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1. Antecedentes [Background] 
 
O empenho internacional para eliminar o tracoma como um problema de saúde pública em 
todo o mundo, é apoiado pela resolução WHA51.11 da Assembleia Mundial da Saúde.1 O 
progresso importante voltado para o alcance deste objectivo, foi feito através do 
aproveitamento das relações mais comuns que existem entre os parceiros, incluindo os 
Estados Membros, a Organização Mundial de Saúde (OMS), instituições académicas, 
doadores e organizações não-governamentais. Reconhecendo que o trabalho ainda está 
por concluir e que a meta 20202 para a eliminação está a aproximar-se rapidamente, o 
Departamento de Controlo de Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS, reuniu em 
fevereiro de 2015 um grupo de instituições académicas que há muitos anos ajudaram a 
OMS a implementar o seu mandato sobre o tracoma para trabalharem juntos afim de 
estabelecer uma Rede de centros colaboradores da OMS (WHOCCs) para o Tracoma. O 
relatório dessa reunião foi publicado.3  
 
A OMS, reconhece que a colaboração formalizada com as instituições através da 
designação de centros colaboradores da OMS produz benefícios para ambas as partes: A 
OMS, ganha acesso a instituições líderes em todo o mundo e a capacidade adicional para 
apoiar o seu trabalho; e as instituições designadas como centros WHOCC, ganham maior 
visibilidade e reconhecimento pelas autoridades nacionais e atraem maior atenção do 
público, sobre os problemas de saúde em que estes estão activos. Os centros também 
podem trabalhar juntos a nível internacional através de uma plataforma formal liderada pela 
OMS, facilitando uma melhor coordenação e oportunidades aprimoradas para mobilizar 
recursos dos parceiros de financiamento. Esta relação vantajosa entre a OMS e os seus 
Centros Colaboradores, deve fazer a diferença nas perspectivas de eliminar o tracoma 
globalmente.  
 
Para serem considerados para designação como centro WHOCC, as instituições elegíveis 
devem cumprir com todos os seguintes critérios:  

• Alto nível científico e técnico a nível nacional e internacional;  
• Proeminência na saúde do país, estruturas científicas ou educacionais;  
• Alta qualidade de liderança científica e técnica, e um número suficiente de 

funcionários com qualificações de alto nível;  
• Estabilidade do pessoal, actividade e financiamento;  
• Fortes relações de trabalho com outras instituições do país e aos níveis 

internacionais, regionais e globais;  
• Capacidade e prontidão claras para contribuir, tanto individualmente como dentro 

das redes, para as actividades do programa da OMS, seja em apoio aos programas 
nacionais, ou através da participação nas actividades de cooperação internacional;  

• Demonstração de relevância técnica e geográfica tanto da instituição quanto das 
suas actividades para as prioridades do programa da OMS; e 

• Pelo menos 2 anos de colaboração anterior com a OMS na realização de 
actividades planeadas conjuntamente.  

 

                                                 
1 Resolução WHA51.11. Eliminação Global da Cegueira causada por Tracoma, 51ª Assembleia Mundial da 
Saúde, Genebra, 7 a 16 de maio de 1998. In: Resoluções e decisões, anexos. Genebra: Organização Mundial 
da Saúde; 1998 (http://www.who.int/blindness/causes/WHA51.11/en/) 
2  Acelerar o trabalho para superar o impacto global das doenças tropicais negligenciadas: um itinerário para 
implementação [Itinerário aprovado pelo Grupo Consultivo Estratégico e Técnico de Doenças Tropicais 
Negligenciadas em 2011]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2012 (WHO/HTM/NTD/2012.1, 
http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_RoadMap_2012_Fullversion.pdf). 
3 Rede dos Centros Colaboradores da OMS para o Tracoma: Relatório da reunião de inicio. Decatur, GA, USA, 
19–20 de fevereiro de 2015. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2015 (WHO/HTM/NTD/2016.3, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208889/1/9789241508964_eng.pdf?ua=1). 

http://www.who.int/blindness/causes/WHA51.11/en/
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Cada instituição que trabalha para a designação como um centro colaborador da OMS para 
o tracoma1 cumpre esse critério. 
 
A segunda reunião da Rede teve lugar no dia 26 de junho de 2016 na Iniciativa 
Internacional do Tracoma em Decatur, GA, EUA. Os objectivos da reunião foram de 
actualizar os membros da Rede, e outras partes interessadas sobre os desenvolvimentos 
desde a reunião de inicio (em Decatur, fevereiro de 2015), para analisar o progresso sobre 
as actividades identificadas nessa primeira reunião, e planear o trabalho futuro.   
 
 

2. Abertura da reunião 
 
A reunião foi aberta pelo Dr. Anthony Solomon, Director Médico da OMS para o Tracoma e 
Secretário da Aliança da OMS para a Eliminação Global do Tracoma até 2020 (GET2020), 
que agradeceu aos participantes por terem dedicado o seu tempo para participarem na 
reunião. Os participantes (Anexo 1) apresentaram-se, e os objectivos, resultados e 
contribuições da reunião foram acordados da seguinte forma: 
 
Objectivo: acelerar o processo de criação de uma Rede de centros WHOCCs para o 
Tracoma, facilitar uma compreensão comum do progresso voltado a esse objectivo, e 
permitir que as instituições propostas actualizem os planos para as actividades que a Rede 
possa fazer. 
 
Resultado: uma Rede em desenvolvimento, composta por várias instituições que trabalham 
em direcção a designação do centro WHOCCs para o Tracoma; mais o Secretariado na 
sede da OMS, apoiada pelos órgãos regionais relevantes. 
 
Contribuições: um relatório de reunião. 
 
A Agenda (Anexo 2) foi aprovada sem alteração.  
 
 
Actualização sobre o progresso 
 
O Dr. Solomon resumiu o progresso sobre a designação do centro WHOCCs para o 
Tracoma, que foi mais lento do que o previsto devido a falta de recursos humanos 
dedicados à eliminação do tracoma na sede da OMS em Genebra, na Suíça. O 
Departamento de Controlo de Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS, estava a explorar 
activamente opções para corrigir essa situação, e concordou com o Dr. Andreas Mueller da 
Universidade de Melbourne (anteriormente Director Técnico, Prevenção e Controle de 
Cegueira, Escritório Regional da OMS para o Pacífico Ocidental), para fazer uma 
consultoria de apoiar as actividades de eliminação do tracoma por 2 dias por semana. Além 
da questão da designação formal do centro WHOCCs para o Tracoma, a Rede já estava a 
cumprir parte do seu papel antecipado, fornecendo uma plataforma de coordenação e 
colaboração sobre actividades para acelerar a eliminação global do tracoma. 
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Visão, alvo e objectivos da Rede 
 
Foram revisadas a visão, o alvo e os objectivos da Rede, conforme acordado na Reunião de 
inicio; não foram feitas propostas para alterações/emendas. 
 
Visão da Rede: Eliminação global do tracoma como problema de saúde pública até 2020. 
 
