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O último exame do Tracoma em Nepal: Bishal Dhakal, 
Trachoma Grader, examina o olho de Jyoti Rayamajhi, uma 
voluntária de saúde comunitária. Foto: RTI International/ 
Nabin Baral

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

O conjunto de kits de ferramentas de transição inclui:

n     O planeamento de transição dos serviços de gestão  
de triquíase

n     Planeamento de Transição para Administração em 
Massa do Zithromax® 

n     Planeamento de transição Limpeza facial e Melhoria 
ambiental

Esses kits de ferramentas podem ser usados de várias 
maneiras: (i) como um guia de planeamento passo por 
passo (ii) como uma lista de verificação para assegurar 
que o planeamento está no caminho certo (iii) como 
um documento de referência sobre os principais 
componentes do planeamento e (iv) para engajar 
parceiros de não-tracoma no planeamento e entrega de 
actividades de transição. 
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A eliminação do tracoma como um problema de saúde 
pública tem três critérios que são: (1) a prevalência de 
inflamação tracomatosa—folicular nos menores de 1 a 9 
anos de idade de <5%, mantida por pelo menos dois anos, 
na ausência da pressão de administração em massa de 
antibiótico, em cada distrito anteriormente endémico; (2) 
a prevalência de triquíase tracomatosa (TT) desconhecida 
para o sistema de saúde em indivíduos com ≥15 anos de 
idade de <0.2% em cada distrito anteriormente endémico; 
e (3) evidências por escrito de que o sistema de saúde 
é capaz de identificar e gerenciar casos de incidentes 
de TT, usando estratégias definidas, com evidências 
de recursos financeiros apropriados para implementar 
essas estratégias. Os critérios (2) e (3) são pertinentes ao 
documento actual.

Quando um impacto, vigilância ou apenas avaliação de TT 
indica que a prevalência do distrito está abaixo do limiar 
de eliminação de TT, os serviços de detecção e divulgação 
podem ser descontinuados.  Em vez de encontrar casos 
e tratá-los durante campanhas apoiadas por parceiros 
externos, os serviços contínuos de tratamento de TT (para 
casos pós-operatórios ou incidentes), e quaisquer casos 
restantes seriam fornecidos através de serviços de rotina 
de cuidados de saúde ocular oferecidos nas clínicas de 
saúde distritais. Este sistema é necessário para cumprir os 
requisitos do critério (3) para validação da eliminação.

As ONGs parceiras desempenham um papel importante 
na assistência às comunidades e autoridades distritais, 
regionais e nacionais na preparação da gestão de TT a 
ser realizada através de serviços de rotina de cuidados 
de saúde ocular, uma vez alcançado o limiar da OMS de 

1  Em janeiro de 2014, no início de um movimento cirúrgico global destinado a realinhar as partes interessadas numa abordagem estruturada para o 
fortalecimento dos sistemas cirúrgicos, o Dr. Jim Kim, Presidente do Grupo Banco Mundial, desafiou a Comissão Lancet sobre a Cirurgia Global (LCoGS) a 
desenvolver consensos, com base em indicadores e metas com limite de tempo para acompanhar o progresso. Em abril de 2015, a Comissão recomendou 
seis indicadores principais para avaliar a força dos sistemas cirúrgico e de anestesia. Quando esses indicadores são considerados conjuntamente, eles servem 
como proxies básicos do funcionamento do sistema de saúde cirúrgico. https://gh.bmj.com/content/2/2/e000265#ref-3 

2  A resolução das Nações Unidas sobre a cobertura Universal de Saúde foi aprovada por unanimidade na Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 12 de 
dezembro de 2012.  Destaca a saúde como um elemento essencial do desenvolvimento internacional. A resolução apela os governos a providenciarem 
a todas as pessoas o acesso a serviços de saúde acessíveis e de qualidade - isso inclui a gestão da TT.  Reconhece o papel da saúde na consecução dos 
objectivos de desenvolvimento internacional e apela aos países, à sociedade civil e às organizações internacionais para que incluam a cobertura universal de 
saúde na agenda do desenvolvimento internacional.

eliminação da TT. O desenvolvimento da capacidade local, 
integração e institucionalização dos serviços de TT de 
qualidade como parte integrante da saúde ocular deve 
começar o mais cedo possível (de preferência na fase de 
concepção) e continuar ao longo do programa. 

