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1.  Antecedentes 
 
1.1   O tracoma causa cegueira através de infecção repetida da conjuntiva por Chlamydia 
trachomatis (1). Para eliminar o tracoma como um problema de saúde pública (2), a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o uso da estratégia SAFE (isto é, s 
cirurgia para a doença em estado avançado; administração em massa de antibióticos para 
tratar a infeção por C. trachomatis; e higiene facial e melhoria ambiental para reduzir a 
transmissão) (3). Os guiões atuais (2006) (4) sobre a implementação dos componentes de 
A, F e E baseiam-se na prevalência do sinal da “inflamação tracomatosa—folicular”, ou TF 
(5), nas crianças de 1–9 anos de idade. 
 
1.2   À medida que a prevalência de TF nas crianças de 1–9-anos de idade voltada ao 
limiar de eliminação de 5% diminui, também diminui o valor positivo de previsão de TF para 
a infeção conjuntival da C. trachomatis nos níveis individual e comunitário(6–9). 
Consequentemente, a implementação de intervenções contra o tracoma (particularmente a 
administração em massa de antibióticos1) poderia, em alguns contextos, continuar por mais 
tempo do que o necessário, para alcançar os objetivos da saúde pública relacionados ao 
tracoma. 
 
1.3   Uma outra consequência da diminuição da prevalência da TF nas crianças de 1–9-
anos de idade é que torna-se progressivamente mais difícil treinar os graduadores para 
reconhecerem ou diagnosticar a TF (10, 11), e provar que eles próprios podem fazer o 
trabalho com precisão através de acordos de interações formais (12). 
 
1.4   O Estudo dos Indicadores Alternativos do Tracoma foi iniciado em 2014 para 
examinar, numa variedade de configurações, as relações entre a prevalência de TF no nível 
distrital e (i) a prevalência da infecção conjuntival C. trachomatis no nível distrital, e (ii) a 
prevalência de anticorpos contra antígenos derivados de C. trachomatisa a nível distrital, a 
fim de determinar se um ou ambos devem ser usados como adjuvantes ou alternativas para 
decidir se deve-se ou não parar a administração em massa de antibióticos em programas 
de eliminação do tracoma. Em parte, o estudo responde às recomendações feitas numa 
consulta técnica sobre a vigilância do tracoma em 2014 (13). 
 
1.5   O objetivo desta reunião foi realizar uma revisão objetiva e aberta dos dados 
gerados pelo estudo até à data, e considerar as implicações para a política global, e 
também planear mais trabalhos. A agenda da reunião é apresentada como Anexo 1. Os 
participantes estão listados no Anexo 2. 
 
 
2.  Avaliação do tracoma, testes de infecção e testes de anticorpos 
 
2.1   Nas discussões das vantagens e desvantagens do potencial uso programático dos 
testes para a infecção por C. trachomatis ou testes dos anticorpos de C. trachomatis (7, 8), 
muitas vezes assume-se implicitamente que (i) o método atual para caracterizar os 
requisitos de intervenção de uma população – nomeadamente o exame por graduadores 
treinados para observar a conjuntiva das crianças de 1 a 9 anos de idade, e detetar a 
presença ou ausência de TF – custa apenas o valor do trabalho de campo para fazer as 
pesquisas atuais (ii) enquanto implantar uma pesquisa adicionaria o custo das pesquisas 

                                                           
1 A promoção da saúde (para alcançar - entre outros objetivos - a higiene facial), a provisão de água potável e 
saneamento (para obter melhorias ambientais), pode ser vantajosa independentemente de o tracoma ser ou não 
um problema de saúde pública. 
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aos mesmos custos de trabalho de campo. Esta comparação é errada; treinar e certificar os 
graduadores em tracoma custa muito dinheiro, ou seja é caro. 
 
