual. 

Caixa de ferramentas: 

 Ferramentas padrão para testar destreza manual e visão binocular de potenciais cirurgiões de TT  

 

2.3. Programas de Formação: 

Os vários manuais sobre cirurgia de triquíase realmente não captam o que é necessário para garantir que o formando 

ganhe a competência para realizar a cirurgia. Há pouca menção de recrutamento de pacientes e aconselhamento ou 

depilação. É provável que os manuais já existentes tenham de ser revistos, especialmente quando novas informações 

se tornam disponíveis. Os programas de formação precisam de harmonização e, como ponto de partida, algum nível de 

avaliação seria útil. 

Conclusões: 

 Existe a necessidade de revisar e 

actualizar, como necessário, o "o manual 

de TT amarelo " para refletir a experiência 

na sua utilização e novas informações ao 

longo dos últimos 20 anos. Um pequeno 

grupo deve ser convocado para fazer as 

revisões. 

 Há pouca informação sobre a formação 

dos formadores. 

 Entre os países, há muitas vezes uma falta 

de formação padronizada / harmonizado de 

Cirurgiões de TT. Onde necessário, 

currículos harmonizados a nível nacional 

são desejados para garantir que os 

resultados dos programas de formação 

sejam equivalentes. 

Caixa de ferramentas: 

 Manuais de formação de procedimentos 

cirúrgicos actualizados 

 Instrução do manual de formadores 

 Manual de avaliação de programas de 

formação

 

2.4. Supervisão de Cirurgiões de triquíase 



A supervisão é um componente vital de todos os programas de cirurgia de TT, mas infelizmente muitas vezes é limitada 

ou ausente. É fundamental para o processo de melhoria da qualidade e produtividade do serviço que está sendo 

entregue. Dois estudos de diferentes países africanos têm sugerido que a falta de supervisão estava ligada à baixa 

produtividade dos cirurgiões de triquíase. 

Para supervisão ser eficaz, precisa ser construída em todo o sistema. Ela não deve ser vista como uma actividade 

distinta ou de uma estrutura vertical. Supervisores precisam de formação em competências de supervisão e precisam 

também ser supervisionados para garantir que o seu desempenho seja de alto nível. A formação e supervisão dos 

supervisores deve enfatizar a supervisão como uma função de orientação e de apoio que incentiva a comunicação 

bidirecional entre o supervisor e supervisionando. Embora a avaliação do trabalho dos orientandos é uma parte 

necessária do trabalho de um supervisor, não deve ser visto como o primário. O supervisor deve conhecer as 

habilidades que são esperados dos cirurgiões de TT para demonstrar em seu trabalho, especificamente as habilidades 

cirúrgicas necessárias para realizar a cirurgia de alta qualidade, aconselhamento, cuidados pós-operatórios e gestão de 

logística. O supervisor também teria idealmente um vista programática mais ampla para ser capaz de medir os 

resultados de cirurgiões contra as metas do programa, demonstrar habilidades de liderança e ajudar a garantir que os 

cirurgiões de TT têm o equipamento e consumíveis necessários para serem capazes de operar. À medida que as 

habilidades possam ser mais amplas do que as que uma pessoa possui, pode precisar de ser considerada uma 

abordagem de equipa de gestão. Quer um indivíduo ou uma equipe, a autoridade de tomar decisões é essencial para o 

sucesso do programa. 

Conclusões: 

 O acompanhamento da supervisão precisa 

ser construído nos programas a partir da 

fase de projeto. 

 Líderes de equipa de cirurgia devem ser 

selecionados a partir do quadro de 

cirurgiões de TT activos e receber 

formações adicionais e recursos para 

garantir que eles estejam capacitados para 

fazer o seu trabalho. 

 O cirurgião supervisor deve ser um "líder 

de equipa" com as seguintes 

características: 

o Uma compreensão da magnitude e 

severidade do TT na sua área; 

o Conhecimento técnico para gerenciar 

os pacientes durante todo o processo 

de cirurgia, incluindo identificação de 

casos, aconselhamento dos pacientes, 

a capacidade para operar com êxito, a 

capacidade de dar conselhos sobre 

cuidados pós-operatórios, e saber 

quando encaminhar pacientes para 

atendimento na próxima fase; 

o Autoridade e poder para a tomada de 

decisão para garantir o fornecimento de 

consumíveis, fornecer recompensas, 

recomendar um membro da equipe a 

frequentar posteriores e formações 

adicional e instituir processos 

disciplinares; 

o Boas habilidades de comunicação e ter 

ferramentas para facilitar a 

comunicação; 

o Ter um conhecimento prático da 

estrutura existente de saúde, 

autoridade dentro da estrutura, e 

prestar contas dentro da estrutura. 

Perguntas / prioridades de investigação: 

 A comprovação deve ser compilada para 

determinar o grau em que a supervisão de 

apoio por líderes de equipe resulta em 

aumento da qualidade e quantidade dentro 

do serviço cirúrgico de TT. 

 



2.5. Qualidade Cirúrgica e Auditoria 

Preocupações foram levantadas sobre a qualidade dos resultados cirúrgicos em ambientes programáticos. Os dados 

apontam para variação significativa nas taxas de recorrência do TT entre cirurgiões e uma crescente percepção de que, 

em alguns ambientes os resultados cosméticos da cirurgia são algumas vezes insatisfatórios. 

Auditoria clínica e Avaliação da Qualidade de Serviço são componentes internacionalmente aceitos de rotina de boa 

prática clínica. Os objectivos dos programas não devem ser somente a operar em casos de TT em tempo hábil, mas 

também que a cirurgia possa ser de boa qualidade e a experiência não desagradável para o paciente. Portanto, alguma 

forma de auditoria clínica / avaliação da qualidade deve ser parte integrante de todos os programas do Serviço de 

Cirurgia do TT. No entanto, ao mesmo tempo, o grupo também reconheceu que a realização de auditorias detalhada 

dos resultados específicos dos cirurgiões pode ser irrealista, assim precisam ser desenvolvidas soluções práticas. 

A auditoria deve, idealmente, ser conduzida a dois níveis (1), o programa e (2) o cirurgião. De preferência alguém que é 

independente do programa e do cirurgião deveria realizar as auditorias. A auditoria ao nível cirurgião precisa envolver 

avaliação de pacientes operados para avaliar os resultados clínicos e também a produtividade do cirurgião (número de 

pessoas tratadas por unidade de tempo). Foi reconhecido que, para realizar uma auditoria significativa pode ser caro e 

precisa de um orçamento específico por programas. 

Como um primeiro passo mínimo para o desenvolvimento de uma auditoria / processo de QA, dados específicos devem 

ser recolhidos pelo cirurgião em cada caso operado (ver lista de conclusões). 

O momento exato para avaliar o cirurgião é o primeiro ano após a formação do cirurgião. Este é um período em que 

eles vão precisar de reforço de supervisão e acompanhamento dos resultados para detectar problemas numa fase 

precoce. Portanto, o grupo sentiu que no final do primeiro ano após a formação, cada recém cirurgião formado deve 

ser avaliado formalmente para examinar a sua produtividade, manutenção de registos e a avaliação deve incluir a 

observação direta da cirurgia e avaliação direta dos resultados. Aa auditorias em curso de cirurgiões seriam úteis em 

uma base periódica, porque os cirurgiões podem desenvolver hábito específico negativo ao longo do tempo. 

Conclusões: 

 Os cirurgiões devem manter um registo 

cirúrgico de doentes que inclui (no mínimo): 

o Nome do cirurgião, a data e o local da 

cirurgia 

o Nome do paciente, sexo, idade e dados 

de localização (incluindo telefone 

celular do paciente ou vizinho) 

o Tipo de operação realizada (e em que 

olho) 

o Rigor da linha de base (menor, maior 

ou grave) 

o Comparação da aparência pós – 

operatória contra o cartão de pós- 

operatório 

o Os resultados do paciente em 6-12 

semanas pós-operatório ou dentro de 

seis meses pós-operatórios 

o A auditoria deve ser parte de 

supervisão em curso. 

o Uma auditoria durante o primeiro ano 

após a formação é importante, incluindo 

uma revisão dos cartões dos pacientes, 

produtividade e alguma revisão dos 

resultados dos pacientes e observação 

da cirurgia 

Perguntas / prioridades de investigação: 

 Avaliação do impacto da auditoria na 

qualidade e quantidade dos serviços 

cirúrgicos de TT 

 Caixa de ferramentas:  

 

 Padrão simples de registos cirúrgicos 

necessário



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 3: O resultado cirúrgico e aceitação 

3.1. Modelos de prestação de serviços de TT Há duas necessidades claras para prestação de cirurgia 

de TT: 1) limpar a acumulação de casos não-operados 
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de forma rápida e eficiente e 2) fornecer um serviço em 

andamento sustentável nas unidades de saúde em 

áreas de tracoma endêmico. As duas necessidades são 

distintas: a primeira, uma resposta urgente 

necessitando um estilo de campanha "ataque", e a 

segunda, um serviço institucional que requer uma 

abordagem de sistemas. 

Os pacientes de TT não são distribuídos uniformemente 

em toda área e o primeiro passo na remoção da 

acumulação é identificar onde os pacientes são 

concentrados e se concentrar serviços de cirurgia sobre 

estas áreas. Este é o planeamento baseado em 

necessidades. Muitos programas tentam actualmente 

aplicar recursos equitativamente em todos os distritos 

de tracoma endêmico e não se ajustam a entrega de 

recursos de acordo a necessidade. Campos de cirurgia 

ou campanhas tipicamente se dividem em duas 

categorias: campanhas baseadas em veículos de larga 

escala que envolvem vários cirurgiões ou campanhas 

individuais, utilizando um único operador em uma 

moto ou transporte local. Campanhas bem-sucedidas 

exigem que a mobilização do paciente seja 

compensada pela preparação logística da equipa. Para 

um programa nacional atingir serviços de sucesso final 

precisa ser fornecido para recorrentes e casos 

incidentes. Por definição, este tem que ser através de 

um sistema on- going e não via divulgação. 

Actualmente a maioria dos programas não relatam 

mais de 10-20% dos casos operados por meio de 

serviço em instalações estáticas. Há muitas perguntas 

com frequência respostas específicas a nível local sobre 

a melhor forma de fornecer uma serviço de cirurgia 

para TT 

Geral: 

 Como é reforçado o acesso ao serviço de 

cirurgia? 

 Como são pacientes melhor selecionados, 

identificados, aconselhadas e mobilizada para 

apresentar para as equipas do campo, quando 

os campos estiverem funcionando? 

 Qual é o papel da mídia de massa, os 

trabalhadores de saúde e voluntários na 

mobilização de pacientes? 

 Como é que o custo por paciente operado 

muda durante a vida de um programa? Existe 

uma relação custo- por-cirurgia que pode ser 

usada para o planeamento de recurso de longo 

alcance? 

Alcance: abordagem de campanha. 

 Sabemos que a produtividade do campo vária 

muito de lugar para lugar. Quais os factores 

que levam ao tratamento eficiente e respeitoso 

dos pacientes durante todo o processo? 

