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1.  Introdução 
1.1  Com o apoio de algumas organizações não governamentais internacionais, o Centro de 
Oftalmologia Comunitária do Kilimanjaro acolheu a primeira Reunião Científica Mundial sobre 
Triquíase Tracomatosa, de 30 de Janeiro a 1 de Fevereiro de 2012, em Moshi, na República Unida da 
Tanzânia. Esse reunião resultou na publicação de um relatório [1], assim como na elaboração dos 
materiais de prática preferidos [2, 3] para a cirurgia da triquíase. Entre Fevereiro de 2012 e 
Novembro de 2015, foram sendo acumuladas novas evidências e experiências no tratamento da 
triquíase. Foi, por isso, convocada uma segunda Reunião Científica Mundial sobre a Triquíase 
Tracomatosa para 4-6 de Novembro de 2015, na Cidade do Cabo,  África do Sul, pelo Centro de 
Oftalmologia Comunitária do Kilimanjaro, na sua qualidade de candidato a Centro de Colaboração da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para o Tracoma, e a pedido da OMS. 
 
1.2  A finalidade da reunião era rever os dados publicados e não publicados sobre a triquíase 
que pudessem ajudar os prestadores de serviços de triquíase como parte dos programas de 
eliminação do tracoma. A ordem do dia da reunião está incluída no Anexo 1. A lista dos participantes 
consta do Anexo 2. 
 
1.3  Os dados não publicados foram discutidos no entendimento de que essa discussão seria 
“confidencial”. Os participantes assinaram acordos de confidencialidade em relação a essas partes da 
discussão. Neste relatório, contudo, são apresentadas referências para fundamentar algumas, 
embora não todas, as decisões tomadas. 
 
1.4  Mesmo nas zonas em que o tracoma é endémico, nem todas as triquíases são tracomatosas 
(ver 12.9, abaixo). Uma vez que ainda não existe um consenso internacional sobre o modo como a 
triquíase tracomatosa (TT) e a triquíase não tracomatosa devem ser diferenciadas a nível de cada 
doente, o presente documento referir-se-á genericamente a “triquíase” e não a “TT”, excepto 
quando o contexto exigir o uso de “TT”. 
 
1.5  Nem as recomendações feitas neste relatório, nem os procedimentos operacionais padrão 
que ele apresenta como orientações formais para os programas de eliminação do tracoma, 
deverão constituir uma limitação aos programas ou impedir os cirurgiões de exercerem um juízo  
apropriado e adaptado às circunstâncias de determinados ambientes ou determinados doentes.  
 
1.6  Nem as recomendações apresentadas neste relatório, nem os procedimentos operacionais 
padrão que ele oferece como orientações formais para os programas de eliminação do tracoma, 
devem ser considerados como finais e imutáveis. É natural que as orientações evoluam à medida 
que a base de evidências usada para fundamentar essas orientações também evolua. 

2.  Deve usar-se uma pinça para TT ou uma pinça de Waddell? 
2.1  Ao efetuar a rotação tarsal bilamelar (BLTR), é prática normal [4] usar dois hemostatos para 
estabilizar a pálpebra e realizar uma incisão em toda a espessura, em dois passos separados. Em 
ambos os passos, o corte é feito em direção ao globo ocular, o que poderá resultar em contornos  
irregulares da ferida ou (se não houver proteção) danificar o globo ocular.  
 
2.2  Há dois instrumentos comercialmente disponíveis para resolver esses problemas: a pinça 
para TT [5] e a pinça de Waddell [6]. A pinça para TT está incluída na lista do equipamento essencial 
de cirurgia do TT da Agência Internacional para a Prevenção da Cegueira [7]. A pinça para TT custa, 
aproximadamente, US$ 25 e a pinça de Waddell aproximadamente US$ 64 [8]. 
 
2.3  Um ensaio controlado aleatório [8] comparou BLTR usando os instrumentos normais (sem 
pinça; n = 960 pessoas, 1674 olhos) com BLTR usando uma pinça para TT (n = 957 pessoas, 1671 
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olhos). Em ambos os grupos foram frequentes resultados desfavoráveis (incluindo triquíase pós-
operatória, granulomas e anomalias no contorno das pálpebras). Granulomas e anomalias ligeiras no 
contorno das pálpebras foram significativamente menos frequentes após cirurgia com a pinça para 
TT. A triquíase pós-operatória aos 2 anos foi mais frequente após BLTR com pinça para TT (43%) do 
que após BLTR com instrumentos normais (37%), embora a diferença não fosse estatisticamente 
significativa. No grupo da pinça para TT, o número de passes com a lâmina por operação foi 
significativamente menor e a cirurgia foi mais rápida (8,6 vs. 9,9 minutos desde a colocação do 
primeiro instrumento até à realização da última sutura, p = 0.01). Sangramento intraoperatório 
excessivo, sangramento pós-operatório e divisão da margem da pálpebra ocorreram com uma 
frequência ligeiramente maior no grupo dos instrumentos normais. (Não existem dados comparáveis 
publicados sobre a pinça de Waddell) 
 
2.4  Recomenda-se o uso de uma pinça (para TT ou de Waddell) durante a BLTR. Acredita-se 
que as pinças protegem o globo ocular, constituem uma superfície firme sobre a qual se pode fazer 
um corte em toda a espessura com uma simples aplicação do bisturi e permitem manter um campo 
cirúrgico relativamente livre de sangue. Para poder cortar completamente até ao fim da margem 
da pálpebra lateralmente, deve escolher-se a pinça de maior tamanho que possa ser usada no 
doente. Os kits de cirurgia da triquíase devem, por isso, incluir o tamanho maior, quer da pinça 
para TT, quer da pinça de Waddell; o cirurgião deverá ter igualmente disponíveis os outros dois 
tamanhos das pinças (de preferência, duas de cada tamanho). 

3.  Onde deve ser feita a incisão relativamente à margem da 
pálpebra? 
3.1  A segunda edição (2015) de Cirurgia da triquíase para o tracoma, publicada pela OMS [4], 
recomenda que, ao realizar quer BLTR quer o procedimento de Trabut (uma de muitas variantes da 
rotação tarsal lamelar posterior, PLTR), a incisão deve ser colocada a 3 mm da margem da pálpebra 
[4]. Contudo, as evidências subjacentes a esta recomendação não são claras [9].  
 
3.2  A opinião oculoplástica na reunião foi a de que, por razões anatómicas, a altura mínima da 
incisão necessária para conseguir uma rotação tarsal apropriada é de 2,5–3,0 mm. 
 
3.3  Em 145 doentes do coorte de ensaio da Parceria para a Eliminação Rápida do Tracoma [8], na 
consulta de 1 ano após a operação, quanto mais longe a cicatriz da superfície conjuntival estava da 
margem da pálpebra, menos provável era que o olho tivesse triquíase pós-operatória; com > 4,5 mm 
entre a cicatriz e a margem da pálpebra, uma baixa do risco parecia ser idêntica [9].  No entanto, 
estes dados são mais geradores de hipóteses do que confirmadores de hipóteses, porque são 
retrospetivos e observacionais e não foram obtidos num estudo prospetivo aleatório. São 
necessários dados de um estudo controlado aleatório, antes de se mudar a atual recomendação de 
colocar as incisões a 3 mm da margem da pálpebra. Está previsto para ter início em 2016 um ensaio 
que gerará dados relevantes. (Não há alterações às atuais orientações). 
 