2.2   Entre dezembro de 2012 e janeiro de 2016, o projeto do mapeamento global do 
tracoma fez um treino padronizado de 611 equipes de campo para completar as pesquisas 
de prevalência do tracoma em 29 países (14). Cada equipe foi composta por uma equipe de 
um graduador e um registador. O treino consistiu de um programa padronizado intensivo de 
cinco dias (15). A prontidão dos graduadores aprendizes em fase de estágio para participar 
no trabalho de campo foi avaliada através de exercícios de acordos de interação, 
envolvendo exames de vista de 50 crianças, com as avaliações feitas por um instrutor dos 
graduadores com um certificado internacional usado como padrão de excelência; requeria-
se um índice de pontuação kappa de ≥ 0.70 para passar (12). A prontidão do registador 
graduador para participar no trabalho de campo foi avaliada através de um teste 
padronizado similar (12). Foram recolhidos dados sobre os custos do treino em 553 equipes 
de 17 países. Os custos incluídos na análise foram as ajudas de custo dos participantes, 
hospedagem, o aluguer do local para o treino, o aluguer de veículos, o combustível para o 
trabalho de campo e os materiais de treino; Os custos dos voos internacionais, as ajudas de 
custos para os treinadores internacionais, e os salários dos epidemiologistas foram 
incluídos nos custos globais de apoio em vez de custos de treino, porque não eram 
exclusivamente atribuíveis ao treino. O custo médio do treino foi de US$ 1953 por equipe 
(16), aproximadamente um quarto dos quais poderia ser atribuído ao treino dos 
graduadores aprendizes para diagnosticar com segurança a TF, e provarem que 
conseguem fazê-lo por si próprios. Cada equipe mapeou uma média de 1.2 unidades de 
avaliação das quais cada exame exigiu aproximadamente 1019 para as crianças de 1–9-
anos de idade (12). Isso se traduz em um custo de treino (excluindo custos de apoio 
internacional) no valor de US$ 0.39 por criança examinada com idades de 1–9-anos. Este 
custo provavelmente aumentará consideravelmente à medida que forem atingidos os 
limiares de eliminação de TF, devido à necessidade de transportar os graduadores 
aprendizes para lugares onde a TF ainda é predominante para facilitar o treino e o teste (10, 
11). 
 
2.3   Uma variedade de diferentes tipos de ensaios está disponível para detetar a infeção 
conjuntival C. trachomatis: microscopia utilizando Giemsa ou anticorpos fluorescentes, 
cultura, imunoensaio enzimático, hibridação de ácido nucleico e testes baseados em 
amplificação de ácido nucleico. Os últimos, que incluem testes comerciais e internos que 
empregam a reação em cadeia da polimerase (PCR), têm a maior sensibilidade e 
especificidade e, portanto, são os melhores testes para detectar C. trachomatis. O seu custo 
(geralmente US$ 8–16 por teste) pode de uma forma ser contido pela associação de 
amostras (17, 18), embora isso aumente o tempo de manuseio da amostra e pode reduzir a 
sensibilidade para detetar infecções de baixa carga. As crianças não gostam que alguem 
mexa na sua conjuntiva para retirar amostra. 
 
2.4   Uma variedade de tipos de ensaio está disponível para a detecção de anticorpos de 
antígenos de C. trachomatis no soro. O sangue pode ser recolhido por via de punção 
venosa ou picada no dedo e armazenado como sangue total, soro ou manchas de sangue 
seco em papel de filtro. Os testes podem ser conduzidos usando o ensaio de 
imunoabsorção enzimática (ELISA) (19), testes rápidos baseados em fluxo lateral (20, 21) 
ou imunoensaios baseados em grânulos (22–27); o último facilita testes de multiplexação, 
potencialmente permitindo a vigilância integrada para várias doenças diferentes feitos 
simultaneamente (28, 29). Estudos até à data mediram os anticorpos dirigidos contra os 
antígenos de C. trachomatis Pgp3 e CT694 (24). Acredita-se que as curvas de sero-
prevalência de anticorpos -C. trachomatis contra a idade nas crianças refletem a 
intensidade da transmissão de C. trachomatis ao longo do tempo. Infelizmente, nenhum 
teste atualmente disponível mede os anticorpos específicos para a exposição das 
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variedades do tracoma-associado (em oposição as infecções urogenitais-associadas) a C. 
trachomatis. Um estudo longitudinal de indivíduos numa comunidade de alta prevalência no 
distrito de Kongwa, República Unida da Tanzânia, não detectou sero-reversão em crianças 
de 1-6 anos de idade durante os 6 meses após o tratamento em massa por antibiótico (25). 
Em situações de baixa prevalência, aos 12 meses após o tratamento, 2-6% dos indivíduos 
de 1-9 anos de idade que previamente eram seropositivos são seronegativos. Pode haver 
uma associação entre a quantidade de anticorpo presente no soro na linha de base, e a 
probabilidade de sero-reversão. 
   
