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Sobre este documento 
 
Este documento apresenta (i) os princípios importantes para a concepção das pesquisas de prevalência 
do tracoma realizadas após intervenções destinadas a eliminar a doença como um problema de saúde 
pública, e as (ii) recomendações da OMS para sua implementação. O público-alvo deste documento, são 
as unidades técnicas dos ministérios da saúde dos países endémicos ao tracoma e os seus parceiros.
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1.  Antecedentes/contexto 
 
1.1   O tracoma resulta da infecção por variedades particulares (1) da bactéria Chlamydia trachomatis, 
causando cegueira nas pessoas mais pobres do mundo (2). Em 1996, foi criada a Aliança da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) para apoiar a eliminação da doença como um problema de saúde pública1 até 
2020 (3). As decisões sobre onde e como implementar a estratégia “SAFE” (cirurgia, antibióticos, 
limpeza facial, melhoria ambiental) para eliminação (4), e se a eliminação foi ou não alcançada (5) 
dependem das estimativas da prevalência da doença.  
 
1.2   O teste padrão-ouro para avaliar a prevalência da doença, é a pesquisa da prevalência de base 
populacional (PBPS), adequadamente desenvolvida para as doenças de interesse. Num esforço para 
estender os recursos escassos, desde 1996 que vários métodos mais baratos e mais rudimentares foram 
projectados para avaliar a carga do tracoma e a necessidade potencial de intervenções contra o mesmo, 
incluindo a avaliação rápida do tracoma (6), a aceitação das amostras de avaliações rápidas do tracoma 
(7) e o mapeamento do limiar integrado (8, 9). Cada um desses métodos tem desvantagens 
epidemiológicas que acompanham o seu custo mais baixo (10–12). Estimativas fiáveis de prevalência, 
são importantes para os programas que desejam estabelecer se a administração em massa com 
antibióticos deveria começar [na pesquisa de base (4)], ou poderia ser descontinuada com segurança [na 
pesquisa de impacto (13)], ou ainda para determinar se a doença recrudesceu além dos limiares da 
eliminação, após o término da administração de medicamentos em massa com antibióticos [na pesquisa 
de controlo pré-validação2 (13)]. As pesquisas de prevalência de base populacional (PBPSs), são usadas 
para gerar essas estimativas e geralmente são realizadas por meio de amostras agrupadas. 
 
1.3   Grande parte das pesquisas de base já foram concluídas nas populações suspeitas de endemia 
do tracoma em todo o mundo, usando uma abordagem da PBPS altamente padronizada (14) consistente 
com as recomendações publicadas anteriormente pela OMS (4). Este documento fornece 
recomendações da OMS, com justificativa para realizar pesquisas de impacto e sondagens. A recente 
expansão sem precedentes do programa mundial do tracoma (15, 16), que antecipa uma aceleração 
paralela e lenta na demanda por pesquisas de impacto e controlo, garante a disseminação urgente 
dessas recomendações. 
 

2.  Métodos 
 
2.1   Foram empregados vários recursos ao desenvolver estas recomendações. Primeiro, as 
directrizes existentes da OMS sobre pesquisas de prevalência do tracoma foram revisadas por meio de 
buscas electrónicas e manuais das publicações da OMS sobre o tracoma localizado, respectivamente no 
site da OMS e nas colecções pessoais daqueles que elaboraram este documento. Segundo, foram 
aplicados os princípios estatísticos básicos para calcular os requisitos do tamanho da amostra para 
vários cenários epidemiológicos.  
                                                           
1 “Eliminação como um problema de saúde pública” é doravante referida como “eliminação”. 
2 “A pesquisa de controlo pré-validação” é doravante referida como “pesquisas de controlo”. 
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2.2   Para ajudar a parametrizar os cálculos do tamanho da amostra, utilizou-se a experiência da 
pesquisa adquirida de 2012 a 2016 dentro do Projecto do Mapeamento Global do Tracoma (GTMP) (14, 
17–45), e o serviço da Tropical Data (46) que apoiou os programas para completar pesquisas de 
prevalência do tracoma desde a conclusão do GTMP. 
 

3.  Abordagem geral para pesquisas de prevalência do tracoma 
 
3.1   Desde 1956 (4, 47–49), a OMS recomendou o uso de PBPSs (4, 47-49) para avaliar a carga da 
doença nas populações endémicas do tracoma, e que as técnicas usadas “devem ser tão uniformes 
quanto possível” (48).  
 
3.2   Os dados para determinar a necessidade ou não da implementação da estratégia SAFE, são 
idealmente recolhidos ao nível distrital (50)1. Recomenda-se que os distritos consistam por unidades 
populacionais de 100.000 a 250.000 pessoas (49). Embora ainda no início, as unidades populacionais 
maiores do que os distritos podem ser pesquisadas para gerar evidências para iniciar um programa do 
tracoma (49), as pesquisas a nível distrital devem ser realizadas nas fases da pesquisa do impacto e de 
controlo (13). Como o uso do termo “distrito” pode criar dificuldades, em contextos onde ele tem uma 
história política ou onde actualmente é empregado para descrever as divisões administrativas 
abrangendo populações muito maiores ou menores que 100.000 a 250.000 pessoas, este documento 
refere-se à unidade populacional sendo pesquisada como uma “unidade de avaliação” (UA). 
 

4.  Tamanho da amostra necessário para estimar confiavelmente a 
prevalência do tracoma activo 
 
4.1   Nas pesquisas de impacto e de controlo, a questão mais importante a ser respondida é se o nível 
da UA da prevalência da inflamação tracomatosa-folicular (TF) (51) em crianças de 1 a 9 anos é < 5%: ou 
seja, se o limiar de prevalência do tracoma activo para a eliminação da doença foi alcançado (5). Em 
2010, o 3º Encontro Científico Global sobre o Tracoma concluiu que esta questão foi melhor abordada 
alimentando pesquisas para detectar a prevalência de TF de 4% com precisão absoluta de ± 2% (49). 
 
4.2   Um estudo recente, (52) analisou dados de 261 PBPS realizados na Etiópia, Malawi e na Nigéria 
entre 2012 e 2016, com apoio do GTMP. Para pesquisas em que a prevalência de TF em crianças de 1 a 9 
anos mostrou ser de 2 a 6%, o 75º percentil de efeitos de design (da pesquisa individual real) (do menor 
para o maior) foi de 2.63. Usando este efeito de design e a fórmula da “proporção da população única 
para precisão”, sem referência ao tamanho da população subjacente da UA (53), para estimar com 95% 
de confiança a prevalência de TF estimada de 4%, com uma precisão absoluta de 2%, seria necessária 
uma estimativa de 970 crianças com idades entre 1 e 9 anos por pesquisa.  
 

                                                           
1 Um “distrito” é definido como “a unidade administrativa normal para a gestão de cuidados de saúde”. 
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4.3   O número mediano de crianças de 1 a 9 anos examinadas por grupos de primeira fase (m) 
influencia o efeito do design. O valor de 2.63 assume um m de aproximadamente 30. Onde m é maior, o 
efeito de design também é maior: se m for 37, por exemplo, a meta-regressão sugere um efeito de 
design de 2.71 (52). Também pode ser feita correcção para o facto de que as pesquisas do tracoma são 
realizadas em populações finitas, usando a suposição de que ~25% da população tem idades entre 1 e 9 
anos – uma aproximação geral válida em muitos dos países onde o tracoma permanece como um 
problema de saúde pública (54). As estimativas resultantes do tamanho da amostra são mostradas na 
Tabela 1.   
 
4.4   Se na pesquisa do impacto houver razões para acreditar que a prevalência de TF ainda está bem 
acima de 5%, podem ser empregados diferentes cálculos (Tabela 1). Na meta-regressão dos dados do 
GTMP, para pesquisas nas quais a prevalência de TF foi de 7–13%, o efeito do design foi calculado em 
3.69 para um m de aproximadamente 30, e 3.71 para um m de aproximadamente 37 (52). (O uso de três 
dígitos significativos aqui, implica mais precisão do que é possível num planeamento de pesquisas do 
mundo real, e deve ser interpretado como sendo mais ilustrativo do que prescritivo.) 
 
Tabela 1. Cálculos do tamanho da amostra para estimar a prevalência da inflamação tracomatosa - 
folicular (TF) em diferentes cenários epidemiológicos, impacto do tracoma e pesquisas de controlo. 

Estimativa da UA da população 
(população estimada entre 1 e 9 

anos de idade). 

Estimativa de [TF1–9] (precisão absoluta) 
4% (± 2%) (49) 10% (± 3%) (14) 

ma=27–33 
DE=2.63 

m=34–40 
DE=2.71 

m=27–33 
DE=3.69 

m=34–40 
DE=3.71 

250 000 (62 500) 956 984 1334 1339 
100 000 (25 000) 934 962 1291 1298 
50 000 (12 500) 901 926 1228 1234 
25 000 (6250) 840 862 1118 1123 
10 000 (2500) 700 715 882 885 

ED: efeito de design; UA: unidade de avaliação; [TF1–9]: prevalência de TF em 1–9-anos de idade 
a Número mediano de crianças de 1–9-de idade, estimados a serem examinados por grupos de primeira fase. 

 

5.  Tamanho da amostra necessário para estimar com segurança a 
prevalência da triquíase tracomatosa 
 
5.1   A eliminação do tracoma (5) requer uma prevalência a nível da UA da triquíase tracomatosa, 
desconhecida do sistema de saúde1 em adultos com idade ≥ 15 anos de < 0.2%.  
 
5.2   Os tamanhos das amostras baseados em evidências, foram recentemente determinados para 
pesquisas apenas com triquíase tracomatosa. Para estimar com 95% de confiança, uma prevalência 
estimada de triquíase tracomatosa de 0.2% com precisão absoluta de ± 0.2% e um efeito de design de 

                                                           
1 Exclui a triquíase nos olhos (i) com recurrência pós-cirúrgica, (ii) para os quais a cirurgia foi recusada, ou (iii) que 
estão listados para cirurgia, mas que ainda não foram operados, mas para os quais foi estabelecida uma data para 
a cirurgia. 
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1.47, os 2,818 de adultos com idades ≥ 15 anos deverão ser examinados (55). As simulações sugerem 
que mesmo que o tamanho calculado da amostra de 2,818 adultos não seja alcançado, os dados de 30 
grupos de primeira fase fornecem uma precisão aceitável.  
 
5.3   Em muitas pesquisas de impacto e de controlo projectadas principalmente para estimar a 
prevalência de TF em crianças de 1 a 9 anos de idade, foram inscritos menos de 30 grupos de primeira 
fase, e foram examinados menos de 2,818 adultos. Não é recomendado aumentar rotineiramente o 
número de domicílios inscritos para garantir o exame de 2,818 adultos em cada UA. Em vez disso, o 
número de domicílios necessários para a pesquisa, deve ser determinado usando princípios relevantes 
para estimar a prevalência de TF (ver secção 4); nos domicílios seleccionados, todos os indivíduos com 
idade ≥ 1 ano que estejam presentes no domicílio e que concordarem a serem examinados, deverão ser 
submetidos ao exame. Deve-se considerar aumentar para 30 o número de grupos de primeira fase.  
 
5.4    Seria útil trabalhar mais para otimizar as formas de determinar se a meta de prevalência de 
triquíase tracomatosa para a eliminação do tracoma foi alcançada. 
 

6.  Abordagem da amostra e metodologia de campo 
 
6.1   Sempre que possível, recomenda-se realizar um PBPS usando amostragem por conglomerados 
em duas fases. De um modo geral, isso envolve (i) selecção de aldeias, áreas de enumeração para 
recenseamento ou local equivalente como os grupos de primeira fase da amostragem; e (ii) selecção de 
domicílios como os grupos de segunda fase de amostragem (4, 14). 
 
6.2   Recomenda-se recrutar um número fixo de domicílios (em vez de um número fixo de pessoas ou 
um número fixo de crianças de 1 a 9 anos) por grupo de primeira fase, sendo que o motivo é que 
quando um número mínimo de pessoas deve ser matriculado ou examinado a cada dia, as equipes no 
campo podem recorrer à amostragem de conveniência à medida que o dia chega ao fim, para garantir 
que as suas metas sejam alcançadas. Em contraste, quando são necessários números fixos de domicílios, 
o que é menos provável, e a selecção de domicílios pode ser monitorada usando dados do sistema de 
posicionamento global (14).  
 
6.3   Para maximizar as eficiências, recomenda-se que os programas definam primeiro o número de 
domicílios (h) a serem visitados por cluster de primeira fase, pois esse é o número que uma equipe 
(avaliador e registador) pode verificar confortavelmente num único dia de trabalho de campo: isso 
variará de um contexto para outro com base na dificuldade de mudar-se de um domicílio para outro nas 
comunidades rurais, as distâncias entre os domicílios e a geografia do terreno de intervenção. O número 
de grupos de primeira fase necessários por UA, é então determinado pelo: tamanho da amostra × 
NRI/(h × c), onde o NRI é o insuflador de resposta, e c  é o número médio de crianças de 1 a 9 anos por 
domicílio (que é um valor derivado dos dados mais recentes do censo). Para o NRI, os programas 
nacionais podem desejar tirar proveito de suas experiências na realização de pesquisas do tracoma, ou 
usar 1.2, o NRI padrão para o GTMP (14). 



5 
 

 
6.4   Portanto, deve haver um mínimo de 20 grupos de primeira fase por pesquisa (56), e se o 
número calculado usando a fórmula no parágrafo 6.3 for < 20, então devem ser seleccionados 20 grupos 
de primeira fase. Deve haver um máximo de 30 grupos de primeira fase por pesquisa. 
 
6.5 A amostragem de primeira e segunda fase deve ser realizada usando métodos que equacionem, 
na medida do possível, a probabilidade de que qualquer que seja o indivíduo residente com idade ≥ 1 
ano na UA deverá ser convidado a participar. Para a amostragem de primeira fase, um procedimento de 
selecção que confira uma probabilidade de selecção de grupos de primeira fase, proporcional ao 
tamanho da população no grupo (4) deve ser usado, assumindo que as populações em nível de grupo de 
primeira fase estejam disponíveis; onde não estiverem disponíveis, deve-se usar amostragem aleatória 
simples, talvez com estratificação geográfica.  
 
6.6   Para amostragem de segunda fase, uma amostragem aleatória simples ou amostragem 
sistemática pode ser usada se uma lista de domicílios estiver disponível e o cluster de primeira fase for 
relativamente compacto geograficamente. Se qualquer uma dessas condições não for atendida, 
recomenda-se a amostragem por segmentos compactos (57) porque o seu uso leva a uma selecção mais 
objectiva das famílias do que as alternativas comumente usadas, como a caminhada aleatória (58). A 
amostragem por segmento compacto, também permite tirar conclusões sobre a prevalência da doença 
em segmentos seleccionados, o que pode ser útil para análises secundárias de dados adquiridos (59).  
 
6.7   Em cada domicílio seleccionado, um avaliador credenciado (ver secção 7) deve examinar cada 
residente com consentimento de idade ≥ 1 ano para verificar os sinais clínicos de triquíase, TF e 
inflamação tracomatosa - intensa (TI) (51). Quando se regista a presença de triquíase num olho, (i) deve 
também ser registada a presença ou ausência  (TS) (51) da cicatriz tracomatosa (13, 60) e (ii) deve-se 
perguntar ao indivíduo em questão se alguma vez lhe foi oferecida a gestão da triquíase nesse olho, por 
algum profissional de saúde (61).  
 
6.8   Para alinhar com os objectivos estratégicos da Água, Saneamento e Higiene para acelerar e 
sustentar o progresso das doenças tropicais negligenciadas: estratégia global 2015–2020 (62), é 
recomendada a recolha de dados ao nível domiciliar sobre água e saneamento (61); outros dados de 
interesse também podem ser registados (63), aproveitando a força epidemiológica da pesquisa. 
 
6.9   Populações de refugiados e pessoas deslocadas internamente que vêm ou se estabelecem em 
áreas endémicas do tracoma, representam desafios específicos para o design e implementação de 
pesquisas, mas essas tarefas devem ser abordadas usando os mesmos princípios. 
 

7.  Treinamento da equipe de campo 
 
7.1   As pesquisas do tracoma dependem do diagnóstico clínico. A classificação errada é susceptível 
de conduzir a decisões inadequadas a nível da UA, e a prolongar desnecessariamente ou interromper de 
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maneira prematura a administração anual em massa de medicamentos com azitromicina. Recomenda-
se o treinamento intensivo dos avaliadores antes de realizarem as pesquisas, com padronização e 
certificação do diagnóstico de TF através de uma cascata de treinamento formal (14), para garantir a 
precisão do diagnóstico e maximizar a comparabilidade dos dados transnacionais (64). Recomenda-se a 
garantia de qualidade semelhante para o papel de registo de dados (61). 
 

8.  Gestão de dados 
 
8.1   Existem sistemas internacionais para facilitar a recolha electrónica de dados; armazenamento 
de dados baseados na nuvem; e a revisão, limpeza e análise automatizada de dados por gestores de 
dados independentes (14). Esses sistemas, conferem benefícios que incluem alta taxa de transferência 
de dados; acessibilidade padrão do sector, segurança e redundância de dados; resultados de pesquisa 
comprovadamente objectivos; e autorizar a ligação automatizada (após a aprovação de dados pelos 
ministérios da saúde), para processos de solicitação de doação de azitromicina e relatórios 
epidemiológicos (64). Independentemente dos métodos de registo e armazenamento dos dados, 
recomenda-se a padronização da idade (ao determinar a prevalência de TF em crianças de 1 a 9 anos), e 
a padronização por idade e género (quando se determina a prevalência de triquíase em crianças com 15 
anos ou mais). No entanto, tal padronização de idade e género não deve ser para uma pirâmide 
populacional (internacional) comum, mas para uma pirâmide derivada do censo mais recente da 
população em questão - o objectivo é corrigir parcialmente o efeito do registo de pesquisas imperfeitas, 
como discutido em outro lugar (14, 64). 
 

9.  Comentários 
 
9.1   A orientação para a implementação de pesquisas somente de TT também está disponível 
separadamente (55). 
 
9.2  O presente documento, destina-se a fornecer aos ministérios da saúde e seus parceiros com as 
informações necessárias para planear o impacto do tracoma e as pesquisas de controlo. As pesquisas 
que seguem essas recomendações, devem fornecer dados de qualidade suficiente para preencher 
dossiês que alegam a eliminação do tracoma. Tais dossiês podem ser submetidos à OMS sem 
preocupação de que a qualidade dos dados possa levar a que a reivindicação de eliminação não seja 
validada (5). Recomenda-se que as agências de financiamento disponibilizem os recursos necessários 
para pesquisas que estejam em conformidade com essas recomendações, a fim de garantir a recolha 
contínua de dados confiáveis, e prontos para o programa de eliminação do tracoma. 
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