Vincular a eliminação do tracoma a objectivos de 
desenvolvimento mais amplos: As actividades do 
programa e o planeamento e execução da transição 
das responsabilidades cirúrgicas do TT para o sistema 
nacional de saúde, contribuirão directamente para os 
Objectivos da Cirurgia Global 2030,1 além de promover 
a Cobertura Universal de Saúde (UHC) por meio de 
qualidade, disponibilidade, acessibilidade e prontidão para 
a cirurgia2. O trabalho efectivo de transição, contribuirá 
directamente para os indicadores 1, 2, 3, 5, e 6 da Meta 
Global de Cirurgia e abaixo:

1.  Acesso à cirurgia essencial oportuna: a acessibilidade 
geográfica das instalações cirúrgicas.

2.  Densidade da força de trabalho cirúrgica especializada: 
a densidade de provedores cirúrgicos especializados 
(cirurgiões, anestesistas e obstetras).

3.  Volume cirúrgico: o número de procedimentos 
cirúrgicos fornecidos por 100.000 habitantes.

4. Taxas de mortalidade perioperatórias

5.  Risco de despesas empobrecedoras: o risco de 
despesas empobrecedoras quando é necessária uma 
cirurgia.

6.  Risco de despesas catastróficas: o risco de despesas 
catastróficas quando é necessária uma cirurgia.

Contexto
A Aliança Global para a Eliminação do Tracoma (GET2020) estabeleceu o ano de 2020, como a data 
limite para a eliminação do tracoma como problema de saúde pública, no primeiro encontro científico 
global em junho de 1996. 
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Passo 1: Nível nacional: Comunicação Avançada 
que Provoca o Planeamento de Transição ao 
Nível do Distrito
De preferência, o processo de “transição” pode começar 
ao mesmo tempo que um programa de tracoma é lançado. 
Enquanto o Ministério da Saúde está empenhado em 
melhorar o apoio de vários parceiros de implementação 
para abordar todos os aspectos da estratégia SAFE, 
esforços poderiam ser feitos para desenvolver 
cronogramas e processos que definiriam quando e como 
o Ministério da Saúde (e outros ministérios) poderiam 
absorver completamente ambos os aspectos financeiros 
e logísticos do programa.  Muitos programas nacionais 
estão bem encaminhados para a eliminação, enquanto 
outros já cruzaram a linha ou seja já alcançaram o seu alvo.  
Assim, um processo de transição precisa ser uma discussão 
facilitada e personalizada para a posição actual de cada 
país.

O MISAU, com a assistência de outros ministérios e partes 
interessadas, deve considerar a realização de uma reunião 
a nível nacional para avaliar o estado actual da integração 
da TT, explorando o seguinte:  

a.  Quais as actividades relacionadas à gestão de TT já 
estão integradas ao sistema de saúde?

b.  Quais actividades, actualmente em andamento, 
precisarão ser mantidas após a validação e por qual 
período de tempo?

c.  Quais instituições/agências cada uma dessas 
actividades desejadas seria responsável e mantida?

d.  Quais actividades adicionais actualmente não (ou 
nunca) precisam ser reintroduzidas e apoiadas em um 
programa totalmente transferido?

e.  Quais novas partes interessadas (adicionais) poderiam 
ser contratadas para realizar algumas dessas 
actividades? 

Essa reunião também deve ser usada para informar 
os principais interessados sobre os componentes do 
planeamento da transição, garantir que todos tenham 
os vários modelos e o rascunho da ficha informativa 
e fornecer orientação sobre como proceder no nível 
regional/distrital.