2.5   Atualmente não existem padrões internacionais de referência para realizar ou 
interpretar ensaios serológicos de C. trachomatis (19). 
 
 
3.  Dados do estudo dos indicadores alternativos do Tracoma 
 
3.1   Os dados disponíveis até à data estão resumidos na tabela abaixo. 
 
3,2.  Os dados de infecção e anticorpos foram recolhidos como complementos de 
pesquisa das atividades programadas do programa de eliminação do tracoma: pesquisas de 
linha de base na República Democrática Popular do Lao; pesquisas de impacto no Malawi e 
Uganda; e pesquisa de vigilância pré-validação na Gâmbia, Gana, Nepal e República Unida 
da Tanzânia.  
 
3.3   A prevalência de TF em crianças de 1 a 9 anos de idade foi inferior ao limiar de 
eliminação de 5% em todas as unidades de avaliação pesquisadas, com exceção de três no 
Malawi. 
 
3.4   Onde os dados foram disponíveis, a prevalência da positividade C. trachomatis 
conjuntival foi geralmente baixa, conforme determinada usando uma variedade de 
metodologias. Em apenas um lugar (Distrito de Kilosa na República Unida da Tanzânia) a 
prevalência de infecção excedeu 1%, e aqui foi ligeiramente acima 1%, em 1.1%.  Em 
Uganda, testes em agrupamentos mostrou 0% de infecção; estes foram repetidos como 
amostras individuais, e a prevalência de infecção permaneceu muito baixa em 0,3%.   
 
3.5   Foi realizado o teste ELISA para os anticorpos contra Pgp3 em laboratórios em 
Gana, Malawi e no Reino Unido. Os dados da Gâmbia, República Democrática Popular do 
Lao e do Uganda foram utilizados para avaliar diferentes metodologias, a fim de determinar 
os limiares para a seropositividade. O teste de ELISA feito em Gana será comparado com o 
teste de matriz de grânulos multiplex feito no Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
(CDC); O teste feito no CDC também avaliará as respostas de anticorpos contra outras 
doenças tropicais negligenciadas e doenças transmitidas pela água.   
 
3.6   Os atrasos significativos em alguns estudos dos sites resultaram de um lote 
defeituoso de consumíveis de laboratório, acesso inadequado a laboratórios 
adequadamente equipados, produção limitada de laboratório e outras restrições. 
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Tabela.  Dados disponíveis sobre o Estudo dos Indicadores Alternativos de Trachoma, agosto de 2016  
 

Local de estudo População de estudo  
Prevalência  

Inflamação tracomatosa—
folicular 

Infeção conjuntival 
de C. trachomatis Anticorpos de Anti-C. trachomatis 

Distritos de Agago e Pader, 
Uganda (pesquisa do 
impacto) 

2884 crianças de 1-9 anos de idade 
nos distritos pós-intervenção 

2.6%  
 

0.3% (Hologic Aptima 
CT) 

17.1% (anti-Pgp3, determinado pelo 
ELISA, metodologia de corte: modelo de 
mistura) 

República Democrática 
Popular do Lao (pesquisa de 
linha de base) 

