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Monitoramento e avaliação efetivos são necessários para atingir a meta da eliminação da FL. Após 
os tratamentos coletivos de acordo com o regime estabelecido pela OMS, os programas devem 
avaliar se as intervenções baixaram a prevalência da infecção a um nível em que a transmissão 
provavelmente não mais é sustentável. O manual descreveu um método novo e padronizado para 
medir a prevalência — a  pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) — em que resultados de 
testes diagnósticos de sangue são usados para determinar se as áreas alcançaram um limiar crítico 
de infecção. Os resultados de uma TAS apresentam evidência para decidir se se deve suspender ou 
continuar os tratamentos coletivos.

O manual foi elaborado para treinar funcionários dos programas nacionais, regionais e sub-regionais 
sobre os elementos essenciais de vigilância e monitoração nos programas de eliminação da FL.
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Introdução

Em 1997, a Quinquagésima Assembleia Mundial da Saúde tomou a resolução de 
eliminar a fi lariose linfática (FL) como problema de saúde pública. Em decorrência, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o Programa Mundial para Eliminação 
da Filariose Linfática (PMEFL) para ajudar os Estados Membros a atingir esta meta até 
2020. Os dois componentes/pilares do PMEFL são (i) a reduzir a prevalência de infecção 
para níveis em que, supostamente, não mais pode ser mantida a transmissão e (ii) 
manejar a morbidade e prevenir a incapacidade. (Figura 1).1

1  OMS. Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique (GPELF). Rapport de situation 2000–2009 et plan  
 stratégique 2010–2020, Genève, 2010. (WHO/HTM/NTD/PCT/2010.6).

Figura 1. Os 2 pilares do Programa Mundial para Eliminar a Filariose Linfática: interrupção da transmissão 
& manejo da morbidade e prevenção da incapacidade entre os portadores da doença.
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As flechas representam a avaliação epidemiológica recomendada como parte do monitoramento e avaliação do programa nacional.

CV/CIV, controle de vetores e controle integrado de vetores; TC, tratamentos coletivos; TAS, pesquisa de avaliação da transmissão; M&E, 
monitoramento e avaliação; MMPI, manejo da morbidade  e prevenção da incapacidade.
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Para eliminar a FL, a OMS recomenda utilizar uma combinação de dois 
medicamentos em todas as populações de risco, uma estratégia conhecida como 
intervenção com tratamentos coletivos (TC). Essa estratégia inclui quatro passos: 
mapeamento, TC, vigilância pós-TC, e verificação da eliminação.2

Monitoramento e avaliação efetivos são necessários para atingir a meta da 
eliminação da FL. Após os tratamentos coletivos de acordo com o regime estabelecido 
pela OMS, os programas devem avaliar se as intervenções baixaram a prevalência da 
infecção a um nível em que a transmissão provavelmente não mais é sustentável. O 
Relatório de Progresso 2000–2009 e o Plano Estratégico 2010–2020 do PMEFL,1 que revisou 
o progresso atingido na primeira década do programa, destacaram os desafios restantes 
para a próxima década e as propostas para alcançar a meta de eliminação global até 2020. 
Em março de 2011, diretrizes da OMS para interromper a transmissão e para conduzir 
a vigilância pós-TC foram revisadas. Como consequência, em 2011 a OMS publicou um 
manual para o monitoramento e a avaliação epidemiológica da intervenção com TCs.3 
O manual descreveu um método novo e padronizado para medir a prevalência — a  
pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) — em que resultados de testes diagnósticos 
de sangue são usados para determinar se as áreas alcançaram um limiar crítico de 
infecção. Os resultados de uma TAS apresentam evidência para decidir se se deve 
suspender ou continuar os tratamentos coletivos.

Objetivos do treinamento

O manual foi elaborado para ensinar os elementos essenciais de vigilância e 
avaliar os programas nacionais de eliminação da FL.3 O foco está direcionado para o 
planejamento e a execução da TAS como um instrumento para decidir se chegou o 
momento de passar do estágio de TCs para o de vigilância pós-TC.

Ao final do curso, os alunos deverão compreender: 

	 •	 os	elementos	de	uma	TAS,
	 •	 como	planejar	e	executar	uma	TAS	em	uma	unidade	de	avaliação	(EU),	e
	 •	 as	ações	necessárias	após	a	execução	de	uma	TAS.

O procedimento para conduzir uma TAS está ilustrado na Figura 2. O 
treinamento é composto por uma oficina de 3 dias para apresentar os elementos 
essenciais de monitoramento e avaliação no PMEFL e para preparar um plano para 
conduzir uma TAS de maneira apropriada, segundo as diretrizes da OMS. Os módulos 
foram estruturados em duas partes (Tabela 1): a teoria que respalda cada capítulo e uma 
parte prática, que introduz as práticas recomendadas para aplicar a teoria a campo.

2 WHO Transmission assessment surveys in the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis. WHO position statement.  
 Geneva, World Health Organization, 2012.
3  OMS. Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse : manuel à l’intention des programmes   
 nationaux d’élimination. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.
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Figura 2 Procedimento para conduzir uma pesquisa de avaliação da transmissão, e módulos correspondentes
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Tabela 1 Estrutura dos módulos de treinamento e dos capítulos relevantes do manual de 2011 da OMS para monitoramento e 
avaliação.3

 Módulo de treinamento Capítulo relevante do manual  Alunos sugeridos 
    Funcionários   Funcionários  
    do  do 
    programa  programa  
    nacional  international

 TEORIA
	 Módulo	1.	Antecedentes		 •	Capítulo	1.	Eliminação	da	filariose	linfática	 	
	 	 	 •	Capítulo	2.	Estratégia	recomendada	para	 	 √ √ 
    interromper a transmissão
   •	Capítulo	4.	Mapeamento
	 Módulo	2.	Elegibilidade	para	 •	Capítulo	5.	Cobertura	do	monitoramento	da	 
 uma TAS   administração maciça de medicamentos 
	 	 	 •	Capítulo	6.	Avaliação	do	impacto	da	intervenção	 √ √ 
    com tratamentos coletivos, através de sítios-sentinela  
    e de amostragem aleatória
   •	Capítulo	7.2.	Quando	as	pesquisas	devem	ocorrer?	
	 Módulo	3.	Unidade	de	avaliação	 •	Capítulo	7.1.	Qual	zona	geográfica	deve	ser		 	 √

 Módulo	4.	Desenho	da	pesquisa		 •	Capítulo	7.3	Como	as	pesquisas	devem	ser	executadas?	 √

	 Módulo	5.	Testes	diagnósticos	 •	Capítulo	3.	Ferramentas	de	diagnóstico	 	 √ √

	 Módulo	6:	Após	a	pesquisa	 •	Capítulo	8.	Como	executar	as	atividades	e	a	vigilância	 √ √ 
    Após o término da intervenção com tratamentos coletivos 
	 Módulo	7.	Comprovação	da	 •	Capítulo	9.	verificação	da	ausência	de	transmissão		 √ 
 eliminação

 PRáTICA
	 Módulo	8.	Programa		 •	Anexo	5.	Protocolo	detalhado	para	a	pesquisa	de	 √ 
 delineador de amostragem  avaliação da transmissão  
 Módulo 9. Cronograma,   Nenhum  √ √ 
 orçamento e administração         
	 Módulo	10.	Trabalho	de	campo	 •	Anexo	5.	Protocolo	detalhado	para	a	pesquisa	de		 √ √ 
    avaliação da transmissão  

Para quem esses módulos de treinamento foram concebidos?

Esses módulos de treinamento foram concebidos para pessoal de dois níveis: 

	 •	 pessoal	dos	programas	nacionais	de	eliminação	da	FL,	responsável	pelo	 
  planejamento, execução e informação sobre a TAS e pelo treinamento do pessoal  
  estadual. Dentre os participantes deve haver um diretor nacional do programa,  
  um oficial de monitoramento de avaliação e um técnico de laboratório. Também  
  podem ser incluídos funcionários estaduais da área de saúde. 
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	 •	 	funcionários	regionais	ou	distritais	da	área	de	saúde	que	serão	responsáveis	pela	 
  preparação e execução do trabalho de campo e pelo envio do relatório ao diretor  
  do programa.

Por que fornecer um guia do facilitador?

Este guia visa auxiliar no ensino dos elementos fundamentais da TAS e 
proporcionar as habilidades práticas necessárias para preparar um plano de ação 
nacional (ou plano de trabalho) para realizar uma pesquisa. Ele assegura que conteúdos 
padronizados sejam repassados aos alunos e que, portanto, os planos para a implantação 
de uma pesquisa em um programa nacional estejam em conformidade com as diretrizes 
da OMS em todos os países endêmicos para FL.

Quando o treinamento deve ser feito? 

Uma oficina nacional deve ser realizada no momento em que o diretor nacional 
do programa possa prever que estarão completas as 5 rondas de TC com coberturas 
≥65% em uma ou mais unidades de execução (IU). O treinamento regional poderá ser 
planejado quando um distrito (ou seja, EU) possa prever com segurança a conclusão ou já 
tenha concluído as cinco rondas com cobertura ≥65%. 

Quem deve conduzir e facilitar o treinamento? 

Tanto oficinas nacionais como estaduais devem ser organizadas pelo diretor 
nacional do programa. As oficinas devem ser facilitadas pelo pessoal do programa 
nacional, inclusive pelo gerente de programas, pelo ponto focal de monitoramento e 
avaliação, por cientistas e por técnicos de laboratório. Como alternativa, as oficinas 
podem ser facilitadas por parceiros técnicos previamente treinados.

Como a oficina deve ser formulada e executada? 

Como facilitador você é responsável pela seleção e organização dos módulos que 
convenham ao tipo de oficina e de alunos. Você também fixará o cronograma, organizará 
e executará a oficina, explicará os objetivos de aprendizagem de cada módulo e ajudará 
os alunos conforme o necessário. Para acessar uma lista dos alunos sugeridos para cada 
módulo, veja a Tabela 1. 

Para obter uma visão global do projeto, você deve ler tanto o guia dos alunos/
participantes como dos facilitadores4 antes de planejar sua oficina. Os objetivos da 
aprendizagem estão enumerados no início de cada módulo em ambos os guias. Estes 
objetivos resumem o conhecimento e as habilidades que cada aluno deve adquirir ao 
final do módulo. Em geral, a aprendizagem interativa promove a participação ativa e 
é mais eficaz que o formato de palestras, que são mantidas ao mínimo neste curso de 
treinamento. Cada módulo no guia dos facilitadores dá as instruções sobre o uso de 
demonstrações, de simulações envolvendo os alunos e exercícios práticos, da maneira 
apropriada (ver ‘métodos didáticos’). Os facilitadores devem assegurar que cada aluno 
alcance os objetivos indicados em cada módulo antes de prosseguir para o próximo.  

4  OMS. Formation sur le suivi et l’évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse pour l’élimination de  
 la filariose lymphatique. Guide de l’apprénant. Genève, 2013.
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Instalações de treinamento e equipamentos necessários

Instalações de treinamento

Deve-se providenciar o básico em instalações e equipamentos antes de iniciar 
o treinamento. Tenha em mente que pode haver longos intervalos entre o pedido dos 
materiais e sua entrega. A oficina deve ser realizada em uma área equipada com cadeiras 
e mesas para acomodar todos os participantes e permitir discussões em grupo. Um 
computador pessoal e um projetor digital devem estar disponíveis para projetar os 
slides em uma tela. Todos os participantes deverão poder visualizar a tela com clareza 
e facilidade. Será necessário no mínimo um computador pessoal por grupo de alunos, 
para que estes preparem um plano de TAS com o auxílio do programa delineador de 
amostragens. 

O uso dos testes diagnósticos pode ser demonstrado pelos facilitadores ou 
técnicos de laboratório nas mesmas instalações ou em laboratório, dependendo do 
estabelecimento.

Equipamento de ensino

Os seguintes equipamentos devem estar disponíveis para os treinamentos e 
trabalhos em grupo: 

	 •	 um	computador	pessoal	com	Microsoft	PowerPoint	e	Microsoft	Excel;
	 •	 um	projetor	digital;
	 •	 uma	tela	de	projeção;
	 •	 um	flip chart e pinceis atômicos, quadro-negro e giz ou canetas para telas brancas  
  e canetas adequadas por grupo de discussão; e
	 •	 extensões	elétricas	e	tomadas.

Equipamento para os participantes

Os seguintes equipamentos devem estar disponíveis para cada um dos 
participantes. 

	 •	 o	manual	da	OMS3 para monitoramento e avaliação, 2011;
	 •	 o	guia4 dos participantes;
	 •	 artigos	de	papelaria	(por	exemplo,	blocos	de	notas,	lápis);
	 •	 no	mínimo	um	computador	pessoal	com	Microsoft	Excel	e	Microsoft	PowerPoint	 
  por grupo de alunos; e
	 •	 programa	delineador	de	amostragens	(contido	no	CD	anexo	ou	disponível	 
  on-line)
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Materiais para a demonstração de testes diagnósticos

Os materiais e equipamentos mostrados na Figura 3 devem estar disponíveis, bem 
como uma sala adequada para a coleta de sangue, se necessário. 

 

Metodologias de ensino

Os seguintes métodos podem ser usados em uma oficina de treinamento. Os 
métodos recomendados estão indicados em cada módulo.

Apresentações

As apresentações em forma de palestras contêm informações teóricas e práticas 
para que as equipes dos programas nacionais planejem e executem uma TAS. As palestras 
geralmente são acompanhadas por trabalho em grupo ou exercícios práticos.. Estes 
podem ser usados pelos participantes como leitura preparatória, como material a ser 
distribuído durante treinamento e como recursos práticos durante a realização de uma 
pesquisa. 

Figura 3 Lista dos materiais necessários para demonstrar o uso dos testes diagnósticos 

 Coleta de sangue 
 
	 •	 Testes	TIC	ou	Brugia	RapidTM

	 •	 Controles	positivos	para	cartões	TIC
	 •	 Tubos	capilares	calibrados
	 •	 Luvas
	 •	 Lancetas
	 •	 Algodão
	 •	 Chumaços	de	algodão	para	embeber	 
  com álcool
	 •	 Receptáculo	de	material	cortante
	 •	 Protetores	absorventes
	 •	 Pinceis	atômicos	ou	canetas
	 •	 Sacos	de	lixo
	 •	 Relógios	ou	timers
	 •	 Livros	de	registros	ou	formulários	de	 
  papel
	 •	 Pranchetas
	 •	 Malas	ou	mochilas	para	transportar	os	 
  suprimentos e documentos para o   
  campo
	 •	 Clipes	de	papel,	elásticos	ou	envelopes		
  para proteger as autorizações por escrito

MATErIAIS ADICIONAIS NECESSárIOS 
Testes diagnósticos realizados em um ponto central: 
 
	 •	 Tubos	para	coleta	de	sangue
	 •	 Caixa	de	isopor		(para	transportar	as	 
  amostras de sangue)
	 •	 Sacos	plásticos
	 •	 Lenços	de	papel	ou	papel	higiênico

	 •	 Micropipetas	(P200)	e	ponteiras	de		
  pipetas
	 •	 Raque	para	segurar	os	tubos	de	coleta	 
  de sangue
	 •	 Controle	positivo

Realizar testes de microfilárias:
 

	 •	 Lâminas
	 •	 Pastas	e	caixas	de	lâminas
	 •	 Tintura	de	Giemsa
	 •	 Metanol

Coletar amostras de sangue em 
papel filtro:

	 •	 Discos	de	papel	filtro
	 •	 Sacos	plásticos
	 •	 Lápis
	 •	 Isopor
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Exercícios práticos e trabalho em grupo

Ao final da maioria dos módulos, os participantes são demandados a fazer 
exercícios para ajudá-los a adquirir experiência prática, como por exemplo, preparar um 
orçamento e um cronograma para realizar uma pesquisa e elaborar uma pesquisa com 
o ‘programa delineador de amostragens’. Os alunos trabalharão em grupos pequenos, 
preferencialmente com os colegas do mesmo país para que apliquem a teoria à situação 
de seu país. Os resultados dos exercícios práticos devem ser apresentados pelos países ao 
final da oficina e também podem ser incluídos no plano nacional de TAS.  

demonstração

No módulo 5, Testes Diagnósticos, os facilitadores demonstrarão como são feitos 
a preparação, o uso e a leitura dos testes diagnósticos.