Objectivo da Rede: Para facilitar a acção coordenada de instituições académicas 
designadas na sua área de trabalho para a eliminação do tracoma. 
 
 
Objectivos dos WHOCCs e da Rede como um todo:  
 
A: Planear e fazer pesquisas colaborativas, desenvolver e aplicar a tecnologia apropriada, 
relevantes para programas de eliminação do tracoma 

A1: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre a limpeza facial e os componentes de 
melhoria ambiental da estratégia SAFE 

A2: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre o componente antibiótico da 
estratégia SAFE, incluindo testes sobre a co-administração de azitromicina com 
outros medicamentos. 

A3: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre os limiares de eliminação e vigilância 
do tracoma 

A4: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre a limpeza facial e os componentes de 
melhoria ambiental da estratégia SAFE 

A5 Desenvolver e disponibilizar sistemas acessíveis e com qualidade assegurada, para 
medir a prevalência da infecção ocular por Chlamydia trachomatis (CT), e de 
anticorpos circulantes anti-CT, para fins de pesquisa em escala programática 

 
B: Planear e criar iniciativas de capacitação e de treinamento para apoiar programas de 
eliminação do tracoma 
 
C: Colaborar na recolha, compilação e disseminação de informações sobre eliminação do 
tracoma e substâncias de referência relevantes para programas de eliminação do tracoma 
 
D: Ajudar a padronizar o uso da terminologia e dados sobre o tracoma 
 
E: Coordenar esforços virados para a pesquisa e desenvolvimento; capacitação e 
treinamento; recolha, compilação e divulgação de informações e substâncias de referência; 
e uso padronizado de terminologia e dados. 
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Actividades4  
 
Actividades para o objectivo A1: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre a limpeza facial e os componentes de melhoria 
ambiental da estratégia SAFE 
 

Perguntas que a actividade 
deve abordar (utilidade 

potencial das respostas)  

Trabalhos relevantes 
anteriores e em 

progresso 
Abordagem sugerida (locais 

potenciais) 

Custo provisório 
(US$)5, 

possíveis 
financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 

1. No nível do distrito/unidade 
de avaliação, qual é o 
correlacionamento de água e 
saneamento na alta 
prevalência do TF? 
(Desenvolvimento de 
hipóteses para estudos de 
intervenção) 

Os estudos anteriores são 
de qualidade altamente 
variável; variáveis 
explicativas, classificação 
e design de teste, 
geralmente não 
padronizados 

Análise de dados do GTMP: os 
ministérios da saúde estão agora 
a contribuir dados 

20,000 dolares 
americanos 
(OMS) 
 

LSHTM (Pullan) e 
Emory (Freeman)  

2. Quais são as abordagens 
dos componentes F&E da 
estrategia SAFE que tem 
sido utilizadas pelos 
programas de eliminação do 
tracoma? Existem dados não 
publicados sobre os 
resultados? 
(Desenvolvimento de 
hipóteses para estudos de 
intervenção) 

A determinar através da 
actividade; o trabalho está 
em progresso 

Revisão da literatura cinzenta por 
estudante de pós-graduação; os 
membros do ICTC devem ser 
convidados a procurar relatórios 
no arquivo, e a manter contacto 
com os parceiros no país 

26,000 dolares 
americanos 
(OMS) 

Emory (Freeman) 

3. Quais são as principais 
rotas de transmissão da CT 
ocular e seus determinantes 

Existem evidências de que 
as moscas podem estar 
envolvidas na transmissão 

SAFE -MAIS FORTE (Chad/ 
Ethiopia): (1) Perceber estudos de 
observação e transmissão 

9000,000 dolares 
americanos 
(ainda 

LSHTM 
(Burton/Cairncross) 

                                                 
4  Tabelas revisadas e actualizadas pelos participantes, passando pelas tabelas originais (criadas durante a Reunião de inicio) linha por linha. 
5 Para esta tabela e para as que seguem os valores no texto em cor verde são fundos já garantidos; os valores no texto em cor amarela são fundos que foram solicitados 
e estão em consideração activa por uma ou mais agências de financiamento; e valores no texto em cor vermelha ainda não foram formalmente solicitados. 
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comportamentais? As 
abordagens apropriadas 
contextualmente 
segmentadas podem ser 
concebidas para interrompê-
las? 

da infecção ocular CT em 
alguns contextos; acredita-
se que os dedos e 
objectos contagiantes 
[fômites] também 
desempenham um papel, 
mas a evidência é limitada 

intensivos, colheita de amostras 
para encadeamento de PCR e 
CT; (2) estudos piloto de 
interrupção de transmissão em 
pequena escala; (3) testes 
clínicos aleatórios [cluster 
randomized trials] 

necessários: 
proposta a ser 
submetida a 
vários 
financiadores 
potenciais do 
Reino Unido) 

4. Quais são as abordagens 
dos componentes F&E da 
SAFE que levam a mudanças 
sustentadas no 
comportamento e no acesso? 
Essas mudanças produzem 
reduções na prevalência do 
TF e/ou infecção ocular de 
CT? (Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

Anterior: 
1. West et al, Lancet 1995 
2. Emerson et al, Lancet 
1999 
3. Emerson et al, Lancet 
2004 
4. West et al, Lancet 2006 
 
Em progresso: 
1. LSHTM (Curtis) 
trabalhando no teste da 
UNILEVER sobre 
intervenção de higiene 
escolar, com o tracoma 
sendo como um dos vários 
pontos finais 
2. Estudo FASTRAC 
(Amhara, Etiopia) 
3. Estudo SWIFT–WUHA 
(ano 3 de 5) 

Repetição do estudo FASTRAC: 
um CRT comparando a 
distribuição de apenas 
antibióticos, com a distribuição de 
antibióticos mais a F&E (dois 
locais, um dos quais deve ser 
Oromia, Etiópia, o outro 
seleccionado por exemplo, das 
Ilhas de Bijagos, Guiné-Bissau, 
Karamoja, Uganda e Amazonas, 
Colômbia ) 
 
Medidas desse resultado: 
prevalência do TF, prevalência de 
CT ocular, prevalência de 
helmintos transmitidos pelo solo, 
marcadores de crescimento, custo 

500,000 dolares 
americanos do 
Banco Mundial + 
200,000 dolares 
americanos por 
3ie comprometido 
com FASTRAC; 
requer-se um 
adicional 500,000 
dolares 
americanos para 
PCR, e colheita 
de dados do 
último ano 
 
 
4000 dolares 
americanos para 
dois sites 
adicionais 
 
Fundo fiduciário 
Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee 
Trust e DFID 
(?para financiar a 
implementação 
de F&E) 

Emory 
(Freeman/McFarland) e 
UCSF (Keenan) 
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NTD-SC/BMGF/ 
USAID/EDCTP 
(fundos para 
pesquisas) 

5. Quais são as estratégias 
ideais para a entrega de F&E 
em populações onde o 
impacto de medição sobre a 
doença é difícil? 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

Limitado Trabalhar com 2-3 municípios em 
que F&E está a ser implementada 
(como parte de projectos 
existentes), para fazer uma 
avaliação rigorosa dos resultados; 
desenvolver uma estrutura de 
avaliação consistente 
(ferramentas, indicadores), e 
pilotar, revisar e avaliar 
abordagens para avaliar o 
potencial de mudança de 
comportamento, com a 
contribuição de cientistas 
comportamentais  

400,000 dolares 
americanos 
(nota conceitual 
desenvolvida; a 
fonte de 
financiamento 
ainda não 
identificada) 

Emory (Freeman) 

 
Actividades para o objectivo A2: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre o componente antibiótico da estratégia SAFE, 
incluindo pesquisas sobre a co-administração de azitromicina com outros medicamentos. 
 
Perguntas que a actividade 

deve abordar (utilidade 
potencial das respostas) 

Trabalhos relevantes 
anteriores e em 

progresso 
Abordagem sugerida  

(locais potenciais) 
Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. A cobertura de 
azitromicina é importante?   
Se sim, como é que 
maximizamos a 
demanda/procura, e como é 
que motivamos otimamente 
as equipes de distribuição? 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 

1. Harding-Esch et al, 
PLoS NTDs 2013  
2. West et al, PLoS NTDs 
2013 
 
Na prática do programa, 
os relatórios de cobertura 
administrativa diferem dos 
dados de pesquisa de 

Considerar se a cobertura é 
importante no contexto do impacto 
do programa, as áreas de baixa 
conformidade tornam-se "focos de 
crise" de infecção?  
 
 
 
 

Para “A cobertura 
é importante?”, o 
centro Dana 
Center tem 
15,000 dolares 
americanos 
(financiamento 
interno de 
sementes) para 

Dana Center (West) 
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programas) cobertura; A cobertura 
parece ser altamente 
dependente do 
distribuidor; A escolha das 
pessoas em relação à 
participação, parece ser 
mais importante do que 
sua disponibilidade; Os 
doadores muitas vezes 
não estão dispostos a 
pagar pelas pesquisas de 
cobertura, então eles são 
feitos com pouca 
frequência 
 
Em progresso: “Como 
maximizamos a 
demanda?” (LSHTM) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

trabalhar em 
Kongwa, 
República Unida 
da Tanzânia 
(?Ainda requer 
um adicional 
10,000 dolares 
americanos) 
 
LSHTM 
parcialmente 
financiada 
(50,000 dolares 
americanos) 
pelo fundo 
fiduciário 
Wellcome Trust, 
138,000 dolares 
americanos são 
necessários 
(?RTI) 
 
 

 
 
LSHTM (Mtuy/Burton) 
 
 
 
 
 
 
 

2. Como os programas 
nacionais devem identificar 
rapidamente as áreas com 
fraca cobertura? 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

Há uma literatura 
significante sobre a 
estimativa de cobertura 
para várias intervenções 
 
Ferramenta de Pesquisa 
de Cobertura (OMS) a ser 
testada para administração 
em massa de azitromicina 
em Vanuatu. 

Revisar as abordagens anteriores 
utilizadas para avaliar a cobertura 
na administração em massa de 
azitromicina e outras intervenções  
 
 

Aguardar a 
revisão da 
literatura, para 
determinar se é 
necessário um 
financiamento 
adicional 

KCCO (Courtright)/ 
Emory (Haddad) 

3. A co-administração de 
azitromicina + albendazol (ou 

1. Amsden et al, AJTMH 
2007 

Fazer uma monitoria intensiva de 
segurança da co-administração; 

Estimativas 
orçamentárias a 

LSHTM (Marks)  
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mebendazol) é segura? A co-
administração de azitromicina 
+ ivermectina + albendazol é 
segura? (Desenvolvimento 
de referencias e planeamento 
de programas) 

2. El-Tahtawy et al, PLoS 
NTDs 2008 
3. Coulibaly et al, PLoS 
NTDs 2013 
4. Ensaio de ivermectina + 
azitromicina nas Ilhas 
Salomão  

discutir com farmacologistas 
clínicos e especialistas em 
regulamentação, para determinar 
a escala da recolha de dados 
necessária para garantir a 
segurança da co-administração  

serem 
preparadas 
 
IIT tem 150,000 
dolares 
americanos 
disponíveis 
 
Em progressão 

4. Os subconjuntos de 
população específicos, 
devem ser voltados para o 
tratamento por antibiótico, em 
vez de fazer a MDA? A 
população alvo para a MDA 
dos antibióticos, deve ser a 
mesma durante todo o ciclo 
do programa, ou deve 
mudar? O tratamento é mais 
eficaz ou eficiente (em 
termos de quantidades de 
azitromicina e custos de 
distribuição de 
medicamentos) usando uma 
"fase de ataque" intensiva de 
antibióticos e, em seguida, 
manter os ganhos feitos com 
uma intervenção menos 
intensiva, em vez de 
simplesmente fazer ciclos de 
rotina de tratamento anual?  
As respostas a estas 
perguntas dependem da linha 
de base da prevalência do 
TF? (Desenvolvimento de 

Anterior: 1. TANA – tratar 
crianças apenas teve um 
efeito semelhante no 
tratamento de toda a 
população 
2. Já foi estudado o 
tratamento semestral 
versus o anual; há muito 
pouca evidência de 
vantagem em relação ao 
tratamento anual 
3. Estudo das Ilhas Bijagos 
(LSHTM): O 2º tratamento 
1 semana após o 10 não 
forneceu provas para 
mudar a prática actual 
 
Em progresso: 1. TANA2/ 
TIRET: Um grupo de 
pacientes recebendo um 
tipo de tratamento 
especifico orientado para 
crianças, comparado com 
o tratamento em massa 
anual em progresso, e o 
tratamento interrompido  

Publicar estudos TANA2 e PRET-
Niger que comparam a 
segmentação com as crianças 
versus outras estratégias, 
incluindo o tratamento anual de 
toda a comunidade; preparar um 
resumo dos estudos relevantes, 
que podem ser apresentados aos 
decisores 
 
O "Estudo Aprimorado da MDA", é 
um programa integrado de CRT 
para Amhara, Etiópia, que 
examinará o efeito de dar às 
crianças dois ciclos extras de 
tratamento com antibiótico em 
rápida sucessão, após a MDA de 
toda a população; já está 
parcialmente financiado 
 
Considerar um CRT rque foi feito 
no contexto de programas para 
avaliar as estratégias de 
tratamento sustentável e de 
poupança de antibióticos, 
incluindo: 

Não é necessário 
financiamento 
para divulgação e 
resumo dos 
resultados 
actuais  
 
 
 
 
Estudo avançado 
da MDA: 600,000 
dolares 
americanos já 
empenhados pelo 
IIT; são 
necessários 
1400,000 dolares 
americanos 
adicionais 
 
 
 
 
Os CRTs 
subsequentes 

UCSF (Lietman) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Emory 
(Emerson/Callahan) 
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referencias e planeamento de 
programas) 

2. PRET-Niger: Um grupo 
de pacientes recebendo 
um tipo de tratamento 
especifico bianual de 
tratamento orientado para 
criança, em comparação 
com o tratamento anual 
em massa 

i) um único tratamento em massa 
seguido de tratamento voltado 
apenas a crianças 
ii) tratamento voltado para um 
subconjunto de indivíduos - o 
grupo núcleo mínimo identificado 
por uma pesquisa inicial para ser 
responsável pela transmissão na 
comunidade 
 
Como primeiro passo, formar um 
comité para abordar como fazer 
ensaios randomizados no 
contexto de programas existentes, 
a um custo razoável 

custariam um 
mínimo de 
1000,000 dolares 
americanos por 
site, a menos que 
economias 
substanciais de 
custos, e um 
projeto de 
avaliação simples 
ocorram no 
contexto de um 
programa de 
tratamento 
existente 
 
 

5. O que causa o 
ressurgimento? Falha no 
tratamento primário? 
Infecção persistente/latente? 
Recrudescência local? Re-
introdução de fora? 
(Desenvolvimento de 
hipóteses para estudos de 
intervenção) 
 
Existem diferenças de C. 
trachomatis nas variedades 
locais ou diferenças na 
extensão da diversidade de 
variedades envolvidas? 

A modelação sugere que a 
eficácia do tratamento seja 
de ~ 70%; as falhas de 
tratamento frequentemente 
ocorrem no tratamento de 
infecções por CT no 
aparelho genital 
 
Em progresso: LSHTM 
(última) financiada para 
estudar o ressurgimento 
na Guiné-Bissau 

Conduzir estudos longitudinais 
usando sequenciação na 
República Unida da Tanzânia, 
(onde muitos ciclos de tratamento 
em massa com azitromicina foram 
entregues em alguns lugares) e 
na Guiné-Bissau  
 

LSHTM: parte da 
proposta SAFE- 
MAIS SEGURA 
(ver objectivo A1, 
actividade 3) 
 
Para a República 
Unida da 
Tanzânia: 65,000 
dolares 
americanos são 
necessários para 
suplementar 
60,000 dolares 
americanos já 
disponíveis do 
NIH 
 

LSHTM 
(Burton/Thomson) 
 
 
 
 
Dana Center 
(West/Quinn) 
 
 
 
 
 
 
? 
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Seria útil também 
estudar isso em 
Oromia 

6. Qual é o número ótimo de 
ciclos de distribuição de 
antibióticos antes de se fazer 
ou repetir uma pesquisa de 
impacto? (Desenvolvimento 
de referencias e planeamento 
de programas) 

Os dados confiáveis são 
limitados, em parte devido 
à falta prévia de 
treinamento sobre a 
padronização internacional 
do projecto de graduação 
e de pesquisa.  

Análises contínuas de dados 
programáticos de rotina, 
recolhidos usando o GTMP na 
linha de base, e protocolos de 
pesquisa do impacto e vigilância 
padronizados usando alunos 
certificados. 

Fundos 
específicos não 
necessários  

LSHTM (Macleod)/ 
Emory (Willis) 

7. Os indivíduos nas 
comunidades endémicas 
recebem a dose terapêutica 
ideal? (Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

Pessoas com idade ≥ 15 
anos recebem 1 g; 
Qualquer pessoa com 
idade <15 anos deve 
receber 20 mg/kg, mas a 
evidência sugere que elas 
recebam mais do que isso; 
O algoritmo de dosagem 
baseado em altura está 
projectado para minimizar 
a sub-dosagem  
Em progresso: 1. Dados 
do Malawi sugerem que a 
dose média seja de ~29 
mg/kg 
2. Dados do Vanuatu 
sugerem que a dose 
média seja de ~30 mg/kg 

Recolher dados sobre altura, peso 
e dose recebida, em vários países 
 
Revisar o algoritmo para o 
próximo Manual de Gestores de 
Programas de Zithromax® 

?Outros fundos 
necessários (IIT) 
 

Emory (Emerson) 

8. Qual é o efeito da MDA de 
azitromicina nos padrões de 
susceptibilidade anti 
microbiana nos organismos 
não alvo? (Desenvolvimento 
de referencias e planeamento 
de programas) 

Em progresso: O estudo 
MORDOR está 
actualmente a examinar 
isso como um resultado 
secundário 

  UCSF (Lietman)/ 
LSHTM (Burr) 
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Actividades para o objectivo A3: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre os limiares de eliminação e vigilância do tracoma 
 
Perguntas que a actividade 

deve abordar (utilidade 
potencial das respostas) 

Trabalhos relevantes 
anteriores e em 

progresso 
Abordagem sugerida  

(locais potenciais) 
Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. As pessoas deslocadas 
internamente, os refugiados, 
as populações indígenas, as 
pessoas nos campos de 
refugiados, as populações 
nómadas, os prisioneiros têm 
tracoma em prevalências que 
indicam um problema de 
saúde pública? Se sim, como 
podemos melhor alcançá-las 
para intervenções? 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

As populações não 
supervisadas pelo ACNUR 
(geralmente pessoas 
deslocadas internamente) 
são mais preocupantes do 
que as que vivem em 
campos estabelecidos pelo 
ACNUR; existem grandes 
populações de refugiados 
na Região do 
Mediterrâneo Oriental da 
OMS; Avaliações recentes 
nos campos em Djibouti e 
Jordânia relataram zero 
tracoma 
 
Em progresso: 1. 
Gambella, Ethiopia 
(RTI/LSHTM) 
 
2. Sudan (LSHTM) 

O GTMP deve continuar a 
trabalhar no sentido de apoiar 
essas avaliações sempre que 
possível; o CDC e a IIT também 
estão interessados neste assunto  

Financiamento 
necessário; 
proposta sobre 
desenvolvimento 

CDC (Martin)/ 
LSHTM (Macleod) 

2. O actual limite de 
prevalência para eliminação 
da TT é difícil de medir e de 
se usar; uma outra medida 
(por exemplo, prevalência da 
TT nos idosos ≥ 40 anos) 
seria mais confiável e mais 
facilmente interpretável? 

Existe uma literatura 
considerável sobre a TT e 
a idade; Muñoz et al, TMIH 
1997 descobriram que a 
incidência pareceu 
aumentar com a idade 

Análise dos dados de pesquisa de 
base (GTMP) e dados da 
pesquisa do impacto, seguido de 
um trabalho de campo para testar 
uma metodologia de protótipo 

36,000 dolares 
americanos 
(Sightsavers/ 
Helen Keller 
International 
(HKI)’s USAID 
(Financiamento 
da MMDP)  

LSHTM (Flueckiger)/ 
KCCO (Courtright) 
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(Desenvolvimento de 
indicadores) 
3. Quais são os critérios 
correctos (e a terminologia) a 
serem usados para um caso 
da TT no momento do 
impacto e pesquisas de 
vigilância? Actualmente, os 
indivíduos que recusaram a 
cirurgia, estão na lista para 
cirurgia, mas ainda não a 
fizeram, ou os que fizeram 
cirurgia e agora têm a TT 
pós-operatória ("casos 
recorrentes"), são todos 
considerados casos 
"conhecidos pelo sistema de 
saúde", e não estão incluídos 
na estimativa de atrasos 
backlog (desenvolvimento do 
indicador e planeamento do 
programa) 

OMS 2010 (Relatório da 3a 
Reunião Científica Global 
sobre o Tracoma) 

Usar dados de pesquisa do 
impacto e vigilância na Eritreia, 
Nepal, República Unida da 
Tanzânia, Vietnam, ?outros 
 
Explorar a possibilidade de 
vincular estudantes de países 
desenvolvidos e países em vias 
de desenvolvimento 
  
KCCO (Courtright)/Dana Center 
(West)/Emory (Haddad)/WHO 
(Solomon) concordaram sobre um 
conjunto de perguntas básicas 
 
 

A Emory tem uma 
bolsa de viagem 
estudantil de 
7,000 dolares 
americanos e 
requer um 
adicional de 
3,000 dolares 
americanos 
 
 
 
 
 
O Dana Center 
garantiu 5,000 
dolares 
americanos do 
departamento do 
Reitor da Johns 
Hopkins 
University e 5,000 
dolares 
americanos da 
fundação BMGF 

Clarificar com Emory 
(Haddad) o trabalho re-
proposto no Senegal e 
no Uganda para 
investigar, a nível 
comunitário, quais 
serviços ou conselhos 
as pessoas com TT 
receberam 
anteriormente.  
 
O Dana Center (West) 
esta a enviar um 
estudante de MD para a 
República Unida da 
Tanzânia 
 
 

4. O sistema simplificado da 
OMS para a classificação do 
tracoma não foi concebido 
para avaliar a TT nas 
pesquisas de impacto; Qual é 
o efeito na prevalência da 
medição da TT sobre o 
registo da presença ou 

Rajak et al, IOVS 2011 Examinar esta questão sobre as 
pesquisas do impacto dos 
Camarões, Etiópia, Guatemala, 
Malawi, Nigéria e Zâmbia, e sobre 
o trabalho de triagem de triquiase 
em Kongwa; idealmente, um 
oftalmologista ou enfermeiro da 
área oftalmológica experiente iria 

10,000 dolares 
americanos 
(OMS) 

KCCO (Lewallen)/ 
Dana Center (West)  
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ausência de cicatrizes 
traqueotómicas em todos os 
casos de triquiase? 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

fazer o trabalho 

5. Quão precisa é a 
prevalência da TT como 
avaliada por distribuidores de 
antibióticos treinados? Isso 
poderia ser usado como uma 
alternativa para as pesquisas 
dedicadas da TT? 
(Desenvolvimento de 
directrizes/orientações) 

Trabalho contínuo em 
Kongwa, República Unida 
da Tanzânia (Dana 
Center) 

Comparar as prevalências da TT 
determinadas por distribuidores 
de antibióticos treinados, com as 
prevalências da TT determinadas 
por pesquisas de prevalência 
baseadas na população 

10,000 dolares 
americanos além 
da parceria com o 
programa 
nacional, e uma 
ONG que apoia 
uma pesquisa de 
impacto 

Dana Center (West)  

6. O limiar de eliminação 
para o tracoma activo, é uma 
prevalência do TF <5% nas 
crianças de 1-9 anos, mas a 
prevalência de infecção por 
CT é frequentemente muito 
menor do que essa; O que é 
que o TF realmente está a 
dizer-nos sobre a infecção de 
CT? (Desenvolvimento de 
indicadores) 

Há uma extensa literatura 
sobre a incompatibilidade 
da doença / infecção por 
CT; Publicações recentes 
sobre sorologia: 1. 
Goodhew et al, PLoS 
NTDs 2012 
2. Liu et al, PLoS NTDs 
2013 
3. Goodhew et al, Doencas 
infecciosas BMC 2014 
4. Martin et al, PLoS NTDs 
2015 
 
Em progresso: 1. Estudo 
de Indicadores alternativos 
do Tracoma (Emory) – 
reunião de revisão 
planeada para o fim de 
agosto de 2016 

Recolher dados sobre infecções 
do TF, TI, CT e anticorpos anti-
CT, a fim de explorar a relação 
entre eles individualmente nos 
níveis de unidade de avaliação; 
deve incluir o país e o número de 
anos de intervenção como 
variáveis 

O estudo dos 
Indicadores 
Alternativos do 
Tracoma tem o 
apoio de 350,000 
dolares 
americanos do 
BMGF através do 
NTD-SC 
 
O estudo do 
Enigma do 
Pacifico, foi 
financiado pela 
Fundação Fred 
Hollows 
Foundation 

UCSF (Porco)/Emory 
(Emerson)/Dana Center 
(West)/LSHTM (Mabey) 
 
 
 
 
 
LSHTM (Mabey) 
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2. Estudo do Enigma do 
Pacífico [Pacific Enigma 
study] (LSHTM) 

7. O limiar de eliminação 
para o tracoma activo, é uma 
prevalência do TF <5% nas 
crianças de 1-9 anos, mas a 
prevalência de infecção por 
CT é frequentemente muito 
menor do que essa; A 
infecção ou doença são mais 
importantes para prever o 
risco de cicatrizes 
conjuntivais futuras? 
(Desenvolvimento de 
indicadores) 

Anterior: 1. O risco de 
cicatriz conjuntival 
traqueomática está 
relacionado a pontuações 
inflamatórias ao invés de 
pontuações foliculares 
(Dawson et al, ISHCI 
1990) 
2. West et al, Ophthal 
Epidemiol 2001 
3. Wolle et al, Ophthalmol 
2009 
4. Em indivíduos com 
cicatriz conjuntival 
traqueomática 
estabelecida, a 
cicatrização avança na 
ausência de CT ocular; A 
progressão está associada 
a episódios de inflamação 
conjuntival (Burton et al., 
PLoS NTDs, em 
imprensa).  
 
Em curso: estudo de 
coorte na República Unida 
da Tanzânia (600 crianças 
recrutadas) 

Estudo de coorte na República 
Unida da Tanzânia 

300,000 dolares 
americanos 
(financiado pelo 
fundo fiduciário 
Wellcome Trust) 

LSHTM 
(Burton/Thomson) 

8. Qual seria o impacto da 
prevalência do TF estimado 
de ter diagnósticos do TF 
confirmados por um 

Sistemas do GTMP 
usados para fotografar 
lesões [yaws lesions] nas 
Ilhas Salomão 

Projecto MSc. Precisaria de uma 
revisão do supervisor, de uma 
amostra aleatória de 5% dos 
olhos "sem TF", caso contrário, a 

10,000 dolares 
americanos 
(incluindo custos 
de publicação)  

LSHTM (Harding-
Esch/Butcher)/UCSF 
(Keenan) 
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supervisor? Qual seria a 
relação custo-benefício?  
Poderia uma fotografia tirada 
por telefone celular ou um 
tablet ser usada para 
supervisão? 

única consequência de envolver 
supervisores seria reduzir ou 
manter a estimativa de 
prevalência 

 
Fundos 
Fiduciários 
LSHTM/OMS 
 
20,000 dolares 
americanos para 
apoiar o centro 
de leitura de 
fotografia na 
UCSF 

 
 
UCSF (Lietman) 

9. A OMS recomenda que 
estudos de impacto sejam 
feitos 6-12 meses após o 
ciclo final de 1-5 ciclos da 
MDA; se a prevalência do TF 
for <5% nessa altura, qual é 
o risco de recrudescência do 
TF?   

OMS 2014 (Consulta 
técnica sobre vigilância do 
tracoma) 

Usar dados dos conjuntos de 
dados existentes (PRET, 
ASANTE, TIRET) para avaliar o 
TF e o TI aos 6 meses e aos 12 
meses para determinar se 6 
meses simplesmente medem o 
efeito da última MDA; envolver o 
consórcio de modelagem do 
financiamento do BMGF 
 
Na República Unida da Tanzânia, 
fazer um novo estudo das 
comunidades sem doença a cada 
6 meses após a MDA ser 
descontinuada 

10,000 dolares 
americanos para 
compilar 
conjuntos de 
dados (é 
necessário um 
estudante da 
área de pesquisa; 
alguns meses de 
trabalho não 
avançaram muito) 

Dana Center (Muñoz)/ 
Emory (Callahan) 

 
Actividades para o objectivo A4: Planear e fazer pesquisas colaborativas sobre a limpeza facial e os componentes de melhoria 
ambiental da estratégia SAFE 
 
Perguntas que a actividade 

deve abordar (utilidade 
potencial das respostas) 

Trabalhos relevantes 
anteriores e em 

progresso 
Abordagem sugerida  

(locais potenciais) 
Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. Qual é a relação entre a 
prevalência do TF e a 

A maioria dos dados 
publicados carece de 

Análise de dados do GTMP: 
exigirá que os ministérios da 

5,000 dolares 
americanos 

LSHTM (Mabey)/ 
KCCO (Courtright) 
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prevalência da TT em um 
estado estacionário 
presumido? 
(Desenvolvimento de 
referencias e indicadores) 

padronização internacional 
e não usa protocolos 
padronizados de pesquisa 
ou análise.  

saúde contribuam com os seus 
dados - agora em progresso 

(custo de 
publicação) 
 
O GTMP pode 
apoiar os custos 
de publicação 

2. Qual é a razão da 
prevalência da TT para as 
mulheres, sobre a 
prevalência da TT em 
homens? Isso muda com a 
prevalência geral? 
(Advocacia, desenvolvimento 
de indicadores e 
planeamento de programas) 

Anterior: 
1. West et al, BJO 2004 
2. Cromwell et al, 
TRSTMH 2009 

A análise de dados do GTMP: 
exigirá que os ministérios da 
saúde contribuam com os seus 
dados - agora em progresso 

5,000 dolares 
americanos 
(mais 5,000 
dolares 
americanos de 
custos de 
publicação) 
 
O GTMP pode 
apoiar os custos 
de publicação 

KCCO (Courtright)/ 
LSHTM (Mabey) 

3. Depois da MDA, o que 
causa cicatrizes e triquiase? 
(Desenvolvimento de 
indicadores) 
 

Nos indivíduos com 
cicatriz conjuntival 
traqueomática 
estabelecida, a 
cicatrização avança na 
ausência de CT ocular; a 
progressão está associada 
a episódios de inflamação 
conjuntival (Burton et al., 
PLoS NTDs, em 
imprensa). 

Estudos longitudinais sobre 
acolhedores de expressão 
genética, microbiota e respostas 
sorológicas anti-CT 

150,000 dolares 
americanos 
(proposta enviada 
à Wellcome 
Trust) 

LSHTM (Holland) 

4. Como é que a cirurgia para 
a triquiase pode ser 
otimizada para maximizar os 
resultados pós-cirúrgicos? 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

Merbs et al, Ophthal 
Epidemiol 2015: a altura 
baixa da cicatriz pós-
operatória está associada 
ao 
aumento da triquíase pós-
operatória, 1 ano após a 

Está planeado um estudo 
controlado randomizado para 
comparar incisões altas versus 
incisões baixas (n = 3600); 
também pode adicionar um 
estudo para comparar os 
resultados entre a rotação tarsal 

1500,000 dolares 
americanos 
(NIH) 

Dana Center (Merbs)/ 
Wake Forest (Gower) 
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rotação do tarsal bilamelar  bilamelar e Trabut quando a 
cirurgia é feita por cirurgiões 
originalmente treinados para fazer 
a rotação do tarsal bilamelar (c.f. 
Habtamu et al, Lancet Glob Health 
2016) 

5. A administração da TT e a 
recusa são equitativas entre 
homens e mulheres? 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

Habte et al, Ophthal 
Epidemiol 2008: sem 
diferença (Etiópia) 

Dados do programa do fundo 
fiduciário Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee Trust, apoiados 
pelo DFID e programas apoiados 
por projectos da USAID MMDP 
 
Também adicionará 
prospectivamente ao processo de 
financiamento descrito em A4.4 

10,000 dolares 
americanos 
 
Fundo fiduciário 
Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee 
Trust/DFID? 

KCCO (Courtright) 

6. Como é que a obtenção de 
casos e a captação cirúrgica 
podem ser mais eficazes e 
eficientes? Qual é o valor das 
abordagens integradas (por 
exemplo, quais actividades 
adicionais de saúde ocular 
que podem ser feitas ao 
mesmo tempo que as 
pesquisas do tracoma ou 
serviços cirúrgicos TT?) 
(Desenvolvimento de 
referencias e planeamento de 
programas) 

Bowman et al, TMIH 2000 Vaupes, Colombia; República 
Unida da Tanzânia: 
 
Precisa de contribuições dos 
economistas da saúde desde o 
princípio 
 
Ensaios de abordagens diferentes 
para incentivar a absorção 
cirúrgica: exemplo, de casa em 
casa versus acampamentos de 
cirurgia versus padrão de 
atendimento actual, exame de 
aceitação e custos (Burkina Faso, 
Etiópia, Mali, Níger, Senegal, 
Sudão, República Unida da 
Tanzânia) 

75,000 dolares 
americanos 
 
Financiamento 
HKI’s USAID 
MMDP 
 
 
75,000 dolares 
americanos 
(para avaliar o 
uso de grupos de 
micro finanças na 
República Unida 
da Tanzânia) –
?Financiamento 
HKI’s USAID 
MMDP 

Wake Forest (Gower)/ 
LSHTM (Burton)/  
Emory (Haddad) 
 
 
 
KCCO (Courtright) 

7. O fornecimento de 
fórceps/pinças depilatórias de 

1. Rajak et al, PLoS Med 
2011 

Ensaio multicêntrico aleatório 
individual controlado 

75,000 dolares 
americanos 

LSHTM (Burton)/  
Emory (Haddad)/ 
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boa qualidade a indivíduos 
com TT reduz a aceitação da 
cirurgia? (Desenvolvimento 
de referencias e planeamento 
de programas) 