951 crianças de 1–9 anos de idade em 
3 grupos de 3 aldeias de “potencial 
foco de crise”  (10)  

1.5%  ≥ 0.6% [3/14 crianças 
com TF; 1 criança 
com TF e 936 
crianças sem TF não 
testadas] (gota digital 
PCR) 

15.6% (anti-Pgp3, determinado pelo 
ELISA, metodologia de corte: modelo de 
mistura) 

Distritos de Chikwawa (C) e 
Mchinji (M), Malawi (pesquisa 
do impacto) 

6076 crianças de 1–9 anos de idade 
em 6 unidades de avaliação após três 
rodadas anuais de MDA de 
azitromicina de cobertura elevada 

4.7% em Chapananga (C) 
4.6% em Ngabu Ngokwe 
(C) 
4.4% em Kasisi (C) 
7.4% em Mkanda Gumba 
(M) 
6.0% em Luzi Kochilira (M) 
5.2% em Nkwazi (M) 

Ainda não há dados 
disponíveis devido ao 
atraso de 2 anos no 
processamento de 
amostras, causado 
pela falta de 
equipamento de 
laboratório no país 

13.6% em Chikwawa,  21.7% em Mchinji 
(anti-Pgp3, determinado pelo ELISA, 
metodologia de corte: modelo de mistura) 

Nove distritos do Gana 
(pesquisa de vigilância pré-
validação) 

12 098 de crianças de 1–9 anos de 
idade em 18 unidades de avaliação 

< 5% para cada uma das 18 
unidades de avaliação 

~ 0.1% das 2225 
amostras testadas até 
o momento (Cepheid 
GeneXpert) 

10.6% de 7056 pontos de sangue seco 
analisados até à data (anti-Pgp3, 
determinado pelo ELISA, método de corte: 
modelo de mistura); 3.5% das 4746 
amostras enviadas para o CDC (anti-Pgp3, 
imunoensaio multiplexado [bead-based 
immunoassay], metodologia de corte: ROC 
J-index) 

Distrito de Kilosa, República 
Unida da Tanzânia (pesquisa 
de vigilância pré-validação) 

1474 criancas de 1–9 anos de idade 
uma amostra aleatória simples de 
30/522 aldeias (22) 

0.4% 1.1% (Hologic Aptima 
Combo2) 

7.5% (anti-Pgp3, determinado pelo 
imunoensaio multiplexado [bead-based 
immunoassay], metodologia de corte: ROC 
J-index) 

Distritos de Dang e Dailekh, 
Nepal (pesquisas de vigilância 
pré-validação): 

2021 crianças de 1–9 anos de idade 
em 15-20 aldeias de cada distrito (30) 

0.1% em Dang, 0.2% em 
Dailekh 

< 1% (Cepheid 
GeneXpert) 

2% em crianças de 1–4-anos de idade 
(anti-Pgp3, determinado pelo imunoensaio 
multiplexado [bead-based immunoassay], 
metodologia de corte: ROC J-index) 

Região do Rio Inferior, 
Gâmbia (pesquisa de 
vigilância pré-validação) 

383 de crianças de 1–9 anos de idade 
em 20 áreas de enumeração 
selecionadas aleatoriamente 

1.8% em 2013 (31) < 1% (Roche 
Amplicor) em 2006 
(32) 

6.5% (anti-Pgp3, determinado pelo ELISA, 
metodologia de corte: modelo de mistura) 
em 2014 
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Região do Rio Superior, 
Gâmbia (pesquisa de 
vigilância pré-validação) 

359 de crianças de 1–9 anos de idade 
em 20 áreas de enumeração 
selecionadas aleatoriamente 

0.4% em 2013 (31) Não foram recolhidos 
dados 

6.1% (anti-Pgp3, determinado pelo ELISA, 
metodologia de corte: modelo de mistura) 
em 2014 

Distrito de Kongwa, República 
Unida da Tanzânia (pesquisa 
do impacto com 
acompanhamento) 