 São voluntários de saúde, trabalhadores de 

saúde, enfermeira auxiliares, IECWs 

(operadores) e supervisores aproveitados 

adequadamente em uma campanha? 

 Quando e que um programa deve mudar de 

uma caravana grande baseada em veículos 

para as motos de trabalhadores singulares ou 

abordagem baseada instalações? 

Sustentabilidade: a abordagem baseada em instalação 

estática. 

 O serviço está disponível em muitas instalações 

em países com tracoma endêmicos, mas a 

aceitação é geralmente baixa. Quais os factores 

que levam a sustentada aceitação de serviço? 

 Como são os pacientes alimentados no sistema 

e o que impedindo o modelo baseado em 

instalações de produzir maiores resultados? 

Conclusões: 

 Apenas a prestação de serviços estáticos não vai resolver o problema. 

 Alcance (trazer o serviço para o paciente) é necessária para resolver o atraso. 

 A prioridade actual é a de abordar o atraso, o que precisa ser baseada nas necessidades 

(carga de triquíase) da área específica. 



 Onde há uma grande carga uma campanha em larga escala será necessária. A decisão sobre 

áreas de "alta prioridade" precisa ser determinada de país em país. O foco da abordagem da 

campanha será em proporcionando alta qualidade, um serviço de alta produtividade. Este tem 

de ser concebido para fortalecer também o sistema de saúde local. 

 Outros modelos de prestação de serviços (com base no serviço estático com alcance de 

comunidades) terão de ser reforçados para o acompanhamento a longo prazo e o atendimento 

ao paciente a longo prazo. 

 Um manual de "divulgação/campanha" poderia ajudar a fornecer um serviço de TT mais eficaz 

e eficiente. 

Perguntas/prioridades de investigação:  

 Qual é o custo por paciente operado em ambientes diferentes (campanha e local estático), que 

pode ser usado para estimar o custo total do programa? 

 O uso de uma abordagem de alcance melhora a qualidade dos resultados? 

 Como é que o modelo de "eventos de campanha" fortalece ou enfraquece o sistema de saúde? 

Caixa de ferramentas: 

 Desenvolver um guia de boas práticas para a organização de uma campanha de divulgação 

bem sucedida com base em estudos de caso. 

 

 



Esquerda: Refinamentos de habilidades cirúrgicas podem reduzir triquíase pós -operatória e melhorar os 

resultados cirúrgicos em geral. Para exemplo, a incisão do longo comprimento está associada à diminuição 

da incidência de triquíase pós-operatória. Mais informações são necessárias para saber se a ou rotação do 

tarso Lamellar têm igual desempenho. O uso de suturas absorvíveis beneficia muito o paciente, porque eles 

não tem que se ausentar de seus trabalhos e família para ter as suas suturas removidas. 

Crédito da foto: O Centro Carter 

 

3.2.Determinantes de atritos de cirurgiões de TT e resultados 

Houve o reconhecimento de que os níveis actuais de 

produtividade não serão adequadas para atender as 

metas de GET 2020. Além disso, o nível elevado de 

atrito de profissionais de saúde formados como 

cirurgiões de triquíase observado em dois países limita 

a capacidade desses programas de cumprir as metas. 

Actividades existentes de alcance são muitas vezes mal 

organizadas, com um desperdício de tempo e recursos 

(financeiros e humanos). O fluxo de pacientes é 

particularmente problemático. Muito disto é resultado 

de um planeamento inadequado a todos níveis. A 

alocação de recursos, muitas vezes não corresponde 

com as necessidades. Motivação dos cirurgiões de TT 

provavelmente precisará de vir a partir do ambiente de 

trabalho externo indicando a importância da boa 

supervisão em curso. Dados os problemas com algum 

programas existentes baseando-se nos funcionários 

geral de saúde, sentiu-se que os oftalmologistas 

dedicados precisam de ser apoiados de forma mais 

eficaz para proporcionar a cirurgia de TT. ONGs de 

oftalmologia e outras precisam de começar ou 

continuar a se envolver com as unidades do Ministério 

da Saúde nos recursos humanos, a fim de garantir que 

exista apoio aos funcionários que prestam cirurgia de 

TT. Tendo consumíveis e equipamentos adequados é 

essencial para a prestação de cirurgia de TT e 

problemas com esses tem sido destacados em vários 

locais. Requisitos de equipamentos são mais amplos do 

que o fornecimento de kits cirúrgicos, mas também 

incluem itens tais como esterilização de equipamentos 

e camas ou mesas de operação adequadas. 

 

Conclusões:  

 Evidências sugerem que as campanhas bem planeadas, bem organizadas e geridas eficazmente 

podem fornecer até 20 cirurgias (olhos) por cirurgião diariamente.  

 As decisões sobre quem deve ser formado como cirurgiões de TT será específica para cada país. O 

alto nível de desgaste da trabalhadores saúde formados como cirurgiões de TT requer atenção da 

OMS.  

 Aumentando o número de oftalmologistas dedicados e os recursos que eles têm para a realização de 

cirurgia (custos de transporte e de consumo especificamente) são necessários para gerenciar de TT.  

 A curto prazo, são necessárias estratégias para melhorar a produtividade e qualidade de cirurgia 

realizada por funcionários gerais da saúde. O conceito de formar os funcionários gerais de saúde, 

dando-lhes dois conjuntos cirúrgicos de TT e liberando-os ao sistema é um conceito de gestão 

ineficaz e não permite que o paciente receba uma cirurgia de TT de qualidade. 

Perguntas/prioridades de investigação:  



 Quais os factores que governam a produtividade dos funcionários gerais de saúde e são estes locais 

específicos?  

 Que estratégias de retenção vão levar a atritos reduzido?  

Caixa de ferramentas:  

 Um resumo da política que define a evidência de atritos (incluindo perdas econômicas) e seu impacto 

sobre a cirurgia de TT deve ser elaborado e apresentado ao GET 2020  

 

3.3. Barriers to receiving surgery & strategies 

to increase uptake 

Muitas pessoas que vivem com o TT não estão 

recebendo cirurgia, por uma variedade de razões. Isto é 

suportado por relatórios publicados de aceitação 

cirúrgica relativamente baixo de vários países. No 

entanto, pode ser que exista uma variação significativa 

na aceitação entre países/regiões, com alguns 

realmente fazendo um pouco melhor. A questão crucial 

é o custo para o paciente - tanto direto como indireto. 

Estes custos podem ser reduzidos através da 

disponibilização de cirurgias gratuitas ou a preços 

altamente subsidiados dentro das comunidades. No 

entanto, mesmo quando a cirurgia é fornecida 

gratuitamente na comunidade um grupo residual 

significativo de pessoas recusam a oferta da cirurgia. 

Isto sugere que existem factores mais sutis que 

influenciam esta decisão do que simplesmente o custo 

para o paciente. 

 



 

Pacientes de Triquíase geralmente sofrem de infecção da conjuntiva. A utilização de 

5% de anticeptico iodo povidona topico antes da cirurgia e antibióticos tópicos, como 

a pomada de tetraciclina sendo aplicada no olho desta mulher sudanesa do Sul, é 

recomendada para prevenir infecções pós-cirúrgicas. Antibioticos Orais podem 

também ajudar a melhorar os resultados, no entanto, a melhoria da qualidade de 

cirurgia provavelmente terá um impacto maior. 

Crédito da foto: O Centro Carte/ Aryc W. Mosher 

 



Anexo A: Anotações do orador 

1.2. O Que significa a doença TT para as populações endêmicas? 

Introdução 

O aparecimento de triquíase tracomatosa varia bastante, desde triquíase entrópio grave até um único cílio 

triquiático sem entrópio. A correcta identificação da doença é fundamental para: 

 Instituir tratamento 

 Formação de cirurgiões de TT  

 Pesquisa de TT 

Principais conclusões na Literatura 

Entrópio 

 Entrópio simples é frequentemente ausente ou apenas leve em TT (54% em dois grandes estudos 

etíopes).12 

 A classificação de entrópio é difícil, existem várias descrições diferentes e sistemas de classificação.3 -7  

 'Conjunctivalização' da margem da pálpebra (movimento anterior da junção muco-cutânea) foi 

examinado em tracoma, e é provavelmente um indicador precoce de entrópio. 34 No entanto, é difícil 

ver sem lupas e sem experiência.  

Triquíase 

 Cílios Triquiáticos podem ser entrópicos, metaplásicos (originários de uma posição anormal) ou 

extraviado (originam a partir da linha do cílio normal, mas se desviam para o olho), ou seja, é possível 

(no senso comum) ter triquíase, na ausência de entrópio simples.13 

Questões para Discussão 

 Qual é o caminho de associação/causalidade entre entrópio e cílios aberrante? 

 O entrópio grave sem triquíase é uma ameaça à córnea? 

 São os cílios triquiáticos periféricos uma ameaça à córnea? 

 A natureza dos cílios triquiáticos impactam sobre o risco para a córnea ou o sucesso do tratamento? 

 Podemos desenvolver uma definição mais rigorosa do termo TT? 

 Precisamos distinguir entre aqueles com e sem entrópio? E, portanto, devemos ensinar os profissionais 

de saúde para identificar entrópio? 

 Podemos desenvolver melhor definição do entrópio? 

Saul Rajak 

 

 



1.3. Procedimentos cirúrgicos para Triquíase Tracomatosa (TT) 

Cirurgia da pálpebra para TT é um dos componentes da estratégia SAFE, que foi lançada pela OMS em 1997 para 

eliminar o tracoma ofuscante. A orientação actual da OMS para o tratamento de TT recomenda a cirurgia da 

pálpebra usando um dos seguintes procedimentos: rotação do tarso Bilamellar (BLTR), a rotação do tarso 

posterior lamellar ( PLTR ou Trabut ) e procedimento Cuenod Nataf.8 -10 

Um estudo aleatório controlado (RCT), que comparou várias técnicas constatou que o BLTR foi igualmente eficaz 

como adiantamento tarsiano e rotação, mas mais eficaz do que as técnicas que não criam uma incisão total da 

espessura da placa do tarso e rotação completa do fragmento distal dos cílios.11 Uma segunda RCT constatou 

que o procedimento BLTR é mais eficaz do que o avanço do tarso e a rotação para corrigir o TT maior.12 BLTR é a 

técnica defendida pela OMS a ser utilizada como um processo de escolha, especialmente na criação de novos 

programas de controlo de tracoma.8 9 

A técnica Trabut ou PLTR é amplamente utilizado na África Ocidental e na Etiópia. Um estudo aleatório 

controlado que comparou BLTR e PLTR não encontraram nenhuma diferença significativa na taxa de recorrência 

em três meses no pós-operatório.13 

O procedimento Cuenod Nataf é relatado por ter baixo índice de recorrência e é usado no Vietnã e Mianmar 

para corrigir TT.14 

Não há nenhum estudo que comparou o resultado a longo prazo dos procedimentos BLTR e PLTR. Não existem 

estudos que compararam o procedimento Cuenod Nataf com os procedimentos BLTR ou PLTR. 

A recorrência com procedimentos actuais, especialmente sob condições de operação, ainda é elevada e há a 

necessidade de procurar formas de mitiga-lo. 