O planeamento para a transição formal deve ser 
organizado em estreita colaboração com os serviços 
gerais de saúde ocular a nível nacional, com o 
microplaneamento e a implementação levados a cabo 
distrito por distrito/região por região. É necessária uma 
orientação nacional. Uma comunicação clara do nível 
nacional para o nível regional e distrital, provavelmente 
levará a uma maior priorização dessa actividade. Como é 
provável que haja diferenças contextuais, a comunicação 
distrito por distrito/região por região, a nível nacional, 
deve servir como guia e ser adaptada quando necessário.

As autoridades distritais, regionais e nacionais precisam 
ter o conhecimento e as evidências necessárias sobre 
a eliminação do tracoma para garantir uma transição 
suave.

Informações Adicionais e Considerações: A realização 
da eliminação do tracoma no nível distrital precisa ser 
comemorada.  Dito isto, a eliminação pode não ser uma 
eliminação “definitiva”; manter a eliminação através 
de serviços gerais de saúde ocular fortes e apoio a 
transição através do desenvolvimento de capacidades 
locais, integração e institucionalização requer advocacia, 
recursos e comunicação. É essencial uma comunicação 
clara para todas as partes interessadas.

Passos para o planeamento

Recomenda-se que o “planeamento de transição” 
seja incorporado durante o desenvolvimento do Plano 
Nacional de Acção do Tracoma. Os países que não 
possuem um plano de transição detalhado, devem iniciar 
o processo de desenvolvimento de um plano o mais 

rápido possível. É essencial envolver a direcção/unidade 
de atendimento ocular do MISAU no planeamento.  Os 
passos a seguir irão guiar os Ministérios e as ONGs 
parceiras nas actividades essenciais para apoiar uma 
transição bem-sucedida.
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Decisões de Planeamento / 
Actividades Sugeridas

Documentos 
comprovativos

Responsável Data Planeada 
para Conclusão

Status Comentários

1.  Realizar reuniões a nível 
nacional com as principais 
partes interessadas, para 
revisar o planeamento da 
transição e explorar as 
possíveis abordagens para o 
planeamento da transição, 
considerando o contexto nos 
níveis regional e distrital. 

 Directrizes de 
validação da 
OMS; Prevenção 
nacional da 
cegueira ou 
plano(s) de 
cuidados de 
saúde ocular

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

Dados de 
prevalência a 
nível distrital

Documentação 
de suporte a 
nível distrital 
referente aos 
serviços históricos 
de gestão de 
TT entregues, 
contribuições 
e resultados 
alcançados

Datas planeadas 
para a próxima 
pesquisa de 
prevalência

MISAU 
Nacional com 
assistência 
do Parceiro 
Coordenador

3.  Assistir (conforme indicado) 
com a organização de uma 
reunião de planeamento 
de transição ao nível do 
distrito com todas as partes 
interessadas relevantes. 

Veja o Anexo 1 para sugestão 
do projecto de agenda

4.  Determinar se seria 
apropriado incluir a TT 
no sistema de vigilância 
nacional ou no HMIS.

Passo 2: Planificação ao Nível Distrital para a 
Prestação de Serviços de Gestão de TT, através 
do Sistema de Rotina de Cuidados de Saúde 
Ocular (ou outros sistemas definidos pelo 
MISAU)
O plano de transição a nível distrital estabelece como é 
que o pessoal existente, os instrumentos e as actividades 
de cuidados de saúde ocular (de rotina) serão utilizados 

Tabela 1

para continuar a fornecer a gestão de TT – desde 
a identificação/encaminhamento até a gestão de 
processos, incluindo o acompanhamento. A monitoria 
e o relato através dos sistemas existentes para o nível 
nacional também precisarão continuar, mesmo depois 
que o limiar de eliminação da OMS tiver sido alcançado.  
Embora se reconheça que cada plano de transição a 
nível distrital irá basear-se no contexto local, o plano de 
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Decisões de Planeamento / Actividades 
Sugeridas

Responsável Data 
Planeada 
para 
Conclusão

Status Comentários

1.  Realizar uma avaliação dos serviços de 
cuidados oculares (de rotina) ao nível do 
distrito (para ajudar os serviços de TT a 
incorporar nas actividades de cuidados 
oculares de rotina).