2. Habtamu et al, PLoS 
NTDs 2015 

 
Burkina Faso, Camarões, Etiópia, 
Kenya, Sudão  
 
Problemas com a produção de 
fórceps/pinças impediram com 
que este ensaio começasse a 
recrutar até a data 

(Financiamento 
HKI’s USAID 
MMDP)  
 
 

KCCO (Courtright)/ 
Wake Forest (Gower) 

 
Actividades para o objectivo A5: Para desenvolver e disponibilizar sistemas acessíveis e com qualidade assegurada para medir a 
prevalência da infecção ocular por Chlamydia trachomatis (CT) e de anticorpos circulantes anti-CT, para fins de teste em escala 
programática 
 

Actividades 
Trabalhos relevantes 

anteriores e em 
progresso 

Abordagem sugerida  
(locais potenciais) 

Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. Assegurar a confiabilidade 
e validade dos sistemas 
regionais para medir a 
prevalência de infecção 
ocular CT 

Existe uma literatura 
extensa sobre a avaliação 
da infecção ocular CT em 
tracoma, e múltiplos 
ensaios comercialmente 
disponíveis  

Treinar pessoal de laboratório em 
CT PCR em pelo menos um 
laboratório de cada região da 
OMS para fins de pesquisa e 
programa; Isso poderia ser 
coordenado com os esforços 
feitos na comunidade no controle 
da oncocercose para estabelecer 
capacidade laboratorial para 
estudos entomológicos 
 
Produzir manuais sobre o uso do 
Cepheid GeneXpert 
 
A USAID poderia encorajar 
programas de tuberculose em 
alguns países-chave, para 
partilhar equipamentos GeneXpert 
financiados pela USAID com 

O Dana Center 
possui fundos e 
experiência 
extensiva em 
laboratórios de 
certificação para 
detecção de CT 
 
Cepheid 
concordou em 
doar unidades 
GeneXpert II 
(valor comercial 
500,000 dolares 
americanos) 

O Dana Center 
(Gaydos/West) e Emory 
(Hooper) 
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programas de eliminação do 
tracoma 
 
 

2. Desenvolver e criar 
sistemas acessíveis e com 
qualidade assegurada para 
medir a prevalência de 
anticorpos anti-CT circulantes 

1. Goodhew et al, PLoS 
NTDs 2012 
2. Liu et al, PLoS NTDs 
2013 
3. Goodhew et al, Doencas 
infecciosas BMC 2014 
4. Martin et al, PLoS NTDs 
2015 

Desenvolver kits, com instruções 
apropriadas, para permitir que os 
laboratórios realizem os testes 
ELISA ou imuno-ensaios 
baseados em grânulos para 
anticorpos anti-CT, bem como um 
sistema internacional de garantia 
de qualidade 
 
O ELISA e um conjunto de 
padrões internos já foram 
desenvolvidos. O treinamento foi 
completado na Colômbia, Gana e 
Malawi, e está pendente na 
Etiópia. 

101,000 dolares 
americanos in 
FY15; 150,000 
dolares 
americanos in 
FY16 (Financiado 
principalmente 
por meio de um 
acordo 
interinstitucional 
entre a USAID e 
o CDC) 
 
Outros fundos a 
serem solicitados 
pela USAID para 
FY17 

CDC (Martin) 

 
Actividades para o objectivo B: Planear e criar iniciativas de capacitação e de treinamento para apoiar programas de eliminação do 
tracoma 
 

Actividades 
Trabalhos relevantes 

anteriores e em 
progresso 

Abordagem sugerida (locais 
potenciais) 

Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. Fazer uma avaliação da 
capacidade em todos os 
países endémicos do 
tracoma para determinar as 
necessidades de capacitação 

Ad hoc Pesquisa electrónica 10,000 dolares 
americanos (IIT) 

KCCO (MacArthur)/ 
OMS (Solomon)/ Emory 
(Sankar) 

2. Disponibilizar o 
treinamento de cirurgia da TT 

VANTAGEM [HEAD-
START] 

Treinamento 150,000–
1000,000 dolares 

Wake Forest (Gower)/ 
Dana Center (Merbs) 
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baseado em 
manequins/modelos para 
programas nacionais 

 
Actualmente a tentar 
mudar o processo de 
fabricação para aumentar 
a capacidade de produção, 
mantendo a qualidade; os 
sistemas de controle de 
estoque e distribuição 
precisam de ser 
trabalhados 

americanos 
dependendo do 
escopo; 500,000 
dolares 
americanos 
utilizados com o 
objectivo de 
fornecer cálculos 
resumidos sobre 
este relatório 
 
Financiamento 
HKI’s USAID 
MMDP? 

3. Desenvolver a capacidade 
dos programas nacionais 
para fazer uma auditoria de 
rotina sobre os resultados da 
cirurgia da TT 

Limitado; O programa do 
Mali apresentou resultados 
de uma auditoria piloto 
para a reunião 
daGET2020 de 2016  

Desenvolver e apresentar um 
manual de treinamento para 
auditoria, com supervisão incluída 
como parte das actividades de 
supervisão. 

75,000 dolares 
americanos 
(Financiamento 
HKI’s USAID 
MMDP) 

Emory (Haddad) 

4. Desenvolver 
conhecimento, compreensão 
e habilidades práticas 
relevantes para a eliminação 
do tracoma, entre o tracoma 
a nível do distrito, a 
prevenção da cegueira e 
gerentes de programas de 
doenças tropicais 
negligenciadas 

Curso de Treinamento de 
Gerentes do Programa de 
Doenças Tropicais 
Negligenciadas - OMS 

Curso online aberto e massivo a 
ser lançado na plataforma 
FutureLearn no fim do ano de 
2016 

157,000 dolares 
americanos 
 
Proposta a ser 
discutida com o 
fundo fiduciário 
Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee 
Trust 

LSHTM (Burton/Patel) 

5. Desenvolver compreensão 
e habilidades de liderança 
entre os gerentes nacionais 
de programas do tracoma 

Anterior: Curso de 
treinamento de liderança 
do KCCO, Cape Town, 
abril de 2015 
 
Em progresso: Formação 

3 x grupos pequenos, cursos face 
a face/presencial 

75,000 dolares 
americanos (IIT) 

KCCO (Courtright) 
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francófona agora a ser 
planeada 

6. Fornecer aos membros da 
GET2020 com actualizações 
periódicas sobre os 
resultados da pesquisa de 
relevância imediata aos 
programas 

O Serviço de Informações 
do Tracoma foi retomado 

 3,000 dolares 
americanos (IIT) 

KCCO (Courtright) 

 
Actividades para o objectivo C: Para colaborar na recolha, compilação e disseminação de informações sobre eliminação do tracoma 
e substâncias de referência relevantes para programas de eliminação do tracoma 
 

Actividades 
Trabalhos relevantes 

anteriores e em 
progresso 

Abordagem sugerida (locais 
potenciais) 

Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. Redigir, circular e 
coordenar revisões para 
"Controle do Tracoma: um 
manual para os gerentes de 
programas", para produzir 
uma segunda edição 
actualizada 