Simulações

No exercício de simulação, pede-se aos participantes que simulem as situações a 
campo, como, por exemplo, que façam o papel de uma equipe de campo no módulo10. 
As simulações permitem aos participantes determinar o fluxo ideal de trabalho para 
um flebotomista colher uma amostra de sangue de uma criança e preparar um teste 
diagnóstico ou fazer a leitura de um teste diagnóstico. Em seguida, os participantes 
devem discutir as suas observações para identificar a forma mais eficaz de operar a 
campo. 

Preparação

Para obter máximo benefício do curso, os facilitadores devem produzir os 
seguintes documentos com bastante antecedência da oficina e solicitar aos participantes 
que estes cheguem trazendo informações que permitam a preparação de um plano de 
trabalho: 

	 •	 Dados	pertinentes	à	elegibilidade	para	conduzir	uma	TAS	devem	ser	coletados	 
  e introduzidos nas folhas de trabalho ‘INTrO’ e ‘ELEGIBILIDADE’ do  
  Formulário de Elegibilidade e Notificação da TAS. Esses dados incluem  
  informação sobre as unidades de execução (IU), cobertura de TCs e os resultados  
  da pesquisa do sítio-sentinela e de amostragem aleatória. O plano de trabalho  
  preparado durante a oficina será para no mínimo uma IU, de maneira que os  
  dados introduzidos na folha de trabalho devem ser para uma área na qual uma  
  TAS possa ser conduzida num futuro próximo. . 
	 •	 Dados	pertinentes	para	a	preparação	de	uma	TAS	devem	ser	coletados	e	 
  introduzidos na seção do Marco de Amostragem na folha de trabalho DESENHO  
  de PESQUISAS do Formulário de Elegibilidade e Notificação da TAS para  
  cada IU. Esses dados incluem o número de crianças e as taxas líquidas de  
  matrícula no primário de crianças de 6–7 anos de idade. . 
	 •	 Apesar	de	alguns	dos	custos	reais	não	serem	conhecidos,	os	cálculos	ajudarão	 
  a preparar um orçamento geral. Aqui você encontrará um modelo de planilha de  
  orçamento contendo as categorias gerais. 
	 •	 Os	mapas	do	país,	indicando	IUs	endêmicas,	são	úteis	para	definir	as	IUs	e	podem	 
  ser usados para as apresentações dos países ao final do curso.  
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	 •	 Deve-se	disponibilizar	uma	lista	completa	de	escolas	primárias	públicas	e	privadas	 
  ou de setores censitários para a área definida na folha de trabalho ‘DESENHO da  
  PESQUISA’ do Formulário de Elegibilidade e Notificação de TAS. .

O Anexo 1 fornece um exemplo do folheto de informação a respeito de um 
seminário de treinamento de TAS, que pode ser enviado aos participantes junto com 
o cronograma da oficina e com os documentos supracitados (ou seja, o Formulário de 
Elegibilidade e Notificação de TAS e uma planilha de orçamento), para sua preparação 
para a oficina.

Avaliação

Avaliação dos participantes

O Anexo 2 inclui um teste a ser aplicado antes de e após o treinamento para 
permitir aos participantes avaliar seu próprio progresso. Os resultados também podem 
ser usados pelos facilitadores para avaliar a efetividade da oficina. 

Avaliação do treinamento pelo aluno

Os facilitadores devem avaliar a qualidade da oficina por meio das respostas ao 
questionário que será distribuído ao final da cada dia. Este tipo de questionário é útil para 
aprimorar  treinamentos futuros. Pode-se estimular uma manifestação franca ao permitir 
que os participantes respondam ao questionário anonimamente. Veja um questionário 
ilustrativo no Anexo 3.

Cronograma

Évaluation des apprenants

O cronograma encontrado na Tabela 2 é para uma oficina nacional de 3 dias de 
duração, e é proposto apenas como um guia. O cronograma foi elaborado para seguir 
o processo de realização de uma TAS (Figura 2). A sequência dos módulos pode ser 
reorganizada para melhor atender aos objetivos da oficina. Uma oficina em âmbito 
regional poderia se concentrar em planejamento e execução do trabalho de campo (ou 
seja, módulos 1, 2, 5, 6, 9 e 10), para o que menos de 3 dias deve ser suficiente. Pode-se 
organizar uma visita de campo. Além disso, na medida em que a oficina avança, pode-se 
alocar mais ou menos tempo a temas que os alunos encontram particularmente difícil ou 
fácil de compreender. e. 
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Tabela 2 Proposta de cronograma para uma oficina de trabalho de treinamento nacional de 3 dias

 Tempo Atividade Método de ensino

 dia 1  
 30 min Introdução e teste pré-treinamento Teste
 1h Módulo 1: Antecedentes Apresentação
 1h Módulo 2: Elegibilidade para uma TAS Apresentação
 Intervalo 
 2h Módulo 3: Unidade de avaliação Apresentação, trabalho em grupo
 Almoço 
 2h Módulo 4: Desenho de pesquisas Apresentação, demonstração, exercícios práticos
 Intervalo 
 1.5 h Módulo 8: Programa delineador de amostragens Apresentação, exercícios práticos, trabalho em grupo
 10 min Avaliação do Dia 1 Questionário

 dia 2  
 15 min revisão do Dia 1 Discussões gerais
 1.5h  Módulo 5: Testes diagnósticos Apresentação, trabalho em grupo
 Intervalo 
 1h Módulo 9: Cronograma, orçamento e administração Apresentação, exercícios práticos, trabalho em grupo
 Almoço 
 1.5h Módulo 10: Trabalho de campo Apresentação, simulação
 1h Módulo 6: Após a pesquisa Apresentação
 Intervalo 
 1h Módulo 7: Verificação da eliminação Apresentação
 10 min Avaliação do Dia 2

 dia 3  
 2 h Apresentações dos grupos: Plano de trabalho para uma  
  unidade de avaliação
 Intervalo 
 2 h  Apresentações dos grupos: Plano de trabalho para uma  
  unidade de avaliação 
 Almoço 
 2h Apresentações em grupo: Plano de trabalho para uma  
  unidade de avaliação
 30 min Teste pós-treinamento
 30 min Discussão das questões pendentes
 30 min Comentários de encerramento
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Histórico

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes devem poder responder às seguintes 
questões:

	 •	 O	que	é	a	fi	lariose	linfática	(FL)?
	 •	 O	que	é	o	Programa	Mundial	para	Eliminar	a	Filariose	Linfática	(PMEFL)?	
	 •	 O	que	é	uma	pesquisa	de	avaliação	de	transmissão	(TAS)?	
	 •	 De	que	forma	um	programa	nacional	se	reporta	ao	PMEFL?

Seções relevantes do Manual3 da OMS para Monitoramento e 
Avaliação 2011 

	 •	 Capítulo	1.	Eliminação	da	fi	lariose	linfática
	 •	 Capítulo	2.	Estratégia	recomendada	para	a	interrupção	da	transmissão
	 •	 Capítulo	4.	Mapeamento

Método de ensino: Apresentação

DUrAÇÃO: 1 HOrA
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Este módulo fornece um resumo da FL e do PMEFL. Aqui serão descritos os 
passos e estratégias do programa, com ênfase sobre o monitoramento e a avaliação. Serão 
apresentadas as limitações das diretrizes anteriores da OMS e a TAS atual. 

Apresente os objetivos de aprendizagem e o resumo do módulo (slides 2 e 3).

O que é a fi lariose linfática (Fl)? (slides 4–6)

As fotografi as no slide 4 são imagens de microfi lárias de três vermes fi lariais, 
Wuchereria bancroft i, Brugia malayi e B. timori, que podem ser observadas nos esfregaços de 
sangue com coloração de Giemsa.

O mapa dos países endêmicos, slide 6, deve ser atualizado conforme seja necessário. 
Um mapa atualizado estará disponível na galeria de mapas do observatório global de saúde 
da	OMS	pelo	site:	http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx.	

Quadro 1. Ciclo de vida da filariose linfática
 A Figura 4 mostra os estágios evolutivos tanto do vetor (mosquito) como do hospedeiro (ser humano). 

	 •	 Larvas	filariais	no	terceiro	estágio	(L3)	são	liberadas	sobre	a	pele	de	um	hospedeiro	humano		 	
  escolhido por um mosquito fêmea infectado durante sua refeição sanguínea. 
	 •	 As	larvas	posteriormente	penetram	o	ferimento	produzido	pela	picada,	invadem	o	sistema	linfático	e		
  se desenvolvem até a fase adulta.
	 •	 Os	vermes	adultos	(machos	e	fêmeas)	residem	no	sistema	linfático,	e,	após	se	acasalarem,	produzem		
  microfilárias, que circulam na corrente sanguínea. 
	 •	 As	microfilárias	migram	ativamente	entre	o	sistema	linfático	e	a	corrente	sanguínea	para	alcançar	os		
  vasos periféricos sanguíneos. 
	 •	 Quando	outro	mosquito	fêmea	faz	um	repasto	sanguíneo,	as	microfilárias	são	carreadas	para	o		
  estômago com o sangue. 
	 •	 Algumas	microfilárias	se	convertem	em	larvas	infectantes	de	terceiro	estágio	(L3),	que	migram	à		
  probóscide do mosquito, onde eles podem continuar a infectar outro hospedeiro humano quando o  
  mosquito suga o sangue. 
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Programa Mundial para Eliminação da Filariose linfática 
(PMEFl) (slides 7 e 8) 

Conforme indica a Figura 1 na Introdução, um programa de eliminação da 
FL inclui dois componentes: (i) Tratamentos Coletivos e (ii) manejo da morbidade e 
prevenção da incapacidade. Este módulo de treinamento aborda os TCs, uma vez que a 
TAS é um método padrão..

Passos do programa para interrupção da transmissão  
(slide 9) 

O slide 9 ilustra os passos do programa a serem adotados pelo programa nacional 
para interromper a transmissão da FL através da intervenção com TCs. Explique os 
quatro passos, que estão ilustrados em detalhes nos slides subsequentes.

Lembre os participantes de que o mapeamento e os TCs são feitos pelas unidades 
de execução (IU) e que a TAS e a vigilância pós-TC são conduzidas pelas unidades de 
avaliação (EU). Um dossiê para a comprovação da eliminação só pode ser apresentado 
quando todas as IUs, contendo todas as EU endêmicas do país, tenham completado a 
vigilância pós-TC.

Mapeamento (slide 10) 

O mapeamento fornece uma estimativa rápida da prevalência em pelo menos 
duas das zonas de mais alto risco nas IUs, com o propósito de avaliar se a prevalência 
da infecção é suficientemente alta para manter a transmissão. Deve-se ter em mente 
que o mapeamento não se destina a medir a prevalência de microfilaremia (Mf) ou 
antigenemia (Ag) em uma IU. O mapeamento pode ser feito seja pela revisão das 
informações existentes sobre a morbidade decorrente de FL, ou através de uma pesquisa 
de mapeamento. Os resultados são usados para classificar as IUs como endêmicas 
(prevalência ≥ 1% de Mf ou Ag) ou não endêmicas.

Traitement médicamenteux de masse (TMM) (slide 11) 

O objetivo de executar TCs anualmente nas comunidades endêmicas por pelo 
menos 5 anos, com a cobertura de pelo menos 65% do total de habitantes, é reduzir 
(i) a densidade de microfilárias circulando no sangue de indivíduos infectados e (ii) a 
prevalência da infecção em toda a comunidade a um nível tal em que se assume que as 
microfilárias já não podem ser transmitidas pelos mosquitos vetores a novos hóspedes 
humanos. A expectativa é que a prevalência da FL permaneça estável, mesmo não 
havendo intervenção (Figura 5, esquerda).2 Teoricamente, há um limiar (r0) abaixo do 
qual é improvável que ocorra a transmissão mesmo na ausência de intervenções (por 
exemplo, TC). A finalidade dos TCs é reduzir a densidade ou carga de microfilárias nos 
indivíduos infectados para níveis abaixo deste limiar. Dado que a suspensão precoce 
do tratamento pode resultar em recrudescência (Figura 5, à direita), é essencial que a 
intervenção com TCs seja finalizada somente no momento apropriado.  
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A efetividade dos TCs em reduzir a prevalência da infecção depende da proporção 
da população que toma corretamente a medicação a cada ano. Considera-se 65% a 
cobertura eficaz mínima da população total; porém, o número de rondas necessárias para 
atingir esta meta depende de fatores como:

	 •	 os	valores	basais	de	prevalência	da	infecção
	 •	 os	valores	basais	de	intensidade	de	transmissão
	 •	 a	eficácia	dos	medicamentos
	 •	 a	combinações	de	parasitas	e	vetores
	 •	 a	abundância	de	vetores	e	potencial	de	transmissão.

Monitoramento e avaliação de TCs (slide 12) 

Uma vez que o TC tenha sido iniciado, os programas nacionais deverão monitorar 
eficientemente seu desempenho, avaliar adequadamente a redução da infecção para níveis 
em que a transmissão não mais seja sustentável (impacto) e posteriormente conduzir a 
vigilância adequada. O slide 12 resume as atividades de monitoramento e de avaliação 
necessárias nos programas nacionais.

A elegibilidade de cada IU para uma TAS é avaliada com base nos resultados do 
monitoramento e avaliação na fase de TCs. Os detalhes estão explicados no Módulo 2. 

Pesquisas de avaliação da transmissão (TAS) (slide 13) 

É importante enfatizar que a TAS é um método padronizado com base em 
exames de sangue, usado para decidir se a intervenção com TCs deve ser suspensa. A 
‘aprovação’ na TAS significa que a prevalência da FL na IU baixou para um nível em que a 
transmissão muito provavelmente não se manterá e a recrudescência é improvável mesmo 
na ausência de TC.