2111 de crianças de 1–9 anos de idade 
em 50 comunidades de enumeração 
selecionadas aleatoriamente 
acompanhadas por um ano  

5.2% 4.6% 30.9% (anti-Pgp3, determinado pelo 
imunoensaio multiplexado [bead-based 
immunoassay], metodologia de corte: ROC 
J-index);  taxa de seroconversão: 9.8%, 
taxa de sero-reversão: 6.4%  

ELISA, Ensaio de imunoabsorção enzimática; MDA, Administração em Massa de Medicamentos; PCR, reação em cadeia da polimerase; ROC, Característica de operação do 
receptor. 
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4.  Discussão e conclusões  
 
4.1   Ainda não existem informações suficientes sobre esta série de pesquisas, para tirar 
conclusões definitivas sobre o uso rotineiro de testes para identificar infecção quer por C. 
trachomatis ou por anticorpos de anti-C. trachomatis, para fins de tomada de decisão em 
programas de eliminação do tracoma. Parte dessa linhagem decorrente da incerteza quanto 
à verdadeira significância biológica do limiar de 5% de TF, para impedir a administração em 
massa de antibióticos ou definir o ressurgimento do tracoma. (Mesmo supondo que uma 
prevalência de TF de 5% marcou um verdadeiro ponto epidemiológico entre as populações 
em risco, de futuros incidentes de cegueira traqueomática e populações sem esse risco, a 
nossa capacidade de estimar a prevalência está sujeita a incerteza que pode ser medida e 
não é negligenciável.) 
 
4.2   Os indicadores clínicos alternativos ou complementares da intensidade de 
transmissão conjuntival de C. trachomatis (como a prevalência de inflamação 
traqueomatosa intensa (5)) não foram considerados como parte dos dados apresentados 
nesta reunião. Vários participantes consideraram que esses índices ainda podem jogar um 
papel, embora tenha sido observado que eles provavelmente apresentariam desvantagens 
semelhantes como estimativas da prevalência de TF, nomeadamente (i) dificuldades em 
encontrar um número suficiente de casos para treinar graduadores, (ii) dificuldades em 
encontrar um número suficiente de casos para provar que (em exercícios do acordo inter-
graduadores) os graduadores foram bem treinados e (iii) diminuição do valor preditivo 
positivo para a infecção conjuntival da C. trachomatis à medida em que se aproxima do 
ponto final de eliminação. 
 
4.3   Do mesmo modo, o uso da fotografia conjuntival não foi considerado em detalhes 
nesta reunião. Não foi realizada nenhuma avaliação formal do uso de fotografias para o 
diagnóstico remoto do tracoma ativo (33, 34) desde que ficou disponível a fotografia digital 
de alta resolução.  
 
4.4   A capacidade de laboratório em muitas áreas endémicas ao tracoma é inadequada. 
Isso causa atrasos no processamento das amostras em estudos como este, e atualmente 
seria problemático para os programas se fosse feita uma recomendação para adotar o uso 
de PCR ou serologia para o uso rotineiro do programa. Neste contexto, os ensaios (como os 
que utilizam a tecnologia de fluxo lateral) que podem ser realizados de forma confiável após 
o treino mínimo, são particularmente promissores. Também deve ser considerado o papel 
de um sistema internacional de garantia de qualidade, tomando em consideração os 
requisitos legais e as questões culturais nos países endémicos ao tracoma. 
 
4.5   Estudos até à data têm respostas de anticorpos dicotomizados como positivas ou 
negativas; Mais informações ainda podem ser obtidas considerando quantitativamente os 
títulos de anticorpos. 
 