3.5  Antes da injeção de anestesia local, devem fazer-se medições e marcações da linha de 
incisão, porque a injeção de anestesia distorce os tecidos da pálpebra.  

4.  Que procedimento se deve usar?  
4.1  A segunda edição (2015) de Cirurgia da triquíase para o tracoma [4] considera de igual 
importância a BLTR e o procedimento de Trabut, não atribuindo preferência a nenhum deles em 
especial. Nem os ensaios comparativos originais realizados em 1986, em Omã (n = 165 doentes, que 
foram, cada um deles, aleatórios para um de cinco procedimentos [10]), nem um ensaio aleatório de 
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1997–1999 que comparou a BLTR com a PLTR na Etiópia (n = 256 pálpebras de 153 doentes [11]), 
demonstraram uma diferença estatisticamente significativa na incidência da triquíase pós-operatória 
entre os doentes submetidos a BLTR e PLTR, embora nenhum deles tivesse força suficiente para se 
detectar essa diferença. Um ensaio realizado em 1988–1989 em Omã (n = 394 pálpebras de 367 
doentes) revelou um risco muito maior de triquíase pós-operatória nos doentes que receberam PLTR 
do que naqueles que receberam BLTR [12]. Em cada um desses três ensaios, porém, a variante de 
PLTR utilizou uma técnica diferente do procedimento Trabut atualmente defendido pela OMS [4]. 
 
4.2  Tanto a experiência programática como os dados publicados [8, 10-18] sugerem que a 
incidência da triquíase pós-operatória é inaceitavelmente elevada, independentemente do 
procedimento usado, ocorrendo em 20–40% dos doentes até 1 ano e, numa série, em > 60% dos 
doentes aos 3 anos após a cirurgia [15]. Podem ocorrer taxas mais baixas, como sugere um ensaio 
clínico que compara o uso peri-operatório da azitromicina oral e a pomada de tetraciclina tópica com 
a BLTR na Etiópia, em que a incidência cumulativa da triquíase pós-operatória 3 anos após a cirurgia 
foi < 15% em ambos os grupos de estudo [19]. 
 
4.3  Os dados de um ensaio controlado aleatório foram apresentados na reunião, cujo relatório 
foi publicado [20] entre a reunião e a finalização do presente relatório. O ensaio comparava BLTR 
com o procedimento de Trabut na Etiópia. Os cirurgiões que participaram já tinham experiência com 
este procedimento; antes de começarem o ensaio receberam formação e foram certificados [4] em 
BLTR, puderam praticar durante 6 meses e, depois, foram novamente aprovados e certificados tanto 
em BLTR como no procedimento de Trabut [20]. Um total de 1000 doentes foram inscritos e 
distribuídos aleatoriamente pelos grupos: 499 foram colocados no procedimento de Trabut e 501 na 
BLTR. Na BLTR foram usadas pinças de Waddell. As metodologias usadas permitiram uma avaliação 
de resultados dissimulados com o estatuto de aleatórios, superando o facto de que a BLTR está 
associada a um cicatriz visível na pele da pálpebra superior. A incidência cumulativa da triquíase pós-
operatória aos 12 meses foi de 13% nos indivíduos do procedimento de Trabut  e de 22% nos da 
BLTR: Uma diferença de risco absoluto de 9,5% (95% intervalo de confiança de 4,8–14,2%). Embora 
estas evidências provenham apenas de um ensaio controlado aleatório, constituem um argumento 
convincente de que o procedimento de Trabut pode ser superior à BLTR.   
 
4.4  Os novos cirurgiões da triquíase devem ser treinados para usar o procedimento de Trabut. 
Os cirurgiões que já usam a BLTR não devem mudar para o procedimento de Trabut. Um estudo 
controlado aleatório comparando o procedimento de Trabut com a BLTR deve ser realizado numa 
área onde os cirurgiões tenham recebido a sua primeira formação para usar BLTR [21]. Prevê-se 
que comece em 2016 um ensaio que gerará dados relevantes. 

5.  Qual o papel da depilação no tratamento da triquíase? 
5.1  A triquíase pode envolver entrópio, pestanas mal orientadas ou pestanas metaplásicas. O 
fenótipo clínico oscila, portanto, de uma simples pestana aberrante que toca no olho (sem entrópio) 
até toda a pálpebra revirada para dentro; as pestanas envolvidas poderão ou não tocar na córnea na 
posição de olhar primário [22-27]. O tratamento por cirurgia destina-se a corrigir o entrópio. Embora 
muitos doentes com triquíase não tenham entrópio significativo, os dados sugerem que um 
tratamento cirúrgico de qualidade é, de modo geral, eficaz em qualquer caso [18, 28].  
 
5.2  Por diferentes razões, muitos doentes recusam a cirurgia [29-31]. Torna-se, por isso 
importante que os programas ofereçam uma alternativa não cirúrgica a esses doentes. Muitos 
iniciam eles próprios a depilação [26, 27, 32, 33].  
 
5.3  Um ensaio controlado aleatório de não inferioridade (n = 1300) realizado na Etiópia [18] 
comparou a cirurgia com a depilação relativamente à triquíase ligeira (< 5 pestanas tocando no globo 
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ocular). Os doentes do grupo da depilação (n = 650) receberam cada um dois pares de pinças de 
depilação automática de alta qualidade, tendo eles e um acompanhante adulto com boa visão 
recebido instruções sobre o modo de usá-las. Cerca de 2 anos após a randomização, não se verificou 
qualquer diferença estatisticamente significativa na acuidade visual ou na opacidade da córnea entre 
os grupos de estudo, embora o risco cumulativo de insucesso após mais de 2 anos fosse de 13,2% no 
grupo da depilação e de 2,2% no grupo da cirurgia (diferença de risco = 11%), e o número médio de 
pestanas tocando no olho foi significativamente maior no grupo da depilação (0,95) do que no grupo 
da cirurgia (0,09) [18]. Foi oferecida cirurgia grátis aos doentes do grupo da depilação, mas 69% 
recusaram.  
 
5.4  Estes doentes foram seguidos 4 anos após a randomização [28] e 88% foram localizados. Dos 
doentes inicialmente incluídos no grupo da depilação, 33% tinham feito cirurgia, enquanto 67% ainda 
estavam a fazer depilação. Entre aqueles que tinham recusado a cirurgia e continuavam a depilação, 
mais de metade (54%) controlavam integralmente a sua triquíase, 43% apresentavam triquíase 
ligeira e < 3% tinham evoluído para triquíase grave (> 5 pestanas tocando no globo ocular), o que 
indicava que a progressão da triquíase ligeira pode efetivamente ser minimizada com a depilação 
frequente. Entre os doentes que continuaram a depilação, 85% afirmaram que estavam satisfeitos 
por o fazer e 92% tinham guardado, pelo menos, um dos dois pares de pinças de depilação 
inicialmente fornecidas. Não se registaram diferenças estatisticamente significativas na acuidade 
visual nem na opacidade da córnea entre os doentes que tinha continuado a depilação, os que 
tinham sido randomizados para a depilação mas que acabaram por fazer cirurgia ou naqueles que 
tinham sido inicialmente escolhidos aleatoriamente para fazer cirurgia. Destes, 21% tinham triquíase 
ao fim de 4 anos [28]. 
 