Figura 5. Impacto teórico de TCs efetivos sobre a prevalência da microfilaremia em indivíduos infectados, 
passando para um limiar abaixo do necessário para manutenção da transmissão mesmo quando da 
ausência de intervenção (esquerda) e recrudescência com rondas insuficientes de TC/MDA (direita) 

TC/MDA, tratamento coletivos; r0, limiar abaixo do qual a transmissão é improvável mesmo com a ausência de 
intervenções
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LA população-alvo de uma TAS é composta por crianças com idade de 6 a 7 anos. 
A justificativa é que as crianças nesta faixa etária devem ter vivido a maior parte de (ou 
todas as) suas vidas durante os TCs na área que está sendo pesquisada. Se a cobertura 
adequada do medicamento tiver sido alcançada, a taxa de infecção na população terá 
baixado e apresentará baixo potencial de transmissão, de forma que as crianças pequenas 
ficam provavelmente protegidas da infecção. Portanto, qualquer resultado positivo em 
crianças pequenas em áreas nas quais a intervenção com TCs foi bem-sucedida pode 
indicar transmissão recente.

A Figura 6 mostra a prevalência do antígeno filarial específica por idade, na 
Samoa Americana, correlacionada com as rondas anuais de TC. Os dados dos sítios-
sentinela no início do programa (linhas verde e azul escuro) indicam que a prevalência 
de Ag era relativamente alta, mesmo nas crianças mais novas, e aumentava com a idade. 
Depois de múltiplas rondas de TC, a prevalência diminuiu significativamente em todas as 
faixas etárias. Em 2006 (linha vermelha), nenhum indivíduo positivo (com idades entre 5 
e 19 anos) foi mais identificado, enquanto que Ag residual foi encontrado em adultos (≥ 
20 anos). Portanto, este quadro mostra o impacto dos TCs e fundamenta a lógica de usar 
as crianças pequenas nas TAS. 

2001 
2003
2006 

Figura 6. Prevalência específica em relação à Idade do antígeno filarial na Samoa americana, 2002/2006

Liang	JL	et	al.	Impact	of	five	annual	rounds	of	mass	drug	administration	with	diethylcarbamazine	and	albendazole	on	
Wuchereria bancrofti in American Samoa. (Impacto de cinco rondas anuais de tratamentos coletivos com dietilcarbamazina e 
albendazole sobre a Wuchereria bancrofti na Samoa Americana). Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2008, 78:924–928.
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5  Avaliação do monitoramento e vigilância epidemiológica do programa para eliminação da filariose linfática na unidade de  
 execução. Genebra, 2005. (OMS/CDS/ECP/CEE/2005.50). 

limitações das diretrizes anteriores (slide 14) 

No manual5 da OMS para monitoramento e avaliação, publicado em 2005, 
a decisão de suspender os TCs estava baseada nos resultados da ‘pesquisa para a 
certificação da qualidade de lotes’ em 3 mil crianças pequenas. Tais pesquisas eram 
difíceis de conduzir, e adotou-se um limiar extremamente conservador para tomar 
as decisões. Havia duas dificuldades principais: a primeira era o grande número de 
escolas que precisavam ser visitadas para que se obtivesse uma amostra sistemática 
de 3 mil crianças, o que tinha implicações significativas sobre o tempo e os recursos 
para a pesquisa. A segunda era o limiar conservador aplicado: no caso de uma 
criança apresentar resultado positivo, recomendava-se continuar os TCs. Portanto, a 
probabilidade de ‘passar’ na avaliação era muito baixa. 
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O manual3 da OMS para avaliação e monitoramento, publicado em 2011, foi 
preparado para simplificar esse método. As principais mudanças entre as duas edições 
do manual sobre o monitoramento e a avaliação epidemiológica da intervenção 
com tratamentos coletivos (2005 e 2011) estão resumidas no Anexo 2 do Guia dos 
Participantes.4

Vigilância pós-TC (slide 15) 

Uma TAS é importante não apenas para decidir sobre a suspensão dos TCs;  
trata-se também de um método recomendado na vigilância pós-TC para detectar a 
recrudescência da transmissão. Pesquisas devem ser repetidas pelo menos duas vezes 
após os TCs, em um intervalo de 2–3 anos, para assegurar que a recrudescência não 
ocorra e que a transmissão, portanto, possa ser considerada interrompida.

Atividades adicionais de vigilância podem ser realizadas, além de TAS periódicas. 
Os detalhes estão explicados no Módulo 6.

Repasse das informações do Programa Nacional para o 
Programa Global (slide 16) 

O slide ilustra um mecanismo proposto para que o programa nacional reporte 
as informações de seu plano TAS como parte de seu plano de trabalho anual, através da 
OMS, aos grupos regionais de revisão de programas (GrrP). Isto permitirá ao GrrP 
examinar o plano e propiciar orientação técnica, caso necessário, e ao PMEFL projetar 
as necessidades futuras de recursos e monitorar o progresso dos programas nacionais no 
âmbito regional e global.

O Anexo 3 do Guia dos Participantes inclui o Formulário da OMS de Elegibilidade 
e Notificação de TAS. O fornecimento de informações sobre a elegibilidade a uma TAS 
ajuda os diretores nacionais do programa a resumirem e examinarem a elegibilidade, 
de uma forma sistematizada, antes de planejar a pesquisa. Incentive os participantes a 
usarem o formulário. Os critérios de elegibilidade para uma TAS estão explicados no 
Módulo 2.
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Elegibilidade para uma TAS

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os alunos devem compreender como avaliar a elegibilidade 
de uma IU a uma TAS com base na:

	 •	 cobertura	epidemiológica	do	medicamento	(cobertura	do	programa)
	 •	 prevalência	da	infecção	nos	sítios-sentinela
	 •	 prevalência	da	infecção	nos	sítios	de	amostragem	aleatória.

Seções relevantes do manual de monitoramento e avaliação de 
2011 da OMS33

	 •	 Capítulo	5.	Monitoramento	da	cobertura	de	TCs
	 •	 Capítulo	6.	Avaliação	do	impacto	da	intervenção	com	tratamentos	coletivos	nos		
  sítios-sentinela e de amostragem aleatória
	 •	 Capítulo	7.2.	Quando	as	pesquisas	devem	ocorrer?	

Método de ensino:  Apresentação 

DUrAÇÃO: 1 HOrA
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da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática

Este módulo explica como avaliar uma IU quanto à sua elegibilidade para 
uma TAS. Além disso, aqui será definida a expressão ‘cobertura epidemiológica do 
medicamento’ (cobertura de tratamentos coletivos) e explicado o método para conduzir 
pesquisas nos sítios-sentinela e nos de amostragem aleatória, além de ser enfatizada a 
importância de apresentar os resultados à OMS e ao GrrP.

Embora a maioria do material neste módulo já seja do conhecimento de muitos 
dos participantes, deve-se enfatizar a importância do monitoramento e da avaliação. O 
monitoramento e a avaliação antes de uma TAS são elementos críticos para tomar uma 
decisão com bases sólidas ao iniciar uma pesquisa. Dado que decisões significativas sobre 
o programa são feitas com base nos resultados das TAS e que estas pesquisas utilizam 
grandes somas de dinheiro, o programa nacional deverá estar o mais confiante possível de 
que escolheu o momento correto para realizar a pesquisa.

Apresente os objetivos de aprendizagem e o resumo do módulo (slides 2 e 3).

Critérios de elegibilidade para uma TAS (slide 4) 

Antes de iniciar uma TAS, cada IU deve preencher todos os critérios de 
elegibilidade enumerados no slide 4. Note que geralmente a cobertura informada será 
usada para determinar a efetividade da cobertura.  Dados de cobertura obtidos por 
pesquisa podem ser usados caso disponíveis.

Cobertura epidemiológica de medicamentos / cobertura de 
tratamentos (slide 5)

Vários indicadores estão disponíveis para medir a cobertura da intervenção com TCs:

	 •	 cobertura	geográfica
	 •	 cobertura	epidemiológica	do	medicamento	(cobertura	do	programa)
	 •	 cobertura	pesquisada
	 •	 cobertura	nacional.

Neste material de treinamento, somente a cobertura epidemiológica do 
medicamento (cobertura de tratamento coletivo) foi incluída como um critério de 
elegibilidade. Os itens cobertura geográfica, cobertura nacional, cobertura pesquisada e 
métodos sugeridos para uma pesquisa de cobertura estão descritos no Anexo 4.

Pesquisas em sítios sentinelas e de amostragem aleatória (slide 6)

O slide 6 define os sítios-sentinela e de amostragem aleatória. O gráfico na 
Figura 7 mostra a diminuição progressiva na prevalência de Mf esperada após rondas 
múltiplas de TC, observada em 27 sítios-sentinela de 11 países. Os dados indicam 
que as informações epidemiológicas coletadas nos sítios-sentinela devem indicar se a 
intervenção com TCs está tendo o impacto esperado.
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Quando as pesquisas devem ser realizadas? (slide 9)

Pesquisas in situ dos sítios-sentinela e de amostragens aleatórias devem ser 
conduzidas no mínimo 6 meses após os TCs, para permitir que os níveis de microfilárias 
se recuperem após a pressão dos medicamentos. Mesmo que os programas estejam 
avaliando a prevalência de Ag, deve-se aguardar 6 meses, uma vez que  todo resultado 
Ag-positivo terá que ser acompanhado de teste para Mf.

Confirmação de elegibilidade para conduzir uma TAS (slide 11)

O Anexo 3 do Guia dos Participantes4 contém o Formulário de Elegibilidade e 
Notificação da TAS. Preencher o formulário com informações sobre a elegibilidade para 
uma TAS ajuda os diretores nacionais do programa a preparar um sumário de forma 
metódica, antes de planejar uma pesquisa. Incentive os participantes a fazer uso do 
formulário e a enviarem-no ao GrrP, via OMS, para obter assessoramento. Enfatize que 
cada IU requer um formulário individual, conforme explica o Módulo 3.

Figura 7. redução da prevalência de microfilaremia em sítios-sentinela após rondas de tratamento coletivo

Fonte: report on the mid-term assessment of microfilaraemia reduction in sentinela sites of 13 countries of the Global 
Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis (relatório da avaliação parcial  da redução de microfilaremia em sítios-
sentinela de 13 países participantes do Programa Mundial para Eliminação da Filariose Linfática). Weekly Epidemiological 
Record,  2004, 40(79):358–365. (Modificado da Organização Mundial da Saúde).. 

TC/ MDA, tratamento coletivo / mass drug administration
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Perguntas e Respostas
uma ronda de TC pode ser considerada efi caz quando a cobertura é < 65%, porém 

> 80% da população elegível?
Não. Para fi ns epidemiológicos, é importante que a cobertura seja ≥ 65% da 

população total. Os grupos que não são elegíveis para o tratamento com a dietilcarbamazina 
e albendazol são mulheres grávidas, crianças com menos de 2 anos e pessoas com doenças 
graves; os grupos que não são elegíveis para tratamento com ivermectina e albendazole 
são mulheres grávidas, mulheres na primeira semana de amamentação pós-parto, crianças 
com altura < 90 cm e pessoas com doenças graves. Em muitos países, porém, portadores de 
afecções crônicas são também contados como não-elegíveis, o que pode difi cultar alcançar 
a meta de população total de 65%. Os programas devem trabalhar junto ao sistema de saúde 
para determinar qual a melhor forma de tratar de maneira segura pessoas com afecções 
crônicas.

E se uma Iu aplicar sete rondas de TC, mas somente quatro alcançarem cobertura 
de 65%? 

Nas situações que não se enquadram à orientação acima explicitada, o GrrP deve 
ser consultado. Em geral, se a prevalência de Mf tiver diminuído com o passar do tempo nos 
sítios-  sentinela e de amostragem aleatória e tiver sido < 1% em todas as localidades, após a 
última ronda de TC, uma TAS certamente é apropriada. 

E se os resultados do sítio sentinela e de levantamento aleatório forem 
contraditórios?

Se quaisquer um dos sítios apresentar Mf ≥ 1% ou Ag ≥ 2%, o TC deve prosseguir, 
e deve-se coletar informações novamente nos sítios-sentinela e de amostragem aleatória 
por duas rondas adicionais. Uma pertinente avaliação deve ser feita para determinar o 
motivo pelo qual os critérios não foram atingidos, com o objetivo de conseguir um melhor 
planejamento nas rondas subsequentes.

E se cinco ou mais rondas foram efetivas, porém o governo interromper os TCs 
sem analisar a elegibilidade ou conduzir uma TAS?

Deve-se conduzir pesquisas nos sítios-sentinela e de amostragem aleatória para 
assegurar que as exigências para uma TAS sejam satisfeitas na situação atual, especialmente 
se os TCs tiverem sido suspensos há muitos anos. Os gerentes de programas também devem 
buscar assessoramento junto à OMS ou do GrrP, bem como de outros especialistas.

Que tipo de pesquisa deve ser feita para verifi car a cobertura informada de TCs?
O tipo de pesquisa de cobertura depende da estratégia de distribuição dos 

medicamentos. Normalmente, as pesquisas comunitárias por conglomerados são 
recomendadas para determinar possíveis diferenças entre a cobertura informada (com base 
nos registros de distribuição) e a cobertura real. É possível incluir perguntas adicionais 
às de cobertura, tais como determinar ‘O motivo pelo qual as pessoas não ingerem os 
medicamentos e a frequência com que ingeriram os medicamentos, ou não, nas rondas 
passadas. As pesquisas sobre cobertura devem ser executadas 1 ou 2 meses após o TC. Caso 
seja usada a distribuição de casa a casa, os programas podem usar um método como o de 
avaliação rápida da cobertura do Programa Ampliado de Imunização. (Os participantes 
podem procurar exemplos de protocolos de pesquisa por conglomerados para avaliar a 
cobertura da intervenção com TCs, no Manual da OMS para Monitoramento e Avaliação3, 
2011).
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Módulo 3

Unidade de avaliação

Objetivo da aprendizagem: 

Ao fi nal deste módulo, os alunos devem compreender como defi nir uma área de 
pesquisa, conhecida como uma Unidade de Avaliação (EU). 

Seção relevante do manual de monitoramento e avaliação3 de 
2011 da OMS

	 •	 Seção	7.1	Que	área	geográfi	ca	deve	ser	usada?

Método de ensino: Apresentação e trabalho em grupo

DUrAÇÃO: 2 HOrAS
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Nos programas de eliminação da FL, a maioria das decisões sobre TC têm 
sido baseadas no conceito das IUs, que são áreas administrativas designadas para 
tais atividades. Depois de múltiplas rondas, pode-se conduzir uma TAS para levantar 
evidências e ajudar os programas nacionais a decidirem por suspender ou não os TCs. A 
área de estudo selecionada para a pesquisa é chamada de ‘unidade de avaliação’ (EU), que 
pode compreender várias IUs, ser uma única IU ou fazer parte de uma IU. Este módulo 
descreve a diferença entre IUs e EUs e discute as características de uma EU. Discute-se 
também a importância de selecionar a EU adequada. 

Apresente os objetivos da aprendizagem e o resumo do módulo (slides 2 e 3).

área de pesquisa para uma TAS (slides 4 and 5)

Uma vez confirmado que as IUs preenchem os requisitos para uma TAS, pode-se 
iniciar o planejamento. O primeiro passo é definir a área em que a pesquisa será realizada. 
Uma EU pode ser definida pelo gerente de programas e não ser necessariamente idêntica 
a uma IU. Apesar de haver flexibilidade na definição de uma EU, a decisão deve ser 
tomada cuidadosamente e com ponderação. .

Como definir uma Eu (slide 6)

Uma IU pode ser um distrito, um subdistrito ou um povoado. As zonas de uma 
EU não têm que ser contíguas mas devem ter características semelhantes. A IU deve ser 
dividida se a população exceder 2 milhões de habitantes; porém, todos os fatores devem 
ser cuidadosamente considerados antes de combinar ou dividir IUs. Todas as IUs de um 
determinado país nas quais tenham sido executados TCs serão posteriormente incluídas 
em uma TAS.

Combinação de Iu (slide 7)

A tabela e o mapa no slide 7 ilustram uma situação na qual a combinação de IUs 
pode ser apropriada. Explique aos participantes que os critérios de elegibilidade para as 
três IUs são semelhantes. Para isso, use os dados da tabela, conforme resumido no Guia 
do Participante4.

Apesar de a combinação de IUs reduzir o número de pesquisas a serem 
conduzidas, esse tipo de medida pode implicar em riscos:

	 •	 Se	o	limiar	de	corte	for	ultrapassado,	todas	as	IUs	que	compreendem	a	EU	terão		
  que continuar os TCs. 
	 •	 A	prevalência	da	infecção	pode	ser	diluída.	A	IU	pode	ser	‘aprovada’	na	TAS		 	
  apesar de a prevalência em algumas áreas com incidência mais alta estarem acima  
  do limiar, possibilitando a recrudescência da transmissão. 
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Módulo 3

Como dividir uma Iu (slide 8)

A tabela e o mapa no slide 8 ilustram uma situação na qual a divisão de uma 
IU em várias EUs pode ser apropriada. Explique que a divisão da IU em três EUs por 
subdistrito faz sentido pois a população total é superior a 2 milhões de habitantes. As 
opções são combinar os subdistritos 1 e 3, por terem referenciais de prevalência similares 
para Mf, ou usar cada subdistrito como uma EU, tornando necessárias três pesquisas. 

Enfatize o fato de a divisão da IU em diversas EUs aumentar o número de 
pesquisas a serem conduzidas (e, consequentemente, os recursos necessários); porém, 
isso pode permitir uma avaliação mais detalhada da situação.

Exercício (slide 10)

	 •	 Diga	aos	participantes	para	usarem	os	dados	do	país,	que	trouxeram	à	ofi	cina	para		
  este exercício. 
	 •	 Em	condições	ideais,	os	dados	farão	referência	a	áreas	nas	quais	é	provável	que		
  uma TAS seja implementada num futuro próximo. 
	 •	 Grande	parte	dos	dados	necessários	deverão	ter	sido	introduzidos	antes	do	início		
  da ofi cina na folha de trabalho ‘ELEGIBILIDADE’ do Formulário de Elegibilidade  
  e Notifi cação da TAS . 
	 •	 Os	facilitadores	devem	ajudar	os	participantes	na	EU	apropriada,	especialmente	se		
  for necessário combinar as IUs. 
	 •	 O	facilitador	também	deve	apresentar	a	lógica	usada	na	defi	nição	da	EU.

Perguntas e Respostas
deve-se efetuar uma TAS em um bloco de Ius que satisfazem os critérios de 

elegibilidade, porém que esteja rodeado de unidades atualmente sendo mapeadas ou 
recebendo TC?

LA situação varia de um país para o outro. Os gerentes de programa devem buscar 
assessoria da OMS ou do GrrP, especialmente nos casos em que a movimentação de 
pessoas (ou vetores) é grande, no sentido das áreas de transmissão ativa para uma EU 
qualifi cada para uma TAS.
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Módulo 4

Desenho das pesquisas

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes devem compreender como determinar:

	 •	 o	local	onde	realizar	a	pesquisa
	 •	 a	estratégia	de	amostragem
	 •	 o	tamanho	da	amostra
	 •	 o	valor	do	limite	de	corte

Seção relevante do manual de monitoramento e avaliação3 de 
2011 da OMS de monitoramento e avaliação3

	 •	 Seção	7.3.	Como	as	pesquisas	devem	ser	executadas?	

Métodos de ensino: Apresentação e trabalho em grupo

DUrAÇÃO: 1,5 HOrAS
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da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática

Este módulo aborda os fatores envolvidos na seleção do local onde será feita a 
amostragem da população alvo, as estratégias de amostragem, os métodos para cálculo do 
tamanho da amostra, o conceito de limite de corte e a interpretação desse limite.

Apresente os objetivos de aprendizagem e o resumo do módulo (slides 2 e 3).

Como determinar o local da pesquisa, a estratégia de amostragem 
e o tamanho da amostra (slide 4)

O slide 4 ilustra os passos envolvidos na elaboração de uma pesquisa. Os slides 
subsequentes explicam o processo passo a passo. 

População-alvo (slide 5)

Ao mencionar o módulo 1 (p. 17) deste guia, explique novamente a 
fundamentação que dá respaldo à seleção de crianças de 6–7 anos de idade. 

local da pesquisa (slide 6)

O facilitador deve enfatizar que, em geral, é mais fácil realizar as pesquisas nas 
escolas que nas comunidades, já que a necessidade de tempo e recursos é menor. Dado 
que muitas vezes é difícil identificar todas as crianças com idade entre 6 e 7 anos nas 
escolas, as séries ou classes podem muitas vezes ser usadas como substitutos para essa 
faixa etária. Devem ser selecionadas para a pesquisa aquelas séries que normalmente 
contêm a maioria das crianças entre 6 e 7 anos (normalmente a 1ª e 2ª séries). Uma vez as 
séries tenham sido selecionadas, toda criança matriculada nessas séries é elegível para a 
pesquisa, independente de idade, de forma que a amostra pode conter crianças de 5, 8, 9 
ou ainda mais anos. 

Nas pesquisas com base nas comunidades, as equipes devem identificar crianças 
de 6–7 anos de idade ali residentes. Isto muitas vezes requer ir às residências para 
identificar crianças nessa faixa etária. Geralmente, as pesquisas com base na comunidade 
levam mais tempo e usam mais recursos que as pesquisas com base nas escolas. 

Estratégia de amostragem (slides 7 à 11)

A escolha do método de amostragem depende do número de crianças com idade 
entre 6 e 7 anos de idade e o número de conglomerados (escolas ou setores censitários) 
na EU. O setor censitário é a menor área para a qual há resultados disponíveis do censo 
e normalmente trata-se de um povoado ou distrito. Deve-se usar os dados do censo em 
áreas em que a população-alvo total é pequena (< 400 crianças na área onde os principais 
vetores são o Anopheles ou o Culex; < 1000 crianças nas áreas onde o Aedes é o principal 
vetor.

Os slides 9-11 ilustram três métodos de amostragem. Explique o conceito de 
cada um deles. Em suma, o agrupamento em conglomerados envolve dois níveis de 
seleção aleatória—primeiro de conglomerados, depois de crianças—e se aplica quando 
a população ou o número de escolas ou de setores censitários na EU é grande. Em 
amostragens sistemáticas, todas as escolas ou setores censitários são visitados, porém 
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apenas uma parte das crianças selecionadas aleatoriamente são testadas. Em amostragens 
do censo, não é necessário fazer a amostragem: todas as crianças da EU serão testadas.

Algoritmo para determinar o local da pesquisa e a estratégia de 
amostragem (slide 12)

Este algoritmo (Anexo 5 do Guia do Participante4) pode ser usado para determinar 
onde as pesquisas devem ser realizadas (escola ou comunidade) e a estratégia apropriada 
de amostragem por conglomerados, sistemática ou censo). Os facilitadores devem usar um 
exemplo hipotético que os participantes acompanharão no algoritmo.

Se forem solicitadas explicações adicionais, como a teoria ou o raciocínio que dá 
respaldo a estas opções, usar como referência6 a publicação Background and technical notes 
for filarial antigenaemia survey to decide if mass drug administration to eliminate lymphatic 
filariasis can be stopped (Fundamentos e notas técnicas para pesquisas de antigenemia 
filarial para decidir se os tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática podem 
ser suspensos).

Tamanho da amostra slides 13 e 14) e valor crítico de corte (slides 
15 e 16)

O tamanho da amostra para uma TAS pode ser determinado seja a partir das 
tabelas A.5.1 e  A.5.2, encontradas no Anexo 5 do Manual da OMS para Monitoramento e 
Avaliação, 2011, ou no ‘programa delineador de amostragens’. Este módulo explica como 
usar as tabelas A.5.1 e A.5.2, enquanto que o uso do programa delineador de amostragem 
será explicado no módulo 8. Observe que Tabela A.5.1 é para áreas onde predominam os 
vetores Anopheles, Culex ou Mansonia, e a Tabela A.5.2 para áreas com Aedes.

Em áreas onde a W. bancrofti é endêmica e Anopheles ou Culex são os principais 
vetores, a meta de prevalência de Ag é < 2%. O tamanho das amostras e os valores limites 
de corte são calculados de tal maneira que haja grande probabilidade de a pesquisa ser 
aprovada caso a prevalência verdadeira do Ag seja 1% ou de Ag seja >2%. 

Em áreas onde a W. bancrofti é endêmica e o Aedes é o principal vetor, o limiar 
projetado para a prevalência de Ag é < 1%, pois os Aedes spp. são vetores mais eficazes. 
O tamanho das amostras e os valores limites de corte são calculados para que haja uma 
probabilidade alta de aprovação se a prevalência real de Ag for de 0,5% e baixa se a 
prevalência do Ag for >1%. 

Em áreas onde Brugia spp. são endêmicas, a meta do limite de prevalência de 
anticorpos é  < 2%. O tamanho das amostras e os valores limites são calculados de forma 
que a probabilidade de aprovação na pesquisa seja alta caso a rEAL prevalência de Ag seja 
1% e baixa se for >2%.  

Usando-se os slides 14 e 16, forneça o seguinte exemplo. Quando a população de 
crianças de 6–7 anos de idade ou de crianças das 1as e 2as séries do primário na IU é 24 
mil e o tipo de amostragem escolhido for o de conglomerados, o tamanho da amostra será 
1.556 crianças (slide 14). Se o número de resultados positivos para Ag ou anticorpos for ≤ 
18, a IU será ‘aprovada’ na TAS. 

 6  Lee H, Deming M. Background and technical notes for filarial antigenemia surveys to decide if mass drug administration to  
 eliminate lymphatic filariasis can be stopped: a manual for survey planners. Atlanta, Georgia, Lymphatic Filariasis Support  
	 Center,	2009.	http://www.filariasis.us/Technical%20notes%20for%20LF%20survey%20manual20draft206-12-09.pdf.
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Valor limite de corte em censos  (slide 17)

Quando um censo é usado como um método de amostragem, o tamanho da 
amostra necessária não precisa ser calculado uma vez que todas as crianças da EU serão 
testadas. O limite crítico será a prevalência de crianças com resultados positivos para Ag 
ou anticorpos, considerando-se todas as crianças da EU.

Uma EU é ‘aprovada’ na pesquisa quando a prevalência for < 2% nas áreas com 
Culex, Anopheles ou Mansonia e < 1% nas áreas com Aedes. 
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Módulo 5

Testes diagnósticos

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os alunos devem compreender como:

	 •	 obter	os	testes	diagnósticos
	 •	 coletar	sangue
	 •	 preparar,	conduzir	e	interpretar	os	TICs	
	 •	 preparar,	realizar	e	interpretar	os	testes	Brugia	RapidTM .

Seção relevante do manual de 2011 da OMS para 
monitoramento e avaliação3

	 •	 Seção	3.	Ferramentas	de	diagnóstico

Métodos de ensino: Apresentação, demonstração e exercício prático

DUrAÇÃO: 2 HOrAS



20 TreinamenTo em moniToramenTo e avaliação epidemiológica
da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática

A escolha dos testes diagnósticos para monitorar e avaliar os programas nacionais 
depende da sensibilidade e especificidade dos testes, de sua viabilidade para uso em 
condições de campo, das habilidades técnicas necessárias e do custo. Vários testes estão 
disponíveis para avaliar a eficácia dos TCs. Este módulo introduz de maneira sucinta 
os testes recomendados para uma TAS. Como decisões significativas do programa são 
tomadas com base nos resultados destas pesquisas, exercícios práticos são usados para 
demonstrar os procedimentos adequados para os testes TIC e Brugia rapidTM. 

Explique os objetivos da aprendizagem e apresente um resumo do módulo (slides 
2 e 3).

Testes diagnósticos para TAS (slides 4–6)

O slide 4 ilustra os testes diagnósticos recomendados para diferentes fases de um 
programa nacional:

	 •	 exames	de	sangue	para	detectar	a	presença	de	microfilárias,	antígenos	e		 	
  anticorpos; 
	 •	 Testes	para	mapeamento,	monitoramento	e	avaliação	durante	os	TCs	em	sítios-	
  sentinela e de amostragem aleatória,
  –	 nas	áreas	onde	a	W.	bancrofti	é	endêmica,	usa-se	esfregaços	sanguíneos	para			
   detectar a presença de microfilárias ou aplica-se os TICs para detectar a   
	 	 	 presença	de	antígenos	de	W.	bancrofti;7

  – nas áreas onde Brugia spp. é endêmica, esfregaços sanguíneos são usados para  
   detectar a presença de microfilárias; e
	 •	 para	TAS,	usa-se	somente	os	testes	TICs	(em	áreas	de	W. bancrofti) e Brugia    
  rapidTM (nas áreas com Brugia spp).

As características dos três testes estão resumidas na Tabela 3. As vantagens e as 
desvantagens dos diferentes testes estão resumidas no Anexo 5.

Aquisição de testes diagnósticos (slide 7)

O slide 7 enumera as empresas fornecedoras dos testes diagnósticos 
recomendados para TAS. Enfatize a necessidade de também adquirir os controles 
positivos para fazer o controle de qualidade (ver slide 8) antes de iniciar o trabalho de 
campo.  

Controle de qualidade (slide 8)

O slide 8 resume os principais aspectos do controle de qualidade dos testes 
diagnósticos. Como os testes diagnósticos são produzidos em massa, alguns lotes podem 
ter defeitos. Testar um ou mais testes diagnósticos por lote, com o auxílio de um controle 
positivo, assegura a validade dos resultados dos testes. Atualmente, o Filariasis research 
Reagent	Repository	Center	(www.filariasiscenter.org)	disponibiliza	controles	positivos	
grátis somente para TICs.

7   Um novo teste diagnóstico para detectar antígeno do W. bancrofti está sendo desenvolvido, e espera-se que esteja   
 disponível em 2014 (ver o Anexo 6 do Guia do Participante4).
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Técnica de coleta de sangue (slide 9)

O slide 9 demonstra a técnica de coleta de sangue a ser usada antes da aplicação 
da amostra em um teste  TIC ou BrugiarapidTM.

Os facilitadores devem instruir os participantes a coletarem um volume de 
sangue ligeiramente superior para garantir que ainda continue disponível um montante 
adequado no caso de coagulação ou de derramamento.

TIC (slides 10–15)

Esta seção pode ser omitida se os participantes forem de áreas endêmicas somente 
para Brugia spp.

Procedimento (slides 12–14)

Enfatize que:

	 •	 O	volume	de	sangue	tirado	deve	ser	exatamente	100	µl.	
	 •	 O	sangue	não	deve	ser	colocado	diretamente	do	dedo	no	cartão.	
	 •	 O	sangue	não	deve	ser	colocado	na	porção	rosa	do	suporte	plástico.	
	 •	 Deve-se	anotar	no	cartão	o	momento	inicial	e	final	da	coleta.	
	 •	 Registrar	no	próprio	cartão	a	leitura	do	exame	aos	10	minutos.	

Tableau 3 : Caractéristiques des trois tests diagnostiques pour la filariose lymphatique

 Test Cible Caractéristiques

 Frottis Microfilaires Faible sensibilité pour la détection des microfilaires. 
 sanguin  Une limite significative est la nécessité de collecter le sang la nuit dans des zones à  
   périodicité nocturne. La collecte de sang pendant la nuit nécessite des enquêtes au  
   sein de la communauté, sans option pour  les enquêtes dans les écoles. 

 Tests TICs Antigènes filariens Les tests de détection d’antigènes éliminent la nécessité  d’effectuer les collectes de  
   sang nocturnes. Ils peuvent être pratiqués sur du sang collecté à tout moment et sont  
   relativement faciles à utiliser.
   Les tests de détection d’antigènes sont plus sensibles que les tests de détection de  
   microfilaires.
   Les résultats ne sont pas stables après 10  min.
   Les tests TIC sont utilisés pour les TAS seulement dans des zones endémiques pour  
   W. bancrofti. Les tests de détection d’antigènes sont disponibles seulement pour W.  
   bancrofti et non pour Brugia spp.  

 Test Brugia  Anticorps Les tests anticorps sont plus sensibles que la détection de microfilaires et d’antigènes. 
 rapidTM antifilariens Comme aucun test de détection d’antigènes n’est disponible pour Brugia spp., le test  
   Brugia rapidTM est utilisé pour les TAS dans les zones endémiques pour cette espèce.
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Interpretação (slide 15)

	 •	 Para	todos	os	testes	válidos,	qualquer	evidência	de	uma	linha	de	teste		 	
  (independentemente de intensidade) deve ser considerada um resultado positivo. 
	 •	 Um	teste	válido	é	um	no	qual	uma	linha	de	controle	está	presente	e	os		 	
  procedimentos adequados foram seguidos. 
	 •	 Se	o	TIC	for	o	único	teste	diagnóstico	usado	na	região,	deve-se,	nesse	momento,		
  testar o controle positivo. Nas outras regiões, passe a apresentar os principais   
  aspectos do teste Brugia rapidTM e, em seguida, faça uma demonstração prática. 

Test Brugia RapidTM (slides 16–22)

Esta seção pode ser omitida se os participantes forem das áreas endêmicas 
somente para W. bancrofti.

Procedimento (slides 18–21)

Enfatize que:

	 •	 São	necessários	diferentes	volumes	de	amostra	para	soro	e	para	o	sangue	total.	Em		
  uma TAS, normalmente usa-se o sangue total coletado por meio de punção. 
	 •	 Para	facilitar	o	fluxo	total	do	sangue	sobre	a	almofada	de	deposição	da	amostra,		
  toque o lado inclinado do fosso quadrado com a ponta da pipeta. 
	 •	 Se	o	sangue	for	colocado	no	fosso	quadrado	na	forma	de	gotas,	o	tempo	para	que	 
  a amostra embeba a almofada da amostra é maior, aumentando o tempo   
  necessário para que a amostra chegue à linha azul. 
	 •	 Não	remova	completamente	a	lingueta	transparente	do	suporte	plástico	ao	puxá- 
  la para fora, sob o risco de inutilizar o teste. 

Exercício (slide 23)

Faça uma demonstração do uso das ferramentas de diagnóstico quando 
necessário. Você pode demonstrar como é feita a coleta do sangue para o teste diagnóstico 
mediante punção do dedo com microlanceta, antes de os participantes praticarem em si 
mesmos. 

•	 Coleta	do	sangue	+	TIC	com	o	controle	positivo
•	 Coleta	do	sangue	+	teste	Brugia	RapidTM (atualmente não há um controle   

 positivo para esse teste).

Assegure-se de que todos os materiais necessários e os meios apropriados estejam 
disponíveis (ver ‘Materiais para demonstração de testes diagnósticos’ na Introdução deste 
guia).

O procedimento de teste, a interpretação dos esfregaços e os testes confirmatórios 
estão descritos nos anexos 6 e 7 do Guia4 dos Participantes.
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Após a pesquisa

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os alunos devem compreender como:

	 •	 interpretar	os	resultados	de	uma	TAS
	 •	 reportar-se	aos	decisores	e	ao	GRRP
	 •	 acompanhar	os	casos	positivos
	 •	 conduzir	a	vigilância	pós-TC,	após	a	suspensão	dessa	intervenção.	

Seção relevante do Manual da OMS para Monitoramento e 
Avaliação3  de 2011

	 •	 Seção	8.	Implementando	atividades	e	vigilância	após	a	suspensão	dos	tratamentos	
coletivos.

Método de ensino:  Apresentação

DUrAÇÃO: 1 HOrA
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Este módulo descreve as ações a serem adotadas pelos diretores nacionais do 
programa após o término de uma TAS. Dado que decisões signifi cativas do programa são 
baseadas nos resultados da pesquisa, a interpretação correta dos valores críticos de corte 
será analisada aqui. A pesquisa resultará na decisão entre continuar os TCs ou avançar 
para o estágio de vigilância pós-TC.

Apresente os objetivos da aprendizagem e um resumo do módulo (slides 2 e 3).

Interpretação dos resultados (slides 4 et 5)

 Aprovação’ na TAS

Se a próxima ronda de TC já foi planejada, esta deve ser conduzida mesmo após 
uma EU ter sido ‘aprovada’ pela pesquisa.  

Reprovação’ na TAS

Se uma EU ‘é reprovada’ após uma pesquisa, é provável que transmissão em um 
nível sustentável ainda esteja ocorrendo, e a intervenção com TCs deve continuar por no 
mínimo mais 2 anos. Poderia ser realizada uma avaliação para determinar os motivos 
pelos quais os resultados esperados não foram alcançados.

Se a próxima ronda de TC já estiver planejada, esta poderá ser contada como uma 
das duas rondas adicionais necessárias após a ‘reprovação’ da EU em uma TAS.

Após 2 anos, conduzir pesquisas em sítios-sentinela e aleatórios. Se a prevalência 
da Mf for < 1% ou a do Ag for < 2%, a pesquisa de avaliação de transmissão deverá ser 
repetida. Os programas devem explorar meios adicionais para reduzir a transmissão, 
como, por exemplo, o controle de vetores.

 

Exemplo (slide 6)

Neste exemplo, o número de casos positivos (14) está abaixo do valor limite de 
corte, que nesse caso é 18; consequentemente, a EU é ‘aprovada’ na TAS. Porém, todos os 
casos positivos foram encontrados em duas das 38 escolas, o que indica que a transmissão 
pode estar ocorrendo na área onde estão localizadas as duas escolas ou que está havendo 
migração de áreas endêmicas. Se os recursos permitirem, esses casos deverão ser 
acompanhados. O slide 12 fornece um algoritmo para o acompanhamento dos casos 
positivos.

Caixa 2. Identificação dos motivos para a ‘reprovação’ em uma TAS (slides 7-9)
 O slide 7 enumera as possíveis razões para a ‘reprovação’ em uma pesquisa. O slide 8 define o conceito 
de pendência sistemática, e o slide 9 orienta no sentido de resolver esta questão.
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Como notificar os decisores e o GRRP (slide 10)

Como o término da intervenção com TCs é uma decisão significativa para um 
programa nacional de eliminação da FL, os gerentes de programas devem comunicar 
aos decisores os resultados da pesquisa, bem como as medidas que eles esperam que 
sejam adotadas. Lembre aos gerentes de programas que eles também devem informar os 
resultados da pesquisa à OMS e ao GrrP e obter assessoria caso necessário. O slide 10 
ilustra o mecanismo proposto para apresentar os resultados à OMS e ao GrrP. Estimule 
o uso do Formulário da OMS para Elegibilidade e Notificação, encontrado no Anexo 3 
do Guia dos Participantes4 .

Acompanhamento dos casos positivos (slides 11 e 12)

O algoritmo no slide 12 mostra os passos recomendados para o acompanhamento 
dos casos positivos e para investigar a presença de focos de transmissão. Isto pode ser 
feito quando houver recursos disponíveis.

Vigilância pós-TC  (slide 13)

O slide 13 apresenta os dois enfoques atualmente recomendados para a vigilância 
pós-TC.

	 •	 Toda	EU	deve	executar	uma	TAS	de	2–3	anos	e	de	4–6	anos	após	a	intervenção	 
  com TCs ter sido suspensa. Neste meio tempo, outras pesquisas poderiam ser   
  realizadas em áreas nas quais a recrudescência é um problema, como naquelas 
  em que há uma ameaça de reintrodução por migração.8 Caso a ausência de   
  recursos impeça que pesquisas adicionais sejam realizadas, a vigilância ativa para  
  FL poderia ser combinada à vigilância de outras doenças. 
	 •	 A	vigilância	de	rotina	deve	continuar	no	período	entre	as	pesquisas	em	todas	as	 
  áreas previamente endêmicas. Por exemplo, sangue coletado sistematicamente  
  de recrutas militares ou de doadores de sangue poderia ser testado para Mf ou Ag.  
  A vigilância de rotina para monitorar a recrudescência deve continuar em todas as 
  áreas, mesmo após a terceira TAS.

A vigilância pós-TC requer planejamento por ser desafiadora por dois motivos. 
Ao contrário de outras doenças infecciosas, como a malária e a dengue, a FL não 
apresenta sinais clínicos que acusem o início da infecção, e os indicadores, tais como 
anticorpos, Ag ou Mf, muitas vezes aparecem apenas meses ou anos após a infecção. 
Além disso, os recursos limitados muitas vezes indicam que a vigilância não tem 
suficiente suporte. 

Possíveis estratégias futuras de vigilância (slides 14–17)

Esses slides resumem as estratégias de vigilância que atualmente estão passando 
por um processo de pesquisa operacional, especificamente os testes de anticorpos 
antifilariais e xenomonitoramento. Indique que estas são estratégias que estarão 
disponíveis num futuro próximo, complementando as estratégias atuais.

8   Conclusions de la réunion du Groupe consultatif technique du Programme mondial pour l’élimination de la filariose 
lymphatique, Novembre 2007. Weekly Epidemiological Record (Archive épidémiologique hebdomadaire), 2008, 
83(37):341-347.
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Perguntas e respostas
Os programas nacionais devem informar os resultados de uma TAS à OMS?
Sim. O mecanismo proposto implica que sempre que uma pesquisa for concluída, 

o programa nacional deve enviar os resultados daquela pesquisa para a OMS através do 
Formulário da OMS para Elegibilidade e Notifi cação. Este procedimento permite que :

	 •	 O	GRRP	analise	o	progresso	dos	programas	nacionais	e	oriente	da	forma		 	
  necessária, e
	 •	 O	PMEFL	projete	as	necessidades	de	recursos	e	monitore	o	progresso	dos		 	
 programas nacionais.

O que acontece se uma Eu for ‘reprovada’ em uma pesquisa de vigilância pós-
TC?

Se uma EU for ‘reprovada’ em uma TAS após o término da intervenção com TCs, 
o programa deve consultar a OMS e o GrrP sobre quais deverão ser os próximos passos. 
A ‘reprovação’ pode ser um indicativo de que está havendo transmissão. O plano para 
enfrentar uma potencial recrudescência será elaborado caso a caso.
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Comprovação de eliminação

Objetivos de aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os alunos devem compreender a importância de:

	 •	 compilar	e	analisar	todos	os	dados	sobre	a	FL	no	país
	 •	 preparar	um	dossiê	nacional
	 •	 apresentar	o	dossiê	ao	GRRP.
 

Seção relevante do Manual de 2011 da OMS para 
Monitoramento e Avaliação3

	 	 •	 Seção	9.	Verifi	cação	da	ausência	de	transmissão

Método de ensino:  Apresentação

DUrAÇÃO: 1 HOrA
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Este módulo introduz os requisitos para verifi car a eliminação da FL e apresentar 
o dossiê para reconhecimento ofi cial. Cada país apresenta um único dossiê. Dado que as 
EUs dos diferentes países podem completar suas atividades de programa em diferentes 
momentos, é importante manter uma boa gestão dos dados durante todo o programa. 

Apresente os objetivos da aprendizagem e o resumo do módulo (slides 2 e 3).

O momento (slide 17)

Os facilitadores devem enfatizar a importância da boa organização e da 
manutenção dos dados durante toda a duração do programa. Os participantes devem ser 
incentivados a iniciar a coleta de dados e a arquivá-los desde cedo, sem esperar até o fi nal 
do programa para começar a recolher todos os dados necessários para completar o dossiê.

Perguntas e respostas
uma Eu que concluiu duas rondas de vigilância pós-TC sem recrudescência da 

transmissão deve aguardar antes de enviar um dossiê até que todas as Eus do país tenham 
concluído seus processos de vigilância?

Sim, o dossiê não pode ser apresentado até que todas as EUs do país tenham 
concluído a vigilância pós-TC.
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ASPECTOS PRÁTICOS 
DAS PESQUISAS 
DE AVALIAÇÃO DE 
TRANSMISSÃO 
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Módulo 8

Programa delineador de 
amostragem

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os alunos devem entender:

	 •	 como	usar	o	programa	delineador	de	amostragem:	
  – determinar o desenho da pesquisa
  – o selecionar conglomerados aleatórios e crianças ou domicílios
	 •	 o	protocolo	para	uma	TAS

Seção relevante do Manual da OMS para Avaliação e de 
Monitoramento3, 2011

	 •	 Anexo	5.	Protocolo	detalhado	para	uma	pesquisa	de	avaliação	da	transmissão	

Método de ensino:  Apresentação, exercício prático e trabalho em grupo

DUrAÇÃO: 1,5 HOrA
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Este módulo aborda alguns componentes logísticos que facilitarão o planejamento 
de uma TAS. Além disso, aqui será apresentado o Survey Sample Builder / ‘Programa 
delineador	de	amostragens’.	Trata-se	de	uma	aplicação	para	Microsoft	Excel	desenvolvida	
para ajudar a determinar o desenho de pesquisa apropriado e a selecionar a amostragem 
aleatória. Aqui, todo o protocolo da TAS será revisado.

Apresente os objetivos da aprendizagem e o resumo do módulo (slides 2 e 3). 

Para usar o programa delineador de amostragem, deve-se autorizar o uso das macros 
pelo	Microsoft	Excel.	O Anexo 6 explica o método para permitir o uso das macros. O 
programa delineador de pesquisa não funciona com computadores Mac. 

Programa delineador de amostragens  (slide 4)

O slide 4 ilustra os dois processos envolvidos no planejamento de uma TAS, 
que podem ser facilitados pelo programa delineador de amostragens: determinando o 
desenho da pesquisa e a seleção aleatória.

Os facilitadores devem enfatizar que pode levar várias semanas para coletar as 
informações necessárias para o planejamento de uma TAS.

Os facilitadores devem ter um bom conhecimento prático do uso do programa 
delineador de amostragens. Após a apresentação dos slides, a maior parte da sessão 
consistirá no uso do programa delineador de amostragens, fazendo-se uso dos dados 
preparados pelos participantes. Os facilitadores devem ajudar os participantes a 
compreender os dados inseridos e os produzidos pelo programa.

O programa delineador de amostragens simplifica o processo de determinar o 
desenho apropriado para a pesquisa. O algoritmo usado para desenhar as pesquisas e as 
tabelas apresentadas no módulo 4 não são indispensáveis para que o programa seja usado.

Preparação antes da seleção das amostras (slides 5 e 6)

Esses slides listam as informações que devem ser obtidas antes de usar o programa 
delineador de amostragens para elaborar uma pesquisa baseada nas escolas ou na 
comunidade.

determinando o desenho da pesquisa (slides 7–10)

O slide 8 apresenta uma imagem de captura de tela da primeira página de entrada 
de dados do programa delineador de amostragens. Quando você clica uma vez, o botão 
“Define terms” (Definir termos) se destaca com um círculo vermelho. Após o segundo 
clique, aparecem as definições dos diversos termos usados.
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O slide 9 apresenta uma imagem  da segunda página de entrada de dados.

O slide 10 apresenta uma imagem da página de resultados, contendo os valores 
calculados com base nos dados fornecidos à aplicação, inclusive:

	 •	 tamanho	da	amostra
	 •	 número	de	blocos	
	 •	 fração	amostral
	 •	 intervalo	amostral
	 •	 ponto	de	corte.	

Seleção de blocos aleatórios e de crianças ou domicílios  
(slide 11)

Uma vez que o desenho apropriado da pesquisa tenha sido determinado, 
conglomerados, crianças ou domicílios devem ser selecionados aleatoriamente. O slide 
11 apresenta um diagrama esquemático das metas da seleção aleatórias para os diferentes 
desenhos de pesquisa.

Os slides 12–16 apresentam os passos para selecionar os conglomerados aleatórios 
com o programa delineador de amostragens. Os facilitadores devem destacar que devem 
ser selecionados conglomerados adicionais caso o tamanho da amostra real não atinja 
a meta estabelecida mesmo após todos os conglomerados selecionados terem sido 
pesquisados em função de, por exemplo, haver menos crianças na faixa etária desejada do 
que o esperado nas escolas ou setores censitários.

Os conglomerados adicionais devem ser usados apenas após todos aqueles 
inicialmente selecionados terem sido visitados. Os conglomerados adicionais devem ser 
visitados um a um na ordem selecionada até que o tamanho da amostra alvo tenha sido 
alcançado.

Não é necessário selecionar conglomerados para amostragens sistemáticas ou de 
censos.

Os slides 15 e 16 ilustram o uso de duas listas para selecionar as crianças ou 
domicílios para o teste aleatório. Os facilitadores devem observar que em uma pesquisa 
na comunidade as listas são usadas para selecionar os domicílios, não as crianças, mas 
que todas as crianças da idade alvo em todos os domicílios selecionados devem ser 
testadas. São usadas duas listas: 

 
	 •	 porque	se	o	número	aleatório	inicial	(de	crianças	ou	casas)	na	faixa	de	intervalo	 
  de amostras for alto, a amostra pode acabar ficando pequena demais se o número  
  usado em todas as escolas ou setores censitários (o número de partida na lista B)  
  for igual ao intervalo de amostragem menos o número inicial da lista A; 
	 •	 para	evitar	que	a	equipe	de	pesquisa	saiba	com	antecipação	quais	crianças	ou	 
  residências selecionar para a amostragem. Mais detalhes podem ser encontrados  
  nas notas técnicas relatadas em 20094.
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Exemplo 1 (slides 17–20)

	 •	 Projetar	o	primeiro	slide	(slide	17)	na	tela,	e	dar	aos	participantes	tempo	para	 
  trabalhar no exemplo usando o programa delineador de amostragem, até que  
  tenham selecionado um bloco aleatório. 
	 •	 Tendo	sido	dado	tempo	suficiente,	os	slides	contendo	a	solução	do	problema	 
  devem ser examinados conjuntamente. 
	 •	 Perguntar	aos	participantes	se	obtiveram	os	mesmos	resultados	que	os	indicados	 
  no slide 18. 
	 •	 Os	erros	mais	comuns	incluem	a	introdução	incorreta	de	vetores	(Aedes  
  produzirá um tamanho maior de amostra) ou uma taxa incorreta de pendência. 
	 •	 O	slide	19	mostra	uma	lista	das	escolas	selecionadas	aleatoriamente.	O	slide	20	 
  mostra as escolas selecionadas corretamente da lista. Se houver tempo, um  
  voluntário pode apresentar os primeiros números de sua lista de números  
  aleatórios e cruzar estes dados com os da lista de escolas deste exemplo.

Exemplo 2 (slides 21–23)

	 •	 Manter	o	primeiro	slide	(slide	21)	projetado	na	tela,	e	dar	tempo	aos	participantes	 
  para trabalhar o exemplo valendo-se do programa de delineamento de  
  amostragens, nas suas estações de trabalho, até que tenham selecionado  
  aleatoriamente um conglomerado. 
	 •	 Tendo	sido	dado	tempo	suficiente,	os	slides	contendo	a	solução	devem	ser		 	
  examinados em grupo. 
	 •	 Deve-se	perguntar	aos	participantes	se	eles	obtiveram	o	mesmo	resultado	que	o	 
  apresentado no slide 22. 
	 •	 O	slide	23	mostra	os	domicílios	selecionados	corretamente	se	a	lista	A	tiver	sido	a	 
  escolhida. Se houver tempo, um(a) voluntário(a) pode apresentar os primeiros  
  números em sua lista A e cruzar os dados com os da lista de domicílios neste   
  exemplo. 
	 •	 Os	facilitadores	devem	lembrar	aos	participantes	que	uma	vez	que	os	domicílios	 
  a serem visitados tenham sido selecionados, todas as crianças da idade alvo, de  
  todos os domicílios selecionados, devem ser testadas.
 

Exemplo 3 (slides 24 e 25)

	 •	 O	primeiro	slide	(slide	24)	deve	permanecer	sendo	mostrado	na	tela,	enquanto		
  se dá tempo suficiente para os participantes trabalharem o exemplo com o auxílio  
  do programa delineador de amostras, nos computadores, até a etapa de desenho  
 da pesquisa.  
	 •	 Tendo	sido	dado	tempo	suficiente,	os	slides	com	a	solução	devem	ser	revisados		
  em grupo.  
	 •	 Pergunte	aos	participantes	se	seus	resultados	foram	os	mesmos	que	os	do	slide	25.	
	 •	 Este	exemplo	ilustra	o	caso	no	qual	todas	as	escolas	da	EU	devem	ser	visitadas.			
  Os facilitadores devem explicar que isto não significa que todas as crianças de   
  cada escola serão testadas. 
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	 •	 O	módulo	10	fornece	o	método	recomendado	para	amostragem	aleatória	de		 	
  crianças das escolas selecionadas.

 
Protocole pour une TAS (slide 26)

O slide 26 examina os passos para elaborar uma TAS. Os facilitadores podem 
apresentar a lista de verificação que consta no Anexo 9 do Guia do Participante4 para que 
sirva de guia para planejar e executar uma TAS de acordo com o protocolo.

Exercício (trabalho em grupo) (slide 27)

	 •	 Os	participantes	devem	usar	os	dados	dos	próprios	países	para	definir	os		 	
  desenhos de pesquisas apropriados. Os resultados do programa delineador   
  de amostras das pesquisas serão usados nas apresentações dos países no último  
  dia da oficina. 
	 •	 Autorizar	macros	no	Microsoft	Excel	para	que	o	delineador	de	amostras	possa		
  funcionar. 
	 •	 Os	participantes	devem	trabalhar	preferencialmente	em	grupos	de	um	mesmo		
  país, e os facilitadores devem visitar os grupos para auxiliá-los conforme o   
  necessário. 
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Cronograma, orçamento e 
administração

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes deverão entender a importância de:

	 •	 Preparar	cronograma	de	atividades
	 •	 Preparar	um	orçamento
	 •	 Adquirir	materiais
	 •	 Obter	autorização	ética
	 •	 Obter	o	consentimento	informado
	 •	 Preparar	uma	notifi	cação	pública
	 •	 Preparar	a	coleta	e	manejo	dos	dados

Seção relevante do Manual da OMS para  Monitoramento e 
Avaliação 20113

 Nenhuma

Método de ensino: Apresentação, exercício prático e trabalho em grupo

DUrAÇÃO: 1 HOrA
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Esse módulo faz uma revisão das abordagens usadas no planejamento 
administrativo de uma TAS. Os aspectos abordados são o planejamento de um 
cronograma e de um orçamento, a obtenção de autorização ética (aclaramento ético) e 
de consentimento informado, a aquisição de materiais e a coleta de dados. Aqui serão 
apresentados modelos para planejar um cronograma e um orçamento.

Os facilitadores devem enfatizar que o planejamento mal feito pode resultar em 
uma pesquisa incompleta, o que pode ter implicações sobre os recursos disponíveis para 
atividades futuras.

Apresentar os objetivos da aprendizagem e um resumo do módulo (slides 2 e 3).

Preparação de um cronograma  (slides 4 et 5)

O tempo necessário para desenhar e conduzir uma TAS depende do tempo que 
leva para concluir cada passo da pesquisa. Portanto, é importante planejar bem e estimar 
o tempo necessário para concluir a pesquisa. Algumas atividades podem ser executadas 
simultaneamente, porém, outras dependem do cumprimento de passos anteriores. O 
Anexo 8 inclui um exemplo de cronograma contido no Manual do Participante4.

Preparação de um orçamento (slides 6–8)

Os facilitadores devem orientar os participantes quanto ao uso do modelo contido no 
Anexo 10 do Guia do Participante4 para estimar o orçamento necessário, respeitando a 
seguinte sequência: :

 i. Identificar os tipos de recursos necessários: humanos, transportes e provisões.
 ii. Estimar a quantidade necessária de cada recurso, p. ex., três funcionários de   
  campo durante 3 dias.
 iii. Identificar o custo unitário de cada item, p. ex., o custo de diárias para cada   
  funcionário de campo.
 iv. Multiplicar (ii) por (iii).

lista de materiais (slide 10)

Os facilitadores devem lembrar aos participantes que é necessário ter disponíveis 
os medicamentos adequados para tratar os casos positivos identificados durante 
uma TAS. Consultar a página 39 do Guia do Participante4 para identificar os regimes 
recomendados para os tratamentos antifilariais individualizados. 

liberação ética (slide 11)

Os facilitadores devem informar aos participantes que uma TAS é uma atividade 
do programa. Pode-se indagar a eles quais são as exigências para a obtenção de 
autorização ética nos respectivos países.
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Consentimento informado  (slide 12)

Os facilitadores podem perguntar aos participantes sobre as exigências vigentes 
em seus países. Caso seja necessário coletar amostra de apenas uma parte das crianças 
em uma pesquisa com base nas escolas, deve-se selecionar as crianças e obter com 
antecedência o consentimento (autorização dos pais) para o teste. Isso evitará confusões 
sobre a exclusão de algumas crianças dos testes. No caso das pesquisas com base nas 
comunidades, o consentimento pode ser obtido no momento da pesquisa.

Notificação pública (slide 13) 

Os facilitadores devem continuar a enfatizar a importância de incluir bastante 
tempo para a realização dos diversos aspectos da TAS..  

Preparação da coleta e manejo de dados (slides 14 e 15) 

Deve-se tomar precauções para assegurar que os dados sejam manejados 
adequadamente para que todas as exigências éticas sejam respeitadas. O facilitador deve 
lembrar que as identidades e os resultados dos testes devem ser disponibilizados apenas 
para pessoal autorizado.

O Anexo 11 do Guia do Participante4 contém um exemplo de formulário de coleta 
de dados para pesquisas baseadas em escolas.

Exercício (trabalho em grupo) (slide 16)

Os facilitadores devem lembrar aos participantes de incluir na apresentação de 
seus países, ao final da oficina, a estimativa de cronograma e de orçamento preparados 
nesse exercício.  
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Módulo 10

Trabalho de campo 

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes deverão compreender as abordagens 
sugeridas para:

	 •	 Organizar	uma	equipe	de	campo
	 •	 Coletar	amostras	e	realizar	testes	nos	levantamentos	escolares
	 •	 Coletar	amostras	e	realizar	testes	nos	levantamentos	comunitários

Seção relevante do Manual da OMS para  Monitoramento e 
Avaliação 20113

	 •	 Anexo	5:	Protocolo	detalhado	para	pesquisas	de	avaliação	da	transmissão

Método de ensino:  Apresentação e simulação

DUrAÇÃO: 1,5 HOrAS
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As atividades de campo de uma pesquisa serão mais eficientes caso as equipes de 
campo estejam organizadas e suas funções e responsabilidades designadas antes do início 
da pesquisa. Este módulo trata das abordagens para implementar uma TAS a campo. 
Aqui são sugeridas a composição das equipes de campo e o fluxo das atividades a serem 
executadas diariamente, bem como um algoritmo para dar acompanhamento aos casos 
positivos.

Apresentar os objetivos da aprendizagem e um resumo do módulo (slides 2 e 3).

Os facilitadores podem apresentar as listas de verificação contidas no Anexo 9 do 
Guia do Participante4 para planejar o trabalho de campo.

Pesquisa com base em escolas (slides 6–10)

Os slides descrevem uma abordagem para a coleta de amostras e realização dos 
testes nas escolas. Os facilitadores devem explicar que os participantes devem determinar 
a melhor abordagem para suas situações, o que pode diferir de um país para outro e de 
uma área para outra.

Dê destaque para o fato de que toda crianças matriculada nas séries selecionadas 
para a pesquisa são elegíveis, independente da idade. Portanto, as amostras podem incluir 
crianças com idades de 5, 8, 9 ou mais anos.

Opção: Caso não seja relevante, pode-se omitir a referência às pesquisas com base 
nas escolas.

Pesquisa com base na comunidade   (slides 11–15)

Os slides sugerem uma abordagem para a coleta de amostras e a realização dos 
testes nas comunidades. Os facilitadores devem explicar que cabe aos participantes 
determinar a melhor abordagem para suas situações, o que pode diferir de um país para 
outro e de uma área para outra.

Opção: Pode-se omitir as referências a pesquisas com base na comunidade caso 
estas não sejam relevantes.  

Pendência (slide 17)

Os facilitadores devem rever com os participantes a definição de ‘pendência’, que 
inclui ausências, recusas em participar e teste diagnóstico inválido.

Exercício (simulação)

Esse exercício funciona melhor em grupos grandes, sendo que os participantes 
desempenham os papeis de crianças, professores, membros da família e equipe de campo.
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Instrua os participantes a montarem locais de trabalho simulados e os estimule a 
pensar sobre como organizariam a estação de trabalho em campo de forma a assegurar 
um fl uxo de trabalho o mais efi ciente possível.

Muitas vezes é útil fazer uma demonstração colocando as crianças em fi la e 
selecionando a amostra necessária de uma das duas listas.

 

Perguntas e Respostas
O que fazer se alguma criança estiver ausente no dia da pesquisa?
No desenho de censo, a taxa máxima aceitável de pendência é 15%. Deve-se 

fazer ao menos uma tentativa de resgatar as crianças que deveriam ter participado da 
pesquisa, se possível retornando às escolas ou residências. Considera-se que uma taxa de 
pendência > 15% torna uma amostra não representativa; entretanto, esse percentual deve 
ser confi rmado pela pesquisa de campo.

Em desenho por conglomerados, o programa delineador de amostragens leva 
em consideração uma taxa possivelmente alta de faltas ao incluir um termo para uma 
projeção da taxa de faltas nas escolas. Isso infl a as estimativas populacionais de crianças 
nas 1as e 2as séries, em consonância com a taxa esperada de absenteísmo. Mesmo assim, 
deve-se fazer ao menos uma tentativa de resgatar os ausentes voltando às escolas ou 
residências. Se após essa tentativa o tamanho necessário de amostra não seja alcançado, 
pode-se juntar conglomerados adicionais. É por esse motivo que conglomerados ‘extras’ 
devem ser selecionados antes do início da pesquisa. 

E se o tamanho da amostra original for ultrapassado nos conglomerados 
originais (ou nos conglomerados extra)?

Se o tamanho da amostra for excedido antes que todos os conglomerados 
originais tenham sido amostrados, continuar mesmo assim até completar a amostragem 
de todos os conglomerados originalmente incluídos. Portanto, ao preparar a pesquisa, 
deve-se certifi car de que os programas incluem estoque de ‘reserva’ de TICs ou de testes 
Brugia rapidTM, bem como de materiais. Se o tamanho da amostra não for satisfeito 
com os conglomerados originais, a equipe de pesquisa deve amostrar todas as crianças 
selecionadas no primeiro conglomerado adicional. Caso ainda assim o tamanho da 
amostra não seja satisfeito, a equipe deve passar para o segundo conglomerado adicional, 
e assim por diante.

O que acontece se a equipe de pesquisa fi car sem testes TIC ou Brugia 
RapidTM?

Deve-se sempre abastecer os programas com um estoque de testes TICou Brugia 
rapidTM e de materiais que exceda um pouco o necessário para o tamanho da amostra. 
Caso o estoque de testes e materiais se esgote, a equipe de pesquisa pode enviar soro ou 
amostras de sangue em papel fi ltro para serem testados em um laboratório.

Caso encontremos casos positivos, devemos tratá-los?
Sim. O manual da OMS para monitoramento e avaliação, 2011, afi rma que 

todos os casos positivos, segundo um ou os dois testes, devem ser tratados.3 Essa 
informação deve ser incluída no formulário de consentimento informado. Um estoque de 
medicamentos deve ser preparado com antecedência para tratar os casos positivos após 
uma TAS.
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Como dar acompanhamento aos casos positivos?
Se os recursos permitirem, os gerentes de programa podem realizar testes para 

Mf durante as horas de pico de circulação de microfi lárias para acompanhar os casos 
positivos. Isso deve ser feito antes de iniciar o tratamento dos casos. Além disso, deve-
se investigar o histórico de exposição à microfi lária dos indivíduos com resultados 
positivos. Se for provável que os casos positivos sejam decorrentes de exposição local ou 
de transmissão secundária, testar os membros da família, amigos e vizinhos com os testes 
TIC ou Brugia rapidTM para Mf. Se for encontrado algum resultado positivo, conduzir 
uma pesquisa com base na comunidade.

As microfi lárias são identifi cadas com maior facilidade com o uso de esfregaços 
de sangue. Pode-se, como segunda opção, coletar amostras de sangue em papel fi ltro e 
fazer a análise por PCr. Checar dados sobre residência para detectar qualquer migração 
signifi cativa para a área que possa ter afetado o impacto das rondas de tratamentos 
coletivos. Um não residente pode ser defi nido como aquele que habita a região por um 
período < 1 ano. 

deve-se incluir populações migrantes em campanhas de TC e em notifi cações?
A importância de populações migrantes na transmissão da FL não é conhecida, 

sendo específi ca para cada país. Entretanto, se a população migrante for de uma área 
altamente endêmica para a doença, deve-se encontrar meios para contactá-la e assegurar 
que seja tratada durante a campanha. O programa deve contar com medicamentos 
sufi cientes para tratar populações migratórias que podem não ter sido incluídas nos 
dados do censo.

lições aprendidas com a pesquisa de campo para implementar 
uma TAS

		 •	 Geralmente	os	levantamentos	domiciliares	nas	comunidades	são	mais	caros	e			
  consomem mais tempo que os escolares: As equipes podem passar 2-3 dias em cada  
  setor censitário e trabalhar até tarde para testar crianças quando estas regressam da  
  escola.
	 •	 Completar	o	trabalho	em	todos	os	domicílios	em	áreas	urbanas	é	difícil	dado	que		
  algumas casas são desabitadas, portanto podem ser necessárias várias visitas para  
  encontrar os residentes em casa, e é difícil obter o consentimento informado. Muitas  
  vezes as equipes precisam de dois dias para completar a visitação e o censo em cada  
  setor censitário.
	 •	 Uma	pesquisa	pode	levar	de	10	dias	a	4	semanas.
	 •	 Deve-se	planejar	uma	TAS	com	bastante	antecedência	para	permitir	tempo		 	
  sufi ciente para a obtenção dos materiais, obter as autorizações necessárias, etc.  
  Quando a preparação é sufi ciente, previnem-se  obstáculos para que o programa  
  nacional implemente uma pesquisa, como, por exemplo, evitar épocas chuvosas ou  
  feriados escolares.
	 •	 É	fundamental	treinar	os	agentes	quanto	ao	uso	adequado	dos	testes	TIC	e	Brugia		
  rapidTM . O uso impróprio destes testes diagnósticos é muitas vezes o principal  
  motivo da obtenção de resultados duvidosos.
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Annexes

  Histórico:

Em 1997, a Quinquagésima Assembleia Mundial da Saúde baixou uma resolução 
com a fi nalidade de eliminar a fi lariose linfática (FL) como problema de saúde pública. 
Como resultado, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o Programa 
Mundial para Eliminar a Filariose Linfática (PMEFL), visando auxiliar os Estados 
Membros a atingir essa meta até 2020. Os dois componentes do PMEFL são (i) reduzir a 
prevalência dos níveis de infecção para níveis tais que se presume que a transmissão não 
mais seja sustentável e (ii) manejar a morbidade e prevenir a incapacidade.

Para eliminar a FL, a OMS recomenda que seja administrada uma combinação 
de dois medicamentos para populações inteiras sob risco, usando-se uma estratégia 
conhecida por Tratamentos Coletivos (TC). Essa estratégia envolve quatro passos: 
mapeamento, TC, vigilância pós-TC e verifi cação da eliminação.

Para alcançar o objetivo de eliminação da FL, é necessário que o monitoramento 
e a avaliação sejam efetivos. Segundo as diretrizes estabelecidas pela OMS, após a 
intervenção com tratamentos coletivos os programas têm que obrigatoriamente estar 
aptos a avaliar a efetividade das intervenções no sentido de reduzir a prevalência da 
infecção a um nível que inviabilize a manutenção da transmissão. Em 2011, a OMS 
publicou um manual para o monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção 
com tratamentos coletivos. O manual descreveu um novo método padronizado para 

Anexo 1. Exemplo de um folheto informa-
tivo sobre uma ofi cina de treinamento em 
pesquisa de avaliação da transmissão
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mensurar a prevalência, a ‘pesquisa de avaliação da transmissão (TAS)’, na qual os 
resultados de testes diagnósticos em sangue são usados para determinar se as áreas 
atingiram o limiar crítico de infecção. Os resultados de uma TAS fornecem evidências 
para a tomada de decisão sobre suspender ou continuar os TCs.

Objetivos:

A oficina de treinamento está concebida para ensinar os elementos essenciais dos 
programas nacionais de monitoramento e avaliação para eliminação da filariose linfática. 
O enfoque recai sobre o planejamento e a implementação de uma TAS como um insumo 
para decidir por mudar ou não da fase de TCs para a de vigilância pós-TC. 

À conclusão do curso, os participantes deverão estar familiarizados com:

	 •	 os	elementos	de	uma	TAS
	 •	 como	planejar	e	implementar	uma	TAS	em	uma	unidade	de	avaliação	(EU)	e
	 •	 as	medidas	necessárias	após	a	implementação	de	uma	pesquisa.

Preparação

	 •	 Para	aproveitarem	o	curso	ao	máximo,	os	participantes	deverão	trazer		 	
  informações que permitam a elaboração de um plano de trabalho: 
	 •	 Dados	pertinentes	sobre	a	elegibilidade	para	conduzir	uma	TAS	devem	ser	 
  coletados e inseridos nas folhas de trabalho INTrO e ELEGIBILIDADE do  
  Formulário de Elegibilidade e Notificação da TAS. Esses dados incluem  
  informações sobre as unidades de execução (IU), cobertura de TCs, resultados de  
  inquéritos em sítios-sentinela e de amostragem aleatória. O plano de trabalho  
  elaborado durante a oficina deverá ser aplicado a no mínimo uma EU; portanto,  
  os dados inseridos na planilha devem representar uma área na qual é provável que  
  uma TAS seja realizada num futuro próximo. 
	 •	 Os	dados	pertinentes	para	a	preparação	de	uma	TAS	devem	ser	coletados	e	 
  registrados no ‘Marco de amostragem’, folha de trabalho DESENHO DE  
  PESQUISA do Formulário de Elegibilidade e Notificação da TAS, para cada  
  EU. Esses dados incluem o número de crianças com idade entre 6 e 7 anos  e a  
  taxa de crianças matriculadas nas escolas primárias.. 
	 •	 Apesar	de	alguns	dos	custos	reais	serem	desconhecidos,	estimativas	ajudarão	 
  a preparar um orçamento geral. Será fornecido um modelo de orçamento  
  contendo as categorias gerais orçamentárias.
	 •	 Mapas	do	país	indicando	IUs	endêmicas	são	úteis	para	definir	as	EUs	e	podem	ser	 
  usados para orientar a apresentação dos países ao final do curso.
	 •	 Providenciar	uma	lista	completa	de	escolas	primárias	públicas	e	privadas	ou	de	 
  setores censitários das zonas definidas na folha de dados DESENHO DA  
  PESQUISA do Formulário de Elegibilidade e Notificação da TAS.
  – As pesquisas com base nas escolas são recomendadas para áreas onde o  
   percentual líquido de matrícula escolar é ≥75%. Caso o percentual de  
   matrículas escolares seja < 75%, recomenda-se o uso de pesquisas nos  
   domicílios, com base na comunidade. Em pesquisas nas escolas, é necessário  
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   apresentar uma lista das instituições de ensino públicas e particulares.  
   Essa lista pode ser obtida junto ao Ministério da Educação. Em pesquisas com  
   base na comunidade, será necessário apresentar uma lista completa dos  
   domicílios da comunidade..        

 

Materiais:

	 •	 Cada	grupo	de	participantes	deve	ter	acesso	a	no	mínimo	um	computador	pessoal	 
	 	 com	Microsoft	Excel	e	Microsoft	Power	Point	instalados.
	 •	 Material	de	escritório	(p.	ex.,	cadernos,	lápis)
	 •	 Programa	delineador	de	amostragem	2.0:	
	 	 –	 O	programa	pode	ser	baixado	pelo	site:	http://www.filariasis.us/resources.html	 
   (caso os participantes não consigam baixar o programa, este será fornecido  
   durante a oficina de treinamento)

   Observação: O programa de computador Survey Sample Builder não funciona  
   com computadores com o sistema operacional Macintosh.      

documentos de referência:

	 •	 Monitoring and epidemiological assessment of mass drug administration in the  
  global programme to eliminate lymphatic filariasis: a manual for national  
  elimination programmes. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2011, que pode  
  ser baixado pelo site:
	 	 –	 http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501484eng.pdf
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Anexo 2. Teste a ser aplicado aos 
participantes antes e após o treinamento 
(incluindo as respostas)

 1. As exigência para conduzir uma pesquisa para avaliação da transmissão (TAS)  
  incluem:

  a. No mínimo  __ 5___ rondas de tratamento coletivo (TC) efetivas
  b. Cobertura epidemiológica do medicamento de no mínimo __65__% durante  
   cada ronda de TC.
  c. Sítio sentinela: Prevalência de microfilárias  __< 1__% ou prevalência de   
   antigenemia __< 2__%
  d. Amostragem aleatória: Prevalência de microfilárias __< 1__% ou prevalência  
   de antigenemia  __< 2__%

 2. Uma TAS deve ser conduzida no mínimo__6__ meses após a ronda mais recente  
  de TC efetiva.

 3. Verdadeiro ou falso:

  a. Uma unidade de avaliação (EU) deverá ser equivalente à unidade de execução  
   (IU) de TC.  __ Falso__
  b. A população total de uma EU não deve ser superior a 2 milhões de habitantes   
   __Verdadeiro ____

 4. O teste diagnóstico usado em áreas endêmicas para:

  a. W. bancrofti é _________TIC______
  b. Brugia spp. é ____o teste Brugia rapidTM___

 5. Qual o grupo etário alvo para uma TAS, e qual o raciocínio para selecionar essa  
	 	 faixa	etária?	
 ___Crianças de 6-7anos de idade. As crianças mais novas terão ficado protegidas   
 de infecção caso os TCs tenham tido sucesso em interromper a transmissão. Portanto,  
 é provável que os testes com resultados positivos nessa faixa etária indiquem infecções  
 recentes.___

 6. O percentual líquido de matrículas nas escolas deve ser de no mínimo __75__%  
  para que uma TAS seja efetuada em escolas.

 7. Identifique o tipo de estratégia de amostragem para:
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  a. selecionar crianças para teste em todas as escolas de todos os setores   
   censitários em uma EU em intervalos fixos:  __amostragem__Sistemática
  b. primeiro, selecione conglomerados aleatoriamente (escolas ou setores  
   censitários) e , em seguida, selecione crianças para testar apenas em  
   conglomerados selecionados: amostragem em __conglomerados__
  c. Não é necessário fazer amostragens; teste todas as crianças na faixa etária alvo:  
    ___Censo___

 8. Verdadeiro ou falso: A escolha da estratégia de amostragem depende da população 
   total de crianças na faixa etária visada e do número total de conglomerados na EU  
  __Verdadeiro____

 9. Em uma TAS, o nível de prevalência de infecção abaixo do qual a transmissão  
  provavelmente não mais é sustentável, mesmo na ausência de TCs, é denominado    
  __limite de corte___.

 10. O programa delineador de amostragens gerou a seguinte lista de números  
  aleatórios para conglomerados: 2, 6, 8, 9, 10. Faça um círculo em torno das escolas  
  da lista a serem visitadas, organizando-as segundo a proximidade geográfica..

   Lista completa de escolas

   1. Austin Elementary
	 	 	 2.	 Dunwoody	Elementary
   3. Henderson Mill Elementary
   4. Oakcliff Elementary
   5. Jolly Elementary
   6. Columbia Elementary
   7. Ashford Park Elementary
   8. Dresden Elementary
   9. Stone Mill Elementary
   10. Snapfinger Elementary

 11. O programa delineador de amostragem calculou um intervalo de amostragem  
  de 1.19 e gerou uma lista A: 1, 2, 4, 5, 6, 7. Faça um círculo em torno das crianças  
  que devem ser testadas nesse bloco..

 1 2 3 4 5 6 7
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 12. Para obter taxas de participação em escolas primárias para uma TAS, é comum  
  que seja necessário informar o Ministério da ____ Educação_____.

 13. A taxa mais alta de pendência aceitável em uma TAS é de __ 15__%.

 14. Caso o número de resultados positivos fique abaixo do limite estabelecido, a   
  recomendação é  ___terminar os TCs ou continuar com vigilância pós-TC___ .

 15. Caso o número de resultados positivos exceder o limiar estabelecido, a   
  recomendação é  ___ continuar os TCs (por no mínimo duas rondas adicionais)  
  ou consultar o GrrP para determinar os próximos passos__ . 

	 16.	Quais	são	as	recomendações	atuais	da	OMS	para	vigilância	pós-TC?		
  ___Pesquisas periódicas: repetir a TAS duas vezes de 2 a 3 e de 4 a 6 anos após a  
  pesquisa inicial.
  Vigilância contínua: deve incluir a totalidade do país, exceto as áreas em que  
  não há risco de transmissão. Podem ser pesquisados recrutas militares, estudantes  
  universitários, doadores de sangue, pacientes hospitalizados_____ .

 17. Verdadeiro ou falso: Cada EU pode enviar um dossiê de verificação da   
  interrupção da transmissão da filariose linfática . __ Falso__ .
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Anexo 3. Questionário de avaliação pós-
treinamento 

  Formulário de avaliação da oficina (1o dia)

Instruções: Favor responder ou comentar por escrito, ou indicar até que ponto 
você se sente mais confiante no tópico que aprendeu hoje usando uma escala de 1 a 5..

 

1. Avaliação geral do 1o dia.

1.1 O que mais me impressionou ou interessou hoje foi ... (por favor, explique o porquê.)

1.2 O que facilitou meu aprendizado hoje foi...

1.3 Os tópicos ou questões que não me ficaram claros hoje foram...

1.4 Eu gostaria que os seguintes tópicos fossem discutidos nas próximas oficinas: ...

1.5 Minhas recomendações para amanhã são...
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2. Até que ponto você se sente mais confiante nos seguintes tópicos apresentados hoje?

Módulo 1: Histórico Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.1.1 A lógica/rationale para interromper os TCs, 
referente à prevalência

1 2 3 4 5

2.1.2 Principais diferenças entre as edições 
2005 e 2011 do manual da OMS para 
monitoramento e avaliação para suspender 
os TCs

1 2 3 4 5

2.1.3 Os passos gerais do programa, desde o 
mapeamento à verificação

1 2 3 4 5

2.1.4 De	que	forma	podemos	aprimorar	esse	módulo	ou	apoiá-lo(a)?

Módulo 2: Elegibilidade para uma TAS Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.2.1 Como calcular a cobertura do programa 
usada no monitoramento da intervenção com 
TCs 

1 2 3 4 5

2.2.2 Os diferentes propósitos dos inquéritos 
em sítios-sentinela e em sítios de escolha 
aleatória no monitoramento e avaliação de 
um programa nacional de eliminação da FL

1 2 3 4 5

2.2.3 Pré-requisitos para planejar a TAS 1 2 3 4 5

2.2.4 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?

Módulo 3: Unidade de avaliação Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.3.1 Critérios para definir e selecionar uma EU 1 2 3 4 5

2.3.2 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?
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Módulo 4. Desenho das pesquisas Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.5.1 Lógica/rationale que fundamenta a seleção 
de crianças com idade entre 6 e 7 anos para a 
realização da TAS

1 2 3 4 5

2.5.2 Como escolher um desenho de pesquisa e 
calcular o tamanho da amostra

1 2 3 4 5

2.5.3 Como usar o ponto de corte para tomar 
decisões quanto ao programa 

1 2 3 4 5

2.5.4 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?

Módulo 8: Programa delineador de amostragem Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.6.1 De que forma o programa delineador de 
amostragem é usado para selecionar a 
estratégia de amostragem e o tamanho da 
amostra

1 2 3 4 5

2.6.2 O método de seleção aleatória com base 
em uma lista numerada de todas as escolas 
primárias ou setores censitários antes do 
levantamento

1 2 3 4 5

2.6.3 Como preparar um protocolo para a TAS em 
seu país

1 2 3 4 5

2.6.4 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?
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  Formulário de avaliação da oficina (2o dia)

Instruções: Favor responder ou comentar por escrito, ou indicar até que ponto você 
se sente mais confiante no tópico que aprendeu hoje usando uma escala de 1 a 5.

 

1. Avaliação geral do 2o dia

1.1 O que mais me impressionou ou interessou hoje foi ... (por favor, explique o por quê.)

1.2 O que facilitou meu aprendizado hoje foi...

1.3 Os tópicos ou questões que não me ficaram claros hoje foram...

1.4 Eu gostaria que os seguintes tópicos fossem discutidos nas próximas oficinas:

1.5 Minhas recomendações para amanhã são...

 
 

3. Quão proveitoso foi o suporte proporcionado pelo facilitador?

Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

3.1 Os facilitadores são muito bem inteirados do 
assunto

1 2 3 4 5

3.2 Os facilitadores deram explicações claras 
sobre os tópicos

1 2 3 4 5

3.3 O ritmo das apresentações foi adequado Muito 
lento

 1

Lento

2

Mediano

3

rápido

4

Muito 
rápido 

5

3.4 O facilitador incentivou perguntas e 
respondeu-as adequadamente

1 2 3 4 5

3.5 De	que	forma	podemos	melhorar	nossa	função	de	facilitação?
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2. Até que ponto você se sente mais confiante nos seguintes tópicos apresentados hoje?

Módulo 5: Testes diagnósticos Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.4.1 Como usar cartões TIC e interpretar os 
resultados

1 2 3 4 5

2.4.2 Como usar o teste Brugia rapidTM e interpretar 
os resultados

1 2 3 4 5

2.4.3 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?

Módulo 9: Cronograma, orçamento e administração Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.7.1 Importância de incluir tempo para a obtenção 
da autorização ética e consentimento 
informado antes de iniciar uma TAS

1 2 3 4 5

2.7.2 Todas as informações necessárias para realizar 
levantamentos escolares ou comunitários

1 2 3 4 5

2.7.3 Como preparar uma lista de materiais e estimar o 
tempo e orçamento necessários para implementar 
uma pesquisa 

2.7.4 Todas as atividades necessárias para realizar 
uma pesquisa e elaborar o cronograma de 
atividades

2.7.5 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?

Módulo 10: Trabalho de campo Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.8.1 Composição da equipe para uma TAS e 
distribuição das tarefas

1 2 3 4 5

2.8.2 Fluxograma de atividades diárias para 
levantamentos escolares e de comunidades

1 2 3 4 5

2.8.3 Método para o acompanhamento de casos 
encontrados durante um levantamento

2.8.4 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?
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Módulo 6: Após a pesquisa Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.10.1 Atividades a serem conduzidas após 
“aprovação” ou “reprovação” em uma TAS

1 2 3 4 5

2.10.2 Como deve ser feito o planejamento de uma 
vigilância pós-TC, presumindo-se que a EU 
visitada	teve	o	levantamento	“aprovado”?

1 2 3 4 5

2.10.3 De	que	forma	podemos	aprimorar	este	módulo	ou	apoiá-lo(a)?

Módulo 7: Verificação da eliminação Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

2.11.1 As informações que deverão ser 
obrigatoriamente coletadas para verificar se 
a transmissão foi interrompida

1 2 3 4 5

2.11.2 O processo de uma TAS para verificar a 
eliminação da FL

1 2 3 4 5

2.11.3 Favor identificar e explicar os principais desafios durante a preparação do dossiê.

 

3. Quão proveitoso foi o suporte proporcionado pelo facilitador?

Nada 
confiante

Pouco 
confiante

Mediana-
mente 

confiante

Confiante Muito 
confiante

3.1 Os facilitadores são muito bem inteirados do 
assunto

1 2 3 4 5

3.2 Os facilitadores deram explicações claras 
sobre os tópicos

1 2 3 4 5

3.3 O ritmo das apresentações foi adequado. Muito 
lento

 1

Lento

2

Mediano

3

rápido

4

Muito 
rápido 

5

3.4 O facilitador incentivou perguntas e 
respondeu-as adequadamente

1 2 3 4 5

3.5 De	que	forma	podemos	melhorar	nossa	facilitação?
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Cobertura geográfica

  A cobertura geográfica é a proporção de IUs endêmicas cobertas por TCs em um 
país, ou a proporção de povoados endêmicos ou de áreas urbanas cobertas por TCs na IU 
visada durante o ano da pesquisa:

              Número de IUs endêmicas nas quais TCs são implementados
  =  -------------------------------------------------------------------------------    × 100 
             Número total de IUs endêmicas nas quais TCs são necessários

Anexo 4. Cobertura geográfica, nacional e 
pesquisada

  Neste exemplo, há cinco IUs endêmicas para FL, porém apenas três estão 
implementando TC. A cobertura geográfica neste exemplo é 60%..

Cobertura nacional 

 Cobertura nacional é a proporção de indivíduos que ingeriram os medicamentos 
adequados do pacote de quimioterapia preventiva em um país endêmico no qual é 
necessário implementar TCs para FL.

                      Número de pessoas que informaram ter ingerido os medicamentos
  =  -------------------------------------------------------------------------------------------    × 100 
                           População total em todas as IUs endêmicas necessitando TCs

IU endêmica

TC

  3
---   × 100  = 60%
  5

  Nesse exemplo, 7 de cada 10 pessoas do país informaram ter ingerido os 
medicamentos. Portanto, a cobertura nacional é de 70%.

  7
----   × 100  = 70%
 10
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Cobertura pesquisada

 A cobertura pesquisada complementa e checa a cobertura encontrada em um inquérito 
pelo método de conglomerado com base populacional.

                     Número total de indivíduos identificados nos levantamentos domiciliares como  
   tendo ingerido os medicamentos
  =  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------    × 100 
              Número total de indivíduos de todas as residências pesquisadas para os quais há  
                                                 informações sobre a ingestão dos medicamentos

  Nesse exemplo, 12 de cada 13 pessoas questionadas sobre suas participações no TC 
de fato ingeriram os medicamentos. Portanto, a cobertura nacional é de 92%.

 12
-----   × 100  = 92%
 13

= Cobertura reportada

=Corbertura pesquisada
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Microfilárias

Anexo 5. Vantagens e desvantagens dos 
testes diagnósticos para FL

Teste Tipo de 
amostra

Prós Contras

Esfregaço de 
sangue

Sangue total O mais próximo do padrão ideal de 
teste

Preço baixo

Baixa sensibilidade 

Exige que o sangue seja amostrado à noite nas áreas 
com periodicidade noturna

requer microscopista treinado 

PCr Totalidade da 
amostra de 
sangue

Sangue des-
secado em 
papel filtro

Procedimento de controle de 
qualidade bem estabelecido

Pode ser realizado com amostras de 
sangue dessecado coletada em papel 
filtro

Exige capacidade técnica de laboratório

Exige que o sangue seja coletado à noite nas áreas com 
periodicidade noturna

Preço alto

Antígeno filarial

Teste Tipo de 
amostra

Prós Contras

TIC Sangue total

Soro 

Plasma

Ponto-de-atenção

Não há necessidade de equipamento 
laboratorial

Mais sensível que a detecção de mi-
crofilárias

Pode utilizar sangue diurno

Preço alto (formato atual)

Sujeito a variabilidade entre observadores

resultados não estáveis após 10 minutos

Disponível apenas para W. bancrofti

Og4C3 
ELISA

Soro

Plasma

Sangue des-
secado em 
papel filtro

Pode ser realizado com amostras de 
sangue dessecadas coletadas em papel 
filtro

Mais sensível que a detecção de 
microfilárias e TICs

Exige técnico de laboratório qualificado e equipamento 
técnico

Variabilidade em kits comerciais
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Anticorpos antifilariais

Teste Tipo de 
amostra

Prós Contras

Test Brugia 
rapidTM

Sangue total

Soro

Plasma

Ponto de atenção

Mais sensível que a detecção de mi-
crofilárias e antígenos 

Variabilidade em
Kits comerciais

Detecta apenas Brugia spp.

Bm14 
ELISA

Sangue 
dessecado em 
papel filtro

Mais sensível que a detecção de 
microfilárias e antígenos

Pode ser realizado com amostras de 
sangue dessecado coletadas em papel 
filtro 

Baixa sensibilidade

Exige laboratório técnico
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Anexo 6. Como ativar macros no Excel 

Microsoft Excel 2007

Ao abrir o arquivo, você deve visualizar a seguinte barra na parte superior da tela. 
Clique em “Options/Opções”, depois em  “Enable this contente/Ativar esse conteúdo” e, por 
último, em  “OK”.

Caso não visualize nenhuma dessas caixas de diálogo, será necessário alterar sua 
configuração de confiança.

	 •	 Clique	no	botão	do	Office	(botão	grande	na	parte	superior	esquerda	da		 	
  tela) > Opções do Excel > Central de Confiabilidade > Configurações da Central  
  de Confiabilidade
	 •	 Em	Configurações	de	Macro,	selecione	“Desativar	todas	as	macros	com		 	
  notificação”.
	 •	 Nas	configurações	do	ActiveX,	selecione	“Me	avise	antes	de	ativar	todos	os		 	
  controles com restrições mínimas”.
	 •	 Depois,	feche	e	reabra	o	arquivo.

Microsoft Excel 2003

Logo após abrir o arquivo, você verá uma caixa de diálogo pedindo para ‘habilitar’ 
ou ‘desabilitar’ macros. Clique em “Enable Macros” (Habilitar macros). 

Se não conseguir visualizar essa caixa de diálogo, ajuste as configurações de 
segurança para “Média” da seguinte maneira.

 1. Clique em Ferramentas > Macro > Segurança
 2. Mude o “Nível de segurança” para “Médio”.
 3. Em seguida, feche e reabra o arquivo, e clique no botão “Habilitar Macros”.
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Preventive Chemotherapy and Transmission Control (PCT)
Department of Control of Neglected Tropical Diseases (NTD) 
World Health Organization
20, Avenue Appia
1211 Geneva 27, Switzerland

http://www.who,int/neglected_diseases/en

Monitoramento e avaliação efetivos são necessários para atingir a meta da eliminação da FL. Após 
os tratamentos coletivos de acordo com o regime estabelecido pela OMS, os programas devem 
avaliar se as intervenções baixaram a prevalência da infecção a um nível em que a transmissão 
provavelmente não mais é sustentável. O manual descreveu um método novo e padronizado para 
medir a prevalência — a  pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) — em que resultados de 
testes diagnósticos de sangue são usados para determinar se as áreas alcançaram um limiar crítico 
de infecção. Os resultados de uma TAS apresentam evidência para decidir se se deve suspender ou 
continuar os tratamentos coletivos.

O manual foi elaborado para treinar funcionários dos programas nacionais, regionais e sub-regionais 
sobre os elementos essenciais de vigilância e monitoração nos programas de eliminação da FL.