4.6   A falta de um padrão de referência internacional para avaliar a seropositividade é 
limitante por várias razões. Primeiro, torna mais difícil estabelecer limites para a positividade 
- em outras palavras, para distinguir o sinal do ruído. Esta é uma questão crítica, ilustrada 
por uma comparação recente de diferentes metodologias para determinar o corte (19). Em 
Uganda por exemplo, o uso do índice-J da característica operativa do receptor (ROC) J-
index, resultou em uma prevalência estimada de seropositividade de 6.8%, enquanto que 
usando um modelo de mistura fixa a prevalência estimada foi de 17.1%. Um padrão de 
referência proporcionaria uma marca independente para resolver essa inconsistência, 
permitindo uma comparação mais clara entre os locais de estudo e um progresso mais 
rápido para a determinação dos limiares biologicamente importantes. Em segundo lugar, um 
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padrão de referência permitiria a comparação direta dos dados quantitativos obtidos nos 
ensaios do ELISA e os ensaios baseados em grânulos. Os dados quantitativos desses 
ensaios diferem com base na leitura do ensaio: Os dados da densidade óptica do ELISA 
refletem a quantidade de luz absorvida pela solução, enquanto os ensaios baseados em 
grânulos utilizam a deteção fluorescente. Um padrão de referência que poderia ser usado 
como controle interno permitiria a conversão da densidade óptica e visores fluorescentes 
para uma unidade comum, facilitando a comparação entre plataformas e laboratórios. Os 
dados do Estudo dos Indicadores Alternativos do Tracoma irão comparar os dados de 
seropositividade do ELISA gerados em Gana, aos dados das mesmas amostras executadas 
usando o imunoensaio multiplexado no CDC, mas as comparações serão limitadas pela 
falta de um padrão de referência. Finalmente, um padrão de referência ajudaria o controle 
de qualidade e o desenvolvimento de testes.  
 
 
5.  Recomendações 
 
5.1   Os dados existentes e os dados futuros desses estudos devem ser agrupados e 
avaliados por modelos com experiência em tracoma, a fim de extrair o máximo de 
informações possível, e avaliar como relacionar os índices de maneira significativa com 
base nos testes baseados em amplificação de ácidos nucleicos, ou anticorpos contra 
indicadores existentes. Este trabalho deve incluir o exame dos dados quantitativos de 
anticorpos em estudos longitudinais. A robustez de qualquer conclusão deve ser testada 
através da utilização de vários limiares diferentes, determinados por métodos diferentes. 
 
5.2   Assim que for praticável, os dados devidamente identificados devem ser 
disponibilizados em plataformas de dados colaborativos, a fim de incentivar as contribuições 
da mais ampla audiência do público científico. 
 
5.3   Os esforços para recolher dados primários devem continuar. Esses esforços devem 
se concentrar na recolha dos dados longitudinais através da avaliação em série das 
mesmas unidades de avaliação, e recolha de dados em países que já foram submetidos 
com sucesso à validação da eliminação do tracoma como um problema de saúde pública, 
onde as séries de estimativas bem documentadas da prevalência do tracoma ativo estão 
disponíveis. São necessárias as amostras recolhidas de indivíduos fora do grupo indicador-
chave, para caracterizar os padrões serológicos e de anticorpos a longo prazo. A OMS 
deveria desempenhar um papel no incentivo dos programas nacionais de eliminação do 
tracoma, para participar deste trabalho como pesquisa de implementação, aliado à 
condução rotineira de pesquisas de impacto e vigilância. 
 
5.4   É necessário um padrão de referência internacional para serologia. Um anticorpo 
humanizado recombinante contra Pgp3 deve ser encomendado pelo CDC. 
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Anexo 1. Agenda da reunião 

Quarta-feira, 31 de agosto de 2016 

Horário Tópico Oradores 
09:00–09:30 Boas vindas  

Apresentações 
Objetivo, resultados e contribuições da reunião 
Adoção da agenda 
Questões administrativas 

Anthony Solomon 
Patrick Lammie 
Pamela Mbabazi 
Patrick Lammie 
Anthony Solomon 

09:30-10:00 Antecedentes do estudo dos indicadores alternativos do Tracoma PJ Hooper 
10:00-10:10 Revisão sistemática de dados sobre infecção e tracoma ativo Anthony Solomon 
11:10-10:30 Quanto é que custa treinar pessoas para diagnosticar o tracoma ativo? Anthony Solomon 
10:30-11:00 Intervalo para chá e café 
11:00-11:30 Testes de infeção ocular causada por Chlamydia trachomatis Jeanne Moncada 
11:30-12:00 Dados da Reação em cadeia da polimerase [PCR] do Uganda Jeanne Moncada 
12:00-14:00 Almoço 
14:00-14:30 Dados da PCR da República Democrática Popular do Lao Steph Migchelsen 
14:30-15:00 Dados da PCR do Malawi Sarah Burr 
15:00-15:30 Intervalo para chá e café 
15:30-16:00 Dados da PCR do Gana Laura Senyonjo 
16:00-16:30 Dados da PCR da República Unida da Tanzânia e do Nepal Sheila West 
16:30-17:00 Possível uso programático da PCR para pesquisas de impacto e 

vigilância 
Todos 

Quinta-feira, 1 de setembro de 2016 

Horário Tópico Oradores 
09:00–09:30 Princípios e ferramentas para a vigilância serológica na eliminação do 

tracoma 
Diana Martin 

09:30-10:00 Como devemos determinar os cortes? Steph Migchelsen 
10:00-10:30 Dados de anticorpos da República Unida da Tanzânia e do Nepal Sheila West 
10:30-11:00 Intervalo para chá e café 
11:00-11:30 Dados de anticorpos do Gana Laura Senyonjo 
11:30-12:00 Dados de anticorpos do Malawi Sarah Burr 
12:00-14:00 Almoço 
14:00-14:30 Dados de anticorpos do Uganda, República Democrática Popular do 

Lao e Gâmbia 
Steph Migchelsen 

14:30-15:00 Como devemos juntar esses dados para ajudar o desenvolvimento de 
políticas? 

Tom Lietman 

15:00-15:30 Intervalo para chá e café 
15:30-17:00 Passos a seguir, comentários da reunião e encerramento Todos 
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E-mail: robin.bailey@lshtm.ac.uk
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Professora Auxiliar e Chefe de Pesquisa do Tracoma, Departamento de Microbiologia da Faculdade 
de Medicina na Universidade do Malawi, Blantyre, Malawi 
E-mail: sarah.burr@lshtm.ac.uk

Kelly Callahan* 
Directora do Programa de Controle do Tracoma, The Carter Center, Atlanta, GA, USA 
E-mail: kelly.callahan@cartercenter.org

PJ Hooper 
Vice Diretora, International Trachoma Initiative, Decatur, GA, EUA 
E-mail: phooper@taskforce.org

Khumbo Kalua* 
Diretor de Pesquisa, Instituto Comunitario de Oftalmologia de Blantyre, Blantyre, Malawi 
E-mail: khumbokalua@yahoo.com

Patrick Lammie 
Cientista-Chefe, Centro de Apoio as Doenças Tropicais Negligenciadas, Centro de Controle e 
Prevenção de Doenças, Atlanta, GA, USA 
E-mail: pjl1@CDC.GOV

Tom Lietman 
Ilustre Professor e Diretor, Fundação Francis I. Proctor  para Pesquisa de Oftalmologia, Universidade 
de California, San Francisco, CA, USA 
E-mail: Tom.Lietman@ucsf.edu

David Mabey 
Professor de Doenças Transmissíveis, London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, 
United Kingdom 
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Diana Martin 
Microbiologista, Divisão do Centro de Doenças Parasitárias e da Malária, Centers for Disease Control 
and Prevention, Atlanta, GA, USA 
E-mail: hzx3@cdc.gov

Stephanie Migchelsen 
Auxiliar de Pesquisas, Control e Diagnósticos de Tracoma, London School of Hygiene & Tropical 
Medicine, London, United Kingdom 
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Jeanne Moncada 
Cientista, Departamento de Medicina de Laboratório 
University of California, San Francisco, CA, USA 
E-mail: jeanne.moncada@ucsf.edu

Rosanna Peeling 
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London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom 
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