Veja o Anexo 2 para sugestão do projecto de 
agenda

2.  Criar uma lista de pessoas que se recusaram 
a cirurgia no ano passado.  Se a TT estiver 
abaixo do limiar da OMS para eliminação 
(0,2% na faixa etária de 15 anos e acima), o 
número de novos casos provavelmente será 
pequeno; ainda assim, espera-se ter 20 ou 
mais pessoas por ano para se apresentarem 
para a cirurgia.  Usar esses números para 
estimar as necessidades de consumíveis. 

3.  Fazer um balanço dos consumíveis restantes 
do programa de divulgação activa; pode 
haver necessidade de transferir alguns 
instrumentos e consumíveis para os 
distritos com suprimentos inadequados.

Tabela 2

transição deve incluir, mas não se limitar a, o seguinte 
e os planos devem ser desenvolvidos com as pessoas 
responsáveis pelo sistema acordado para provisão de 
serviços de TT:

1.  Listagem de pessoal da equipe cirúrgica treinado e 
experiente – e onde eles estão localizados – no seio do 
distrito (ou que possa fornecer serviços para o distrito);

2.  Identificação de sites primários para fornecer serviços 
de gestão de TT;

3.  Inventário de equipamentos cirúrgicos, instrumentação 
e consumíveis em cada local primário para serviços de 
gestão de TT;

4. Processo acordado para:

 ✓  Identificação e aconselhamento de casos de TT;

 ✓  Planeamento da prestação de serviços de TT;

 ✓   Casos referentes a tratamento especializado  
(TT pós-operatório, TT de pálpebra inferior, TT em 
menores de 15 anos, etc);

 ✓   apoio logístico a pacientes identificados com TT 
(para receber serviços e acompanhamento pós-
operatório), se necessário;

 ✓   supervisão de apoio a cirurgiões de TT e equipes 
cirúrgicas;

 ✓   aprimoramento de habilidades na busca e 
fornecimento de serviços de gestão de TT, se 
necessário.

 ✓   Acompanhamento pós-operatório de TT, incluindo 
avaliação dos resultados cirúrgicos; e

 ✓   Captura de dados e relatórios de TT, incluindo o 
acompanhamento pós-operatório para avaliar os 
resultados cirúrgicos.

Tabela continua na página seguinte
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Decisões de Planeamento / Actividades 
Sugeridas

Responsável Data 
Planeada 
para 
Conclusão

Status Comentários

4.  Determinar situações em que poderia ser 
usada uma equipe cirúrgica visitante.

5.   Determinar a organização de serviços 
estáticos (por exemplo, dias específicos para 
cirurgia ou sob demanda?) 

6.  Determinar como as habilidades do cirurgião 
de TT serão mantidas .

7.  Como é que a supervisão de apoio será 
fornecida aos cirurgiões de TT?  Determinar 
se a auditoria cirúrgica (por supervisores) de 
cirurgiões de TT seleccionados será realizada; 
se for realizada, criar um calendário.

8.  Determinar a gestão de TT no pós-
operatório ou a TT da pálpebra inferior e 
criar um mecanismo pelo qual as pessoas 
identificadas com TT pós-operatório ou TT da 
pálpebra inferior, sejam encaminhadas para 
tratamento especializado.

9.  Determinar como é que o acompanhamento 
de rotina será organizado (em locais estáticos 
ou por outros métodos) e se forem serviços 
(por exemplo, transporte) serão fornecidos 
para que os pacientes recebam a gestão de TT.

10.  Determinar (se indicado) qual será o(s) 
método(s) mais eficaz(es) e eficiente(s) para 
informar os pacientes sobre onde podem 
obter os serviços.