Primeira edição Coordenar um grupo para fazer a 
revisão 

7,000 dolares 
americanos 
necessários para 
impressão e 
distribuição, 
podem ser 
alcançados pela 
OMS 

OMS (Solomon) 

2. Convocar a segunda 
reunião científica global 
sobre a triquiase 

Primeira reunião científica 
global sobre a triquiase, 
Moshi, janeiro de 2012 

realizada em Cape Town, em 
novembro de 2015 - relatório em 
preparação 

90,000 dolares 
americanos 
(Sightsavers +  
financiamento 
HKI’s USAID 
MMDP) 

KCCO (Courtright)  

3. Refinar os padrões dos 
procedimentos operacionais 
para o tracoma sobre onde 
mapear e onde não mapear 

Os padrões actuais dos 
procedimentos 
operacionais 
desenvolvidos pela 
OMS/GTMP 

Testar os padrões actuais dos 
procedimentos operacionais na 
América Latina 

20,000 dolares 
americanos 

Dana Center (West)/ 
OMS (Solomon) 

4. Guardar as amostras do Harris et al, Nat Genetics Colecção oportunista de amostras O custo LSHTM (Thomson)/ 
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banco conjuntival para o 
encadeamento do genoma 
completo do CT pelo centro 
Wellcome Trust Sanger 
Centre  

2012 conjuntivais de indivíduos com 
sinais do tracoma activo vistos em 
pesquisas ou projectos de 
pesquisa. 
 
Base de dados comum 

incremental para 
recolher amostras 
é baixo 
 
O custo de 
encadeamento 
apoiado pelo 
fundo fiduciário 
Wellcome Trust 

Dana Center (Quinn) 

5. Manter uma biblioteca de 
antígenos validados para uso 
em estudos de anticorpos 
anti-CT 

1. Lu et al, Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2012 
2. Goodhew et al, PLoS 
NTDs 2012 
3. Martin et al, PLoS NTDs 
2015 

Base de dados conjunta de 
antígenos e construções 
disponíveis 

O custo para o 
armazenamento 
de vetores e 
antígenos é 
mínimo 

CDC (Martin)/ 
LSHTM (Holland) 

 
Actividades para o objectivo D: Para ajudar a padronizar o uso da terminologia e dados sobre o tracoma 
 

Actividades 
Trabalhos relevantes 

anteriores e em 
progresso 

Abordagem sugerida (locais 
potenciais) 

Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. Desenhar, circular e 
coordenar revisões para uma 
lista padrão de termos e 
abreviaturas preferenciais 
relacionados ao tracoma  

Nenhum Uma vez acordado, a lista será 
mantida na pagina web da OMS 
sobre o Tracoma, e será 
actualizada periodicamente 
conforme necessário 

Insignificante LSHTM (TBD) 

2. Usar e incentivar o uso de 
termos e abreviaturas 
preferenciais relacionados ao 
tracoma, e os dados mais 
recentes sobre a prevalência 
e as actividades de 
implementação do tracoma 
sobre todos os resultados 

Nenhum Usar e incentivar o uso de termos 
e abreviaturas preferenciais 
relacionados ao tracoma, e os 
dados mais recentes sobre a 
prevalência e as actividades de 
implementação do tracoma em 
todos os resultados da WHOCC 
(e no decurso da revisão por 
pares). 

Insignificante Todos 



 

iv 
 

 
Actividades para o objectivo E: Para coordenar esforços virados para pesquisa e desenvolvimento; capacitação e treinamento; 
recolha, compilação e divulgação de informações e substâncias de referência; e uso padronizado de terminologia e dados. 
 

Actividades 
Trabalhos relevantes 

anteriores e em 
progresso 

Abordagem sugerida  
(locais potenciais) 

Custo provisório 
(US$), possíveis 

financiadores 

Lider/s nomeado/s 
para desenvolver a 

actividade 
1. Para coordenar esforços 
destinados a pesquisa e 
desenvolvimento; 
capacitação e treinamento; 
recolha, compilação e 
divulgação de informações e 
substâncias de referência; e 
uso padronizado de 
terminologia e dados. 

Ad hoc Nomear um académico com 
experiência em tracoma 
(conferencista ou professor de 
nível superior) para coordenar as 
actividades da Rede, e liderar 
algumas actividades; e-mail, 
telefonemas e teleconferências 
conforme necessário, além de 
reuniões presenciais e anuais, em 
conjunto com a reunião da Aliança 
da OMS para a GET2020. 

630,000 dolares 
americanos ao 
longo de quatro 
anos (Task Force 
for Global Health/ 
Sightsavers/  
Fred Hollows 
Foundation) 

LSHTM (Mabey) 
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Anexo 1. Lista dos participantes 
 
 

Nome Afiliação Contacto do email 

Robin Bailey LSHTM robin.bailey@lshtm.ac.uk 

Kelly Callahan Emory University ecallah@emory.edu  

Matthew Freeman Emory University mcfreem@emory.edu 

Robert Geneau KCCO rgeneau@kcco.net 

PJ Hooper Emory University phooper@taskforce.org  

Patrick Lammie CDC plammie@taskforce.org 

Diana Martin CDC hzx3@cdc.gov  

Anthony Solomon OMS solomona@who.int  

Emily Wainwright USAID ewainwright@usaid.gov 
 
 
 
 
 

Pedidos de desculpas 
 
David Addis  Emory University 
Simon Brooker  BMGF 
Matthew Burton LSHTM 
Robert Butcher LSHTM 
Paul Courtright KCCO 
Paul Emerson  Emory University 
Emily Gower  Wake Forest 
Khumbo Kalua  University of Malawi 
Jeremy Keenan UCSF 
Anna Last  LSHTM 
Susan Lewallen KCCO 
Tom Lietman   UCSF 
David Mabey  LSHTM 
Caleb Mpyet  University of Jos 
Andreas Mueller University of Melbourne 
Beatriz Muñoz  Dana Center, Johns Hopkins University  
Travis Porco  UCSF 
Chrissy Roberts LSHTM 
Angela Weaver USAID 
Sheila West  Dana Center, Johns Hopkins University 
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Anexo 2. Agenda 
 
 
Domingo, 26 de Junho de 2016 
 

Horário Tema/tópico Oradores/palestrantes 

12:00–13:00 Almoço 

13:00–13:15 Boas-vindas e apresentações 

Objectivo, contribuições e resultados planeados para a reunião 

Adopção da agenda 

Assuntos administrativos relacionados à reunião 

Anthony Solomon 

 

 

 

13:15–13:30  Actualização sobre a designação de centros de colaboração da OMS para 

o tracoma 

Anthony Solomon 

13:30–13:45  Revisão da visão, alvo e objectivos da Rede Todos 

13:45-14:30 Relatórios de progresso em relação às actividades identificadas na 

Reunião de Início 

Todos 

14:30-15:30 Actividades de revisão: alterações, exclusões ou adições à lista 

necessária? 

Todos 

15:30-16:00 Oportunidades de financiamento Todos 

16:00-16:10  Próximos passos, comentários da reunião e encerramento Todos 
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