5.5  A depilação pode ser proposta como uma alternativa razoável à cirurgia nos casos em que 
o doente recuse a cirurgia, ou não tenha acesso imediato a cirurgia de qualidade. Do ponto de vista 
ético, é importante informar os doentes com triquíase ligeira acerca da cirurgia e da depilação, 
discutindo os benefícios e os riscos de cada procedimento, para que eles possam tomar uma 
decisão informada [34].  
 
5.6  Os doentes que escolherem a depilação devem receber pinças de depilação de alta 
qualidade, com hastes duráveis e pontas arredondadas e sem extremidades opostas cortantes, 
num tamanho que possa permitir o fácil uso do instrumento por indivíduos com dedos de 
tamanhos diferentes. 
 
5.7  Os doentes que escolherem a depilação devem ser regularmente seguidos por um serviço 
que possa oferecer cirurgia da triquíase. 

6.  Como deve ser tratada a triquíase da pálpebra inferior? 
6.1  Até recentemente, a triquíase da pálpebra inferior era considerada relativamente rara. No 
entanto, numa zona da Etiópia, 11,5% de 4310 olhos (2556 doentes) com triquíase da pálpebra 
superior também tinham triquíase da pálpebra inferior [23]. Na República Unida da Tanzânia, em 
1673 doentes examinados 2 anos após cirurgia à triquíase da pálpebra superior, 318 (11,6%) de 2718 
olhos tinham triquíase da pálpebra inferior. A probabilidade da triquíase da pálpebra inferior ainda 
subsistir aos 2 anos aumentou, com a crescente gravidade inicial da triquíase da pálpebra superior 
(p < 0.0001), e, independentemente, com a presença inicial de pestanas triquiáticas resultante do 
aspeto nasal da pálpebra superior (p = 0.0009) [35]. 
 
6.2  Não existe nenhuma técnica cirúrgica recomendada pela OMS para resolver a triquíase da 
pálpebra inferior.  
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6.3  A cirurgia da triquíase da pálpebra inferior, normalmente, não é objeto de relatórios. Um 
estudo (ainda não publicado), levado a cabo entre 200 doentes, indicava uma recorrência cumulativa 
de 40% da triquíase da pálpebra inferior 6 meses após a operação.  
 
6.4  São necessários mais dados sobre a triquíase da pálpebra inferior, incluindo dados que 
contribuam para caracterizar o seu fenótipo e etiologia provável. A recolha desses dados será 
encorajada, disponibilizando aos programas sistemas de deteção de doentes com triquíase normal.  
 
6.5  É necessário fazer mais investigação sobre o modo de tratar da melhor maneira a triquíase 
da pálpebra inferior. Entretanto, a triquíase da pálpebra inferior deve ser tratada pelos 
oftalmologistas mais experientes disponíveis. Entre o diagnóstico e o exame por um desses 
especialistas, deve recomendar-se a depilação. 

7.  Como deve ser tratada a triquíase pós-operatória?  
7.1  É comum a ocorrência de resultados desfavoráveis depois de uma cirurgia à triquíase. Entre 
eles contam-se anomalias do contorno da pálpebra com ou sem defeito no fecho da pálpebra, 
granuloma piogénico e triquíase recorrente. A incidência desses resultados varia muito conforme os 
contextos [8, 13, 15, 19, 36-42]. Até agora, só foi feita uma investigação muito limitada sobre a 
melhor forma de os tratar. 
 
7.2  Por várias razões, a “triquíase recorrente” é mais inclusivamente referida através do termo 
“triquíase pós-operatória”.  
 
7.3  Dentre os resultados desfavoráveis enumerados em 7.1, a triquíase pós-operatória é um 
problema particular, cuja magnitude aumenta com a crescente produção de programas de cirurgia 
da triquíase nos países com tracoma endémico. Uma análise preliminar dos dados baseados nas 
populações do Projeto Mundial de Mapeamento do Tracoma [43] indica que, dos indivíduos que têm 
triquíase, 10–75% já tinham feito a cirurgia.  
 
7.4  Num estudo paralelo (ainda não publicado) ao ensaio de cirurgia da Parceria para a Rápida 
Eliminação do Tracoma, 140 olhos com triquíase pós-operatória foram submetidos a cirurgia de 
revisão por enfermeiros oftalmologistas e foram avaliados aos 6 meses após a operação de revisão; 
mais uma vez, 42% (n = 59) tinham triquíase pós-operatória aos 6 meses. A gravidade da triquíase 
após a operação de revisão era a mesma ou pior do que a gravidade depois da primeira operação em 
45% dos indivíduos com triquíase pós-operatória após cirurgia de revisão. Após controlo pelo 
cirurgião que efetuou a operação, o único indicador significativo da triquíase pós-operatória após a 
operação de revisão foi a gravidade da triquíase pós-operatória depois da primeira operação. A 
gravidade inicial da triquíase não previa a probabilidade de triquíase pós-operatória após a cirurgia 
de revisão: 63 (45%) cirurgias de revisão resultaram em anomalias do contorno da pálpebra, sendo 
metade delas anomalias moderadas ou graves; 33 dos 63 olhos com anomalias do contorno da 
pálpebra (52%), após cirurgia de revisão, não tinham anomalia antes da cirurgia de revisão. Esta 
análise sugere que a cirurgia de revisão da triquíase muitas vezes tem maus resultados; em alguns 
doentes,  o estado da pálpebra é pior depois da cirurgia de revisão do que imediatamente antes. 
 
7.5  A triquíase pós-operatória deve ser tratada pelos cirurgiões de triquíase mais experientes 
(ver 9.4) ou oftalmologistas disponíveis. Entre o diagnóstico e a revisão por um desses 
profissionais, deve recomendar-se a depilação.  
 
7.6  É necessário fazer mais investigação sobre a triquíase pós-operatória e seu tratamento. 
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8.  Qual o papel do treino com manequins na melhoria da qualidade 
da cirurgia da triquíase? 
8.1  A formação convencional dos enfermeiros para efetuarem cirurgia da triquíase é, 
normalmente, realizada através de um curso de 2–4 semanas. A primeira semana é dedicada à 
formação em sala de aula sobre a anatomia do olho, reconhecimento da triquíase, o modo de 
efetuar cirurgia da triquíase e aspetos gerais da prática cirúrgica, tais como a criação e manutenção 
de um campo esterilizado. Segue-se a demonstração da cirurgia por um formador. Os formandos 
iniciam depois a prática cirúrgica em doentes reais, sob a supervisão do formador. Ocasionalmente, 
como passo intermédio, poderá pedir-se aos formandos que treinem a sutura numa luva ou numa 
peça de fruta, antes de operarem doentes reais, mas nem sempre é esse o caso. A formação é 
considerada concluída, quando o formando for capaz de efetuar a cirurgia independentemente e 
tiver efetuado o número de cirurgias determinado pelo programa. 
 
8.2  Alguns programas exigem que os formandos aperfeiçoem as suas competências para a 
cirurgia da triquíase, antes da certificação [4], através da prática sem supervisão na comunidades. 
Apenas os cirurgiões que tenham sido certificados de acordo com os protocolos descritos na 
segunda edição (2015) de Cirurgia da triquíase para o tracoma [4] devem poder efetuar prática não 
supervisionada.  
 
8.3  Na moderna formação sobre cirurgia nos países desenvolvidos, a simulação é um 
instrumento comummente usado para adquirir e aperfeiçoar competências. Contudo, a simulação 
cirúrgica é rara em contextos de baixos recursos.  
 
8.4  Um programa de treino em manequins conhecido como HEAD START (Human Eyelid 
Analogue Device for Surgical Training And skills Reinforcement in Trachoma – Dispositivo Analógico 
da Pálpebra Humana para Treino Cirúrgico e Reforço de Competências para o Tracoma) foi 
introduzido para dar aos formandos em cirurgia da triquíase a oportunidade de aprenderem e 
praticarem todos os passos principais do procedimento, sem risco para os doentes. O HEAD START 
estabelece a ligação entre a aprendizagem e a didática em sala de aula e a formação em doentes 
reais. O sistema HEAD START consiste numa base em silicone reutilizável com a forma de cabeça 
humana, juntamente com cartuchos descartáveis de pálpebras. Os cartuchos são desenhados para 
imitar as camadas da pálpebra (pele, músculo, tarso e conjuntiva). 
 
8.5  Um estudo recente (ainda não publicado) comparava a formação normal em BLTR com a 
formação em BLTR que incluía o uso de HEAD START. Um total de 22 formandos sem qualquer 
formação prévia foram distribuídos pela formação normal e 26 formandos, também sem qualquer 
formação prévia, pelo HEAD START. Entre os 26 formandos do sistema HEAD START, 10 receberam 
formação avançada em HEAD START, na qual lhes foi possibilitada prática adicional com HEAD START 
a seguir a uma sessão de formação individual e antes da formação em cirurgia real. Os coletores de 
dados registaram a hora em que a anestesia foi administrada, a hora em que a primeira pinça foi 
colocada e a hora em que a última sutura foi feita. Além disso, registaram quantas vezes o formador 
interveio para corrigir a técnica do formando e se o formador assumiu ou não completamente o 
procedimento para o concluir. Os formandos que aprenderam a abordagem HEAD START realizaram 
a sua primeira cirurgia real significativamente mais depressa do que os que receberam a formação 
normal (28 vs. 36 minutos; p = 0,01) e com metade do número de intervenções necessárias por parte 
do formador. Esta tendência permaneceu constante durante toda a formação, com a 20.ª cirurgia 
real efetuada por cirurgiões formados em HEAD START com muito maior rapidez do que os cirurgiões 
com a formação normal. Por outro lado, as primeiras cirurgias efetuadas pelo grupo do HEAD START 
avançado foram significativamente mais rápidas do que as efetuadas pelo grupo do HEAD START 
normal (22 vs. 29 minutos; p = 0,03). Nas respostas aos questionários padrão, tanto os formadores 
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como os formandos afirmaram que o HEAD START é extremamente útil ao permitir aos formandos 
aprenderem o procedimento e adquirirem confiança antes de operar os doentes.  
 
8.6  Os cartuchos HEAD START feitos à mão e usados até à data têm-se revelado muito bons, mas 
a sua produção é demorada e dispendiosa; um método alternativo de produção da impressão de 
cartuchos em 3-D está atualmente a ser testada.  
 
8.7  Tanto a formação de novos cirurgiões como os cursos de atualização deverá incluir o uso 
de manequins como parte de um pacote abrangente de formação. Para facilitar esta 
recomendação, serão necessários mais formadores treinados, mais manequins e um 
abastecimento adequado de cartuchos de pálpebras. As últimas estimativas sobre os casos de 
triquíase devem ser usadas para prever a provável necessidade de formadores, cirurgiões, 
manequins e cartuchos. 
 
8.8  Seria útil proceder a investigação para comparar a incidência da triquíase pós-cirúrgica em 
doentes operados por cirurgiões formados com e sem manequins. 

9.  Como devem ser selecionados os formandos em cirurgia da 
triquíase? 
9.1  O número de casos de triquíase a nível mundial é enorme, mas nos países endémicos é muito 
escasso o número de oftalmologistas disponíveis para os tratarem. Além disso, a maioria dos 
oftalmologistas estão sediados nas grandes cidades, enquanto a maioria das pessoas com triquíase 
se encontram nas zonas rurais. Existem evidências de que os profissionais de saúde não 
oftalmológica podem ser formados para efetuar cirurgia à triquíase [37, 44]. Esta prática tem sido 
muito adoptada [45]. Infelizmente, os resultados da cirurgia variam muito. Uma parte significativa 
dessa variação é atribuível ao cirurgião [39, 41]; por isso, é importante a forma como os cirurgiões 
são selecionados.  
 
9.2  De acordo com a segunda edição (2015) de Cirurgia da triquíase para o tracoma [4], os 
critérios de seleção dos indivíduos a formar como cirurgiões da triquíase incluem: experiência prévia 
em exames oftalmológicos; experiência na administração de injeções; conhecimento das técnicas 
cirúrgicas esterilizadas; excelente visão; e destreza manual comprovada. Os testes de destreza 
incluem  o teste do painel perfurado [46] e incisão e sutura da casca de laranja. Seria útil fazer mais 
investigação para determinar a bateria de testes que melhor comprovam a competência técnica 
[47] na cirurgia da triquíase. Antes da disponibilização dos dados, os programas poderão 
considerar o uso de um teste de rastreio com um manequim como parte do processo de seleção. 
Um teste desse tipo poderá incluir uma sessão individual com um formador, em que o formando é 
ensinado a efetuar cirurgia num manequim, enquanto o formador avalia a destreza do formando e a 
sua capacidade para aquisição de competências.     
 
9.3  O desempenho técnico resulta de uma interação complexa de várias capacidades inatas, em 
conjugação com exposições e experiências posteriores. A realização de testes periódicos  durante a 
formação permite identificar os formadores que têm problemas, antes de efetuarem cirurgias em 
doentes reais. 
 
9.4  A retenção e a motivação de cirurgiões formados em triquíase pode ser problemática [48, 
49] por várias razões. “Cirurgião de triquíase” não é um quadro específico no sistema de saúde da 
maioria dos países, mas antes uma competência que os médicos, enfermeiros oftalmologistas ou 
assistentes de oftalmologia aprendem como complemento das suas competências clínicas. Não 
existe, por isso, uma carreira definida centrada na cirurgia da triquíase. Além disso, efetuar uma 
cirurgia da triquíase é morosa e trabalhosa e, por isso, os cirurgiões com formação em triquíase 
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precisam de um elevado nível de motivação interna, incentivos externos ou ambos, para encorajar a 
sua retenção e a produtividade. Ao selecionar indivíduos para formar cirurgiões da triquíase, os 
programas são encorajados a procurar indivíduos que estejam altamente motivados para servir a 
comunidade. Depois da formação, os programas devem proporcionar um ambiente de trabalho 
que encoraje a retenção e a produtividade.  

10.  Qual o papel da supervisão? 
10.1  A supervisão da prestação de cuidados de saúde em regiões de recursos limitados é uma 
intervenção de gestão complexa, com múltiplas dimensões culturais, sociais, comportamentais e 
organizacionais. A literatura sobre o impacto da supervisão nos resultados reflete essa complexidade 
[50].  
 
10.2  Embora não muito nítidas, as evidências disponíveis sugerem que a supervisão tem impacto 
positivo no desempenho, pelo menos, a curto prazo, e, quando bem conduzida, pode facilitar o 
desenvolvimento profissional dos agentes de saúde, melhorar a satisfação no trabalho e aumentar a 
motivação [51].  
 
10.3  Existem poucos dados sólidos sobre o benefício relativo da supervisão de apoio, quando 
comparada com a de outras abordagens da supervisão. A supervisão de apoio centra-se na resolução 
de problemas para garantir a qualidade e dar resposta às necessidades dos doentes. Toda a equipa, 
incluindo o supervisor, aceita a responsabilidade pela qualidade e, por isso, a  atenção passa da 
identificação de indivíduos com fraco desempenho para o reforço das competências e processos 
coletivos. Acredita-se que a supervisão de apoio atenua as barreiras entre o supervisor e os 
supervisionados, aumentando a frequência da supervisão, as classificações do prestador sobre a 
eficácia da gestão e o aperfeiçoamento das competências.  
 
10.4  Num estudo que examinava a produtividade dos cirurgiões da triquíase, a capacidade do  
cirurgião conhecer o nome do seu supervisor estava associada a uma maior produtividade [48]. Isso 
poderá significar que existe benefício na supervisão, mas a natureza transversal dos dados limita as 
conclusões a retirar. São poucas ou nenhumas as provas que indiquem qual a frequência óptima da 
supervisão.  
 
10.5  A supervisão deverá ser parte integrante dos programas da triquíase em todas as fases, 
desde a sua concepção até ao planeamento, orçamentação, implementação e avaliação. A melhor 
maneira de o fazer será desenvolver uma abordagem normalizada à supervisão no seio de um 
determinado programa nacional e incluir uma linha orçamental própria. À medida que os 
programas evoluem, os governos e os parceiros têm a responsabilidade partilhada de garantir que 
a supervisão dos cirurgiões será integrada nos cuidados gerais de saúde ou no sistema dos serviços 
oftalmológicos. 
 
10.6  Os programas devem rever o desempenho dos novos cirurgiões da triquíase 3 a 6 meses 
após a sua certificação e o desempenho dos cirurgiões já existentes, pelo menos, uma vez por ano.  
 
10.5  Todos os programas deverão ter um sistema para atualizar o pessoal a todos os níveis no 
que respeita às novas práticas preferidas e baseadas em evidências. Os novos desenvolvimentos 
devem ser rapidamente incorporados nas práticas de supervisão. 
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11.  Como devem os doentes de triquíase ser seguidos no pós-
operatório? 
11.1  Recomenda-se [4] que todos os doentes operados à triquíase sejam vistos no primeiro dia 
após a operação, para remoção da penso ocular e exame da ferida.  
 
11.2  Nas unidades em que sejam usadas suturas não absorvíveis, deve agendar-se uma consulta 
de seguimento para remoção dos pontos para 8–14 dias após a cirurgia. Se forem usadas suturas 
absorvíveis, a consulta aos 8–14 dias não é essencial, mas continua a ser aconselhável examinar a  
ferida.   
 
11.3  Recomenda-se vivamente o seguimento de todos os doentes de TT 6 semanas a 6 meses 
após a cirurgia.  
 
11.4  Todos os doentes devem ser aconselhados a procurarem cuidados entre as consultas 
marcadas, se surgirem complicações.  
 
11.5  Seguir os doentes com triquíase no pós-operatório coloca um grande desafio aos programas 
de eliminação do tracoma. São poucas as unidades que dispõem de sistemas de rotina eficazes para 
o seguimento cirúrgico. Contudo, além do benefício para os doentes que tenham sido submetidos a 
uma operação, um seguimento ativo tem o benefício de constituir uma oportunidade para o 
programa confirmar que as cirurgias efetivamente se realizaram.  
 
11.6  É necessária mais investigação para determinar uma percentagem mínima razoável de 
casos a seguir no pós-operatório e quem deve assumir esse seguimento. 

12.  Como deve ser avaliada a componente TT de “eliminação do 
tracoma como problema de saúde pública”? 
12.1  As definições para a eliminação do tracoma como problema de saúde pública foram 
estabelecidas na Segunda Reunião Científica Mundial sobre o Tracoma [52], em 2003. Usaram-se os 
seguintes parâmetros e pressupostos para formular o limiar para a TT: (a) uma prevalência de TT de 
1% ou mais na população com ≥ 15 anos constitui um problema de saúde pública; (b) ≥ 10 casos por 
1000 habitantes com ≥ 15 anos (1%) é equivalente a ≥ 5 casos num total de 1000 habitantes de todas 
as idades (o que pressupõe que a TT não se encontra nos indivíduos com < 15 anos); e (c) os 
programas devem atingir uma redução relativa de 80% abaixo do nível mínimo em que a TT constitui 
um problema de saúde pública. A componente da TT da definição de eliminação do tracoma como 
problema de saúde pública foi, portanto, aceite como a prevalência de TT de < 1 caso por um total de 
1000 habitantes.  

 
12.2  A Terceira Reunião Científica Mundial sobre o Tracoma [53] recomendou que os indivíduos 
com TT já “conhecidos do sistema de saúde” sejam excluídos, quando se determina a atual 
prevalência de TT. Os indivíduos “conhecidos do sistema de saúde” são indivíduos com triquíase pós-
operatória, indivíduos que recusaram a cirurgia e indivíduos que ainda não fizeram uma operação, 
mas para os quais já se encontra marcada uma data para a cirurgia. Isto explicita a componente TT da 
definição de eliminação do tracoma como problema de saúde pública, para: uma prevalência de TT 
desconhecida do sistema de saúde de  < 1 caso por um total de 1000 habitantes. 
 
12.3  Uma vez que, na linha de base, a maioria dos programas nacionais estima a prevalência da 
triquíase em adultos com ≥ 15 anos [43], ao realizarem inquéritos de vigilância do impacto e pré-
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validação, poderá ser mais simples e mais epidemiologicamente relevante voltar a estimar a 
prevalência da triquíase em adultos com ≥ 15 anos, em vez de o fazer na população de todas as 
idades. Para fins de clarificação, portanto, a componente TT da definição de eliminação do tracoma 
como problema de saúde pública pode também ser expressa como a prevalência de TT 
desconhecida do sistema de saúde de < 0,2% de adultos com > 15 anos. 
 
12.4  É igualmente preciso que haja evidências de que o sistema de saúde consegue identificar e 
tratar os casos de incidentes de TT, usado estratégias definidas, com evidência de recursos 
financeiros apropriados para implementar essas estratégias [53].  
 
12.5  São poucos os dados sobre a incidência de TT. Os dados disponíveis estão resumidos nos 
parágrafos 12.6–12.8. 
 
12.6  Em 1986, realizou-se na Gâmbia um inquérito nacional baseado nas populações sobre a 
cegueira e a falta de visão. Dois oftalmologistas examinaram 8174 pessoas em 52 comunidades [54], 
das quais 639 (7,8%) tinham cicatrizes de conjuntiva tracomatosa (TS) e/ou triquíase e/ou opacidade 
da córnea (OC) [55]. Um estudo realizado 12 anos mais tarde, em 1998, tentou localizar todas as 
pessoas que tinham complicações na cicatrização do tracoma, para observar a história natural da 
doença. Dos 297 indivíduos examinados que tinham TS sem triquíase na linha de base, 19 (6,4%; 95% 
intervalo de confiança de 4,0–10,0%) tinham desenvolvido triquíase. Ignorando a mortalidade entre 
aqueles que tinham desenvolvido triquíase e o desenvolvimento de triquíase naqueles que ainda não 
tinham tido TS na linha de base, isso equivale a uma incidência cumulativa de 12 anos de triquíase na 
população total de 5 por 1000 habitantes (17% dos que tinham TS e/ou triquíase e/ou OC na linha de 
base tinham morrido quando chegou o momento do seu seguimento [55].) 
 
12.7  Em 1988, em Kongwa, na República Unida da Tanzânia, 4898 mulheres adultas de 11 aldeias 
foram examinadas para se verificar se tinham sinais de tracoma, representando 81% de todas as 
mulheres adultas residentes nessas comunidades. Pressupondo que a incidência de cicatrizes 
tracomatosas tinha sido constante na vida dessas mulheres e que não havia maior mortalidade 
associada à presença da triquíase, a incidência de 5 anos da triquíase foi modelada para 0,3% das 
mulheres com idades entre 15–19 anos, aumentando para 6,4% nas mulheres com idades 
compreendidas entre 55–59 anos [56]. Os dados longitudinais empíricos de um subconjunto desta 
amostra foram posteriormente publicados, mostrando que, das 523 mulheres adultas com TS na 
linha de base, 48 (9,2%) tinham desenvolvido triquíase no seguimento, 7 anos mais tarde: uma 
incidência média de 1,3% por ano para esse grupo [57]. Das 503 mulheres adultas que não tinham 
tido TS na linha de base, 3 (0,6%) tinham desenvolvido triquíase 7 anos mais tarde [57]. 
 
12.8  Num estudo de coorte sobre o efeito do tratamento em massa com azitromicina, no distrito 
de  Rombo, na República Unida da Tanzânia, 956 (98%) dos 978 residentes na comunidade de Kahe 
Mpya foram examinados na linha de base [58]; 14 (1,5%) tinham triquíase em um ou nos dois olhos. 
Foi-lhes proposto submeterem-se a cirurgia e todos aceitaram. Dez anos mais tarde, 10 indivíduos 
tinham triquíase, todos eles, excepto um, residentes em Kahe Mpya (e examinados) na linha de base. 
Dos 9 examinados na linha de base, apenas um tinha tido triquíase, e mais uma vez 10 anos mais 
tarde tinha triquíase pós-operatória no mesmo olho (ainda sem OC); o olho contralateral não tinha 
triquíase nem OC em nenhum dos momentos. Após duas rondas de tratamento maciço com elevada 
cobertura com azitromicina, a infeção ocular Chlamydia trachomatis tinha sido suprimida até ao 
ponto de ser indetectável em toda a comunidade 5 anos após a linha de base [59, 60]. Estes dados 
limitados sugerem que nas populações que vivem em zonas onde o tracoma é meso-endémico, 
mesmo após uma implementação muito bem sucedida de atividades de eliminação do tracoma, a 
incidência da triquíase levará a prevalência da triquíase para níveis da linha de base durante, pelo 
menos, uma década, sem prestação contínua de serviços cirúrgicos. Torna-se, por isso, difícil 
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recomendar o uso dos resultados cirúrgicos para avaliar o sucesso ou o insucesso na consecução 
dos objetivos de eliminação do tracoma. 
 
12.9  Uma outra questão envolve a definição de “triquíase tracomatosa”. Como se observou na 
Reunião Técnica Consultiva da OMS sobre a Vigilância do Tracoma [61], em 2014, as anomalias nas 
pálpebras e nas pestanas, para além das cicatrizes lamelares posteriores do tracoma (e.g., idade 
avançada, epiblefaron, distiquíase) podem forçar as pestanas a tocar no olho, e existe um nível 
subjacente de triquíase não tracomatosa em toda a parte, potencialmente causando diagnósticos 
errados dessas condições, como TT em zonas com tracoma endémico; a prevalência de triquíase não 
tracomatosa é desconhecida, quer em zonas sem tracoma endémico, quer em zonas com tracoma 
endémico. A distinção entre TT e triquíase não tracomatosa pode ser importante nos cuidados 
clínicos a prestar aos doentes (se as pestanas aberrantes na triquíase involucional, epiblefaron ou 
distiquíase não ameaçarem a visão), e importante numa perspetiva epidemiológica e de saúde 
pública relativamente a (a) planeamento da necessidade de serviços de cirurgia da TT e (b) seu 
impacto na consecução aparente das metas de eliminação da TT. Na referida reunião, recomendou-
se que, nos inquéritos de impacto e nos inquéritos de vigilância pré-validação, quando a triquíase é 
observada, os classificadores deverão tentar revirar a pálpebra, para avaliar e registar a presença ou 
ausência de TS, com a presença de TS, ou a impossibilidade de revirar a pálpebra devido à sua 
firmeza, o que indicará que a triquíase era TT. Este assunto foi novamente discutido na presente 
reunião, que considerou serem insuficientes as evidências para recomendar que a TT seja 
formalmente redefinida como a presença de triquíase (pelo menos, uma pálpebra roçando no globo 
ocular) ou evidência de recente remoção de pestanas reviradas para dentro [62]) e TS ou a 
impossibilidade de revirar a pálpebra devido à sua firmeza, no mesmo olho. É preciso desenvolver 
mais trabalho para determinar a melhor forma de avaliar se as pestanas triquiáticas resultam de 
tracoma ou de outras causas. É preciso continuar a recolher dados, incluindo o registo de rotina da 
presença ou ausência de TS em todos os casos de triquíase. 
 
12.10  À medida que o número de casos de TT diminui, torna-se extremamente difícil encontrar os 
restantes indivíduos com TT, para reduzir a prevalência para < 1 caso desconhecido do sistema de 
saúde por um total de 1000 habitantes, em cada unidade de avaliação. É preciso trabalhar mais para 
determinar a melhor forma de identificar os casos e estimar o número. 
 
12.11  Uma vez que é improvável que o financiamento dos doadores continue, quando tiverem 
sido atingidos os objetivos de eliminação do tracoma, é fundamental assegurar que se construam 
sistemas robustos de deteção e gestão dos casos para enfrentar futuras necessidades de cirurgia 
da TT. 

13.  Qual o atual fardo mundial da triquíase? 
13.1  As tentativas mais recentes para estimar o fardo mundial da triquíase foram publicadas em 
2009 e 2012. A estimativa de 2009 [63] foi gerada através de uma análise da literatura, 
complementada por dados não publicados apresentados à OMS para a décima primeira (2007) 
reunião da Aliança da OMS para a Eliminação Mundial do Tracoma até 2020 [64], inquéritos diretos 
aos ministérios da saúde e extrapolação de distritos e países vizinhos para distritos e países sem 
dados; calculava o número mundial de casos de triquíase em 8,2 milhões de pessoas [63]. A 
estimativa de 2012 [65] foi feita com base em relatórios provisórios dos países, apresentados em 
2011 à OMS, e revia em baixa o total mundial de casos para 7,3 milhões. 
 
13.2  Desde Dezembro de 2012, o Projeto de Mapeamento Mundial do Tracoma tem realizado 
inquéritos de prevalência do tracoma baseados nas populações e altamente padronizados [43], em 
29 países. Essas análises incluíram o ajustamento das estimativas sobre a prevalência da triquíase 
para tentar justificar as diferenças não aleatórias entre a distribuição por idade e sexo das pessoas 
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examinadas e a distribuição por idade e sexo das populações subjacentes. A produção destes dados 
suscitou uma tentativa de gerar uma nova estimativa mais rigorosa do fardo da triquíase a nível 
mundial. 
 
13.3  Como extensão deste trabalho, têm sido feitos esforços para obter dados brutos dos 
inquéritos realizados antes, ou fora, do Projeto Mundial de Mapeamento do Tracoma, para 
padronizar por idade e sexo as estimativas de prevalência que eles tinham gerado. Quando não 
estavam disponíveis os dados da prevalência, os ministérios da saúde foram contactados para tentar 
compreender melhor as atuais estimativas nacionais sobre os números. 
 
13.4  A melhor estimativa de casos de triquíase mundial em 2015 é de 3,6 milhões de pessoas. 
Quando todos os dados do Projeto Mundial de Mapeamento do Tracoma estiverem finalizados e 
aprovados, deverá ser publicada em 2016 uma atualização desse número, juntamente com um 
relato pormenorizado da metodologia usada para o derivar, numa publicação revista por pares. 
Desde a estimativa de 2012 até à de 2015 observou-se um grande decréscimo; uma parte 
considerável desse decréscimo deve-se à recente informação da China, que indica um fardo da 
doença muito mais leve do que anteriormente se estimava no país. 
 
13.5  A metodologia de padronização por idade e sexo usada pelo Projeto Mundial de 
Mapeamento do Tracoma foi objeto de alguma discussão; essa metodologia assume uma 
distribuição equitativa dos casos de triquíase dentro de cada faixa etária de 5 anos. Nas pessoas 
examinadas em qualquer uma das unidades de avaliação, muitas dessas faixas etárias não 
apresentam casos. Isso poderá gerar instabilidade nos cálculos, a qual poderá ser ultrapassada 
usando faixas etárias maia alargadas. Está a ser desenvolvida mais investigação neste domínio. 
 
13.6  Recomenda-se a atualização anual da estimativa mundial dos casos de triquíase, talvez 
como parte da publicação sobre o tracoma no Relatório Epidemiológico Semanal. 

14.  Como conduzir a deteção de casos  de indivíduos com triquíase? 
14.1  A aceitação da cirurgia da triquíase é baixa em muitos contextos [30, 66-68]. A detecção de 
casos (isto é, a identificação de pessoas que têm triquíase) é o primeiro passo para promover essa 
aceitação, mas tanto a sensibilidade como a especificidade do processo de detecção de casos podem 
afetar a eficiência global dos sistemas de oferta de cirurgia. Por outro lado, uma vez que o primeiro 
contacto com o detetor de casos pode ser a primeira interação que um indivíduo com triquíase tem 
com o programa de eliminação do tracoma, a natureza da abordagem poderá ter um efeito 
significativo na probabilidade do indivíduo consentir em ser operado. 
 
14.2  Existem poucos dados publicados sobre a sensibilidade, a especificidade, a eficiência ou a 
relação custo-eficácia dos detetores de casos. Num ensaio aleatório realizado numa comunidade da 
República Unida da Tanzânia, os assistentes comunitários do tratamento com antibióticos que 
receberam uma formação de meio dia sobre a identificação da triquíase identificaram mais de cinco 
vezes mais casos de triquíase durante os eventos de administração de medicamentos em massa do 
que os assistentes comunitários de tratamento que receberam um curso normal de formação de 30 
minutos sobre a administração de antibióticos em massa, o qual incluía uma visão geral da triquíase 
e seu reconhecimento. As sensibilidades para o diagnóstico dos assistentes comunitários de 
tratamento nos dois grupos da triquíase foram, respetivamente, 31% e 6%  [69].  
 
14.3  No Egito, existem algumas evidências de que o rastreio porta a porta e o sistema educativo 
podem aumentar a aceitação da cirurgia da triquíase [70]. Do mesmo modo, na Etiópia, o rastreio  
porta a porta por “embaixadores da visão”, com aconselhamento baseado em debates aos indivíduos 
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identificados com triquíase e à sua família, parece aumentar a aceitação da cirurgia [71]. Nenhum 
destes estudos forneceu dados sobre a sensibilidade ou especificidade do sistema de rastreio. 
14.4  Novos dados de vários programas em rápida expansão em África sugerem que a deteção de 
casos porta a porta e a mobilização de massas através da rádio motivam, aproximadamente, igual 
número de pessoas com triquíase a recorrerem a unidades de cirurgia da triquíase, mas por pré-
rastreio, a abordagem porta a porta leva muito menos indivíduos sem triquíase a apresentarem-se 
nas unidades para exames. Isso aumenta a eficiência das unidades. 
 
14.5  É preciso fazer mais investigação para explorar a melhor forma de identificar os indivíduos 
com triquíase em zonas com alta, moderada e baixa prevalência da triquíase.  
 

15.  Como realizar um inquérito exclusivo sobre a triquíase? 
15.1  Existem vários cenários em que poderá ser necessário ou desejável que um programa de 
eliminação do tracoma estime a prevalência da triquíase sem simultaneamente estimar a prevalência 
de tracoma ativo. Alguns exemplos são: 

1. Se um inquérito de linha de base encontrar uma prevalência de TF em crianças de  1–9 anos 
de < 5% e uma prevalência da triquíase em adultos ≥ 0.2%, não é, normalmente, indicado um 
inquérito de impacto para medir de novo a prevalência da TF, mas será necessário um 
inquérito de impacto para medir a prevalência da triquíase.  

2. Se um inquérito de linha de base encontrar uma prevalência de TF em crianças de  1–9 anos 
≥ 0.2%, o distrito deverá efetuar intervenções durante um mínimo de 5 anos, antes de 
realizar um inquérito de impacto para voltar a medir a prevalência de TF. Durante esse 
período de intervenções, o programa poderá voltar a estimar a prevalência da triquíase. 

3. Se um inquérito sobre a vigilância encontrar uma prevalência de TF em crianças de  1–9 anos 
de < 5% e uma prevalência da triquíase em adultos ≥ 0.2%, deverá desenvolver-se mais 
trabalho para identificar e tratar os doentes com triquíase e fazer depois uma tentativa para 
voltar a estimar a prevalência da triquíase. 

4. Se a prevalência da triquíase não corresponder às expectativas e o desenho ou a realização 
do inquérito parecer ter sido insuficiente, poderá ser desejável voltar a estimar a prevalência 
da triquíase, para ajudar a planear o programa. 

15.2  Foi discutido o desenho provisório de um inquérito sobre a prevalência da triquíase baseado 
nas populações. A metodologia será ensaiada em alguns países com excesso de amostras para 
permitir a geração de um grande conjunto de dados a serem usados em posteriores simulações 
informáticas. As simulações serão feitas repetidamente para testar e validar o protocolo.  
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Anexo 1. Ordem do dia da reunião 
 
Dia 1 (4 de Novembro de 2015) 

Horário Tópico Dinamizador 
14:00–14:30 Abertura e apresentações Anthony Solomon 
14:30–14:45 Ordem do dia, logística da reunião Paul Courtright 
14:45–15:30 Fatores cirúrgicos e seu impacto nos resultados Emily Gower 
15:30–15:45 Intervalo 
15:45–16:30 Conclusões dos estudos, comparando BLTR e Trabut Matthew Burton 
16:30–17:15 Evidências para o tratamento da triquíase da pálpebra 

inferior  
Caleb Mpyet 

 
Dia 2 (5 de Novembro de 2015) 

Horário Tópico Dinamizador 
09:00–09:15 Revisão do dia 1  
09:15–10:15 Evidências de estudos sobre depilação  Esmael Habtamu 
10:15–10:30 Evidências para o tratamento da triquíase pós-operatória  Serge Resnikoff 
10:30–10:45 Intervalo 
10:45–11:30 Evidências para o tratamento da triquíase pós-operatória 

(continuação) 
Serge Resnikoff 

11:30–12:30 Investigação sobre o  contributo de HEAD START e outros 
dispositivos de simulação para os resultados cirúrgicos 

Emily Gower 

12:30–13:15 Seleção de cirurgiões Amir Bedri Kello 
13:15–14:15 Almoço 
14:15–15:15 Melhoria do desempenho e supervisão de apoio  Chad MacArthur 
15:15–15:30 Conclusões da monitorização de rotina aos 6 meses Caleb Mpyet 
15:30–15:45 Intervalo 
15:45–16:30 Conclusões da monitorização de rotina aos 6 meses 

(continuação)  
Caleb Mpyet 

 
Dia 3 (6 De Novembro de 2015) 

Horário Tópico Dinamizador 
09:00–09:15 Resumo do dia 2  
09:15–10:30 Limiares de eliminação e potencial do uso dos dados de 

desempenho em comparação com os limiares de eliminação  
Anthony Solomon 

10:30–10:45 Intervalo 
10:45–11:30 Análise dos resultados sobre o fardo da triquíase (incluindo 

padronização por idade/sexo) 
Paul Courtright 

11:30–13:00 Experiência com o uso de "desconhecido do sistema de 
saúde " e inclusão de TS para casos de TT observados 
durante as avaliações de impacto  

Susan Lewallen 

13:00–14:00 Almoço 
14:00–14:45 Experiência na detecção de casos de TT  Michaela Kelly 
14:45–15:30 Conclusões dos estudos piloto de inquéritos exclusivos sobre 

TT  
Rebecca Flueckiger 

15:30–15:45 Intervalo 
15:45–16:15 Encerramento, passos seguintes, etc. Anthony Solomon 
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Anexo 2. Lista de participantes 
 

Nome Afiliação Endereço electrónico 
   
Robin Bailey London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK robin.bailey@lshtm.ac.uk 
Amir Bedri Kello Light for the World, Ethiopia amirbedrikello@gmail.com 
Matthew Burton London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK matthew.burton@lshtm.ac.uk 
Kelly Callahan The Carter Center, USA ecallah@emory.edu 
Paul Courtright Kilimanjaro Center for Community Ophthalmology, SA pcourtright@kcco.net 
Essam Eltoukhy Oculoplastic surgeon, Egypt eeltoukhy@yahoo.com 
Paul Emerson International Trachoma Initiative, USA pemerson@taskforce.org 
Rebecca Flueckiger London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK r.m.flueckiger@gmail.com 
Robert Geneau Kilimanjaro Center for Community Ophthalmology, SA geneaur2@gmail.com 
Whitney Goldman Helen Keller International, USA wgoldman@hki.org 
Emily Gower Wake Forest University, USA egower@wakehealth.edu 
Esmael Habtamu London School of Hygiene & Tropical Medicine, UK esmaelhabtamu@gmail.com 
Danny Haddad Emory University, USA dhaddad@emory.edu 
PJ Hooper International Trachoma Initiative, USA phooper@taskforce.org 

Michaela Kelly Sightsavers, UK mkelly@sightsavers.org 
Martin Kollmann CBM, Kenya khm.kollmann@gmail.com 
Richard Le Mesurier Fred Hollows Foundation, Australia rlemesurier@hollows.org  
Susan Lewallen Kilimanjaro Center for Community Ophthalmology, SA slewallen@kcco.net 
Makoy Logora Ministry of Health, South Sudan morrelogora@yahoo.com 
Chad MacArthur Kilimanjaro Center for Community Ophthalmology, SA chadmacarthur@hotmail.com 
Scott McPherson Research Triangle Institute, Ethiopia smcpherson@rti.org 
Simona Minchiotti WHO Regional Office for Africa, Republic of Congo minchiottis@who.int 
Caleb Mpyet University of Jos, Nigeria mpyetc@yahoo.com 
Nicholas Olobio Federal Ministry of Health, Nigeria olobio@yahoo.com 
Serge Resnikoff Organisation pour la prévention de la cécité, France serge.resnikoff@gmail.com 

Alemayehu Sisay ORBIS, Ethiopia alemayehu.sisay@orbis.org 
Anthony Solomon WHO, Switzerland solomona@who.int 
Patrick Turyaguma Ministry of Health, Uganda patrick.turyaguma@gmail.com 
Angela Weaver United States Agency for International Development aweaver@usaid.gov 
Sheila West Johns Hopkins University, USA shwest@jhmi.edu 
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