11.  Fornecer informações (apostilas) sobre TT e 
encaminhamento, aos profissionais de saúde, 
se for necessário  

12.  Se forem planeados atendimentos de 
cuidados se saúde ocular de rotina, 
determinar como os pacientes com TT serão 
identificados e gerenciados dentro dessas 
proximidades.

13.  Determinar como é que as necessidades 
de consumíveis e instrumentos serão 
incorporadas no sistema de aquisição de 
suprimentos médicos do distrito.

Tabela 2 (continuação)
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Passo 3: Planear a colheita de dados no campo, 
relatórios e análises para informar a tomada de 
decisões
Uma transição bem-sucedida deve levar à validação da 
eliminação de TT e à confiança de que todos os pacientes 
com TT estão a ser gerenciados adequadamente. Por 
essa razão, a documentação e relatórios cuidadosos são 
essenciais. A documentação dos serviços prestados (pós-
eliminação) é fundamental para a preparação do dossier 
nacional e para identificar quaisquer problemas.

Decisões de Planeamento / Actividades 
Sugeridas

Responsável Data 
Planeada 
para 
Conclusão

Status Comentários

1.  Revisão das ferramentas e sistemas 
actuais de recolha de dados; rever, 
conforme necessário.

2.  Fornecer, se necessário, capacidade para 
o pessoal de saúde relevante sobre os 
dados a serem recolhidos, os motivos da 
recolha e como os dados serão usados.

3.  Determinar onde os registos cirúrgicos 
de TT serão guardados.

4.  Determinar como é que as informações 
sobre casos identificados e 
encaminhados serão comunicadas às 
autoridades de saúde relevantes.

5.  Garantir que o fluxo de dados e a 
compilação continuem a nível nacional.

Formadores e um residente local  discutem sobre o Tropical 
Data durante uma prática no campo. Foto: Shea Flynn/
International Trachoma Initiative

Tabela 3
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Anexo 1. Sugestão de Agenda na Reunião Inicial de 
Planeamento de Transição ao Nível Distrital
n     Visão geral das directrizes da OMS para a eliminação 

do tracoma como um problema de saúde pública (e o 
conceito de transição para a gestão através de serviços 
clínicos de rotina).

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

n     História recente de actividades (últimos 3 anos).

n     Discutir a probabilidade e o número de incidentes, 
casos restantes e recorrentes – pessoas para perceber 
a natureza da doença.

n     Discutir o plano nacional de como os serviços de TT 
devem ser integrados aos cuidados gerais de saúde 
ocular ou outros sistemas do MISAU e, em seguida, 
discutir como ele pode ser realizado a nível distrital.

n     Identificar a pessoa responsável pelos serviços de 
tracoma em todos os níveis administrativos relevantes 
(distrital, regional e nacional).

n     Confirmar os papéis e responsabilidades nacionais 
em todos os níveis administrativos – das autoridades 
nacionais às autoridades distritais em comunicação 
com as autoridades distritais.

n     Revisar o dossier de Eliminação Nacional e como é que 
o trabalho do distrito contribui para isso.

n     Concordar com os aspectos que precisam ser revisados 
e planear a avaliação do serviço ao nível distrital. Estes 
incluirão:

— Identificação do(s) sítio(s) cirúrgico(s);

—  Recursos disponíveis em cada distrito 
(particularmente cirurgiões oftalmologistas de 
TT competentes, e supervisores, consumíveis e 
instrumentos); 

—  Determinar se é necessária alguma capacitação 
e desenvolver estratégias para o fortalecimento 
sistemático e, quando necessário, voltado ao sistema 
de saúde ocular (incluindo alocação adequada de 
orçamento);

—  Confirmar a recolha de dados e procedimentos de 
relatórios totalmente integrados ao HIS em todos os 
níveis;

—  Revisar a capacidade do sistema de saúde para 
transporte ou ligações a qualquer sistema de 
transporte em vigor para pacientes com catarata e 
comunicar o plano de transporte para os provedores 
de saúde relevantes.

n     Planos para reconhecimento de sucesso distrital/
regional/nacional focalizados para alcançar a 
eliminação.
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Anexo 2: Lista de verificação para avaliação de serviços 
oftalmológicos para incorporar os serviços de TT
A lista de verificação abaixo reflecte os recursos típicos necessários para poder oferecer serviços de gestão de TT.  
Presume-se que esses recursos façam parte – e/ou possam ser facilmente acessados – pelos serviços de atendimento 
oftalmológico de rotina no nível distrital.