Amir Bedri Kello 

 

1.4. Tratar triquíase recorrente dentro de um programa de controlo do tracoma 

Cirurgia para triquíase é uma parte integrante da estratégia SAFE. Três procedimentos são recomendados pela 

OMS, no entanto todos eles têm uma alta incidência de recorrência. 8 15 16 Recorrência que ocorre logo após a 

cirurgia é provavelmente mais relacionada a factores cirúrgicos (habilidade do cirurgião e de formação, a 

escolha do procedimento, suturas usadas, agulhas usadas, etc) e é chamada de falha cirúrgica. 15 16 Esta deve ser 

reduzida ou eliminada. A recorrência que ocorre depois é provavelmente devido à patologia em curso da doença 

e fibrose e/ou reinfecção. 

A incidência de triquíase recorrente fora de estudos bem organizados é provavelmente subestimada, como 

muitos casos recorrentes não reconsiderados. Ela varia tão baixo quanto 6 % num estudo de até 60% em outros 

com uma média de 20-30% .17 Essa elevada incidência tem várias implicações de que o impacto negativo sobre a 

aceitação de cirurgia e o aumento da cicatrização da córnea e perda visual são os mais importantes. 



Factores de risco para a recorrência incluem: método cirúrgico, a gravidade do TT/TF, tempo decorrido desde a 

cirurgia, ocorrência de conjuntivite infecciosa, tipo de agulha utilizada e genero.16 18 enfermeiros oftalmológicos 

têm resultados comparáveis com oftalmologistas.19 Quanto mais intensa é a fibrose, maior é a incidência de 

recorrência e um longo intervalo de TT predispõe para maior recorrência. Conjuntivite infecciosa repetitiva 

predispõe para maior recorrência e uma dose única de azitromicina no momento da cirurgia pode reduzir esta 

incidência. Mais trauma para tarso durante o procedimento tal como com agulhas grandes aumenta a incidência 

de recorrência precoce. Finalmente, as mulheres têm uma maior incidência de recorrência. 

Gestão de triquíase recorrente: 

Teoricamente, há muitas opções disponíveis e são classificadas em duas categorias principais: 

1. Destruição dos cílios por eletrólise, laser, crio, radio frequência ou excisão dos folículos dos cílios. 

2. Reposicionamento dos cílios extraviado pela recessão lamellar anterior, a inserção de um enxerto ou 

repetindo o procedimento BLTR inicial. 

Dentro de um programa de controlo do tracoma, a excisão dos folículos dos cílios em pequena triquíase 

localizada e recessão da lamela anterior em triquíase difusa podem ser os procedimentos de escolha. 

Essam el Toukhy 

 

1.5. Melhorar a técnica cirúrgica 

Vários ensaios clínicos demonstraram diferenças significativas nas taxas de recorrência em todos cirurgiões. É de 

notar, no ensaio do antibiótico Gambiano, as taxas de recorrência variam de quase zero para mais de 80% em 

cirurgiões.16 Além disso, o estudo STAR relatou diferenças significativas entre os cirurgiões em termos de taxas 

de formação de granulomas e defeitos de fechamento das pálpebras. Dados de recorrência precoce daquele 

estudo mostraram a incisão de curto comprimento como principal factor na recorrência, com incisões menores 

que 20 mm tendo aumentado quase quatro vezes o risco recorrência.18 Alguns estudos de observação também 

sugeriram que o factor é importante. Análise de uma coorte em Tanzânia mostrou 40% maior risco de 

recorrência no olho esquerdo bem como a variação significativa na taxa de recorrência em distritos.20 

Poucas pesquisas recentes têm investigado como melhorar a técnica cirúrgica. Recente experiência do campo 

(dados não publicados) mostraram que o aparecimento do contorno da pálpebra imediatamente pós-operatório 

pode ser usado para prever os resultados insatisfatórios seis semanas após a cirurgia. Esta descoberta deu 

origem ao desenvolvimento de um cartão de avaliação de fotografia que pretendemos rever na reunião. O 

objectivo deste cartão será de permitir que os cirurgiões compararem os contornos das pálpebras de seus 

pacientes com fotos de padrão de ouro. Ele também fornece exemplos de contornos da pálpebra pós-

operatórias insatisfatórios e instruções a respeito de como corrigi-los 

Além disso, os cirurgiões de triquíase são frequentemente deixados com seus próprios dispositivos com pouco 

ou nenhum monitoramento. Um estudo recente avaliando a retenção do cirurgião e suprimentos no norte da 

Etiópia mostrou uma supervisão limitada e um fornecimento muito limitado.21 com vista em realizar a cirurgia 

adequadamente a, todos os suprimentos necessários precisam estar na mão. Além disso, em muitas zonas, o 



indivíduo que executa a cirurgia não examina o paciente no pós -operatório. Esta prática faz com que seja muito 

difícil para o cirurgião obter um feedback sobre como certos aspectos do procedimento e aparência pós- 

operatória imediato pode influenciar tantos resultados de curto e longo prazo. Tendo indivíduos menos 

qualificados a realizarem a remoção da sutura também pode resultar em uma maior frequência de fragmentos 

de sutura remanescentes na pálpebra e causando granulomas. Mesmo em ensaios clínicos controlados, 

fragmentos de sutura em seda têm sido relatadas em 2,6% dos palpebras.22 Preços são provavelmente muito 

mais elevados em ambientes de campo. 

As principais questões a serem endereçadas na reunião incluem: 

 Existe a possibilidade realista para melhorar a técnica cirúrgica? 

 Por que estão sendo usados tantas técnicas? É uma melhor que a outra, ou devemos nos focar no 

desenvolvimento de uma nova técnica? 

 Como podemos gerenciar melhor os recursos para garantir kits cirúrgicos completos, funcionais? 

 Como garantir uma supervisão adequada? 

Os principais componentes necessários: 

 Definições melhores e mais informações são necessárias para o formando 

 Cirurgiões precisam de melhor, maior supervisão, tanto imediatamente após a formação e, novamente, 

depois da realização de cirurgias. 

Emily Gower 

 

1.6. Papel dos Pós antibiótico-Operatório 

Background 

Triquíase é o resultado final da infecção múltipla e prolongada com C. trachomatis. A destruição de tecido 

conjuntivo normal e estruturas subjacentes deixa a pálpebra vulnerável a infecções. 

Os dados sugerem que as pessoas com maior risco de desenvolver triquíase são indivíduos com cicatrizes e 

infecção activa ou persistente com C. trachomatis. A investigação tem documentado infecção por C. trachomatis 

em adultos, incluindo aqueles que não têm sinais clínicos da doença. Os dados sobre o aumento do risco de 

formação de cicatrizes e triquíase naqueles com infecção sustentam a importância da presença de C. 

trachomatis, mesmo na ausência de doença clinicamente activa, na progressão do processo. Embora seja 

provável que a exposição contínua à infecção conduz triquíase em áreas endêmicas, também há evidências de 

que triquíase incidente continua a ocorrer mesmo na ausência de tracoma ativo na comunidade. Outras 

bactérias patogénicas podem também continuar a conduzir este processo e provavelmente continuar a elevar o 

risco de opacidade da córnea. 

Assim, os olhos com a triquíase parecem estar em maior risco de infecção. Esta possibilidade tem implicações 

em cirurgias realizadas para corrigir a triquíase. 



Um dos pilares dos programas de controlo do tracoma é a cirurgia para a corrigir triquíase. A Organização 

Mundial de Saúde actualmente recomenda o uso de antibióticos tópicos em seu manual para a cirurgia e 

triquíase. Alguns poderiam argumentar, especialmente sob as condições em que a cirurgia de triquíase é 

frequentemente realizada, que cuidados pós -operatório imediatos devem incluir uso de antibióticos como parte 

do tratamento de feridas, especialmente para esses olhos que estão em maior risco de infecção realizarem a 

cirurgia. 

Parte do problema para o uso de antibióticos pós-operatórios é se ou não podemos evitar triquíase recorrente 

ou outras complicações através do uso especificamente da azitromicina. A azitromicina tem actividade de amplo 

espectro, incluindo contra C. trachomatis, tem um nível elevado de tecido e tem também propriedades anti-

inflamatórias. Um estudo realizado na Tanzânia seguindo casos cirúrgicos dois ou mais anos após a cirurgia 

demonstraram que os indivíduos com recorrência de triquíase eram mais propensos a ter a inflamação 

trachomatis que indivíduos sem recorrência. Os participantes que vivendo com dois ou mais membros do 

agregado familiar com tracoma foram 3,7 vezes mais propensos a ter recorrência do que os indivíduos que 

vivem sozinhos ou sem outros membros do agregado familiar com tracoma. Um estudo de controlo de caso no 

Nepal também demonstrou uma associação entre a infecção e recorrência de triquíase, 82% dos indivíduos com 

recorrência foram infectados em 12 meses após a cirurgia, enquanto nenhum dos controlos, os indivíduos com 

cicatrizes de trachomatis, foram infectados. 

Até o momento houve dois ensaios clínicos aleatórios que investigaram o impacto na triquíase pós-operatório 

de uso de azitromicina.16 23-26 

A evidência actual 

Revisão dos dois estudos, que têm conclusões opostas, deve-se considerar as diferenças de ambientes, modelo, 

e abordagem cirúrgica. O primeiro estudo foi realizado na Gâmbia, num ambiente de tracoma Hipo-endémico. A 

cirurgia foi realizada num ambiente programático por 17 oftalmologistas utilizando um variação na técnica 

cirúrgica de BTRP chamada PLTR (onde a pele e lamela anterior não são cortas). Todas as pessoas que 

receberam duas semanas de tetraciclina tópica pós-operatório. Os participantes aleatoriamente selecionados 

para azitromicina em adição receberam uma única dose de pós cirurgia. Os pacientes foram aleatoriamente 

selecionados dentre cirurgiões. O estudo envolveu 451 pacientes, com 216 recebendo azitromicina. Em um ano, 

a taxa global recorrência foi de 40,3 %, com alta variabilidade entre os cirurgiões (taxa de recorrência 0-83 %) 

não houve evidência de um efeito protetor da azitromicina (OR = 0,99 para qualquer triquíase, CI 95% = 0,67-

1,46). 

O segundo estudo foi conduzido em uma região de tracoma hiperendêmico da Etiópia. Os cirurgiões foram 

padronizados e certificados usando o manual da OMS sobre Avaliação Final de cirurgia e solicitados a passar 

uma avaliação por um oftalmologista. Cinco oftalmologistas integrados realizando as cirurgias utilizando BLTR. 

Os participantes foram selecionados aleatoriamente para uma dose única de azitromicina após a cirurgia ou 6 

semanas de tetraciclina em pomada. Os pacientes não foram selecionados aleatoriamente dentre os cirurgiões, 

mas não houve diferenças nos resultados cirúrgicos. Em um ano, a taxa de recorrência global foi de 10%. A 

azitromicina foi associada em 30% de redução no risco de triquíase recorrente (OR = 6.9/100 pessoas por ano, 

em comparação com tetraciclina tópica, 10.3/100 pessoas por ano (P = 0,047). Três anos mais tarde, a 

recorrência triquíase em ambos os grupos ainda era baixa, 10% versus 13 % e a diferença por braço de 



tratamento deixa de ser significativa, mas o estudo de três anos foi insatisfatório para detectar a diferença de 30 

%. 

Comentários 

Não é razoável esperar que um antibiótico possa superar recorrência de triquíase após a cirurgia provavelmente 

devido à má técnica cirúrgica. Onde as taxas de recorrência podem ser baixa, há evidência que sugira que o uso 

de azitromicina pós cirurgia pode reduzir a reincidência. No entanto, dadas as altas taxas de recorrência dentro 

de ambiente do programa, mais atenção deve ser dada à redução dos factores de cirurgião na redução de 

recorrência. 

Sheila West 

1.7. Suturas para cirurgia de TT 

Introdução 

Suturas cirúrgicas são amplamente divididas em suturas não absorvíveis, como seda e nylon e suturas absorvível 

tais catgut e poliglactina -910 (Vicryl). Neste momento a OMS recomenda suturas de seda.27 Vicryl (poliglactina-

910) é amplamente utilizado em ambientes de alta entrada na maioria das disciplinas cirúrgicas. A sua 

resistência à tracção diminui gradualmente ao longo de várias semanas (50% em 21 dias) e a sutura dissolve-se 

em cerca de 6-8 semanas.28 O uso de suturas absorvíveis oferece a vantagem de não necessitar de uma 

avaliação precoce de pacientes particularmente em áreas remotas. 

Principais conclusões na Literatura 

A RCT (n = 1300) comparando suturas de seda e Vicryl não encontrou nenhuma diferença significativa nas taxas 

de recorrência entre as duas suturas (OR: 0,9, 95% C.I.: 0,68-1,20)22 Não foi encontrado qualquer aumento na 

taxa de infecção, apesar das suturas serem deixados no local até que elas dissolvam. Constatou uma taxa 

significativamente baixa de formação de granuloma no braço de Vicryl (OR = 0,63, 95% CI 0,40-0,99, p = 0,045). 

Em contraste, um estudo prospectivo não aleatório do Egipto que descobriu a seda foi associado a um taxa 

significativamente maior de recorrência do que as suturas Vicryl (RR: 54,82, 95% C.I.:7.72 -389 0,4).15 No 

entanto, houve inclinação na seleção, já que as duas suturas diferentes foram usadas em diferentes contextos. 

Diâmetro e agulha de sutura 

Estes são susceptíveis de ser importante para facilitar a cirurgia e bem-sucedida e "fácil". Não há consenso sobre 

o diâmetro e o perfil da agulha de sutura ideal e o formato para a cirurgia de TT . As orientações da OMS 

sugerem Seda 4-0, mas muitos cirurgiões preferem uma via mais estreita, tal como 5-0 ou 6-0.29-33  

A agulha tem que ser capaz de penetrar o tecido cicatrizado da pálpebra; perfil de corte espatulado ou 

convencional é provavelmente aconselhável. Agulhas reversíveis de corte passam dos tecidos mais facilmente. 

Embora isto pode ser benéfico em cirurgia de TT, existe um perigo acrescido de inadvertidamente penetrar a 

córnea e deve ser exercido com grande cuidado em situações practicas. Uma agulha circular 3/8 é a forma ideal 

para direccionar as suturas invertidas correctamente. Se a agulha é mais curva do que esta (por exemplo ½ 



círculo), que pode ser difícil de atravessar o segmento lamellar posterior próximo um pouco acima da linha dos 

cílios.  

Lacunas no nosso conhecimento  

Catgut é uma alternativa aceitável para Vicryl?  

Por que Vicryl causa menor formação de granuloma?  

Pontos de discussão  

1. Qual é o lugar de suturas absorvíveis em programas de cirurgia de TT?  

2. .................... É possível um programa de doação de Vicryl? Qual seria o custo se não for doado?  

3. Os programas cirúrgicos podem ser projetados para ter um acompanhamento de 3-6 meses após a cirurgia (e 

não em 7-10 dias) para procurar recorrência?  

4. Que tamanho de sutura e forma e tamanho da agulha deve ser recomendado?  

5. Qual é a gestão optimizada dos granulomas?  

6. Será que deveria catgut continuar a ser utilizados?  

Preço de sutura (Hospital do Reino Unido)  

6-0 Vicryl dupla terminal: £ 145,61 para 12 suturas  

4-0 Polysorb (alternativa para Vicryl) com uma terminal: £79,80 por 12 suturas  

6-0 Seda de dupla terminou: £ 106,58 para 12 suturas  

Saul Rajak  

 

1.8. Indicações para a cirurgia de TT  

Introdução  

O risco de opacificação da córnea aumenta com o aumento da carga de trichiasis.7 16 34 Actualmente, a OMS 

recomenda a cirurgia de TT para todos os pacientes, independentemente da gravidade.9 O mais antigo, mas 

ainda amplamente usado, o manual de formação de cirurgia da OMS, sugere que a depilação pode ser realizada 

por alguns cílios periféricos.27 No entanto há uma variação em relação ao que acontece no terreno.  

Principais conclusões da Literatura  

Um estudo de coorte de indivíduos com TT que se recusaram a cirurgia constatou que em mais de um período 

de 4 anos, 37% progrediu de menor para maior TT e 5,1% desenvolveram novas opacidades da córnea.34 Em um 

grupo paralelo de pacientes da mesma área que tinha aceitado a cirurgia de TT, os riscos comparáveis foram de 



41% e 5,2%, respectivamente.35 Um segundo estudo longitudinal também não encontrou diferença no risco de 

desenvolver nova opacidade da córnea entre pessoas que receberam a cirurgia de TT e aqueles que se 

recusaram durante um período de 1 ano.36  

Estudos de várias regiões endêmicas do tracoma sugerem que a maioria das pessoas com TT depilam-se.7 37  

Dois estudos transversais descobriram que a depilação é associada a um risco reduzido de CO.2 38 

Um RCT comparou a depilação e cirurgia como tratamento para TT menores.39 Principais conclusões:  

 Depois de dois anos de 8,1% -13,9% a maior parte dos pacientes que receberam a depilação atingiram a 

conclusão de estudo (5 ou mais cílios) do que aqueles que receberam a cirurgia.  

 Não houve diferença na alteração na acuidade visual entre os dois braços.  

 A comparação directa da linha de base e a dois anos a córnea fotográfica digital foi encontrada 

nenhuma diferença significativa diferença nas alterações na cicatrização da córnea, em pacientes 

recebendo a cirurgia e depilação (Progressão de 5,5% da depilação e 4,1% dos pacientes de cirurgia, p = 

0,25). Pontuações de classificação de campo relataram maior variação (tanto aumento/ diminuição em 

CO) em ambos os braços, com uma maior proporção de pacientes em braço de depilação mostrando 

algum grau de progressão de CO (16,8% braço de depilação, 10,4% braço de cirurgia p = 0,001).  

 Ao final do estudo, 185/593 (31%) dos participantes do braço de depilação aceitou uma oferta de 

cirurgia gratuita.  

 Conclusão dos investigadores: a cirurgia deve ser realizada sempre que possível, mas a depilação deve 

ser usado para tratamento de pacientes com triquíase menores sem acesso ou recusando a cirurgia.  

Lacuna no nosso conhecimento e pontos de discussão sobre as indicações para a cirurgia  

Dadas as condições de carga e de campo, quais são as indicações práticas para a cirurgia de TT?  

Como devem ser gerenciado os casos leves sem entrópio?  

Qual é a evidência de que todos os casos necessitam operação?  

Como é que a depilação e cirurgia podem ser comparadas fora do ambiente controlado do estudo clínico?  

É depilação aceitável e segura, depois de dois anos?  

Como devemos ajudar o paciente que se recusa a cirurgia?  

Como deve a pós-cirurgia recorrente de TT, por exemplo: um cílio metaplástico periférico?  

Não há cirurgiões formados disponíveis para o futuro previsível  

O que deve ser informado para o paciente que está feliz em participar do acompanhamento e prefere não ter 

cirurgia?  

Saul Rajak  

 



1.9. Padrões para Resultados   

Até agora, o foco principal para resultados da cirurgia de triquíase tem sido a recorrência. As taxas de 

recorrência tem sido mais comumente relatadas para o procedimento de (BTRP ou BLTR) e o procedimento 

posterior de rotação do tarso lamellar (PLTR), com algumas informações também disponível no Cuenod Nataf. 

Trabut também é usado em alguns países, mas a informação novamente limitada está disponível sobre a taxa de 

recorrência. Em muitos locais, as taxas de recorrência são muito altas, com mais de 50% dos indivíduos com 

recorrência em pelo menos um olho dentro de poucos anos após a cirurgia. Alguns indivíduos com recorrência 

têm 1-2 cílios extraviados tocando o globo, enquanto o restante da pálpebra é normal e não há32 nenhuma 

evidência de entrópio. No momento, utilizando a definição da OMS, esses indivíduos seriam classificados como 

tendo recorrência e poderiam ser recomendados para a cirurgia de repetição. No entanto, a cirurgia de 

repetição não seria útil, uma vez que resultaria em muitas correções grave da pálpebra, a fim de corrigir os 

poucos cílios extraviados.  

Os dados acumulados indicam que uma proporção substancial de recorrência ocorre nos primeiros 6 meses após 

a cirurgia, mas a incidência cumulativa de recorrência continua a subir com o tempo. Estudos sugerem que 

existem duas fases de recorrência: a que acontece nos primeiros meses após a cirurgia e a que acontece em 

anos posteriores. A recorrência precoce é mais provável esteja relacionada com procedimento em si, enquanto 

que recorrência tardia é mais provável esteja relacionada com a genética ou causada pelo ambiente. Ambas 

estão provavelmente relacionados com a gravidade da triquíase pré-operatória. O estudo STRAR na Etiópia 

fornece evidências de que sob condições ideais, as taxas de recorrência podem permanecer baixas até 3 anos 

após a cirurgia. Aquele estudo relatou taxas de recorrência de <10% em 1 ano e 10-13% em três anos23 26  

Outros resultados de importância incluem a formação de granuloma piogénico na conjuntiva do tarso superior e 

anormalidades de contorno da pálpebra. Dois estudos até à data têm relatado sobre a frequência de granuloma 

na Etiopia.22 23 Outras informações em breve estarão disponível para um terceiro estudo realizado na Tanzânia. 

O estudos Etíope relatara taxas de granuloma entre 5 e 10% do total, mas as taxas variam de acordo com os 

cirurgiões, variando 6-14% em toda cirurgiões no estudo STAR.18 os granulomas normalmente ocorrem dentro 

das primeiras semanas após a remoção da sutura, e frequentemente granulomas excisados contem fragmentos 

de sutura, mesmo sob o melhor condições de monitoramento.22 Esses relatórios são baseados em ensaios 

clínicos controlados com indivíduos formados e responsáveis pela remoção da sutura. É provável que em 

ambientes regulares de campo os fragmentos de sutura são mais comum.  

Vários ensaios clínicos têm relatado dados sobre lagoftalmo e pálpebra central entalhadas. Lagoftalmos é 

bastante raro, ocorrendo cerca de 1 por cento do tempo. Taxas relatadas de entalhamento das pálpebras variam 

de 1,2% em estudos STAR a 14% no estudos por Rajak et al.22 23 Enquanto a OMS define defeitos de fecho das 

pálpebras (OMS), as definições padrão para defeitos de contorno da pálpebra não resultando em lagoftalmia 

não foram publicadas e anormalidades do contorno da pálpebra para além do entalhamento pálpebra central 

não têm sido bem caracterizadas na literatura.  

Perguntas-chave para esta reunião:  

Quantas vezes devemos avaliar os resultados?  

Quem deve avaliá-los?  



O que é uma taxa aceitável de recorrência?  

Quais os padrões e definições que devemos demarcar para a formação de granuloma? Anormalidades de 

contorno pálpebra?  

Emily Gower  

 

1.10. Dados sobre o programa e Pesquisa resultados cirúrgicos  

Background  

Existem várias medidas de resultados que poderiam ser avaliadas após a cirurgia para corrigir a triquíase, como 

discutido na apresentação anterior. Estas incluem os resultados cirúrgicos da operação em si, medido por 

exemplo, como triquíase recorrente, o desenvolvimento do granuloma e anormalidades de contorno da 

pálpebra de diferentes gravidades. Outros resultados incluem resultados visuais, medidos na maioria das vezes 

como o efeito da cirurgia sobre a acuidade visual, mas pode incluir a progressão da opacidade da córnea, dor 

ocular e fotofobia. Finalmente, os resultados de satisfação do paciente e o efeito sobre a função na vida diária 

também podem ser medidos.  

Ao avaliar os dados de medição de qualquer ou de todos estes resultados, diversos factores devem ser tidos em 

conta. A primeira é a gravidade de triquíase/entrópio antes da cirurgia, um fator de risco conhecido para 

recorrência de triquíase. E a segunda é a cirurgia de triquíase anterior como pálpebras operadas anteriormente 

são mais difícil de corrigir adequadamente. Em terceiro, a acuidade no momento da cirurgia pode prever a 

probabilidade de recuperação de qualquer visão, pois se um olho é cego, é improvável que a visão possa 

melhorar. Em quarto, os pacientes com triquíase são muitas vezes mais velhos em idade, e podem sofrer de 

perda de visão devido a outros factores, bem como as fraquezas da velhice. Se a acuidade ou medidas de função 

física são avaliadas por muito tempo após a cirurgia, então estes outros factores podem silenciar qualquer efeito 

da cirurgia em si. Enquanto um grupo de controlo de faixa etária e sexo semelhantes mas sem triquíase pode ser 

informativo como comparação, o fato de que pacientes com triquíase podem como resultado ser mais frágil à 

partida, não pode ser descartado e, enquanto eles podem melhorar, não podem se assemelhar aos seus 

controlos não afetados. Em quinto, avaliar a satisfação do paciente com a cirurgia em muitos contextos é 

complicado, pois há uma tendência de agradar e, se solicitado pelos programas, os pacientes podem não se 

sentir capaz de responder de uma forma aberta.  

Finalmente, há evidências de grande variação nos resultados cirúrgicos por cirurgiões que podem seriamente 

confundir tentativas de estudar intervenções ou avaliação dos resultados globais de uma programa.16 20 22 23 40 

Com esses factores em mente, nós olhamos para os relatórios publicados de resultados após a cirurgia triquíase.  

A evidência actual  

A taxa de recorrência de triquíase é o desfecho mais comumente utilizado, muitas vezes relatadas como 

qualquer recorrência de triquíase e recorrência de alguma gravidade. A mais ampla gama de recorrências 

relatadas foi da Gâmbia, com 0% a 83% em um ano, dependendo de cirurgião.16 Vários estudos têm relatado 

sobre 40% de recorrência em série Gambiana. Na Tanzânia, as taxas de recorrência variam também pelo 



cirurgião, de 16% para 38%, com taxas de recorrência não crescentes ao longo do tempo.  Passado um ano, as 

taxas globais foram de 28%.20 Em Omã, dois ensaios clínicos relataram uma taxa de 20% de recorrência por ano, 

com variação de cirurgião, mas principalmente atribuída à gravidade pré-operatória e antes da cirurgia.11 12 

Estudos da Etiópia relatar menores taxas recorrência, 10% em um estudo de uso de azitromicina, e 19% em um 

estudo de diferentes suturas. O último tinha variação significativa de cirurgião na recorrência de 13% a 45%) 

0,22 23  

Defeitos do fecho da pálpebra ou anormalidades de contorno da pálpebra são menos frequentemente 

relatados. Em seis semanas, em um estudo, 1,3% tinham defeitos do fecho da pálpebra, com variação por 

cirurgião.18 Aos 10 dias em outros estudos, 11-14% tinham entalhe da pálpebra.22 A formação de granuloma 

também tem sido raramente relatada. Em 6 semanas pós-operação em um estudo, 10,5% dos pacientes 

apresentaram um granuloma. Em outro estudo, em dez dias após a operação de 8,7% para 5,7% (Dependendo 

do material da sutura) teve granulomas.18 22 

Alguns estudos têm relatado a satisfação do paciente com a cirurgia. A partir da Gâmbia, apesar de elevadas 

taxas de recorrência, 77% relataram "melhorias". Na Tanzânia, 59% relataram ter visto melhor. Relatos de 

melhoria nos sintomas do paciente foram publicados. Na Etiópia, onde 100% dos pacientes de triquíase pré-

operatório relataram dor significativa e 96% relataram fotofobia, aos 6 meses, 96% relataram nenhuma dor e 

30% relataram fotofobia. Na Gâmbia, 94% em uma série de pacientes relataram mais conforto após a cirurgia.  

A acuidade visual melhorou, em média, por uma linha em duas séries, da Etiópia e Gâmbia. Os autores atribuem 

este tanto para a melhoria da capacidade de fazer o teste de acuidade visual (redução de fotofobia), bem como 

uma possível resolução de alguns danos reversíveis na córnea 

Um relatório inicial da Tanzânia observou que 28% dos pacientes 2 a 7 anos após a cirurgia foram capazes de 

realizar a trabalhos de campo ou domésticos, onde antes eles eram incapazes de fazê-lo. Uma análise mais 

abrangente pré e pós-operatória foi efectuada em série na Etiópia, onde a melhoria significativa na função física 

foi relatada seis meses após a cirurgia e foi associada com a melhoria na acuidade visual. Um relatório da Índia 

também observou melhoria em índices de qualidade de vida após a cirurgia, mas foi incapaz de atribuir melhoria 

para o melhoramento da visão.  

Comentários  

Há uma clara evidência de variação de cirurgião nos resultados cirúrgicos e certificação adequada, normas, 

supervisão e auditoria são necessárias para controlar os resultados insatisfactórios. Alguns cirurgiões não devem 

ser autorizados a continuar a operar em face de maus resultados, e eles servem como um grande impedimento 

para o sucesso. Triquíase recorrente é o resultado cirúrgico mais vulgarmente observado na literatura, apesar da 

formação de granuloma e entalhe grave da pálpebra ou defeito no fecho de pálpebra está também cada vez 

mais sendo relatada. Todas as três são complicações que devem ser relatadas como prova do resultado 

cirúrgico.  

A satisfação do paciente com a cirurgia, apesar de alta recorrência, parece ser alta, e a cirurgia aparenta 

remover a dor e fotofobia. Os pacientes parecem melhorar a sua capacidade funcional na vida cotidiana após a 

cirurgia, bem como, o que indica alguma diminuição da deficiência, mas isso tem sido documentado apenas na 

sequência de uma série onde a recorrência de triquíase era muito baixo. Estes resultados poderiam ser 



utilizados na abordagem de mudança de comportamento para ajudar o recrutamento de pacientes para a 

cirurgia.  

Sheila West  

2.1. Selecção de Cirurgiões Estagiário  

Na maioria dos países de tracoma endêmicos há poucos oftalmologistas para atender a enorme acumulação de 

TT. Demonstrou-se que os não-oftalmologistas podem fazer a cirurgia com um bom resultado ao nível da 

comunidade.29 Também foi demonstrado que o resultado da cirurgia BLTR por profissionais integrados de 

cuidados oculares (IECWs) é semelhante ao do oftalmologistas.19 Portanto, muitos programas de controlo de 

tracoma forma profissionais de saúde não-médicos como cirurgiões de TT.  

De acordo com a diretriz da OMS, os estagiários podem ser cirurgiões, médicos com experiência cirúrgica, 

enfermeiros oftalmologistas ou assistentes oftalmológicos. Os formandos devem ter experiência prévia cirúrgica 

com boas habilidades cirúrgicas, conhecimento de técnicas estéreis e experiência em exames oftalmológicos, 

bem como dar injecções.9 27  

Na maioria dos países de tracoma endêmico, os formandos são em sua maioria enfermeiros e assistentes 

médicos. Na Etiópia, os formandos são enfermeiros juniores ou enfermeiros com diploma ou licenciatura. Em 

Mali, eles têm que ser enfermeiros qualificados.  

Actualmente, alguns programas não têm critérios escrito para de seleção estagiários, mas selecionam 

estagiários com base em aptidão para procedimentos cirúrgicos ou porque eles estão no local em que programa 

está em execução. Os critérios de selecção da OMS não são necessariamente respeitados rigorosamente. É 

importante que os programas tenham critérios escrito sobre como selecionar os cirurgiões estagiários que são 

aplicável à sua situação. Para evitar decepção para o formador e para os formandos, deve ser um teste de 

aptidão cirúrgica antes da seleção. Isto poderia ser feito através da observação dos candidatos costurar uma 

bainha em um pedaço de pano ou realizar suturas.9 Além disso, como a elevada taxa de atrito entre cirurgiões 

de TT tem sido documentada, o cuidado também deve ser tomado para garantir que os estagiários sejam 

propensos a permanecer em sua posição actual.21  

Amir Bedri Kello  

 

2.2. Visão geral dos programas de formação para cirurgiões de TT  

Background  

Decisão da Assembléia Mundial de Saúde 51.11 adotada em Maio 1998 solicita os Estados membros a 

implementar, conforme necessário, a estratégia SAFE para a eliminação da trachoma cegante.41 Este tem sido 

interpretado como a eliminação do tracoma um problema de saúde pública, e não a eliminação de toda a 

cegueira de tracoma ou a eliminação da infecção ocular com Chlamydia trachomatis. As metas de proxy em que 

tracoma cegante é dito ser eliminado como um problema de saúde pública são: (1) não superior a 0,1% da 



população total de ter o TT e (2) os sinais clínicos de tracoma activo inferior a 5% em crianças idades de 1-9 

anos.42  

A definição de menos de 1 por mil da população total a ter TT foi ainda mais refinada assim que os casos de TT 

são "desconhecidos do sistema" [relatório inédito do 3 º Encontro Científico Global, projecto de fevereiro 2011]. 

Por esta definição, os pacientes de TT recorrentes, falhas cirúrgicas e dos pacientes que de TT que foram 

aconselhados mas não operados não são contados entre os 1 por mil. É claro, portanto, que uma vez que as 

metas de eliminação sejam alcançadas ainda haverá a necessidade de gerenciar os casos recorrente, incidente e 

desconhecidos de TT.  

Os programas de formação de cirurgião de TT devem considerar tanto a necessidade de oferecer um serviço 

cirúrgico para o atraso conhecido ou estimado de TT em uma área (provavelmente através de uma abordagem 

de campanha) e proporcionar um sistema em curso sustentável (provavelmente através de instalações de 

saúde) uma vez que as metas de eliminação foram alcançadas.  

Áreas de discussão  

Quem deve ser formado como um cirurgião de TT? Tem sido geralmente aceito que o pessoal não especializado 

seja adequado para formação como cirurgiões de TT, mas os critérios para a seleção variam por país. Resultados 

e qualidade de cirurgia variam muito pelo cirurgião e atritos são frequentemente elevados. As tentativas de 

descrição de candidatos a ter alto rendimento e qualidade têm sido ambiguas.21  

O que faz um bom programa de formação? Diretrizes para a cirurgia e certificação existem8 (abaixo), mas não 

são sempre seguidas. Pode haver a necessidade de diretrizes para a formação de formadores e do conteúdo dos 

módulos de formação. É comum que alguns graduados dos programas de formação realizem a maioria das 

operações. É esta a função do estagiário ou a formação?  

Os formadores e formandos têm as ferramentas que precisam? Os contextos de cada país são diferentes e não 

deve haver uma universalização abordagem, ainda há uma necessidade de orientação e documentação a nível 

global. O vigésimo aniversário do manual de cirurgia de TT da OMS 27 está se aproximando. As diretrizes de 

certificação não parecem ser amplamente utilizadas, e as traduções oficiais para francês, espanhol, Português 

ou árabe não estão disponíveis. O ICEH produziu recentemente um DVD de formação em Inglês e Francês. São 

as ferramentas disponíveis adequado e utilizado para o seu potencial?  

Paul Emerson  

 

2.3. Supervisão de médicos não-cirurgiões (NPS):  

Quais são os componentes-chave na supervisão de uma operação de cirurgia de TT feito por não-

oftalmologistas?  

Quem deve ser supervisor e que autoridades precisam para serem eficazes?  

 



Base de evidências:  

Embora pareça evidente que o apoio vai melhorar o desempenho, a base de evidências é insuficiente. 'A revisão 

Cochrane não menciona supervisão "Intervenções para triquíase tracomatosa". Um fato é claro - que é a 

ausência de supervisão de cirurgiões não-médicos (NPS) é uma grande barreira para o serviço produtivo. Dois 

estudos citam a falta de apoio de alto nível como uma barreira, embora os relatórios venham de países 

(Tanzânia e Etiópia) com alguns dos melhores serviços previstos em Africa.21 43 Em TZ muitos não sabiam quem é 

o seu supervisor. Na Etiópia, poucos são sempre observados operando novamente após a formação (embora 

com +700 formados isso não é surpreendente). Eles citam - "lições de outras situações de saúde sugerem que a 

supervisão construtiva com a auditoria pode melhorar a qualidade dos cuidados de saúde".44 Nada disso 

explicita que "supervisão construtiva" deve ser composto de, ao que parece, só podemos tentar especificar os 

principais componentes apenas do nosso know-how prático sem provas.  

Problemas e paradoxos:  

Antes de especificar os principais componentes, algumas previa dificuldades estão aqui listadas.  

1. A supervisão não pode operar sem um programa planeado com cadeias formação e provisão em que se 

pode construir, mas alguns países não têm isso (nem em Uganda, desigual nem em Sudão do Sul).  

2. Um supervisor sênior de um lugar baixa incidência fazendo oftalmologia geral podem ser menos 

qualificados de um NPS que opera com frequência. Habilidade manual não está intimamente 

relacionada com o estatuto de classificado.  

3. É em lugares remotos que NPSS são mais necessários e onde a carga de trabalho é frequentemente mais 

alta, mas naqueles lugares seniores são em menor número.  

4. A supervisão implica auditoria de resultados, mas ela só é prático para auditar o resultado imediato em 

uma situação de campo, mas os resultados a longo prazo seria mais revelador.  

5. Supervisão é de dois tipos diferentes. Primeiro requer um clínico praticando para supervisionar a 

cirurgia. Segundo requer um gestor para garantir o abastecimento e apoio financeiro. Estas são 

diferentes competências e não podem ser combinadas em uma só pessoa.  

Quais são os componentes-chave na supervisão de um serviço de cirurgia de TT feito por um não-

oftalmologistas?  

Algumas sugestões – algumas precisam de necessidade de discussão, algumas dificilmente precisam de qualquer 

debate:  

 A cada NPS deve conhecer quem é o supervisor e vice-versa.  

 Deve ser geograficamente possível para que eles interajam com bastante frequência.  

 Isto requer provisão financeira e não pode simplesmente ser deixada para uma base de boa vontade.  

 Deve ser entendido que o supervisor está em uma posição de autoridade, e ser um potenciador e não 

juiz.  

 Isso precisa supervisores com atitude adequada; inadequada personalidade será contra-produtivo.  

 O supervisor deve ser um médico experiente em cirurgia de TT e na interação deve incluir cirurgia 

efectiva.  



 O supervisor também deve ser capaz de garantir que os aspectos de gestão sejam tratados. 

 Supervisão deve implicar o acesso a acções correctivas quando são detectadas deficiências.  

 Dados os muitos NPSS em alguns programas, a formação de supervisores suficientes deve ser construído 

dentro de programas.  

 ..... Programas intermitentes de alcance proporcionam uma oportunidade para NPSS seniores a 

trabalhar juntos.  

Quem deve ser supervisor e que autoridade é que precisam para ser eficaz?  

 Uma vez que os oftalmologistas são provavelmente muito poucos, outros como clínico geral/cirurgiões e 

especialmente especialistas clínicos oftalmológicos devem ser usados, desde que todos tenham as 

habilidades necessárias.  

 A supervisão deve ser construída em uma estrutura de recursos humanos clara para que todos 

compreendam que os supervisores são autorizados e podem instituir medidas correctivas quando 

necessárias.  

 Os factores intangíveis de atitude/ motivação/ liderança nos supervisores não devem ser esquecidos.  

O acima é uma espécie de lista de desejos, mas estes endereçam o que pode ser a maior barreira para serviços 

produtivos.  

Keith Waddell  

 

2.4. Auditoria cirúrgica e Qualidade  

Quais são as recomendações actuais para auditorias cirúrgicas?  

Globalmente, a estimativa actual de triquíase tracomatosa é de oito milhões.45 O foco até agora foi em 

resultados cirúrgicos de alta-escala do que na qualidade. Devido à disponibilidade limitada de profissionais 

oftalmológicos em áreas rurais, uma ampla gama de profissionais de saúde de nível médio (paramédicos) em 

vários países endêmicos tem sido formados para ajudar na redução dos atrasos existentes de casos de triquíase. 

Combinações de estratégias de tratamento, como por exemplo instalações de base, alcance e, em alguns casos, 

móveis, têm sido empregues para prestar cirurgias de triquíase. O desfecho habitual para cirurgia de TT é a 

proporção dos olhos operados com TT recorrente, alegadamente variando de 10% em um ano para 60% em 3 

anos.46 Quanto a literatura disponível indica, que não foram desenvolvidas metodologias formais e publicadas 

para orientar o processo de garantia de qualidade. O artigo científico mais recente abordando a questão da 

auditoria cirúrgica Foi de Buchan e colegas, em que Lote de Segurança de Qualidade de Amostragem (LQAS) foi 

recomendado como uma ferramenta de auditoria para avaliar o resultado da cirurgia de TT da pálpebra superior 

em termos da recorrência de TT pós-operatória. Este método não estima a taxa de recorrência vivida realmente, 

mas meramente atribuem o cirurgião ou o grupo de cirurgiões a realizar a cirurgia de um dos dois grupos: 

"elevada recorrência" ou "baixa recorrência". Este é acreditado para ajudar a fornecer informações úteis para 

desencadear acções correctivas como formação adicional e supervisão nas áreas onde "alta recorrência" foi 

identificada. É importante notar que a normalização da definição de recorrência é obrigatória a fim de tornar o 

processo de auditoria mais eficiente. A definição mais comum de recorrência actualmente em uso é um ou mais 



cílios tocando o globo, a evidência da depilação ou um registo de cirurgia de TT repetida. A este respeito, a 

questão da categorização de TT como "maior" e "menor" com o propósito de casos que designam como 

necessitando de cirurgia ou não é algo que requer padronização para decisões programáticas.  

Quais são as estratégias de auditoria prática para os cirurgiões?  

O primeiro passo no processo de garantia de qualidade cirúrgica deve ser uma adesão precisa ao processo 

certificação. Seria muito útil se formadores de cirurgiões de TT usassem e seguissem rigorosamente os 

procedimentos de certificação descritos no manual "Avaliação Final dos cirurgiões de Triquíase" da OMS.8 No 

entanto, deve ser notado que este método está principalmente a destacado e limitado ao método de BLTR. Por 

uma questão de princípios, seria ser aconselhável se programas nacionais de tracoma considerassem a criação 

de procedimentos de auditorias cirúrgicas em curso como estratégia permanente para a manutenção de 

garantia de qualidade cirúrgica. O método LQAS, tal como descrito por Buchan e colegas, também é muito útil 

na identificação de indivíduos e/ou grupos de cirurgiões de TT com recorrências de TT altas e baixas. A 

supervisão regular (por cirurgiões oftalmólogos que formaram os cirurgiões de TT) durante/após campanhas 

cirúrgicas, durante a rotina de entregas de provisão de saúde, reuniões anuais e workshops iria melhorar muito 

o desempenho.  

O que se faz com os resultados?  

Como afirmado acima, os resultados dos controlos cirúrgicos devem ser utilizados para melhorar a qualidade 

cirúrgica e reduzir recorrência de TT. Melhorar a qualidade dos programas de formação e do desempenho de 

cirurgiões de TT formados deve permanecer merecendo prioridade em todos os programas de tracoma. Os 

dados coletados através de métodos de coleta bem desenhados e sistemática seria muito útil para mostrar e 

premiar bons colaboradores e corrigir maus colaboradores. Lições tiradas de tal exercício poderiam servir como 

exemplos vivos para a formação de novos cirurgiões de TT, bem como a reciclagem dos já existentes.  

Como pode uma cultura de qualidade ser promovida em um programa de cirurgia de TT?  

Até o momento, o foco na maioria dos programas de tracoma foi na limpeza das acumulações e alcançar maior 

cobertura, particularmente em países de alta carga. Embora os gestores de programas de tracoma estivessem 

cientes dos resultados indesejados, como reincidência, eles tinham limitações no tratamento das questões 

relacionadas com a promoção da cultura de qualidade cirúrgica. No entanto, é evidente que, se a qualidade for 

comprometida, seria ter repercussões negativas sobre a aceitação da cirurgia, assim, afetando diretamente a 

aceitação de cirurgia (Cobertura). Portanto, é hora certa para os programas começarem a instituir estratégias de 

melhoria da qualidade como parte integrante de seus planos anuais regulares. Isso envolveria a alocação de 

fundos para as atividades de melhoria da qualidade de cirurgia de TT, tais como supervisão, estudos de 

recorrência (usando LQAS e outros métodos), reuniões anuais com os cirurgiões de TT, etc  

Teshome Gebre & Alemayehu Sisay  

 

3.1. Modelos de prestação de serviços de TT 



Há duas necessidades claras para a prestação de cirurgia de TT: em primeiro lugar uma resposta intensiva para 

limpar a acumulação de casos não operados estimados a partir de estudos de prevalência e em segundo lugar 

para fornecer um serviço sustentável em curso nas unidades sanitárias em áreas de tracoma endêmicas. As duas 

necessidades são distintas, primeiramente uma resposta de emergência exigindo uma campanha do estilo 

ataque e depois um serviço institucional que requer um abordagem de sistema.  

Limpando a acumulação 

Pacientes de TT não são distribuídos uniformemente por toda a região e o primeiro passo para limpar a 

acumulação é identificar onde os pacientes estão concentrados e focar os serviços de cirurgia a estas áreas. Isto 

é planeamento baseado nas necessidades. Muitos programas actualmente tentam e aplicam os recursos de 

forma equitativa em todos os distritos com tracoma endêmicas e não se ajustam a entrega de recursos de 

acordo com as necessidades. Os campos de cirurgia ou campanhas tipicamente se enquadram em duas 

categorias: em larga escala baseada em veículo envolvendo vários cirurgiões ou campanhas individuais 

utilizando um único operador em uma moto ou transporte local. Campanhas bem-sucedidas requerem que as 

mobilizações dos pacientes sejam compensadas pela preparação logística das equipas.  

Sustentabilidade  

Para um programa nacional poder alcançar o sucesso final, deve haver disposição para fornecer serviços 

cirúrgico de TT recorrente, incidente e novos casos apresentados. Por definição, isso tem que ser através de um 

sistema contínuo e não através de extensão. Actualmente a maioria dos programas relatam não mais do que 10-

20% dos casos operados através do serviço baseada em instalações.  

Pontos de discussão  

Alcance: a abordagem de campanha.  

Como é o acesso ao serviço de cirurgia reforçada? Como são pacientes melhor selecionados, identificados, 

aconselhados e mobilizada para apresentar às equipes de campo, quando os campos estiverem em execução. 

Qual é o papel das médias de massa, profissionais de saúde e voluntários na mobilização de pacientes.  

Sabemos que a produtividade do campo varia muito de lugar para lugar. Quais os factores levam a sua eficiente 

e manuseio respeitoso de pacientes em todo o processo. São voluntários de saúde, trabalhadores da saúde, 

auxiliares de enfermagem, IECWs (operadores) e supervisores utilizados adequadamente em uma campanha.  

Quando deve ser a mudança de programa de uma caravana baseada em veículo grandes para a abordagem 

moto lobo solitário?  

Sustentabilidade: a abordagem baseada em instalação estática.  

O serviço está disponível em muitas instalações em países com tracoma endêmico, mas a captação geralmente é 

baixa. Que factores levam a aceitação sustentada de serviço? Como os pacientes são introduzidas no sistema e o 

que factores impedem modelo baseado em entalações em produzir grandes resultados?  



Custo por paciente operado. Como é que este muda através da vida de um programa? Existe uma relação custo 

por cirurgia que pode ser usado para planeamento de recursos de longo alcance?  

Paul Emerson  

3.2. Produtividade e atritos dos profissionais de saúde formados em cirurgia de triquíase  

Atritos após a formação 

Dados da Tanzânia em 2007, mostraram que 123 cirurgiões de TT foram formados pelo Ministério da Saúde e 

HKI em Kongwa de1995-2004.43 Em 2005, 104 responderam um questionário em correio eletrónico, 20 não 

foram encontrados, e 8 tinham morrido ou deixado o trabalho de oftalmologia. Dos 104, 83 foram fazendo a 

cirurgia, assim, 67% dos estagiários estavam "activos" (tendo feito uma ou mais cirurgias no ano passado).  

A recente Ocidente Amhara, um estudo na Etiópia publicado em 2011 que de 247 cirurgiões formados de 2001-

2008, 139 (56%) tinha definitivamente parado de fazer qualquer cirurgia de TT.21 Eles passaram para posições 

mais elevadas, continuaram com os estudos ou ingressaram no sector privado/ONG. Assim, 44% dos formandos 

estavam ainda "activos".  

Informação sobre atritos de outras situações não está disponível.   

Produtividade de cirurgiões de triquíase 

O relatório da Tanzânia de 2007 mostrou uma média de 22,3 cirurgias / ano (SD 48,1) e uma média de 7. Isto 

incluiu 21 cirurgiões que tinha feito 0 cirurgias. A Etiópia recentemente mostrou as cirurgias médias feitas sendo 

de 41 (não incluindo cirurgiões que fizeram 0 cirurgias). Iniciativa de Sistemas de Saúde de dados inéditos 

Africano de 39 cirurgiões de TT na Tanzânia (que fez pelo menos um caso em 2010) deu uma média de 55 

cirurgias/cirurgião. 

Usando dados de 13 países, ambos com dados de cirurgião de TT e o total de dados de cirurgias da reunião de 

2011 GET 2020, e "compreensão", da média de números de cirurgias (105,597 em 2010) por cirurgião (1,582 em 

2010) foi de 66,7, variando 4,2 à 240. Nos actuais níveis de produtividade, levará 28 anos para resolver o atraso 

nesses 13 países. Três países (Mali, Níger e Mauritânia) estão no caminho certo para cobrir o atraso nos 

próximos nove anos. 

Os dados inéditos apoiados por Hilton para cirurgias (Etiópia, Mali e Níger) realizados em 2010 (apenas inclui 

cirurgiões que fizeram pelo menos um caso) apresentaram médias de 76,156 e 56 cirurgias/cirurgião, 

respectivamente. 

Factores associados à produtividade  

No estudo de 2007 na Tanzânia, a realização de divulgação foi o único fator significativo prevendo 

produtividade. 

No estudo de 2011 na Etiópia, tendo consumíveis adequados e publicitando o serviço foram preditivos de 

produtividade para a cirurgia de local estático. Nenhuma análise foi apresentada para os factores associados à 



produtividade em divulgação. Produtividade de cirurgiões na divulgação foi significativamente maior do que em 

lugares estáticos. 

Os dados inéditos de Mali, Níger, Etiópia e Tanzânia mostram consistentemente maior produtividade entre os 

oftalmologistas dedicados. No Níger e Mali 67-89% das cirurgias foram feitas em divulgação. A falta de 

instrumentos e consumíveis era raro no Mali, Níger e na Etiópia; 25% de cirurgiões de TT da Tanzânia relataram 

falhas no abastecimento. 

Paul Courtright 

 

3.3. Barreiras para recepção de cirurgia 

Muitas pessoas que vivem com o TT não estão recebendo a cirurgia, por uma variedade de razões. Esta é 

sustentada por relatórios publicados de aceitação cirúrgica relativamente baixa em vários países (Tabela). No 

entanto, pode ser que haja variação significativa na aceitação entre os países/regiões, com alguns realmente 

fazendo um pouco melhor. 

A questão crucial é o custo para o paciente - tanto direta quanto indireta. Em um trabalho recente na Etiópia,> 

2500 pessoas com TT não operada foram questionadas porque é que elas não tinham tido a cirurgia 45% citaram 

a falta de tempo, 43% a falta de dinheiro e 35% a falta de acompanhante (mais de um motivo contados). 

 Falta de tempo e de um acompanhante pode refletir o custo indireto da renda perdida durante os dias 

necessários para receber tratamento, e a despesa adicional para o acompanhante. Estes custos podem ser 

reduzidos através da prestação de cirurgias gratuitas no seio das comunidades ou a preços altamente 

subsidiados. 

 No entanto, mesmo quando a cirurgia é fornecida gratuitamente na comunidade um grupo residual significativo 

de pessoas recusa a oferta da cirurgia. Isto sugere que há factores mais subtis que influenciam esta decisão do 

que simplesmente o custo para o paciente. 

 

Autores Descrição do estudo Aceitação cirúrgica  Factores associados a ausência 
de cirurgia 

Courtright, 
199447 

Projeto: prospectivo de coorte 
Localização: Malawi 
Número de participantes: 29 
Período de acompanhamento 9-
12 meses 
 

37.9% Distância / Transporte 
Não sabendo mais mulheres que 
recebeu cirurgia 
TT unilateral  
Não viúva 

1) West 
199448 
(2) Oliva 
199749 

Projeto: prospectivo de coorte 
Localização: Tanzânia 
Número de participantes: 200 
Período de acompanhamento:  
(1) 2 anos e (2) 7 anos 

18% em 2 anos 
27.4% em 7 anos 

Falta de sintomas 
Falta de tempo 
Custos adicionais 
Falta de acompanhante 
Crianças em casa 



Dificuldades de transporte 
Falta de dinheiro 
Não quer a cirurgia 
Pouco conhecimento sobre as 
falhas dos serviço clínica (paciente 
atendido) 

Bowman 
200050 

Projeto: Estudo aleatório 
agrupado emparelhado de 
cirurgia no centro de saúde  
Localização: Gâmbia 
Número de participantes: 158 
Período de acompanhamento: 1 
ano 

(A) 44% 
(B) 66% 
(razão da taxa: 1,49, 
95% 
C.I. :1.11-2 0,01, p = 
0,009) 

Custo 
Distância 

Bowman 
200237 

Projeto: prospectivo de coorte 
Localização: Gâmbia 
Número de participantes: 148 
Período de acompanhamento: 12 
meses 
 

23% Sintomas leves/ simples de depilar  
Medo devido a má experiência 
cirúrgica anterior 
Uso de medicamentos oftálmicos 
caseiros 
Oposição da família 
Muito caro 
A falta de tempo 
Falta de acompanhante 
Não sabe como acessar a 
cirurgia 

Mahande 
200751 

Projecto: Coorte de aldeias 
prospectivas com ensino de 
tracoma feito por: 
Líderes de aldeia 
Professores 
Localização: Tanzânia 
Número de participantes: 225 
Período de acompanhamento: 
um ano 
 

44,8% Global. 
(A) 52,1% 
(B) 36,5% em aldeias 
servidas por professor. 
(RR: 1,4, CI :0.9-2 0,1, 
p = 0,006) 

TT unilateral  
Falha na provisão cirúrgica 
programa de educação cirurgia de 
TT Menos eficaz. 
Geográficos 
Falhas Clínica (paciente atendido) 
 

Rabiu 
200152 

Projeto: transversal 
Localização: Nigéria 
Número de participantes: 101 
Período de acompanhamento: 
estudo transversal 

10% (das pessoas com 
TT tinham procurado 
tratamento) 

Custos 
falta de sintomas 
Distância 
Falta de Acompanhante 

 

Matthew Burton 

 

 

 



3.4. Estratégias para aumentar a aceitação da cirurgia de TT 

As estratégias destinadas a aumentar a aceitação da cirurgia de TT devem abordar as barreiras que levam a 

baixa aceitação, tais como a falta de consciência, o custo direto e indireto, distância dos serviços, as barreiras de 

apoio sociais, e barreiras à nível do provedor. 

Há provas insuficientes na literatura para fazer recomendações abrangentes sobre as estratégias para aumentar 

a aceitação da cirurgia de TT. Um estudo realizado na Gâmbia mostrou que a prestação de serviços cirúrgicos 

grátis ao nível das aldeias está associada com o aumento da captação de cirurgias.50 No entanto, o fornecimento 

de cirurgia ao nível das aldeias é associado com o aumento do custo de prestação de serviços e representa um 

desafio para a esterilização ideal de instrumentos. 

A estratégia de promoção baseada em aldeia na Tanzânia usando professores e líderes comunitários para que os 

pacientes venham para os serviços nas unidades sanitárias existentes achou-se que fosse eficaz em aumentar a 

aceitação de cirurgias.51 Este estudo sugere que o uso de promoção da saúde ao nível das aldeias e investimento 

em prestadores de serviços iriam melhorar a aceitação de cirurgia de TT. 

Um estudo recente realizado na Etiópia, constatou que 86% das cirurgias feitas por TT IECWs foram realizadas 

durante as campanhas de sensibilização organizadas verticalmente e do número de cirurgias feitas em locais 

estáticos numa forma de atividade integrada foi muito baixa.21 O baixo número de cirurgias feitas em locais 

estáticos pode afetar a habilidade dos cirurgiões de TT e a qualidade de cirurgias fornecidas de forma negativa. 

Nos países híper- endêmicos como a Etiópia que têm uma acumulação enorme de TT, prestação de serviços de 

forma integrada só não é a melhor solução. Pode ser interessante para estudar se em condições como prestação 

de cirurgia de TT por uma equipa altamente formada e qualificada de cirurgiões de TT que viajam para fazer a 

cirurgia de alta qualidade em campanhas de divulgação poderia resultar em um aumento da aceitação . 

Amir Bedri Kello 

 



 



 

Anexo B: Programa de Reunião 

Segunda-feira 30 janeiro de 2012: diretrizes para tratamento cirúrgico 

Presidente: Amir Bedri Kello 

Facilitador / Registrador: Matthew Burton 

Sincronização   Tópico         Panorama da 
discussão   

Pontos de discussão / Perguntas 

09:00 Boas vindas & 
Apresentações 

Paul Courtright 
Matthew Burton 

 

Diretrizes da 
OMS 

   

09:15 1.1. Quais são as 
atuais diretrizes 
de gestão TT da 
OMS? 

Silvio Mariotti Clarificação da definição actual de TT da OMS para (a) 
levantamentos, (b) indicações para cirurgia  
Quais são os procedimentos recomendados? 

Padrões de 
doenças 

   

09:30 1.2. O que 
significa doença 
TT para as 
populações 
endêmicas? 

Saul Rajak Que leque de doenças a TT inclui?  
Podemos desenvolver uma definição clínica mais 
estreita para a TT? 
É preciso distinguir entre aquelas com e sem 
entrópio? 

Técnica 
Cirúrgica 

   

10:15 1.3. 
Procedimentos 
Cirúrgicos 

Amir Bedri Em contextos de prestação de serviços de rotina, há 
evidência suficiente para optar um dos 
procedimentos recomendados pela OMS em 
detrimento de outro? 
Quais são os dados que mostram que os 
procedimentos actuais recomendados pela OMS são 
melhores do que as alternativos? 

11:00 Intervalo   
11:15 1.4. Tratando TT 

recorrente dentro 
do programa de 
controlo do 
tracoma 

Essam el 
Toukhy 

Quais são as recomendações atuais de como a 
recorrência deve ser gerida? 
Existem considerações técnicas especiais? 
Quem / Como isso deve ser gerido nos programas? 

Reduzindo    

Direita: O acompanhamento pós-cirúrgico é fundamental para garantir o atendimento de qualidade e 

satisfação do paciente. Durante a visita de acompanhamento, os cirurgiões podem identificar triquíase pós-

operatória e outras doenças ou complicações. 

Crédito da foto: O  Centro Carter / Aryc W. Mosher 



triquíase 
recorrente 
12:00 1.5. 

Melhoramento da 
técnica cirúrgica  

Emily Gower Existem modificações técnicas que mostram 
esperança para redução de complicações e 
antecipação de falha cirúrgica? 
Existem estudos específicos que precisam ser feitas? 
Podemos concordar uma abordagem para uma 
comunicação padronizadade TT falha / recorrência 
(subdividir 0-6 meses e> 6meses)? 

13:00 Almoço   

14:00 1.6. Antibióticos 
pós-operatórios  

Sheila West Qual é o lugar dos antibióticos pós-operatório nos 
programas cirurgia? 

14:30 1.7. Suturas Saul Rajak Qual é o lugar de suturas absorvíveis nos programas 
de cirurgia de TT? 

15:00 Intervalo   
15:30 1.8. Indicação 

para cirurgia de TT 

Saul Rajak Dadas as cargas e condições do campo, quais são as 
indicações práticas para a cirurgia de TT? 
Qual é a evidência de que todos os casos precisam de 
operação? 
Como é que os casos leves, sem entrópio devem ser 
gerenciados? 

16:30 Conclusões 
principais & 
prioridades de 
pesquisa 
 

  

 

Terça-feira 31 janeiro de 2012: Qualidade Cirúrgica 

Presidente: Sheila West 

Facilitador / Registador: Paul Emerson 

Sincronização  Tópico Panorama 
da 
discussão 

Pontos de discussão / Perguntas 

09:00 Boas vindas & 
Apresentações 

Paul 
Courtright 

 

09:20 2.1. Resumo do 1 º dia Matthew 
Burton 

 

Resultados de 
cirurgia 

   

09:40 2.2. Revisão das atuais 
diretrizes de formação e 
certificação da OMS  

Silvio Mariotti  

 2.3. Padrões para 
resultados 

Emily Gower Podemos acordar uma definição padrão dos 
resultados (clínicos e limites)? 



Quais são os resultados aceitáveis? 
E sobre os aspectos cosméticos da cirurgia? 
Será que estes variam bastante entre 
procedimento? 
Perspectiva dos pacientes? 

 2.4. Dados actuais sobre 
a pesquisa e os 
resultados 
programáticos 

Sheila West Como estamos indo contra estas medidas? 
Qual é a evidência da variação inter-cirurgião? 

10:45 

 
Intervalo   

Formação     
11:15 2.5. Seleção de cirurgiões 

estagiários  

Amir Bedri Que tipos de funcionários de saúde devem ser 
formados para cirurgia de TT? 
O que está realmente acontecendo - temos 
uma visão global sobre este assunto? 
Como é que vamos selecioná-los no momento? 
Que critérios ou qualidades são importantes? 
Deve haver um teste de aptidão prática antes 
da seleção? 

12:00 2.6. Programas de 
formação  

Paul 
Emerson & 
Chad 
MacArthur 

Quais são os vários modelos? 
Quem faz a formação? Quem forma os 
formadores? 
Quais são as principais características de um 
bom programa de formação, incluindo 
experiências práticas? 
Qual é a evidência que isto está relacionado 
com os resultados? 
Os programas de formação tem as 
"ferramentas" necessárias para garantir bons 
resultados? 
Avaliação pós-formação? 

12:45 Almoço   

Supervisão & 
Auditoria 

   

13:30 2.7. Supervisão de 
cirurgiões não médico  

Keith 
Waddell 

Quais são os componentes-chave na supervisão 
da realização uma cirurgia de TT feito por 
cirurgião não oftalmologista? 
Quem deve ser supervisor e que autoridade 
eles precisam ser efetivo? 

14:30 2.8. Auditoria cirúrgico & 
Qualidade 

Teshome 
Gebre & 
Alemayehu 
Sisay 

Qual é o padrão mínimo para o 
acompanhamento dos resultados nos 
programas? 
Quais são as recomendações atuais para as 
auditorias cirúrgicas? 
Quais são as estratégias de auditoria práticas / 
confiáveis? 
O que você faz com os resultados? 



Como é que a cultura de qualidade pode ser 
promovida em um programa de cirurgia de TT? 

15:30 Intervalo   
16:00 Conclusões & pesquisa   

 

 

Quarta-feira 01 de fevereiro de 2012: Resultado cirúrgica e aceitação 

Presidente: Alemayehu Sisay 

Facilitador / Registador: Paul Courtright 

Sincronização  Tópico Panorama de 
discussão  

Pontos de discussão / Perguntas 

09:00 3.1. Estimativas 
actual da OMS de 
acumulação de TT e 
atividade cirúrgica  

Silvio Mariotti  

09:30 3.2. Modelos de 
prestação de 
serviços 

Paul Emerson Podemos definir um modelo ideal de prestação 
de serviços? 
Que factores são utilizados para determinar os 
modelos de prestação de serviços actualmente? 
Quais são os modelos atuais que aparentam 
garantir o acesso à cirurgia pela maioria dos 
pacientes de TT? 
Quais os modelos de prestação de serviços que 
são usados e como é que se comparam em 
termos de resultados? 
Como os modelos de prestação de serviços irão 
precisar mudar como prevalência de mudanças 
de TT? 
Qual é o custo para fornecer o serviço em 
diferentes maneiras? 

10:30 Intervalo   

Produtividade    
11:00 3.3. Determinantes 

de atritos e de 
resultados de 
cirurgiões de TT 
(incluindo 
instrumentos & 
consumíveis) 

Paul Courtright 
& Susan 
Lewallen 

Qual nível de produtividade é necessário para 
resolver a acumulação actual? 
Quais são os actuais níveis de produtividade dos 
cirurgiões? 
Quanto atritos dos cirurgiões está lá? 
Quais são os principais obstáculos para a alta 
produtividade? 
O que sabemos sobre a eficiência e eficácia do 
alcance cirúrgico? 
Quais são as estratégias para superar esses 
obstáculos? 



Quais são os melhores sistemas para assegurar 
que os cirurgiões tenham acesso aos 
instrumentos e consumíveis? 

 Conclusões & 
prioridades de 
pesquisa 

  

12:30 Almoço   

Captação 
cirúrgico 

   

13:30 3.4. Razões para não 
receber cirurgia 

Matthew Burton Quais são as principais barreiras? 
Será que variam por região? 
Qual é a proporção real de pacientes de triquíase 
que independente do que façamos, vão continuar 
a recusar a cirurgia? 

14:30 3.5. Estratégias para 
aumentar a 
aceitação 
 

 

Amir Bedri Como é que as barreiras podem ser resolvidas 
eficazmente? 
Como é que os programas identificam as pessoas 
que necessitam dos serviços? 
Temos evidências suficientes para recomendar 
estratégias específicas para melhorar a aceitação 
de cirurgia de triquíase? 

Conclusões & 
Prioridades de 
Pesquisa 

   

15:30 Intervalo   

16:00 Resumo e análise de 
conclusões 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Compreendendo a cultural e as barreiras da especificidade da comunidade que 

impedem que casos de triquíase procurem cirurgia pode facilitar a aceitação 

cirúrgica. As mulheres enfrentam maior risco de triquíase do que os homens e as 

campanhas cirúrgicas podem especificamente focar estes grupos. 

Crédito da foto: O Centro Carter / Aryc W. Mosher 
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