Item Unidade de saúde  
(não-cirúrgica)

S/N? Local /estabelecimento da cirurgia S/N?

Funcionários Funcionários principais 
das unidades de saúde 
(um ou mais que são 
capazes de identificar a 
triquíase)

Cirurgiões oftalmológicos competentes em cirurgia de TT

Equipamento 
(para estar 
disponível no 
seio do distrito)

n     Lupa para auxiliar no 
exame das pálpebras

Conjuntos cirúrgicos de cirurgia de TT da pálpebra (para incluir: 

n     Um número de conjuntos completos de instrumentos de 
cirurgia de TT adequado e em funcionamento; se forem 
conjuntos parciais, identificar os itens em falta e garantir a 
disponibilidade de grampos BLTR/placas de Trabut (conforme 
a técnica preferida). 

n     Desenvolver um plano e orçamento para substituição.

n     Lanternas para 
examinar as 
pálpebras

n     2.5 x lupas para cirurgia

n     Boa iluminação na sala de operações

n     Equipamento de esterilização (ou seja, fogão e recipiente de 
esterilização)

Consumíveis Pomada oftálmica de 
tetraciclina e/ou colírio 
de azitromicina local 
(ambos fazem parte da 
lista de medicamentos 
essenciais da OMS)

Consumíveis para cirurgia ocular para incluir suficiente:

n     Gaze

n     Algodão

n     Sutura (4/0 de seda ou 5/0 Vicryl com agulha de corte  de 
círculo reverso de 3/8

n     Lâmina cirúrgica N0 15

n     Seringa 5cc com agulha

n     Iodo povidona

n     Solução de álcool 70%

n     Máscaras cirúrgicas

n     Luvas cirúrgicas esterilizadas (tamanhos 6-8)

n     Batas cirúrgicas com orifício de 6cm x 6cm

n     Cintas de zinco

n     Toucas de cirurgiões

 Pós-OP:

n     Comprimidos de paracetamol

n     Pomada oftálmica de tetraciclina, ou
— Colírio de AZM, ou
— Comprimidos de Zithromax

Registos n     Registo do OPD

n     Documentos de 
referência

n     Registo do OPD

n     Registo de operações

n     Relatórios sobre cirurgia ocular (Pálpebra)/dados para incluir 
a cirurgia de TT no distrito HIS 

Fortalecimento 
da capacidade

n     Nível do sistema n     Treinamento em cirurgia da Pálpebra, supervisão de apoio e 
M&A (incluindo cirurgia de TT)  



www.trachomacoalition.org  |  trachomacoalition@gmail.com

Kongwa Trachoma Project
Mradi wa macho

Membros do CICT no momento da publicação:Coalizão Internacional para 
o Controle do Tracoma 
(CICT) 

VISÃO:  
Eliminação Global do 
Tracoma como um problema 
de saúde pública até 2020..

MISSÃO: 
Actuar como um catalizador 
para a implementação da 
estrategia SAFE em apoio 
aos programas de controle 
do tracoma nos países 
endémicos. 

A CICT tem uma participação 
altamente comprometida 
e profissional de múltiplas 
partes interessadas, 
incluindo Desenvolvimento 
Não-Governamental, 
doadores, organizações do 
sector privado e pesquisa,/
instituições académicas que 
demonstrem compromisso 
com o GET2020 e a 
estrategia SAFE endossada 
pela OMS.

Observadores do CICT no momento da publicação:


