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Preventive Chemotherapy and Transmission Control (PCT)
Department of Control of Neglected Tropical Diseases (NTD) 
World Health Organization
20, Avenue Appia
1211 Geneva 27, Switzerland

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

Monitoramento efetivo, avaliação epidemiológica e análise subsequente são necessários para 
atingir o objetivo de interromper a transmissão da FL. Este manual foi elaborado para oferecer 
aos programas nacionais de eliminação da fi lariose informação de qualidade sobre metodologias 
e procedimentos para (i) monitoramento dos TCs, (ii) avaliação adequada quando ocorreu 
redução da infecção a níveis em que a transmissão provavelmente não é mais sustentável, (iii) 
implementação de vigilância adequada após a interrupção dos TCs  para estabelecer se está 
ocorrendo recrudescência e (iv) medidas para comprovação da ausência de transmissão. 

A primeira edição deste manual foi publicada em 2005. Em 2010, o GATE-DTN recomendou à 
OMS que fi zesse uma revisão da versão anterior de 2005 de forma que os programas nacionais 
pudessem ter acesso a metodologias mais simples e viáveis para monitoramento, avaliação 
epidemiológica e análise subsequente visando-se atingir a meta global de eliminar a FL até 
2020. Esta versão revista oferece um panorama mais completo dos aspectos epidemiológicos 
da doença, experiência de campo e pesquisas operacionais em monitoramento e avaliação das 
atividades para eliminar a FL. 
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vPREFÁCIO 
 PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos

Prefácio 

O Programa Mundial para Eliminação da Filariose Linfática (PMEFL) foi 
lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2000. Desde o seu lançamento, a 
cobertura de tratamentos coletivos (TC) com o uso da combinação de dois medicamentos 
recomendados pela OMS foi expandida de 3 milhões de pessoas em 12 países, em 2000, 
para mais de 496 milhões de pessoas em 53 países, em 2009.

O PMEFL consiste de dois componentes principais: 

 • interrupção da transmissão da fi lariose linfática (FL) e
 • controle da morbidade e prevenção de invalidez. 

Em 2010, a OMS publicou o Relatório de Progresso e Plano Estratégico do 
PMEFL para avaliar os 10 primeiros anos do Programa e traçar uma estratégia e marcos 
para os próximos 10 anos.1 Um dos marcos do Plano Estratégico é publicar uma revisão 
das recomendações para o monitoramento e a avaliação dos programas nacionais de 
eliminação da FL

 O enfoque exclusivo deste documento é apresentar uma atualização dos 
procedimentos para monitoramento e avaliação com base no primeiro componente do 
programa: interrupção da transmissão da FL com os TC. As linhas básicas para atividades 
relacionadas ao segundo componente estão sendo elaboradas em separado. 

Qual é o propósito deste manual? 

Monitoramento efetivo, avaliação epidemiológica e análise subsequente são 
necessários para atingir o objetivo de interromper a transmissão da FL. Este manual foi 
elaborado para oferecer aos programas nacionais de eliminação da fi lariose informação 
de qualidade sobre metodologias e procedimentos para (i) monitoramento dos TC, 
(ii) avaliação adequada sobre se e quando ocorreu redução da infecção a níveis em que 
a transmissão provavelmente não é mais sustentável, (iii) implementação de vigilância 

1  Relatório de Progresso 2000–2009 e Plano Estratégico 2010-2020 do Programa Mundial para Eliminar a Filariose Linfática.  
 (OMS/HTM/NTD/PCT/2010.6). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2010.
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adequada após a interrupção  dos TCs para estabelecer se está ocorrendo recrudescência 
e (iv) medidas para comprovação da ausência de transmissão. O Manual oferece 
orientação geral aos programas nacionais e informações relevantes sobre questões 
técnicas são apresentadas nos anexos. Como as circunstâncias da vida real podem não 
corresponder a categorias pré-defi nidas, recomenda-se que se consultem a OMS e 
especialistas em situações complexas. 

 A primeira edição deste manual foi publicada em 2005.  Em 2010, o GATE-DTN 
recomendou à OMS que fi zesse uma revisão da versão anterior de 20052 de forma que 
os programas nacionais pudessem ter acesso a metodologias mais simples e viáveis para 
monitoramento, avaliação epidemiológica e análise subsequente visando-se atingir a meta 
global de eliminar a FL até 2020. Esta versão revista oferece um panorama mais completo 
dos aspectos epidemiológicos da doença, experiência de campo e pesquisas operacionais 
em monitoramento e avaliação das atividades para eliminar a FL. 

  
A quem se destina este manual?  

Este manual destina-se aos administradores que trabalham na coordenação de 
programas nacionais de eliminação da FL, pessoal que trabalha no programa no âmbito 
nacional, regional e distrital, órgãos técnicos e agências de desenvolvimento, organizações 
não governamentais, grupos regionais de revisão de programas (GRRP) e outras 
organizações que atuam na área de TC para FL.

2  Monitoramento e avaliação epidemiológica do programa para eliminar a fi lariose linfática ao nível da unidade de execução.  
 (OMS/CDS/CPE/CEE/2005.50). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2005.
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Abreviaturas

 Ac anticorpo 
 Ag antigenemia
 DEC (citrato de) dietilcarbamazina 
 SC setor censitário 
 ELISA ensaio imunoenzimático
 EU unidade de avaliação
 TIC teste imunocromatográfi co em cartão. 
 IU unidade de implementação
 FL fi lariose linfática 
 AGQL amostragem para garantia da qualidade de lote
 TC tratamento(s) coletivo(s). 
 Mf microfi laremia
 DTN doenças tropicais negligenciadas
 PCR reação em cadeia de polimerase 
 GRRP grupo regional de revisão de programa
 GATE-DTN Grupo Assessor Técnico e Estratégico em Doenças Tropicais Negligenciadas
 GHT geo-helmintíases
 TAS Pesquisa de avaliação da transmissão
 OMS Organização Mundial da Saúde
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Glossário 

As defi nições a seguir referem-se aos termos usados neste manual. Elas podem ter 
signifi cados distintos em outros contextos. 

ausência de transmissão da FL 
Redução da transmissão do parasita a um nível em que não se prevê continuidade da 
transmissão e recrudescência. 

anticorpo
Proteína produzida pelo sistema imunológico humano em resposta a uma substância 
estranha (antígeno) para combater a infecção. Um anticorpo reage especifi camente com o 
antígeno responsável por desencadear a sua formação e tem função de facilitar a remoção 
do antígeno do organismo.

antígeno 
Qualquer substância estranha que estimula o sistema imunológico humano a produzir 
anticorpos. 
 
antigenemia 
Presença de antígenos circulantes na corrente sanguínea. 

população de risco
População total na unidade(s) endêmica(s).  

área de Brugia malayi, área de Brugia timori, área de Wuchereria bancroft i 
Áreas geográfi cas com transmissão demonstrada do parasita.

caso clínico 
Indivíduo que apresenta uma das manifestações clínicas, como hidrocele, quilocele, 
linfedema, quilúria, hematoquilúria, hematúria, síndrome hipereosinofílica ou eosinofi lia 
pulmonar tropical; casos em que se excluíram outras causas de doença em um residente, 
ou visitante por tempo prolongado, de uma zona endêmica, com aumento de anticorpos 
específi cos em visitantes de regiões endêmicas. 
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limite crítico de corte
Limite de prevalência de infecção abaixo do qual a transmissão provavelmente não é mais 
sustentável, mesmo na ausência de intervenções de controle. No inquérito para avaliação 
da transmissão, este limite é estimado pelo número de casos com antígenos positivos ou 
número de casos com anticorpos positivos. 

cobertura de medicamentos 
Proporção de indivíduos, expressa como porcentagem, em uma população-alvo que 
tomou um medicamento ou uma combinação de medicamentos. 

zona endêmica
Unidade de implementação onde a população residente média, ou qualquer subunidade 
da população, tem taxa de detecção de antigenemia ou microfi laremia igual ou superior a 
1%.

setor censitário
Menor área para a qual existem dados do censo populacional.  

cobertura epidemiológica de medicamentos (cobertura do programa); ou: cobertura de 
tratamento(s) coletivo(s); ou simplesmente: cobertura de tratamento(s)
Proporção de indivíduos que tomaram os medicamentos dos TCs em relação à população 
total da unidade de implementação. 

unidade de avaliação (EU)
Área de estudo selecionada para o inquérito para avaliação da transmissão, que pode 
englobar diversas unidades de implementação, ou parte de uma unidade de implementação.  

alunos do primeiro e segundo ano do ensino fundamental
Crianças matriculadas no primeiro ou segundo ano do ensino fundamental. 

cobertura geográfi ca
Proporção de unidades administrativas que estão implementando TC entre as unidades 
que requerem esta estratégia.  

unidade de implementação (IU)
Unidade administrativa em um país que é usada como base para tomar decisões sobre a 
implementação  dos TCs. A IU deve ser defi nida antes de fazer o mapeamento. 

população não-elegível 
Grupo de indivíduos não-elegíveis ou que não preenchem os requisitos para receber 
tratamento anti-helmíntico nas intervenções de quimioterapia preventiva. A não-
elegibilidade é em geral determinada por critérios de exclusão com base na segurança dos 
medicamentos. 

pesquisa de conhecimentos, atitudes e práticas (PCAP) 
Avaliação dos conhecimentos, atitudes e práticas de uma comunidade ou grupo de 
indivíduos em um determinado ponto no tempo, em geral sobre um tópico de saúde ou 
relacionado à saúde. 

fi lariose linfática 
Parasitose em seres humanos causada por nemátodos da família Filarioidea. Wuchereria 
bancroft i é responsável pela maioria das parasitoses humanas (90%), que são 
principalmente adquiridas na infância; Brugia malayi e Brugia timori causam o restante 
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dos casos. Os mosquitos Anopheles, Aedes e Culex são os principais vetores responsáveis 
pela transmissão. Os mosquitos servem como hospedeiros biológicos onde o parasita se 
desenvolve e é transmitido ao sugarem o sangue de seres humanos, causando infecção. 

caso de fi lariose linfática  
Embora os clínicos usem o termo “caso de fi lariose linfática” para designar um indivíduo 
com doença clínica, neste manual o termo indica um indivíduo com infecção corrente 
por Brugia malayi, Brugia timori ou Wuchereria bancroft i independentemente de 
apresentar ou não microfi laremia.

sistema linfático 
Rede elaborada de nódulos e vasos que mantêm o equilíbrio fi no entre os tecidos e o 
sangue nos seres humanos. O sistema linfático é um componente essencial do sistema de 
defesa imunológica do organismo. 

tratamentos coletivos (TC)
Modalidade de quimioterapia preventiva na qual anti-helmínticos são administrados 
a toda a população de uma área (por exemplo, estado, região, província, distrito, 
subdistrito, localidade), a intervalos periódicos, independentemente do estado de 
infecção individual. 

mapeamento 
Estimativa da prevalência de microfi laremia ou antigenemia em pelo menos uma área 
de alto risco em uma unidade de implementação. É usado para determinar se existe um 
nível de infecção elevado o sufi ciente para sustentar a transmissão e se a unidade de 
implementação deve ser classifi cada como sendo endêmica. 

ronda de TC  
Distribuição de medicamentos antifi lariose para a população-alvo durante um período 
defi nido. Normalmente, não se consegue realizar as atividades de TC simultaneamente 
em todo o país, portanto uma ‘ronda’/um ’ciclo’ pode levar umas duas semanas ou mais 
para ser concluída a nível nacional. 

microfi lárias
Estágio larvário microscópico dos parasitas da FL que circula no sangue e é transmitido 
por mosquitos. 

microfi laremia
Presença de microfi lárias no sangue. 

morbidade 
Consequências clínicas de infecções e doenças que comprometem a saúde de indivíduos. 
A fi lariose linfática causa morbidade crônica por produzir dano ao sistema linfático, rins, 
braços, pernas ou genitais (especialmente no sexo masculino). 

doenças tropicais negligenciadas (DTN)
Grupo de doenças basicamente infecciosas que proliferam em áreas de pobreza, 
sobretudo com as temperaturas elevadas e alta umidade dos climas tropicais. Estas 
doenças foram praticamente eliminadas nas outras áreas e hostoricamente não têm 
recebido a prioridade que merecem. A OMS atua para controlar 17 DTN: dengue, 
raiva, tracoma, úlcera de Buruli, treponematoses endêmicas, hanseníase, doença de 
Chagas, tripanossomíase africana humana, leishmaniose, cisticercose, dracunculose, 
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equinococose, doenças causadas por trematódeos transmitidos por alimentos, fi lariose 
linfática, oncocercose, esquistossomose e geo-helmintíases.  

taxa de matrícula líquida no ensino fundamental 
Número de crianças matriculadas no ensino fundamental que estão dentro da faixa 
etária que corresponde ofi cialmente à idade escolar (ensino fundamental) dividido pela 
população total da mesma faixa etária. 

cobertura nacional
Proporção de indivíduos, em um país endêmico, que requer TC para FL que tomaram os 
medicamentos apropriados. 

crianças em idade pré-escolar
Todas as crianças entre 1 e 5 anos de idade que ainda não estão na escola (ensino 
fundamental).   

prevalência da infecção
Proporção, expressa como porcentagem, de indivíduos infectados por uma espécie de 
parasita.   

quimioterapia preventiva
Uso de anti-helmínticos, na forma de monoterapia ou em combinação, como recurso 
de saúde pública para combater parasitoses por helmintos. O TC é uma modalidade de 
quimioterapia preventiva. 

recrudescência
Novo surto da infecção após um período de transmissão controlada.  

cobertura notifi cada
Cobertura de intervenção calculada a partir de dados notifi cados pelos responsáveis pela 
distribuição dos medicamentos.  

crianças em idade escolar 
Todas as crianças entre 6 e 15 anos (em geral), independentemente de frequentarem a 
escola. Em alguns países, este grupo pode incluir indivíduos com mais de 15 anos de 
idade. 

área sentinela 
Área geográfi ca, com população de 500 habitantes ou mais, selecionada para a coleta de 
dados parasitológicos para monitorar os resultados do programa. As áreas previamente 
selecionadas como ‘áreas-sentinela’ devem ser monitoradas sistematicamente no decorrer 
do desenvolvimento do programa.

sítio de amostragem
Área geográfi ca, com população de 500 habitantes ou mais, selecionada para a coleta de 
dados parasitológicos para complementar os dados coletados nas áreas sentinelas. Deve-
se selecionar sítios de verifi cação aleatória a cada avaliação e estes devem ser distintos no 
decurso do programa. 

geo-helmintíases (GHT)
Parasitoses atribuídas a quatro espécies de nematódeos: ascaridídeos (Ascaris 
lumbricoides); tricocéfalos (Trichuris trichiura) e ancilostomídeos (Necator americanus e 
Ancylostoma duodenale).
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vigilância
Coleta e avaliação contínuas e sistemáticas de dados que descrevem a ocorrência e a 
propagação de doenças. Parte do programa que visa a detecção, investigação e eliminação 
da transmissão contínua, a prevenção e cura de infecções, e a comprovação defi nitiva da 
ausência presumida de transmissão.  

cobertura pesquisada
Método usado para verifi car a cobertura notifi cada por meio de inquérito por 
conglomerados de base populacional. A cobertura é calculada como o número total de 
indivíduos identifi cados por inquérito domiciliar como tendo tomado os medicamentos 
em relação ao número total de indivíduos residentes em todos os domicílios pesquisados 
sobre os quais se obteve informação referente à tomada de medicamentos.  

população-alvo (população-alvo de FL = população elegível)
População em uma unidade de implementação à qual se destina o tratamento. No caso 
da FL, a população-alvo é a mesma que a população qualifi cada, ou seja, os indivíduos 
que atendem aos requisitos para receber os medicamentos de acordo com critérios de 
segurança dos medicamentos. Em geral corresponde a 85% a 90% da população total. 

Pesquisa de avaliação da transmissão (TAS)
Inquérito com o propósito de avaliar se houve redução da prevalência de infecção nas 
unidades de avaliação a um nível em que é pouco provável que ocorra recrudescência da 
doença, mesmo na ausência de intervenções de TC. 

comprovação
Procedimento no qual os países devem apresentar evidências para comprovação externa 
da ausência de transmissão da FL e receber o reconhecimento ofi cial do sucesso de seus 
esforços. 
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Resumo das alterações 
entre as edições 
de 2005 e 2011

A tabela a seguir apresenta as principais revisões técnicas feitas à edição de 2005 
deste documento. 

Questão técnica 2005 2011
Número de áreas sen-
tinelas e de verifi cação 
aleatória 

Duas áreas de cada por IU com população de 
500 habitantes ou mais 

Pelo menos uma área de cada por IU com popu-
lação de 500 habitantes ou mais (para a coleta de 
pelo menos 300 amostras em cada) 

Cronograma de coleta de 
dados em áreas sentinelas 
e de verifi cação aleatória

Referência
Antes da terceira ronda de TC
Antes da quinta ronda de TC

Referência
Antes da quarta ronda de TC (opcional)
Antes da sexta ronda de TC (é provável que seja 
realizada uma sexta ronda de TC de qualquer 
modo)

Mensuração das manifes-
tações clínicas 

Incluída na parte sobre em áreas sentinelas Suprimida 

Pesquisa de avaliação da 
transmissão (TAS) 

Unidade de implementação (IU) Unidade de avaliação (EU) 

Resumo das alterações entre as edições de 2005 e 2011
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Questão técnica 2005 2011
Outros critérios para 
implementação do TAS

Prevalência de Mf <1% nas áreas sentinelas e 
sítios de verifi cação aleatória antes da quinta 
ronda  dos TC
Nas áreas onde Wuchereria bancroft i é endêmi-
ca, nenhuma criança com 2 a 4 anos de idade 
com teste positivo para Ag nas áreas sentinelas e 
sítios de verifi cação aleatória
Prevalência de Mf <1% e nenhuma criança com 
2 a 4 anos de idade com teste positivo para Ag 
em 5 a 10 sítios de verifi cação aleatória
Nenhum caso positivo de Ag em inquérito por 
conglomerados por AGQL na comunidade de 
300 crianças com 2 a 4 anos de idade em áreas 
de alto risco 

Prevalência de Mf <1% nas áreas sentinelas e 
sítios de verifi cação aleatória após a quinta ronda  
dos TC , com cobertura de pelo menos 65% da 
população total em cada ronda  dos TC

Delineamento do TAS Inquérito por AGQL de 3000 crianças recém-in-
gressadas na escola na IU 

Se a taxa de matrícula líquida no ensino funda-
mental for ≥75%, inquérito por conglomerados 
ou análise por amostragem sistemática por AGQL 
em escolas
Se a taxa de matrícula líquida no ensino funda-
mental for <75%, inquérito por conglomerados 
ou análise por amostragem sistemática por AGQL 
na comunidade 

Ferramentas de diag-
nóstico do TAS 

TIC TIC em áreas onde a W. bancroft i é endêmica 
Teste Brugia RapidTM em áreas onde Brugia spp. 
são endêmicas 

Critérios para o limite 
crítico de corte do TAS 

Nenhum indivíduo com Ag positiva Nas áreas onde a W. bancroft i é endêmica, níveis 
de Ag <2% Ag onde Anopheles e/ou Culex são os 
principais vetores1

Nas áreas onde a W. bancroft i é endêmica, níveis 
de Ag <1% Ag onde Aedes é o principal vetor2

Nas áreas onde Brugia spp. são endêmicas, níveis 
de Ac <2%
Nas áreas onde a W. bancroft i e Brugia spp. são 
coendêmicas, avaliar os níveis de Ag e Ac em 
separado em relação aos pontos de corte 

Vigilância pós-TC Teste de Ag em amostra de 3000 crianças com 5 
anos de idade realizado 5 anos após interrupção  
dos TC

TAS, realizado aproximadamente 2–3 anos e 5–6 
anos após o inquérito original
Vigilância contínua iniciada o quanto antes

Ac =anticorpo; Ag = antigenemia; EU = unidade de avaliação; TIC = imunocromatografia; IU = unidade de implementação; AGQL = amostragem para garantia da qualidade de lotes; TC= 
tratamentos coletivos: Mf = microfilaremia;TAS = pesquisa de avaliação da transmissão.

1  A razão é que, em áreas endêmicas para W. bancrofti, a prevalência de Ag é sempre superior à prevalência de Mf e, portanto, a meta de prevalência de <2% para Ag é usada como um valor  
 substituto conservador para a prevalência de Mf de <1%.
2  A razão é que, em áreas endêmicas para W. bancrofti, a prevalência de Ag é sempre superior à prevalência de Mf e, portanto, a meta de prevalência de <1% para Ag é usada como um valor  
 substituto conservador para a prevalência de Mf de <0,5%.
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Eliminação da fi lariose
 linfática 

1.1 Antecedentes

Antes de o Programa Mundial para Eliminação da Filariose Linfática (PMEFL) ser 
lançado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 2000, a fi lariose linfática (FL) era 
endêmica em mais de 80 países e territórios e o número de indivíduos em risco de infecção 
era superior a 1 bilhão (1). Em 1996, as estimativas da OMS apontaram cerca de 120 milhões 
de pessoas acometidas pela FL em todo o mundo, das quais em torno de 40 milhões sofrem 
de invalidez e desfi guração decorrentes da doença (1). Embora não seja fatal, segundo a 
OMS, a FL é uma das principais causas de invalidez permanente a longo prazo (2). 

 Em 1997, a 50a Assembleia Mundial da Saúde tomou a decisão de eliminar a 
FL como um problema de saúde pública (Resolução WHA50.29). Como decorrência 
prática direta dessa resolução, a OMS propôs uma estratégia integral para atingir a meta 
de eliminação que incluía a interrupção da transmissão em comunidades endêmicas e 
implementação de intervenções para prevenir e manejar os problemas crônicos -que 
podem chegar até a invalidez- associados à FL (3,4). 

 A OMS recomenda tratamento com o uso de combinação de dois 
medicamentos administrados a populações inteiras de risco por meio de uma estratégia 
denominada tratamentos coletivos (TC). Ivermectina e albendazol são administrados 
nas áreas onde a oncocercose é coendêmica, dietilcarbamazina (DEC) e albendazol são 
administrados nas áreas onde a oncocercose não é coendêmica. Esses medicamentos 
reduzem de maneira segura e efetiva o número de microfi lárias circulantes no sangue 
e impedem que a transmissão continue ocorrendo (5-7). O PMEFL recebe doações de 
ivermectina e albendazol desde o seu lançamento e a doação de DEC foi iniciada em 
2012. O TC anual realizado com níveis adequados de cobertura, estimada como sendo de 
pelo menos 65% da população total nas áreas endêmicas, deve possibilitar a eliminação 
de FL no futuro (8-10).

O PMEFL realizou as primeiras campanhas de TC no Egito e em Samoa. Em 
2009, a cobertura mundial de TC foi de aproximadamente 496 milhões de pessoas em 

1
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risco em 53 países endêmicos (11). Além disso, 37 países estavam em vias de completar 
a quinta ronda de TC em parte das unidades de implementação e prontos para avaliar a 
possibilidade de interromper os tratamentos e fazer a transição para a vigilância pós-TC. 

 

1.2 Integração da eliminação como parte do modelo de 
controle de doenças tropicais negligenciadas 

Desde 2000, os programas nacionais de eliminação da FL vêm passando por 
mudanças importantes. Com a criação de programas integrados de quimioterapia 
preventiva para controlar as doenças tropicais negligenciadas (DTN), diversos programas 
nacionais de eliminação da FL são atualmente implantados em conjunto com programas 
para eliminação ou controle da oncocercose, esquistossomose, geo-helmintíases (GHT) 
e tracoma. Em 2006, a OMS publicou o manual Preventive chemotherapy in human 
helminthiasis (quimioterapia preventiva para helmintíase humana) como aporte aos países 
para o planejamento e a implementação de uma estratégia integrada de controle dessas 
doenças (12). 

Como parte da estratégia de quimioterapia preventiva, muitos países estão 
implementando um esquema conjunto de distribuição de anti-helmínticos para 
diversas doenças oferecendo treinamento integrado, vigilância e administração dos 
medicamentos. As estratégias nacionais de controle ou eliminação das DTN têm 
de levar em consideração o novo contexto criado após a interrupção  dos TCs para 
FL. Um benefício colateral importante  dos TC para FL é a desparasitação associada 
resultante da distribuição para toda a comunidade de albendazol e ivermectina, pois 
estes medicamentos são também bastante efi cazes contra GHT (13,14). À medida que as 
atividades realizadas pelos programas nacionais de eliminação forem reduzindo os níveis 
de infecção fi larial e atingindo o ponto de interrupção dos TCs para FL, a administração 
de tratamentos para desparasitação deve continuar nas populações necessitadas, 
sobretudo em crianças pré-escolares e escolares. O manual da OMS Deworming school-
aged children (desparasitação de crianças em idade escolar) orienta como defi nir as 
estratégias de desparasitação após a interrupção dos TCs para FL (15). 

 Os algoritmos a seguir ilustram dois exemplos de resultados de programas 
nacionais integrados de combate a DTN após a interrupção dos TCs para FL (12). No 
primeiro algoritmo é exibida a estratégia de TC integrados em áreas endêmicas para FL e, 
no segundo, as mudanças que ocorrem quando os TC para FL não são mais necessários. 

 A única estratégia que muda nas áreas coendêmicas para oncocercose, mas não 
para esquistossomose ou GHT, é o esquema de tratamento. Com a eliminação da FL, a 
estratégia deixa de ser TC anual com ivermectina e albendazol e passa a ser somente com 
ivermectina. 

 Nas áreas onde a oncocercose não é coendêmica, o esquema de TC varia 
dependendo das outras doenças endêmicas. 

 • Nas áreas onde FL e esquistossomose são endêmicas e existe elevada prevalência 
  de GHT, com a eliminação da FL, o esquema de TC passa de duas distribuições 
  anuais, uma com albendazol e DEC e a outra, após 6 meses, com albendazol e 
  praziquantel, para duas distribuições anuais sendo uma com albendazol e 
  praziquantel e a outra, após 6 meses, somente com albendazol.
 • Nas áreas onde FL e esquistossomose são endêmicas e existe baixa prevalência 
  de GHT, o esquema de TC passa de uma distribuição com albendazol e DEC e 
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  uma distribuição posterior em qualquer momento com praziquantel para apenas 
  um TC anual com albendazol e praziquantel. 
 • Nas áreas onde FL e esquistossomose são endêmicas, o esquema de TC passa de 
  uma distribuição anual com albendazol e DEC e uma distribuição posterior em 
  qualquer momento com praziquantel para somente um TC anual com praziquantel. 
 • Nas áreas onde FL é endêmica e existe elevada prevalência de GHT, o esquema de 
  TC passa de duas distribuições anuais, uma com albendazol e DEC e outra, após 6 
  meses, somente com albendazol, para duas distribuições anuais somente com 
  albendazol. 
 • Nas áreas onde FL é endêmica e existe baixa prevalência de GHT, o esquema de 
  TC passa de uma distribuição anual com albendazol e DEC para uma distribuição 
  anual somente com albendazol.

Além disso, embora as particularidades da integração variam dependendo da 
situação epidemiológica do país em particular, os administradores dos programas devem 
aproveitar as oportunidades para realizar monitoramento, avaliação epidemiológica e 
análise subsequente de forma coordenada entre os programas independentes de controle 
de DTN. 

 FL +

 ONCO +  ONCO -

 TC1 T1 TC1 T2  TC1 T2  TC1T3 TC1  TC1

 GHT GHT GHT-
 alta baixa

 TC1/2aT1 TC1/2aT2 TC1/2aT2  TC1/2aT1 TC 1/2a TC 1/2a

 GHT GHT GHT-
 alta baixa

 GHT GHT GHT-
 alta baixa

 GHT GHT GHT-
 alta baixa

Algoritmo 1. Implementação coordenada de intervenções de quimioterapia preventiva

LEGENDA:
Tratamentos coletivos 
TC1a  IVM+ALB
TC2a  DEC+ALB
TC3  IVM

Tratamento pretendido
T1  ALB+PZQ ou MBD+PZQ
T2  PZQ
T3  ALB ou MBD

Códigos de cor 
Verde: primeira distribuição anual de medicamentos
Preto: segunda distribuição anual de medicamentos, a ser realizada 6 meses após a primeira 
distribuição anual de medicamentos 
Cinza: segunda distribuição anual de medicamentos, a ser realizado em qualquer momento, mas pelo 
menos uma semana após a primeira distribuição anual de medicamentos. Em alguns casos, ALB, IVM e 
PZQ podem ser coadministrados (ver Quadro B, página 14).
a TC1/2: se o país for endêmico para ONCO, IVM (em vez de DEC) deve ser usada para o controle da FL mesmo se não 
houver transmissão de ONCO nas áreas-alvo. Para controlar a FL, IVM deve ser usada nos países endêmicos para ONCO 
(TC1) e DEC nos países não-endêmicos (TC2), independentemente de existir ou não transmissão de ONCO na área-alvo.

Fonte: Preventive chemotherapy in human helminthiasis (12).

ESQ +  ESQ -  ESQ +  ESQ -
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 FL -

 ONCO +  ONCO -

ESQ +  ESQ -  ESQ +  ESQ -

 TC1 T1 TC1 T2  TC3 T2  TC1 T3 TC1  TC3

 GHT GHT GHT -
 alta baixa

 T1T3 T1 T2  T3T3 T3  Nenhuma  
   medida

 GHT GHT GHT -
 alta baixa

 GHT GHT GHT -
 alta baixa

 GHT GHT GHT -
 alta baixa

Algoritmo 2. Implementação coordenada de intervenções de quimioterapia preventiva

LEGENDA:
Tratamentos coletivos 
TC1a  IVM+ALB
TC2a  DEC+ALB
TC3  IVM

Tratamento direcionado 
T1  ALB+PZQ or MBD+PZQ
T2  PZQ
T3  ALB ou MBD

Códigos de cor
Verde: primeira distribuição anual de medicamentos 
Preto: segunda distribuição anual de medicamentos, a ser realizada 6 meses após a primeira 
distribuição anual de medicamentos. 
Cinza: segunda distribuição anual de medicamentos, a ser realizada em qualquer momento, mas pelo 
menos uma semana após a primeira distribuição anual de medicamentos. Em alguns casos, ALB, IVM e 
PZQ podem ser coadministrados (ver Quadro B, página 14).
a TC1/2: se o país for endêmico para ONCO, IVM (em vez de DEC) deve ser usada para o controle da FL mesmo se não 
houver transmissão de ONCO nas áreas-alvo. Para controlar a FL, IVM deve ser usada nos países endêmicos para ONCO 
(TC1) e DEC nos países não-endêmicos (TC2), independentemente de existir ou não transmissão de ONCO na área-alvo. 

Fonte: Preventive chemotherapy in human helminthiasis (12).
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Estratégia recomendada para 
interrupção da transmissão  

Para interromper a transmissão da FL nos países endêmicos, o PMEFL recomenda 
a tratamentos coletivos antifi lariose efetivos a toda a população de risco por um período 
sufi ciente. Esta estratégia pode ser complementada com o tratamento seletivo dos 
indivíduos infectados e/ou controle de vetores (3,4). 

 O objetivo dos TCs é reduzir o nível de microfi laremia nos indivíduos infectados 
para que transmissão não possa ser sustentada, inclusive após a interrupção dos TCs. 
Desta forma, a transmissão é interrompida. A efetividade dos TCs em reduzir a prevalência 
e a densidade de microfi lárias no sangue está diretamente relacionada à proporção de 
indivíduos que tomam os medicamentos a cada ano (10). Considera-se como sendo de 
65% a cobertura mínima efetiva da população total (9). Porém, o número de rondas de TC 
depende da prevalência inicial da infecção, intensidade inicial de transmissão, efi cácia dos 
medicamentos, combinações de parasitas e vetores e densidade de vetores (16-20,10,21). 

 Os dois principais esquemas de TC são os seguintes : 

  • tratamento uma única vez ao ano, com doses únicas de dois medicamentos 
   administrados em conjunto: albendazol (400 mg) e ivermectina 
   (150–200 mcg/kg) ou DEC (6 mg/kg) por 4–6 anos (7) ou
  • uso exclusivo de sal comum ou sal de cozinha fortifi cado com DEC por 1–2  
   anos (22).

2.1 Etapas programáticas 

A decisão quanto ao tipo de TC a ser implementado deve ser tomado com base 
no contexto local. Este manual destaca o primeiro esquema, pois a distribuição de sal 
fortifi cado com DEC é hoje feita somente em algumas áreas. Em qualquer um dos casos, 
as etapas programáticas adotadas para implementar e monitorar os TC são as mesmas 
(Figura 1). 

A Etapa 1 (Mapeamento) tem o objetivo de determinar se está ocorrendo 
transmissão ativa e se é necessário o TC.  

2
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  A Etapa 2 (TC) compreende três enfoques para avaliar a intervenção :

 • cobertura dos medicamentos notifi cada após cada ronda de TC,  para monitorar 
  a implementação, sendo feito o levantamento da cobertura com base no 
  recordatório dos entrevistados conduzido após, pelo menos, uma ronda de TC ;

 • avaliação de áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória antes da primeira 
  ronda de TC, antes da quarta (opcional) e antes da sexta ronda, para estabelecer a 
  efetividade da intervenção com TC,  e

 • inquérito para avaliação da transmissão (TAS) após o sexto TC1 para determinar 
  se o nível de infecção foi reduzido a um ponto em que provavelmente a 
  transmissão não é mais sustentável. 

A Etapa 3 (Vigilância) é adotada para monitorar os níveis de infecção por 
aproximadamente 5 anos após a interrupção dos TCs.

A Etapa 4 (Comprovação) consiste de uma análise das evidências epidemiológicas 
e históricas pormenorizadas da ausência de transmissão. 

Os programas nacionais de eliminação não devem ser encerrados após a 
interrupção dos TCs. O pessoal e os recursos do programa devem ser mantidos para que 
seja garantida a continuidade das atividades programáticas de avaliação e vigilância e do 
componente de controle da morbidade. A comprovação da eliminação da FL não deve ser 
realizada pelos países logo após a interrupção dos TCs. É preciso coletar dados de vigilância 
pós-TC por cerca de 5 anos para confi rmar que se mantém a ausência de transmissão. 

2.2 Importância do monitoramento e avaliação

É importante realizar o monitoramento e avaliação efetivos no decorrer da vida 
útil do programa de combate à FL. Os programas nacionais de eliminação devem ter 
capacidade de monitorar o TC de maneira efetiva, avaliar de modo apropriado a redução da 
infecção a níveis em que a transmissão provavelmente não é mais sustentável, e implantar 
um sistema de vigilância adequado pós-TC para verifi car uma possível recrudescência. 

 A capacitação para monitoramento e avaliação deve ser prioridade no 
programa de combate à FL desde o início. O objetivo deste manual é dar aporte aos 
programas nacionais de eliminação da FL para tomarem as decisões mais acertadas, 
mas as orientações gerais podem não servir para todas as situações. Recomenda-se que 
os programas nacionais consultem a OMS, GRRPs e especialistas no caso de questões 
técnicas específi cas. Além disso, os programas de combate à FL devem considerar 
desenvolver parcerias com centros universitários e de pesquisa locais e internacionais 
para assessoria técnica e avaliações independentes.

1 Ou quinta TCse a sexta não for implementada..

aFonte: Relatório de Progresso do PMEFL 2000-2009 e Plano Estratégico 2010–2020 (23).

 Etapa 1 
     Mapeamento

    Etapa 2 
     Tratamentos

colectivos

Etapa 3 
Vigilância

Etapa 4 
Comprovação

Figura 1. Medidas programáticas para interromper a transmissão adotadas pelo 
Programa Mundial para Eliminação da Filariose Linfáticaa
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Ferramentas de
 diagnóstico

A escolha das ferramentas de diagnóstico para monitorar e avaliar os programas 
nacionais deve se basear na sensibilidade e especifi cidade dos testes assim como na 
viabilidade de implementação em campo, habilidade técnica requerida e custo. Entre as 
diversas ferramentas de diagnóstico para avaliar o impacto dos TCs estão:

 • esfregaços de sangue (gota espessa de 60 μl) para detectar a presença de microfi laremia; 
 • testes para detectar antígenos circulantes da Wuchereria bancroft i, como o 
  teste rápido de imunocromatografi a (TIC) e o ensaio imunoenzimático em   
  laboratório (Og4C3-ELISA); 
 • testes para detecção de anticorpos fi lariais para Brugia spp., como o teste Brugia  
  Rapid™ e
 • técnicas de reação em cadeia de polimerase (PCR) para detectar o DNA de   
  parasitas em seres humanos e mosquitos. 

3.1 Esfregaços de sangue

O exame de uma lâmina de sangue corada pode detectar microfi laremia no 
sangue periférico de um indivíduo. Nas áreas onde predomina a forma periódica noturna 
da FL, o sangue deve ser coletado no período noturno. O Anexo 1 traz um guia para 
estimar a prevalência de microfi laremia com a coleta e o preparo de esfregaços de sangue.

3.2 Imunocromatografi a (TIC)

O teste rápido de TIC para detecção de antígenos está disponível somente para 
W. bancroft i. Este teste detecta a presença de antígenos da forma adulta circulantes no 
sangue e as amostras não precisam ser coletadas em um horário específi co. Os indivíduos 
tratados com medicamentos antifi lariose apresentam antígenos circulantes no sangue por 
vários meses ou anos à medida que as formas adultas e microfi lárias vão morrendo e se 

3
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desintegrando (24). Antígenos podem ser detectados apesar da redução signifi cativa dos 
níveis de microfi laremia. O Anexo 2 apresenta um protocolo para uso da TIC. 

3.3 Brugia Rapid™  

O teste Brugia Rapid™ detecta anticorpos contra Brugia malayi e B. timori (25). 
Os indivíduos infectados apresentam níveis elevados de anticorpos, mas a detecção de 
anticorpos não permite distinguir entre infecção atual e pregressa. No entanto, quando 
anticorpos são detectados em crianças, eles são indicativos de infecção recente. O Anexo 3 
apresenta o protocolo pormenorizado do teste Brugia Rapid™.  

3.4 Reação em cadeia de polimerase 

Técnicas para detectar o DNA de parasitas, no sangue humano ou nos mosquitos 
vetores, ainda não são empregadas rotineiramente, pois requerem infraestrutura 
laboratorial complexa e de alto custo. O xenomonitoramento molecular detecta a presença 
do parasita em vetores e é um indicador sensível de microfi laremia, porém, não serve como 
medida de infectividade nem das taxas atuais de transmissão de parasitas.

Etapa Indicador Como é coletado? Ferramentas Manual
Mapeamento Nível de infecção Informações existentes e 

inquérito para mapeamento 
em populações de escolares 
maiores ou adultos

W. bancroft i: Ag (TIC) ou Mf (esfregaços 
de sangue)
Brugia spp.: Mf (esfregaços de sangue): 
Sobreposição: Ag (TIC) e Mf (esfregaços 
de sangue)

Páginas 9–11

TC Cobertura de 
medicamentos

Cobertura notifi cada e/ou 
pesquisada na IU

Relatórios de registro ou levantamentos 
da cobertura

Páginas 12–17

Prevalência da 
infecção

Avaliação em áreas sen-
tinelas e sítios de verifi cação 
aleatória na IU em popu-
lação >5 anos

W. bancroft i: Mf (esfregaços de sangue) e/
ou Ag (TIC) 
Brugia spp.: Mf (esfregaços de sangue)

Páginas 18–21

Prevalência da 
infecção

Inquérito para avaliação da 
transmissão na EU em cri-
anças do primeiro e segundo 
ano do ensino fundamental 
ou crianças de 6–7anos de 
idade

W. bancroft i: Ag (TIC) 
Brugia spp.: Ac (Brugia Rapid™) Sobre-
posição: Ag (TIC) e Ac (Brugia Rapid™)

Páginas 22–29

Vigilância Prevalência da 
infecção

Inquéritos repetidos para 
avaliação da transmissão na 
EU; vigilância contínua

W. bancroft i: Ag (TIC) 
Brugia spp.: Ac (Brugia Rapid™) sobre-
posição: Ag (TIC) e Ac (Brugia Rapid™)

Páginas 30–33

Comprovação Dossiê do país Páginas 34–37

Ac = anticorpo; Ag = antigenemia; EU = unidade de avaliação; TIC = imunocromatografia; IU = unidade de implementação;  TC = Tratamento coletivo;  Mf = microfilaraemia.

Tabela 1. Resumo dos métodos de monitoramento e avaliação nas etapas programáticas dos TCs para FL
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Mapeamento

O mapeamento, a primeira etapa programática, é realizado para avaliar a situação 
da doença no país e identifi car as áreas em que é necessário o TC quando há transmissão 
ativa. Este recurso não mensura a prevalência de microfi laremia nem antigenemia nas 
IUs, mas fornece uma estimativa simples e rápida da prevalência em pelo menos duas 
áreas consideradas de maior risco que as demais para que se possa avaliar se a prevalência 
da infecção é elevada o sufi ciente nestes locais para sustentar a transmissão. O resultado é 
usado para classifi car a IU como um todo como sendo endêmica ou não endêmica.

4.1 Qual nível geográfi co usar no mapeamento?

O processo de mapeamento começa com a identifi cação da unidade de 
implementação de TC no país. A IU é defi nida como unidade administrativa de um 
país para a qual é tomada a decisão de realizar o TC, dependendo da ocorrência de 
transmissão natural (ou seja, do estado de endemicidade) (3, 4). A IU deve ser defi nida 
antes do mapeamento. 

 A escolha do nível administrativo que constituirá a IU é normalmente feita em 
âmbito nacional. Na maioria dos países, o segundo nível administrativo, em geral o nível 
distrital, é identifi cado como IU. Porém, a escolha é infl uenciada pelo aporte dado pelas 
unidades administrativas inferiores sobre a distribuição da doença. Se a fi lariose for focal, 
opta-se por um nível administrativo mais baixo como IU, mas, se for mais difundida, 
opta-se por um nível administrativo mais alto. 

4
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4.2  Como implementar o mapeamento?

4.2.1 Análise das informações existentes 

A identifi cação das áreas onde pode ser necessário instituir o TC envolve a análise 
de um conjunto de informações como:

 • dados inéditos e publicados sobre fi lariose; 
 • relatórios de serviços médicos e de saúde ao nível distrital ou equivalente; 
 • registros hospitalares de hidrocelectomia e
 • existência e uso de nomes locais para os termos “hidrocele” e “linfedema”.  

Esta análise permite discriminar as áreas onde o TC é necessário e as que 
requerem mais investigação. 

4.2.2 Implementação de levantamentos para mapeamento

Nas áreas onde a W. bancroft i é possivelmente endêmica, o mapeamento inicial da 
FL é feito com o uso de TIC para aferir a antigenemia, ou, se não for viável, com o uso de 
esfregaços de sangue para verifi car microfi laremia nas populações de crianças escolares 
maiores ou de adultos. A coordenação do programa deve estar ciente de que os testes 
para detecção de microfi laremia não são tão sensíveis quanto os testes para detecção 
de antigenemia e, portanto, os países que se baseiam nos dados de microfi laremia para 
identifi car IUs onde o TC é necessário devem consultar a OMS e/ou GRRP para saber se 
é preciso realizar novo mapeamento com o uso de TIC nas áreas com níveis de infecção 
abaixo do limite endêmico. 

 Nas áreas onde Brugia spp. é endêmica, o mapeamento inicial é feito com o uso 
de esfregaços de sangue para aferir os níveis de microfi laremia nas populações de crianças 
em idade escolar maiores ou de adultos. 

 Se os níveis de antigenemia ou microfi laremia são maiores ou iguais a 1%, 
designa-se que esta área requer TC para eliminar a transmissão da FL (12).

 Os métodos usados para o mapeamento variam entre regiões e países, como 
segue: 

 • Em muitos países da Região das Américas, os levantamentos dos níveis de   
  antigenemia foram feitos em escolares com 6–10 anos de idade. 
 • Nos países da sub-região do Programa para Eliminar a Filariose do Pacífi co   
  (PacELF), os levantamentos de antigenemia foram realizados em diferentes faixas  
  etárias com diversos métodos de amostragem. 
 • Nos países da região da África, os levantamentos de antigenemia em 50–100   
  indivíduos com idade >15 anos em dois povoados, considerados como tendo  
  muito provavelmente transmissão contínua em cada IU, foram conduzidos   
  segundo as recomendações contidas nas diretrizes da OMS para o mapeamento  
  rápido (26). 
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4.2.3 Categorização das unidades de implementação

Após o mapeamento inicial, mas antes de implementar o TC nas IUs, a 
coordenação nacional do programa deve categorizar estas unidades como sendo:

 • endêmicas (vermelho): IUs onde a população residente média, ou qualquer 
  subunidade de população (localidade ou área urbana) tem taxa de antigenemia 
  (Ag) ou microfi laremia (Mf) de 1% ou mais; 
 • não endêmicas (verde): IUs onde a situação ecológica não é propícia à transmissão 
  (ex., altitudes acima de 1.600 metros, áreas secas e áridas) ou onde levantamentos  
  anteriores indicaram taxa de Ag ou Mf inferior a 1%; 
 • incertas (cinza): IUs onde o estado de endemicidade da FL é indeterminado e é  
  preciso realizar outros levantamentos para avaliar a taxa de infecção. 
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MONITORAMENTO
PMEFL : Monitorame
MONITORAMENTOMONITORAMENTO E AVALIAÇÃOM
P
M

Monitoramento da cobertura 
da tratamentos coletivos

O monitoramento engloba a coleta de rotina e a análise dos dados referentes 
à prestação dos serviços. Administradores de todos os níveis se baseiam nestes dados 
para elaborar estratégias mais efetivas para os locais onde foram identifi cadas falhas na 
administração dos medicamentos. Ele é um componente essencial da gestão do programa, pois 
fornece subsídios para decidir quando interromper as intervenções. 

 Embora, em princípio, cada etapa da implementação do programa possa ser 
monitorada, o mais prático e útil é fazer o monitoramento da cobertura do TC, sobretudo para 
verifi car o número de indivíduos que efetivamente tomaram os medicamentos.

5.1 Qual área geográfi ca deve ser usada para o monitoramento?

A maioria das decisões relacionadas à implementação e monitoramento é tomada 
ao nível da IU. A coordenação do programa faz o cálculo das populações de risco, 
população total e população-alvo em cada IU e, no âmbito nacional, pode produzir 
estatísticas gerais, como cobertura nacional. 

5.1.1 Determinação da população de risco na unidade de implementação  

Quando uma IU é defi nida como área endêmica para FL (ou seja, onde a 
prevalência de Ag ou Mf é ≥1% nas áreas de W. bancroft i e a prevalência de Mf é ≥1% nas 
áreas de Brugia spp.), considera-se como sendo de risco a população total desta IU. 

5.1.2 Determinação da população total na unidade de implementação

Entre as possíveis fontes de dados para determinar a população total estão:  

 • Censo. Muitos países realizam um censo a nível nacional, em geral com 
  periodicidade de 10 anos, com dados disponíveis das unidades administrativas 
  selecionadas como IU. Para estimar a população total nos anos entre dois 
  censos, é comum multiplicar a população de base pela taxa projetada de   

5
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  crescimento populacional. Por exemplo, se a taxa projetada de crescimento 
  anual for 3% e o último censo foi realizado 5 anos antes, a população atual 
  projetada é a população da época do último censo x 1,035. . 
 • Levantamentos especiais. Na ausência de dados censitários, podem ser 
  realizados levantamentos por iniciativa do ministério da Saúde ou de 
  outros setores de desenvolvimento para estimar a população nos diferentes níveis  
  administrativos. 
 • Recenseamento da população domiciliar antes do TC. Em muitos programas 
  nacionais de eliminação, são realizados inquéritos domiciliares para recensear os 
  domicílios e cadastrar a população-alvo, ou qualifi cada. Esses dados podem ser 
  usados em outras atividades da área de saúde. . 

Dados ofi ciais do censo devem ser usados, se disponíveis. Porém, se o censo 
ofi cial for considerado inexato, a IU deve decidir qual fonte de dados fornece com maior 
precisão a população total. Convém declarar a fonte dos dados e usar a mesma fonte 
sempre que a população total for usada no cálculo de indicadores.  

5.1.3 Determinação da população-alvo na unidade de implementação

Uma parcela da população de risco não estará qualifi cada a receber tratamento e 
não é incluída na população-alvo do tratamento. 

 Quando se realiza a coadministração de DEC e albendazol como esquema de TC, 
devem ser excluídas gestantes, crianças menores de 2 anos e indivíduos com doença grave (3). 

 Quando se realiza a coadministração de ivermectina e albendazol, devem ser 
excluídas gestantes, mulheres amamentando na primeira semana após o parto, crianças 
com estatura inferior a 90 cm e indivíduos com doença grave (4). 

 A população-alvo, ou elegível, para o TC é a população não excluída de acordo 
com os critérios citados anteriormente. Em geral, ela se baseia em projeções dos censos 
ofi ciais menos 10% a 15%, dependendo das estimativas da população não-elegível, ou 
calculada segundo o cadastro casa-a-casa feito pouco antes do TC. Se possível, deve-se 
usar a mesma fonte de dados para a população total e para a população-alvo. 

5.2 Quais os indicadores de monitoramento necessários?  

O objetivo do TC é administrar medicamentos antifi lariose, uma vez ao ano, a 
todos os indivíduos elegíveis em IUs endêmicas. Quanto maior o número de indivíduos que 
tomarem os medicamentos, maior é a chance de interromper com sucesso a transmissão 
da FL. Se não se atingem os níveis de cobertura exigidos, os programas precisam continuar 
com o TC por mais anos (27, 28). Além disso, se há evidências de não-adesão generalizada 
e sistemática ao tratamento, ou seja, indivíduos que nunca tomam os medicamentos nas 
rondas deTC, isso pode signifi car a permanência de reservatórios da infecção na população 
e maior possibilidade de perpetuação da transmissão da FL (16,16,29). 

Os responsáveis pela distribuição dos medicamentos devem receber treinamento e 
supervisão para fazer o tratamento supervisionado sempre que possível a fi m de potenciar 
o impacto do programa e garantir que a cobertura notifi cada corresponda ao máximo aos 
indivíduos que efetivamente tomaram os medicamentos (7,30,31). 
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Durante a administração dos medicamentos, os responsáveis pela distribuição 
devem registrar :  

 • número de indivíduos que tomaram os medicamentos; 
 • indivíduos não-elegíveis ao tratamento, e
 • indivíduos elegíveis que não tomaram os medicamentos por razões diversas. 

Esses dados coletados por quem faz a distribuição dos medicamentos na 
localidade ou área urbana são enviados às autoridades da IU diretamente ou através 
de um nível intermediário. As autoridades devem cobrar a notifi cação dos dados da 
cobertura pelos responsáveis pela distribuição dos medicamentos ou unidades periféricas 
de notifi cação imediatamente após cada campanha de TC para compilação e cálculos na 
respectiva IU. 

Recomenda-se aferir os seguintes indicadores da efetividade do TC: 

Indicador de cobertura geográfi ca. Proporção de IUs endêmicas cobertas pelo TC 
em um país ou proporção de localidades ou áreas urbanas endêmicas cobertas pelo TC na 
IU em foco durante o ano notifi cado.

      número de IUs endêmicas onde TC é implementado 
Cobertura geográfi ca das IUs  =  ---------------------------------------------------------------   × 100 
                                                             número total de IUs endêmicas onde TC é necessário

Indicadores da cobertura de medicamentos :  proporção de indivíduos que 
efetivamente tomaram os medicamentos. 

Os dados notifi cados ao nível da IU pelos responsáveis pela distribuição dos 
medicamentos são compilados e denomina-se cobertura notifi cada. Ela é calculada com 
base tanto na população total como na população-alvo, ou elegível, da IU como indicado 
abaixo. A cobertura notifi cada deve ser analisada por faixa etária (adultos com >15 anos, 
pré-escolares com <5 anos e escolares com 5–14 anos) e sexo  (32).

                                 número de localidades cobertas
Cobertura geográfi ca das localidades  =  ------------------------------------------------------------    × 100 
                                                                                    número total de localidades na IU endêmica

                             número de áreas urbanas cobertas
Cobertura geográfi ca de áreas urbanas  =  ---------------------------------------------------    × 100 
                                                                         número total de áreas urbanas na IU endêmica

O TC às vezes não é bem executado em partes da IU, resultando em baixa 
cobertura na IU em geral. Os indicadores da cobertura geográfi ca a seguir são usados 
para melhor entendimento desta situação.  
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A cobertura epidemiológica de medicamentos na população total corresponde à 
proporção da população de risco que está sendo coberta pelos TC. 

                                                  número de indivíduos notifi cados como
Cobertura epidemiológica de medicamentos                                    tendo tomado os medicamentos
notifi cada na população total                =  ----------------------------------------------------------× 100
por IU (cobertura do programa)              população total na IU

1 Referida como “cobertura do programa” em Monitoring drug coverage for preventive chemotherapy (32).

                   Número total de indivíduos identifi cados por
Cobertura epidemiológica de           inquérito domiciliar como tendo tomado os medicamentos
notifi cada na população total           =  --------------------------------------------------------------------   × 100 
por IU (cobertura do programa)        Número total de residentes nos domicílios pesquisados para os             
          quais se obteve informação sobre a tomada dos medicamentos

A cobertura de medicamentos na população-alvo, ou qualifi cada, é a melhor 
medida da boa implementação do TC. Estima-se em 80% o nível adequado de cobertura de 
medicamentos do programa (33). 

 Esses indicadores são importantes pois possibilitam às autoridades da IU avaliar 
o programa de eliminação. Por exemplo, a coordenação do programa deve usar os dados 
da cobertura notifi cada para determinar de imediato se existem áreas com baixa cobertura, 
verifi car os problemas e melhorar a implementação do programa. 

 Embora na maioria das situações a cobertura notifi cada corresponda à cobertura 
efetiva de medicamentos, às vezes isso não ocorre (34,35) porque:  

 • os responsáveis pela distribuição deixaram os medicamentos para serem tomados 
  pelos residentes de um domicílio que estavam ausentes durante a visita e 
  registraram como sendo tomados assumindo que os ausentes tomariam os 
  medicamentos quando voltassem à casa; 
 • no anseio de mostrar um bom desempenho, os responsáveis pela distribuição dos 
  medicamentos notifi caram uma cobertura superior à efetiva; 
 • os dados sobre a população total ou população-alvo estavam desatualizados 
  ou incorretos resultando em uma estimativa errônea da cobertura de 
  medicamentos. Por exemplo, as listas de domicílios de posse dos responsáveis 
  pela distribuição dos medicamentos estavam incompletas, resultando no uso de 
  um denominador bem reduzido para calcular a cobertura notifi cada. 

Dada a importância de se atingir e manter uma elevada cobertura para possibilitar 
a eliminação da FL, os dados da cobertura notifi cada devem ser comprovados por 
pesquisas na fase inicial do programa, após a segunda ou a terceira ronda de TC. Isso 
permite à coordenação do programa investigar as razões para baixa cobertura e implantar 
medidas corretivas se não for atingida cobertura de 65% da população total, que é a 
defi nição operacional para TC efetivo.
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        Número total de indivíduos identifi cados por inquérito domiciliar como 
                         tendo tomado os medicamentosts
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------    × 100 
              Número total de residentes nos domicílios pesquisados para os quais se obteve 
                                                informação sobre a tomada dos medicamentos

           
         Número de indivíduos que tomaram os medicamentos de TC para uma doença 
   em particular em um país endêmico 
-------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------    × 100 
               Número de indivíduos ao nível nacional que requerem TC para uma doença 
   em particular em um país endêmicoe

Indicador de cobertura pesquisada: Medida que complementa e comprova 
a cobertura notifi cada ao usar métodos de inquérito por conglomerados de base 
populacional. A cobertura pesquisada é calculada como:

As pesquisas da cobertura fornecem dados para comparação com os dados 
notifi cados. Esses dados podem ser usados, entre outros, para avaliar:

 • a supervisão direta do tratamento; 
 • a cobertura atingida na população-alvo, ou elegível; 
 • a inclusão de indivíduos não-elegíveis no tratamento; 
 • a existência de indivíduos que não aderem ao tratamento; 
 • a cobertura de medicamentos atingida para outras DTN. 

As pesquisas de cobertura são uma ferramenta básica da gestão de programas 
para identifi car e corrigir problemas. Após cada ronda de TC, se não for possível 
pesquisar a cobertura em todas as IUs, pode-se pesquisar uma ou duas áreas de uma 
ou mais IUs e IUs distintas a cada ano. Em cada IU, deve-se pesquisar a cobertura pelo 
menos uma vez no decurso do programa ou com uma frequência maior se houver 
recursos. Porém, não é preciso que a cobertura seja pesquisada após cada ronda de TC. 
Esta pesquisa deve ser realizada por uma equipe independente, externa à IU. 

 O Anexo 4 descreve como pesquisar a cobertura de TC, usando um 
delineamento de estudo semelhante ao geralmente usado nas pesquisas de cobertura 
de imunização (36). 

A Tabela 2 mostra como interpretar e acompanhar os resultados das 
coberturas notifi cada e pesquisada. 

 Por fi m, ao nível nacional, o manual da OMS Monitoring drug coverage 
for preventive chemotherapy (monitoramento da cobertura de medicamentos 
para quimioterapia preventiva) preconiza o cálculo de um indicador adicional, a 
cobertura nacional, após cada ronda de TC (32). A cobertura nacional é a proporção 
de indivíduos em um país endêmico que requerem TC para FL e tomaram o 
medicamento apropriado como parte de um esquema de quimioterapia preventiva. 

Defi ne-se cobertura nacional como:
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Achado ou observação O que procurar saber Medida corretiva
Coberturas notifi cada e 
pesquisada são baixas

Verifi car a cobertura geográfi ca das áreas dentro 
da IU em busca de áreas sem cobertura

Dependendo do problema, pode ser preciso 
implementar o TC nas áreas da IU ainda sem 
cobertura.

Verifi car a cobertura nas diversas faixas etárias 
(<2 anos, 2–5 anos, 6–14 anos e >15 anos) em 
busca de alguma faixa etária sem cobertura.

Melhorar a mobilização social das comunidades.

Melhorar a qualifi cação e a motivação dos re-
sponsáveis pela distribuição dos medicamentos 
oferecendo treinamento e supervisão de mais 
qualidade.

Verifi car por que a população qualifi cada não 
está tomando o medicamento.
Pode ser preciso realizar pesquisa de conheci-
mentos, atitudes e práticas na população para 
avaliar o problema.

Cobertura notifi cada é 
bem superior à cobertura 
pesquisada

Os responsáveis pela distribuição estão notif-
icando incorretamente a tomada dos medica-
mentos.

Melhorar a qualifi cação e a motivação dos re-
sponsáveis pela distribuição dos medicamentos 
oferecendo treinamento e supervisão de mais 
qualidade.

Os dados numéricos da população total e 
população qualifi cada estão desatualizados ou 
incorretos, ou indivíduos externos à IU também 
estão tomando os medicamentos distribuídos 
sendo registrados como residentes da IU. 

Pedir aos responsáveis pela distribuição dos me-
dicamentos para registar e notifi car em separado 
os não residentes que estão tomando os medica-
mentos. Eles não devem ser incluídos no numera-
dor na estimativa da cobertura de medicamentos 
da IU. 

Cobertura notifi cada é 
bem inferior à cobertura 
pesquisada

Os dados numéricos da população total e 
população qualifi cada estão desatualizados e 
incorretos.

Atualizar e corrigir os dados das populações.

Coberturas notifi cada e 
pesquisada são elevadas

O sistema de notifi cação implantado é bom. Continuar impulsionando o programa no ano 
seguinte para manter os níveis de cobertura.

Existe motivação entre os responsáveis pela dis-
tribuição dos medicamentos e na comunidade.
Todos os elementos do programa de TC estão 
implantados e funcionantes. 

Tabela 2. Interpretação e acompanhamento dos resultados das coberturas notificada e pesquisada
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Avaliação do impacto da 
tratamentos coletivos em 
áreas sentinelas e sítios de 
verifi cação aleatória

O impacto do TC é avaliado em áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória, 
pois proporcionam à coordenação do programa, com boa precisão, dados sobre a 
tendência da infecção no decurso do programa. .  

6.1 Qual área geográfi ca deve ser usada para avaliar o impacto?

As avaliações do impacto em grande escala de um programa fornecem subsídios 
acerca da possível indicação e necessidade de se introduzir modifi cações e reorientação 
aos esforços de controle. Por serem de alto custo, estas avaliações não são conduzidas 
com frequência. Preconiza-se avaliar um número pequeno de áreas sentinelas e sítios de 
verifi cação aleatória e basear-se nos resultados para decidir por uma avaliação em grande 
escala. A seleção das áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória depende da situação 
do país. Um panorama geral é apresentado a seguir, mas se recomenda à coordenação do 
programa que faça reuniões e consulte os GRRPs para verifi car o que é apropriado para 
cada situação.

6.1.1 Seleção das áreas sentinelas e dos sítios de verifi cação aleatória 

Antes da implementação da primeira ronda de TC, as áreas sentinelas devem 
ser identifi cada na IU. Estas áreas servem para calcular indicadores parasitológicos de 
referência e possibilitam a avaliação periódica desses indicadores.

6
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O ideal é que cada área sentinela colete dados de 300 a 500 indivíduos com idade 
acima de 5 anos. O tamanho da população a ser pesquisada não é determinado por cálculos 
estatísticos, pois se trata de uma amostra de conveniência de um grupo selecionado por ter 
maior risco. Além disso, como a pesquisa inclui adultos que em geral têm uma prevalência 
maior de microfi laremia que as crianças, usam-se critérios conservadores ao se decidir 
realizar uma pesquisa para avaliar a transmissão (ver seção 7.2). 

6.1.1.1 Características das áreas sentinelas
 
Uma área sentinela deve ter as seguintes características:

 • população de pelo menos 500 indivíduos (para a coleta de amostras de pelo   
  menos 300 indivíduos); 
 • selecionada de uma área sabidamente de alta transmissão (elevada prevalência da  
  doença ou de parasitas ou abundância de vetores) ou de uma área onde se prevê 
  que será difícil atingir uma elevada cobertura de medicamentos. São as áreas   
  dentro da IU onde provavelmente levará mais tempo até que ocorra a interrupção  
  da transmissão. Porém, se não existem dados específi cos de transmissão, a área  
  sentinela deve ser selecionada com base nas informações de mais qualidade   
  disponíveis; 
 • sem realização prévia de TC para oncocercose; 
 • população estável que não é afetada pela migração e com as mesmas 
  características demográfi cas da IU como um todo. 

Uma vez selecionada, a mesma área deve atuar como área sentinela por todo o 
tempo em que perdurar o programa.

6.1.1.2  Características dos sítios de verifi cação aleatória 

Os sítios de verifi cação aleatória têm características semelhantes às das áreas 
sentinelas. No entanto, diferentemente destas últimas que não variam no decorrer do 
programa, são selecionados distintos sítios de verifi cação aleatória a cada avaliação. Estes 
sítios fornecem mais informações sobre a prevalência da microfi laremia na IU, sendo 
importantes para eliminar um possível viés das áreas sentinelas (37, 38). Devem estar 
localizados em uma área considerada de alto risco para transmissão contínua. E deve ser 
selecionado, no mínimo, um sítio de verifi cação aleatória por área sentinela, e mais sítios 
se houver recursos. 

6.1.2 Quantas áreas sentinelas são necessárias para cada unidade de 
implementação?

Quanto maior o número de áreas sentinelas, maior é o custo, mas também maior 
é a probabilidade de os dados coletados serem representativos da IU. Deve-se identifi car 
pelo menos uma área sentinela para cada IU. Se houver recursos, principalmente se a IU 
for grande, deve-se selecionar duas ou mais áreas. Apesar de não ser uma regra estrita, 
preconiza-se que, no mínimo, exista uma área sentinela por 1.000.000 habitantes na IU. 

 IUs muito pequenas podem ser combinadas para funcionar como uma única 
área sentinela. As IUs agrupadas em áreas sentinelas comuns de referência devem ter 
proximidade geográfi ca e características epidemiológicas semelhantes e implementar 
simultaneamente o TC. As decisões baseadas na tendência epidemiológica verifi cada nas 
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áreas sentinelas comuns de referência devem ser aplicáveis a todas as IUs do grupo, e não 
apenas às IUs onde as áreas sentinelas estão localizadas. Como esta alternativa é uma 
exceção ao procedimento usual, pode ser preciso consultar a OMS e GRRP.   

6.2 Quando deve ser realizada a avaliação?  

A coleta de dados de referência sobre a prevalência da microfi laremia deve 
ser realizada nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória antes da primeira 
ronda de TC (Figura 2). A coleta de referência é feita para validar o mapeamento dos 
resultados e para que se tenha um patamar para comparar os resultados posteriores do 
monitoramento. 

 Se existem recursos e os administradores consideram que convém monitorar 
o progresso dos programas, dados podem ser coletados nas áreas sentinelas e sítios de 
verifi cação aleatória decorridos no mínimo 6 meses após a terceira ronda de TC (30). 
Esses resultados intermediários servem para confi rmar a precisão dos resultados da 
cobertura de medicamentos, ou seja, se a cobertura é adequada o bastante para reduzir a 
prevalência da infecção, e fornecem dados para defender a idéia e motivar o pessoal. 

 Dados também devem ser coletados pelo menos 6 meses após a quinta ronda 
de TC, com duas fi nalidades: (i) verifi car o impacto de um programa ao comparar os 
resultados de referência e intermediários e (ii) analisar se deve ser realizado um TAS (ver 
seção 7.2). 

 Se o TAS realizado indicar que não ocorreu queda dos níveis de infecção a um 
ponto em que a transmissão provavelmente não é mais sustentável, deve-se prosseguir 
com o TC e coletar dados das áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória a cada 2 
anos até que os critérios para interrupção do TC sejam preenchidos. 

 

Mapeamento
(página 9)

Figura 2. Cronologia das avaliações nas áreas sentinelas e sítios de verificação aleatória nos programas nacionais

Inquérito para 
avaliação da 
transmissão 
(página 22)

Rondas de TC

6**54321

Prevalência de Mf e/ou Ag 
(referência)

Prevalência de Mf e/ou Ag 
(opcional *)

Prevalência de Mf e/ou Ag 
(monitoramento)

Mf = microfilaremia; Ag = antigenemia; medida por TIC; * Poderia ser substituído pelo monitoramento anual efetivo da 
cobertura; ** A ser realizado provavelmente, mas não necessariamente, independentemente dos resultados da avaliação.
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6.3 Como deve ser realizada a avaliação? 

6.3.1 População-alvo 

Tanto as áreas sentinela como os sítios de verifi cação aleatória devem ter uma 
população de pelo menos 500 habitantes para que se possa coletar amostras de pelo 
menos 300 indivíduos. A população deve ter um perfi l semelhante à da IU (por exemplo, 
agricultores, pescadores ou residentes urbanos). Todos os membros da população das 
áreas devem estar incluídos ou parte deles deve ser selecionada se a população for muito 
grande. Crianças com idade >5 anos e gestantes deve fazer parte da avaliação, com 
amostras coletadas de todas as faixas etárias >5 anos. 

 Pode-se selecionar uma localidade, vilarejo, aldeia ou subdistrito na zona rural, 
e distritos ou vilas em cidades ou municípios. 

6.3.2 Ferramentas de diagnóstico

Recomenda-se hoje que os programas usem a prevalência da microfi laremia 
nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória para verifi car se há continuidade da 
transmissão. Como a microfi laremia diminui acentuadamente após os TC, estimar a sua 
prevalência pode fornecer evidências da efetividade desta estratégia (39). 

 Se houver recursos, os programas podem coletar dados sobre antigenemia 
realizando testes de TIC nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória. A taxa de 
antígenos diminui mais lentamente que a taxa de microfi laremia e pode subestimar 
os efeitos do TC, principalmente após as primeiras rondas (24, 40, 41). Os indivíduos 
com resultados positivos no teste de TIC podem ser acompanhados com o teste para 
detecção de microfi laremia, pois estes dados subsidiam as pesquisas operacionais sobre a 
relação entre microfi laremia e antigenemia nas áreas de TC. Além disso, a coordenação 
do programa pode coletar nas áreas sentinelas informações simples sobre manifestações 
clínicas, cobertura de TC, e aspectos relacionados à adesão ao tratamento.

6.4 Como este enfoque está relacionado com a estratégia de 
controle integrado das doenças tropicais negligenciadas?  

Nas áreas onde a FL e outras DTN são endêmicas, a prevalência de outras 
doenças pode ser estimada nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória, por 
exemplo, com a coleta de amostras de fezes na população-alvo de intervenções para 
combater GHT e/ou esquistossomose. Dados para indicadores do impacto cruzado, 
como indicadores para anemia, invalidez e cegueira, também poderiam ser coletados 
nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória se pertinente (42). Informações como 
a prevalência de manifestações clínicas e adesão aos TC poderiam ser coletadas por 
meio de levantamentos integrados como os inquéritos realizados para verifi car o uso de 
mosquiteiros em áreas onde a malária é coendêmica.
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Inquéritos para avaliação 
da transmissão 

Avaliação é necessária para verifi car se o programa alcançou o objetivo de reduzir 
os níveis de microfi lárias nas populações endêmicas a um ponto em que a transmissão 
provavelmente não mais se manterá. Os programas devem saber avaliar se o TC conseguiu 
reduzir a prevalência de infecção a um nível em que a recrudescência é pouco provável. 

 Os inquéritos para avaliação da transmissão (TAS) são conduzidos com o propósito 
de auxiliar a coordenação do programa a determinar se as áreas estão no limite crítico de 
infecção (43). A ferramenta survey sample builder1 pode ser empregada para automatizar os 
cálculos para determinar a estratégia apropriada de pesquisa. O TAS tem um delineamento 
fl exível e se adequa melhor à situação local, levando em consideração fatores como taxa de 
matrícula líquida no ensino fundamental, tamanho da população, número de escolas ou 
setores censitários e viabilidade do uso de diferentes métodos de pesquisa. 

 Apesar de o TAS fornecer evidências úteis para orientar a tomada de decisão sobre 
o TC, a coordenação nacional dos programas deve ponderar bem antes de interromper esta 
estratégia. 

7.1 Qual área geográfi ca deve ser usada?  

A área de estudo selecionada para o TAS será designada como unidade de 
avaliação (EU), podendo compreender diversas IUs ou parte de uma IU. As IUs 
que formam uma EU podem, embora não necessariamente, ser geografi camente 
contíguas, mas todas precisam ter recebido pelo menos cinco rondas efetivas de TC e 
ter características epidemiológicas semelhantes, como taxa de cobertura do TC e/ou 
prevalência de microfi laremia nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória. 

 Combinar IUs em uma única EU reduz os custos gerais do inquérito, mas 
implica em alguns riscos. Por exemplo, se o limite crítico de corte for ultrapassado, 
todas as IUs que formam a EU precisam prosseguir com o TC. Outro risco é a EU ser 

1 A ferramenta survey sample builder está disponível em  http://www.ntdsupport.org/resources/

7
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aprovada embora a prevalência da infecção em uma ou mais IUs esteja acima do limite, 
possibilitando o potencial recrudescimento da transmissão nessas unidades. As EUs em 
geral não devem ter mais de 2 milhões de indivíduos para se ter maior confi ança de que 
transmissão não é mais sustentável na área pesquisada. 

7.2 Quando os inquéritos devem ser realizados?  

Todas as IUs que formam uma EU devem ter realizado cinco rondas “efetivas” de 
TC anual. Para serem consideradas efetivas, as taxas da cobertura de medicamentos das 
rondas de TC devem ser superiores a 65% na população total. 

 Deve-se realizar uma avaliação após a quinta ronda de TC, somente depois de 
passados 6 meses, com o uso de esfregaços de sangue em indivíduos de todas as idades 
acima de 5 anos nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória. Os resultados devem 
indicar uma prevalência de microfi laremia <1% em todas as áreas para prosseguir com o 
TAS.1 

 Em vista do prazo necessário para obter os medicamentos e fazer os preparativos 
para o TC, em geral é preciso realizar a sexta ronda de TC, independentemente dos 
resultados da avaliação nas áreas sentinelas e sítios de verifi cação aleatória. 

 Nas EUs que preenchem os critérios descritos acima, a coordenação do programa 
deve conduzir o TAS decorridos no mínimo 6 meses após a última ronda de TC.2

7.3 Como os inquéritos devem ser realizados? 

7.3.1 População-alvo

Crianças com idade de 6–7 anos devem fazer parte do inquérito porque elas 
devem demonstrar proteção contra FL indicando que o TC interrompeu a transmissão 
com sucesso. 

 A antigenemia em crianças pequenas é um marcador de eventos relativamente 
recentes de transmissão, enquanto que, em crianças maiores ou em adultos, pode estar 
relacionada a parasitoses existentes antes da implementação dos TCs. Os inquéritos 
em escolas podem ser conduzidos entre crianças do primeiro e segundo ano do ensino 
fundamental como aproximação à população de estudo, considerando-se que algumas 
crianças podem estar fora desta faixa etária. Os inquéritos domiciliares na comunidade 
devem ser conduzidos especifi camente em crianças de 6–7 anos de idade em domicílios 
selecionados. 

 Quando não há evidências de transmissão fi larial por muitos anos, o nível 
escolar das crianças nas quais é pesquisada a antigenemia fi larial pode ser correspondente 
ao perfi l epidemiológico de exposição à infecção fi larial na IU e ser considerada uma 
faixa etária mais ampla.

1  Nas áreas onde se realizam TICs para estimar a prevalência de antígenos, a prevalência deve ser <2% para prosseguir  
 com o TAS.
2  A rodada seguinte de TC só deve ser planejada após serem conhecidos os resultados do TAS. Se eles não forem
 satisfatórios na unidade de avaliação, deve-se planejar uma outra ronda de TC. Apesar de poder ocorrer um intervalo 
 de um ano entre as rondas de TC, ao adotar esta orientação, supõe-se que a maioria das unidades de avaliação será  
 aprovada no TAS.
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7.3.2 Ferramentas de diagnóstico

Nas áreas onde W. bancroft i é endêmica, devem ser testados com TIC todos 
os indivíduos a pesquisar para detecção de antigenemia. O teste de TIC não requer 
equipamentos laboratoriais e pode ser processado rapidamente. Um resultado positivo 
indica a presença de parasitas adultos e é uma medida do potencial de persistência da 
transmissão. Os testes de TIC são de fácil aplicação, mas requerem treinamento para 
garantir a interpretação correta dos cartões, a ausência de resultados falsos-positivos e a 
concordância na leitura por diferentes avaliadores. Os programas também devem fazer o 
controle de qualidade dos testes de TIC antes do uso. Mais informações sobre controle de 
qualidade e uso dos testes de TIC se encontram no Anexo 2. Se não for possível realizar 
estes testes, o pessoal do programa pode coletar amostras séricas para serem examinadas 
com a técnica de ELISA em laboratório. 

 Nas áreas onde Brugia spp. são endêmicas, o teste Brugia Rapid™ deve ser 
realizado em todos os indivíduos estudados para detectar os níveis de anticorpos 
(Anexo 3). Se o resultado do teste for positivo, a coordenação do programa pode optar 
pelo monitoramento de microfi laremia no período noturno no horário de pico de 
circulação das microfi lárias. Esses dados ajudam a defi nir melhor a relação entre a 
positividade dos anticorpos e a microfi laremia. Se não for possível realizar este teste, o 
pessoal do programa pode coletar amostras séricas para serem examinadas com técnica 
de ELISA em laboratório. 

 Nas áreas endêmicas de W. bancroft i e Brugia spp., pode-se usar ambas as 
ferramentas de diagnóstico. Os resultados positivos na TIC e teste Brugia Rapid™ devem 
ser avaliados em separado em relação aos limites críticos de corte.

7.3.3  Delineamento dos inquéritos

O delineamento dos inquéritos provém da metodologia descrita no Manual for 
Survey Planners (manual para planejadores de inquéritos), resumida a seguir (43, 44). O 
delineamento descrito a seguir pode ser implementado em EUs onde sabidamente apenas W. 
bancroft i ou Brugia spp. é endêmica. Nas áreas onde o principal vetor é do gênero Anopheles 
ou Culex, a metodologia segue o algoritmo apresentado na Figura 3, e nas áreas onde o 
gênero Aedes predomina, a metodologia segue o algoritmo descrito na Figura 4. Para as EUs 
onde existe sobreposição das espécies de parasitas, consulte o Anexo 5. Nos países ou EUs 
com populações pequenas, o delineamento do inquérito pode ser adaptado para viabilizar o 
estudo e recomenda-se a consulta à OMS e especialistas técnicos nestes casos.

7.3.4  Áreas de estudo

Inquérito em escolas. Se a taxa de matrícula líquida no ensino fundamental1  
for maior ou igual a 75% na EU, as escolas serão as áreas de estudo e os alunos do 
primeiro e segundo ano do ensino fundamental serão a população do estudo.2 Embora 
a população-alvo sejam crianças de 6–7 anos, pode ser uma tarefa difícil preencher este 
requisito e, portanto, todas as crianças destas turmas devem ser consideradas elegíveis 
para amostragem. Convém também atentar para as características da população em 

1  A taxa de matrícula líquida no ensino fundamental é o número de crianças matriculadas em escola de ensino 
 fundamental que pertencem à faixa etária que ofi cialmente corresponde à escolaridade primária, dividido pela 
 população total dentro desta faixa etária (http:/www.unicef.org/infobycountry/stats_popup5.html). Alguns países 
 podem dispor da taxa de admissão escolar, ou seja, a taxa de matrícula líquida no primeiro ano e, neste caso, este seria o 
 indicador mais adequado para o algoritmo decisório.
2  O limite de 75% proposto neste manual é usado como um patamar para decidir realizar inquéritos em escolas ou na 
 comunidade. Os resultados de pesquisas operacionais contínuas devem determinar se esta distinção deve ser mantida 
 (ou seja, se existem diferenças signifi cativas entre os níveis de infecção nas crianças que frequentam e nas que não 
 frequentam a escola).
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Figura 3. Algoritmo para escolher o desenho da TAS em áreas onde Anopheles ou Culex é o principal vetor

EU: unidade de avaliação; SC : setor censitário
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Figura 4. Algoritmo para escolher o desenho da TAS em áreas onde o Aedes é o principal vetor
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idade escolar que não frequenta a escola nestas áreas. Se existe indício de que as taxas do 
absenteísmo escolar são elevadas nas comunidades vistas como de alto risco para FL, deve-
se cogitar realizar uma pesquisa na comunidade. 

Inquérito na comunidade. Nas áreas em que a taxa de matrícula escolar é inferior 
ao limite de 75%, recomenda-se (SCs) setores censitários como conglomerados no caso da 
amostragem por conglomerados. Os SCs são em geral a menor área para a qual existem 
dados do censo populacional. É importante destacar que, apesar de uma localidade poder 
ser designada como SC, uma defi nição não substitui a outra. Um SC pode conter mais de 
uma localidade pequena. E localidades maiores também podem ser divididas em mais de 
um SC. As equipes do inquérito precisam aprender a usar os mapas do SC ou trabalhar com 
o pessoal do censo.

Os inquéritos domiciliares na comunidade são mais demorados e caros que os 
inquéritos em escolas. Porém, se menos de 75% das crianças são matriculadas nas escolas, 
a realização de inquéritos em escolas poderia potencialmente introduzir viés de seleção, 
resultando em diferenças estatisticamente signifi cativas nas taxas de infecção entre as 
crianças que frequentam e as que não frequentam a escola. 

7.3.5 População de estudo 

Inquérito em escolas. Nos inquéritos em escolas, deve-se considerar todas as 
crianças matriculadas no primeiro ou segundo ano de ensino fundamental qualifi cadas 
para a amostra de estudo. Embora uma pequena parte desta população possa estar fora da 
faixa etária pretendida de 6–7 anos, ainda assim ela abrange as crianças nascidas após o 
início dos TCs. Resultados aberrantes (crianças com idade >10 anos) devem ser incluídos 
na coleta de dados, mas excluídos da análise de dados se for justifi cado. 

 Os dados sobre matrícula escolar (número de crianças no primeiro e segundo ano 
do ensino fundamental e a lista de todas as escolas de ensino fundamental na EU) e a taxa 
média de absenteísmo para este grupo devem ser obtidos com a assistência do ministério 
da Educação. Quando não for possível obter estas informações, estes dados podem ser 
calculados dos dados do censo populacional e taxa prevista de matrícula no ensino 
fundamental.

Inquérito na comunidade. Para os inquéritos domiciliares na comunidade, o 
número total de crianças com idade de 6–7 anos na EU (obtido com o órgão que realiza o 
censo nacional) é qualifi cado para inclusão. Se houver apenas dados do censo para crianças 
com 5–9 anos, é razoável usar uma proporção aproximada de 40% de crianças de 6–7 anos. 
Os dados projetados do censo mais recente devem ser fatorados segundo a taxa média 
projetada de crescimento anual da população. 

Censo. Nas áreas onde o gênero Anopheles ou Culex é o principal vetor, se a 
população-alvo total for inferior a 400, deve-se coletar amostras de todas as crianças com 
idade de 6–7 anos ou todas as crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. 
De modo semelhante, nas áreas onde predomina o gênero Aedes, se a população-alvo total 
for inferior a 1.000, deve-se realizar um censo.

7.3.6 Estratégia de estudo

Tanto em inquéritos domiciliares na comunidade como em inquéritos em 
escolas, as crianças serão selecionadas com base em um delineamento de amostragem 
por conglomerados ou diretamente por amostragem sistemática. A opção do método de 
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amostragem depende do número de crianças de 6–7 anos e número de conglomerados 
(escolas ou SCs) na EU. As amostras são de menor tamanho com a amostragem sistemática, 
mas as equipes do estudo podem ter de visitar todos os SCs ou escolas. As amostras para 
inquéritos por conglomerados são maiores, mas somente um subconjunto das escolas 
ou SCs precisa ser visitado. Em ambos os métodos de amostragem, a recomendação de 
interromper ou prosseguir com TC se baseará na identifi cação de um número crítico 
de crianças positivas para antígenos ou anticorpos na amostra. Ambos são exemplos de 
amostragem para garantia da qualidade de lote (AGQL). Pode-se usar a ferramenta survey 
sample builder1 para automatizar os cálculos para determinação da estratégia adequada de 
estudo. 

7.3.7 Estimativas do tamanho da amostra

O tamanho da amostra necessário para os inquéritos está descrito no Manual for 
Survey Planners (e nas Tabelas 1 e 2 do Anexo 5). A ferramenta survey sample builder pode 
ser usada para automatizar a estimativa do tamanho da amostra.  

Nas áreas onde W. bancroft i é endêmica e os gêneros Anopheles ou Culex são os 
principais vetores, o limite estabelecido é prevalência de antigenemia <2%. O tamanho das 
amostras e limites críticos de corte foram determinados de modo que uma EU tenha:

 1) pelo menos 75% de probabilidade de os resultados serem aprovados se a prevalência 
  real de antigenemia for 1,0% (metade do nível pretendido) e
 2) não mais de cerca de 5% de probabilidade de os resultados serem aprovados 
  (incorretamente) se a prevalência real de antigenemia for ≥2%.2  

Como as espécies de Aedes são sabidamente transmissores mais efi cientes do 
parasita, postula-se que a prevalência de infecção na população necessária para manter a 
transmissão seja inferior que aquela nas áreas com a predominância de outros vetores (21). 
Assim, nas áreas de W. bancroft i onde o gênero Aedes é o vetor primário, o limite estabelecido 
é metade daquele nas áreas onde Anopheles ou Culex são os principais vetores, ou seja, uma 
prevalência de antigenemia <1%. O tamanho das amostras e limites críticos de corte nas áreas 
de predomínio de Aedes foram determinados de modo que uma EU tenha: 

 1) pelo menos 75% de probabilidade de os resultados serem aprovados se a prevalência 
  real de antigenemia for 0,5% (metade do nível pretendido) e
 2) não mais de cerca de 5% de probabilidade de os resultados serem aprovados 
  (incorretamente) se a prevalência real de antigenemia for ≥1%.3  

Nas áreas onde Brugia spp. é endêmica, o limite estabelecido é a prevalência de 
anticorpos <2%. O tamanho da amostra e limites críticos de corte foram estabelecidos para 
que uma EU tenha:

 1) pelo menos 75% de probabilidade de os resultados serem aprovados se a prevalência 
  real de antigenemia for 1% (metade do nível pretendido) e
 2) não mais de cerca de 5% de probabilidade de os resultados serem aprovados   
  (incorretamente) se a prevalência real de antigenemia for ≥2%. 

1  A ferramenta survey sample builder está disponível em  http://www.ntdsupport.org/resources/  
2 A razão é que a prevalência de Ag sempre é maior que a prevalência de Mf; portanto a meta de prevalência de <2% 
 para Ag é usada como um substituto conservador para uma prevalência Mf de <1%.
3 En eff et, la prévalence de l’antigénémie (Ag) est toujours supérieure à celle de la microfi larémie (Mf) ; par conséquent,  
 on utilise comme valeur indicative prudente du respect de la condition : prévalence de la Mf <0,5 %, la condition :  
 prévalence de l’Ag <1 %.
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7.3.8  Critérios para limite de corte 

A fi nalidade do TAS é proporcionar à coordenação do programa um limite crítico 
de corte. Se o número encontrado de resultados positivos para antígenos ou anticorpos não 
for superior a este valor, a EU “é aprovada” e se assume que a transmissão não pode mais 
ser mantida, inclusive após a interrupção dos TCs. 

 Nas áreas endêmicas para W. bancroft i, se o número de crianças com resultados 
positivos na TIC (antigenemia) for inferior ao limite crítico apresentado nas Tabelas 1 e 
2 do Anexo 5 ou do Manual for Survey Planners, é provável que a transmissão não pode 
mais ser sustentada. Os órgãos do governo podem optar por interromper o TC na EU. 
Se o número de crianças com resultados positivos for superior ao limite crítico, deve-se 
prosseguir com os TCs na EU por mais duas rondas. 

 Nas áreas endêmicas para Brugia spp., o número de crianças com resultados 
positivos no teste Brugia Rapid™ (anticorpos) é analisado em relação aos mesmos limites 
críticos de corte das áreas de W. bancroft i com predomínio dos gêneros Culex ou Anopheles 
como vetores. Embora se reconheça que os níveis de anticorpos são provavelmente 
maiores que os níveis de antígenos (25,46,47) e que este limite talvez seja conservador, uma 
investigação operacional mais a fundo faz-se necessária para defi nir a relação exata entre a 
prevalência de anticorpos nas crianças e a sustentabilidade da transmissão. 

 Os quadros a seguir trazem exemplos do delineamento de estudo e limites de 
corte para inquéritos em escolas e na comunidade. Mais informações para a realização do 
TAS são apresentadas no Anexo 5, inclusive sugestões sobre tratamento e monitoramento 
dos resultados positivos nos testes de TIC ou testes Brugia Rapid™.
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Inquérito em escolas – exemplo 1
 • Principais vetores: Anopheles e Culex
 • 20.000 crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental matriculadas na unidade de 
  avaliação = população de estudo
 • Total de 400 escolas de ensino fundamental 
 • Extraído da Tabela 1 do Manual for Survey Planners, na linha para população = 18.000
  – Tamanho da amostra = 1.552 crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental
  – Número de conglomerados na amostra de estudo = 32
  – Todas as crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental incluídas na amostra de  
   estudo em cada uma das 32 escolas selecionadas
  – Limite crítico de corte = 18

Inquérito em escolas – exemplo 2
 • Principal vetor: Aedes
 • 1.250 crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental matriculadas na unidade de  
  avaliação = população de estudo
 • 35 escolas de ensino fundamental
 • Extraído da Tabela 2 do Manual for Survey Planners, na linha para população = 1.200
  – Tamanho da amostra = 730 crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental
  – Delineamento com amostragem sistemática (em vez de amostragem por conglomerados)
  – Limite crítico de corte = 4

Inquérito domiciliar na comunidade – exemplo 1
 • Principais vetores: Anopheles e Culex
 • 25.000 crianças com idade de 6–7 anos na unidade de avaliação = população de estudo
 • Total de 325 áreas de enumeração
 • Extraído da Tabela 1 do Manual for Survey Planners, na linha para população = 24.000
  – Tamanho da amostra = 1.556
  - 30 conglomerados (áreas de enumeração) na amostra
  - Uma amostra de crianças com idade de 6–7 anos selecionadas de cada uma das 30 áreas de  
   enumeração
  - Limite crítico de corte = 18
 
Inquérito domiciliar na comunidade – exemplo 2
 • Principal vetor: Aedes
 • 71.000 crianças com idade de 5–9 anos na unidade de avaliação segundo projeções do censo
 • População de estudo estimada ~= 40% x 71.000 = 28.400
 • Total de 418 áreas de enumeração
 • Número médio de crianças com idade de 6–7 anos por área de enumeração: 28.400/418 = 68
 • Extraído da Tabela 2 do Manual for Survey Planners, na linha para população = >18.000
  – Tamanho da amostra = 3.080 crianças com idade de 6–7 anos
  – Setores censitários na amostra = 3.080/68 (arredondado para cima) = 46
  – Limite crítico de corte = 18
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Implementação de 
atividades e vigilância 
pós-interrupção da 
tratamentos coletivos

8.1 Quais outras atividades são implementadas após a 
interrupção dos TCs ?

O programa de eliminação da FL continua mesmo após a interrupção dos TCs. Os 
programas nacionais têm de fazer um planejamento que inclua atividades para controle 
da morbidade e prevenção de invalidez assim como vigilância e avaliação contínuas. 
As atividades pós-TC são implementadas nas unidades de avaliação à medida que o 
TC for sendo interrompido e, posteriormente, ao nível nacional quando os TCs forem 
interrompidos em todo o país. 

 As atividades pós-TC variam de acordo com a situação do país. Alguns países 
podem optar por implantar uma política de “teste e tratamento” para as populações 
de alto risco como migrantes. Sob esta política, os casos positivos seriam tratados com 
uma dose única de DEC e albendazol ou ivermectina e albendazol. Se for fácil fazer o 
acompanhamento destes casos, deve-se repetir o teste e tratamento se os resultados forem 
positivos. Outros países podem prosseguir com as medidas de controle de vetores para 
evitar recrudescência. 

 Os programas devem procurar integrar a vigilância pós-TC com as atividades 
de outros programas de controle de DTN, ou integrar as atividades da vigilância da FL a 
inquéritos de base populacional a fi m de minimizar os recursos a longo prazo necessários 
para a vigilância específi ca da FL (42). Isto seria útil tanto entre os TASs (ver seção 8.2.1) 
como após a realização dos inquéritos fi nais. Pode-se realizar levantamentos nacionais 
como pesquisas de demografi a e saúde para coletar dados de vigilância pós-TC. . 

8
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8.2 Qual tipo de vigilância deve ser implementada? 

A vigilância após a interrupção dos TCs pode ser implementada de duas formas: 
(i) pesquisas periódicas e (ii) atividades de vigilância contínua, que convém sejam 
iniciadas o quanto antes, inclusive durante o andamento dos TCs. 

8.2.1 Pesquisas periódicas

Repetir o TAS é a melhor opção de pesquisa periódica durante a vigilância pós-
TC. Deve-se realizar uma série de duas pesquisas de vigilância pós-TC para avaliar se 
houve recrudescência. Cada pesquisa deve ser realizada aproximadamente 2-3 anos após 
a pesquisa anterior e ter um delineamento semelhante ao TAS original (Figura 5). 

 Não existe um cronograma ideal para repetir as pesquisas para todos os 
programas. Se o TC foi interrompido apesar de existir a possibilidade de a transmissão 
não ter sido extinta, pode ser preferível realizar uma outra pesquisa após 2 anos em busca 
de sinais precoces de recrudescência. Realizar a pesquisa a um intervalo maior aumenta a 
probabilidade de identifi car recrudescência e talvez seja preferível no caso de programas 
que atingiram todos os indicadores de sucesso dos TC. Um intervalo de três anos poderia 
ser a opção para os programas preocupados com o desgaste do pessoal ou a perda de 
visibilidade. 

 Comparar os casos com resultados positivos para antígenos ou anticorpos 
em relação ao limite crítico de corte é mais importante que comparar diferenças entre 
a primeira e a segunda pesquisa. Se os resultados obtidos na pesquisa de vigilância 
pós-TC estiverem acima do limite crítico de corte, pode ser um sinal indicativo de que 
voltou a ocorrer transmissão do parasita. É importante consultar a OMS, o GRRP e/ou 
outros especialistas sobre as medidas seguintes a serem tomadas. Dependendo do nível 
de antigenemia ou anticorpos detectados nestas pesquisas, pode ser necessário realizar 
rondas adicionais de TC. Os critérios de interrupção da estratégia podem ser reavaliados 
após uma ou mais rondas adicionais de TC.

8.2.2  Surveillance continue 

Os programas nacionais devem implementar a vigilância contínua para detectar 
novos focos de transmissão, coletar dados sobre as tendências de infecção na população 
geral e confi rmar a interrupção da transmissão. A vigilância contínua deve ser realizada 
em todo o país, exceto nas áreas sem risco de transmissão (como áreas de alta altitude 
onde não existem vetores). Os seguintes grupos populacionais podem ser pesquisados:

 • recrutas militares (na avaliação médica); 
 • estudantes universitários (na avaliação médica ou exame pré-natal); 
 • doadores de sangue; 
 • pacientes hospitalizados.

Pode-se solicitar a laboratórios clínicos (que realizam exames para malária, 
tuberculose ou HIV) em hospitais para analisarem um determinado número de amostras 
de sangue por mês quanto à presença de microfi laremia, antigenemia ou anticorpos. Estes 
dados são repassados ao programa nacional e outros programas de controle de doenças. 
Se forem identifi cados resultados positivos, estes casos podem ser tratados diretamente 
no hospital e serem também investigados pelas equipes do programa nacional para 
determinar a fonte de infecção.
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Repetir TAS na EU

O numéro de resultados positivos 
no TIC ou teste Brugia RapidTM está 

abaxo do limite crotocp de corte?

SIM NÃO

[2–3 anos]

Continuar com as atividades de 
vigilância pós-TC na EU

Consultar os especialistas, pode ser 
indicativo de retomada da transmissão

Pesquisa de vigilância pós-TC 1: (2-3 anos após TAS com bons resultados)

Figura 5. Fluxograma para inquéritos para avaliação da transmissão (TAS) e pesquisas de vigilância 
pós-TC 

Teste de TIC (Brugia RapidTM nesáreas de Brugia spp., TIC et Brugia RapidTM nas áreas onde existe sobreposição 
das esécies de parasitas) administrado em criançãs do primeiro e Segundo ano do ensino fundamental (inquérito 

em escolas) ou em criançãs com idade de 6-7 anos (inquérito domiciliar na comunidade) de acordo com o 
delineamento de estudo e tamanho da a mostra predendido.

O numéro de resultados positivos 
no TIC ou teste Brugia RapidTM está 

abaxo do limite crotocp de corte? 

SIM NÃO

[2–3 anos]

Governos podem optar por
Interromper os TCs na EU

Realizar mais 2 rondas de TC na EU e 
repetir o Passo1 (TAS)

Inquérito para avaliação da transmissão (TAS)

Repetir TAS na EU 

O numéro de resultados positivos 
no TIC ou teste Brugia RapidTM 
está abaxo do limite crotocp de 

corte?

SIM NÃO

Comprovar a ausência detransmissão Consultar os especialistas, pode ser 
indicativo de retomada da transmissão

Pesquisa de vigilância pós-TC 2: (2-3 anos após a primeira pesquisa de vigilância pós-TC)

1

2

3
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8.3  Quais são as outras possíveis estratégias de vigilância 
futura? 

Existem dois outros métodos para vigilância pós-TC da transmissão de W. bancroft i 
que dependem de ferramentas de diagnóstico que ainda não estão plenamente desenvolvidas 
ou padronizadas. 

 O primeiro método é o uso de um ensaio para detecção de anticorpos indicativo 
da exposição a larvas infecciosas (quer ocorra infecção ou não). Ensaios para detecção de 
anticorpos estão atualmente em teste de campo, dados sendo coletados para comparar os 
resultados destes testes com os de outros testes diagnósticos (37,47,48). 

 O outro método é a avaliação direta dos parasitas com técnica de PCR 
nos mosquitos vetores, denominado xenomonitoramento (49-51). Apesar de o 
xenomonitoramento molecular poder ser usado para estimar a prevalência de 
microfi laremia em uma comunidade, mais pesquisas são necessárias para desenvolver 
maneiras mais viáveis de amostragem e teste. 

 Estes métodos em geral requerem laboratórios de referência nacionais ou 
regionais, o que contrasta com o TIC realizado no local de realização dos testes hoje em 
uso para vigilância. Como se verifi ca um bom avanço no desenvolvimento e validação 
destes métodos, estima-se que pelo menos uma destas novas ferramentas de diagnóstico 
estará disponível para uso na vigilância pós-TC, em um futuro próximo.
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Comprovação da ausência 
de transmissão

9.1 Généralités

Em 1993, o Grupo de Trabalho Internacional para Erradicação de Doenças 
identifi cou a FL como sendo uma de apenas seis doenças infecciosas “que possivelmente 
poderiam ser erradicadas” (52). Em 1997, a Assembleia Mundial da Saúde convocou 
seus membros à “eliminação global da fi lariose linfática como um problema de saúde 
pública” (Resolução WHA50.29). Embora o Grupo de Trabalho tenha determinado que 
a FL era potencialmente erradicável, o PMEFL foi criado com o objetivo de eliminação 
global da FL, em vez da sua erradicação. Embora não exista distinção biológica entre estes 
dois termos (trata-se de uma distinção do ponto de vista geográfi co, pois erradicação 
implica em eliminação global), por convenção, os programas de erradicação de doenças 
requerem processos formais de certifi cação que são morosos e de alto custo. Tal processo 
de certifi cação não foi estabelecido para a eliminação da FL. Porém, é fundamental 
estabelecer um processo para a avaliação externa das evidências de eliminação e o 
reconhecimento ofi cial do sucesso. O processo para tal reconhecimento denomina-se 
“verifi cação da ausência de transmissão”. 

 Para a fi nalidade desse procedimento de verifi cação, defi ne-se ausência de 
transmissão da FL como redução da transmissão do parasita a um nível em que não se 
prevê persistência da transmissão (e nem recrudescência). A transmissão de fi lariose 
envolve tanto seres humanos como mosquitos, ela não é diretamente observada exceto 
experimentalmente, e é infl uenciada por densidade humana, de vetores e de parasitas. O 
limite exato abaixo do qual a infecção não pode ser sustentada não foi defi nido, exceto em 
condições específi cas (por exemplo, na China, em condições de tratamento em massa e 
vigilância intensa) (OMS/WPR 2004). Portanto, foram propostos indicadores provisórios 
de transmissão com base na prevalência e intensidade de infecção fi larial em seres 
humanos. Atualmente, os administradores de programas de combate à FL consideram 
que se atingiu este limite de transmissão se a prevalência da infecção entre as crianças 
estudadas estiver abaixo do limite estabelecido nos protocolos de TAS descritos na seção 7. 
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 Consideram-se os resultados dos TASs como sendo evidências importantes 
da interrupção da transmissão (ou que se atingiu o limite). Mas, se não forem levados 
em conta outros fatores, tais estudos não são sufi cientes para comprovar a ausência de 
transmissão. É importante que o país que está solicitando a comprovação da ausência de 
transmissão da FL apresente dados epidemiológicos e históricos detalhados indicando 
que a transmissão foi interrompida, inclusive uma descrição dos fatores ecológicos que 
favorecem a interrupção da transmissão e a capacidade e adequação da vigilância para 
detectar recrudescência. 

 Embora a comprovação da ausência de transmissão da FL não requeira 
informação sobre os casos de fi lariose, a atenção aos indivíduos com morbidade associada 
à FL é um objetivo estabelecido do programa. Portanto, se disponíveis, dados sobre 
fi lariose e o tratamento disponível devem ser apresentados como parte do dossiê. 

9.2  O dossiê 

O dossiê deve apresentar evidências minuciosas da ausência de transmissão 
da FL em todo o país. Informações sobre focos geografi camente distantes devem ser 
apresentadas em separado. 

Os termos empregados em âmbito nacional que possam causar difi culdade de 
entendimento a nível internacional devem ser defi nidos (por exemplo, caso importado, 
distrito endêmico). 

Recomenda-se a apresentação espacial dos dados. O documento deve, no mínimo, 
conter mapas de cada IU, assim como um mapa nacional ou regional mostrando as áreas 
endêmicas e indenes. 

Na seção a seguir é dada uma orientação geral sobre o que incluir no dossiê e o 
que deve ser adaptado a circunstâncias específi cas do país de acordo com os próprios 
antecedentes epidemiológicos e históricos.

Conteúdo do dossiê

1.  Descrição geral 
A descrição geral deve abordar: 

 • aspectos geográfi cos e econômicos do país, sobretudo como se relacionam ao   
  risco de transmissão da FL; 
 • sistema de saúde, enfatizando a capacidade do sistema de detectar casos da   
  infecção e proporcionar tratamento; 
 • distribuição geográfi ca, comportamento alimentar, densidade e competência dos  
  mosquitos vetores; 
 • padrões de migração relacionados às áreas endêmicas de FL (inclusive imigração  
  de outros países); 
 • ocorrência da FL nos países vizinhos e situação do controle da fi lariose ou   
  esforços de eliminação nestes países. 
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2.  Antecedentes da fi lariose linfática 
 • Uma descrição detalhada, incluindo mapas dos focos históricos de transmissão da  
  FL, documentados em pesquisa e pelos órgãos públicos. Deve-se apresentar uma 
  análise dos dados de prevalência e intensidade da infecção da FL em seres   
  humanos e mosquitos vetores. 
 • Evidências da ausência da transmissão da FL nas áreas consideradas como sendo  
  indenes. Deve-se informar como foram defi nidas as áreas indenes e como é feita a  
  vigilância nessas áreas para garantir que continuem indenes. 
 • Uma descrição da fi lariose, inclusive distribuição geográfi ca, prevalência e   
  tratamento para as diversas manifestações clínicas. 

3. Intervenções
 • Uma descrição minuciosa de todas as medidas adotadas para controlar ou 
  interromper a transmissão em cada foco. Esta descrição deve conter dados 
  detalhados da detecção, exames e tratamento de pacientes com resultados 
  positivos, TC e medidas complementares, como melhorias ambientais e 
  econômicas, controle de vetores e outras intervenções relevantes incluindo   
  atividades de controle ou eliminação de outras doenças transmitidas por vetores  
  (por exemplo, malária). 
 • Análise da gestão dos casos de fi lariose.

4.  Avaliação das intervenções
 • Uma descrição detalhada das pesquisas e estudos realizados para avaliar o 
  impacto das intervenções (por exemplo, levantamento da prevalência de   
  microfi laremia). Este capítulo deve conter dados das áreas sentinelas e pesquisas 
  de antigenemia, como recomendado pela OMS, assim como outras pesquisas ou 
  avaliações conduzidas antes da implantação do PMEFL. Também deve incluir  
  informação sobre amostragem realizada como parte da tomada de decisão para  
  interromper os TCs ou outras intervenções. 
 • Deve-se fornecer informações pormenorizadas sobre métodos e procedimentos  
  usados para avaliar prevalência de referência, monitorar o programa e avaliar o  
  ponto para interrupção dos TCs. 
 • Análise de dados coletados visando à verifi cação do impacto das intervenções  
  sobre a fi lariose. 
 

5.  Vigilância
 • Uma análise completa das atividades de vigilância realizadas desde a interrupção  
  dos TCs e de outras intervenções, inclusive TAS e outras atividades de vigilância  
  ativa, e uma descrição das atividades de acompanhamento dos casos, para cada  
  caso positivo detectado. 
 • Análise dos dados coletados em pesquisas pós-TC, como TAS. 
 • Análise dos casos de fi lariose notifi cados através da vigilância de doenças de   
  rotina ou em outros sistemas de detecção de casos. 
 • Evidências de que as técnicas e práticas de amostragem e/ou vigilância foram    
  realizadas de forma adequada em todas as áreas previamente endêmicas e nas   
  áreas que foram defi nidas como indenes durante o mapeamento inicial. 
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 • Informações detalhadas sobre pesquisas feitas nas áreas de fronteira e em   
  migrantes provenientes de áreas endêmicas de fi lariose (por exemplo, dados de 
  inquéritos, número de indivíduos testados, resultados dos testes,    
  acompanhamento dos casos positivos de microfi laremia). 
 • Demonstração de que os casos positivos detectados após TC representaram   
  eventos isolados que não indicaram uma área de transmissão ativa. Se uma área  
  de transmissão em potencial for verifi cada, deve-se apresentar evidências de que  
  as intervenções realizadas (por exemplo, TC) produziram um bom resultado.  

6.  Outros dados que fundamentam a ausência de transmissão da FL 

7.  Bibliografi a 
 • Artigos publicados e quaisquer estudos não publicados existentes sobre FL, sua  
  distribuição geográfi ca e controle, inclusive teses e dissertações. .

9.3 Processo proposto de comprovação 

1. A direção nacional do programa  prepara um dossiê detalhado apresentando as 
evidências de ausência de transmissão em todo o país.

2. A direção nacional do programa  pode solicitar ajuda da OMS, GRRP ou 
centros colaboradores da OMS para preparar o dossiê.

3. A coordenação nacional do programa  envia o dossiê ao GRRP através da 
Representação Regional da OMS. O GRRP:  :
 • analisa a proposta; 
 • pode solicitar que uma equipe de especialistas examine o dossiê e visite o país, se  
  for necessário, e
 • faz recomendações com base nas diretrizes de comprovação ao Grupo de   
  Trabalho de Monitoramento e Avaliação do GATE-DTN através da sede da OMS.

4. O Grupo de Trabalho de Monitoramento e Avaliação do GATE-DTN  examina 
as recomendações do GRRP e recomenda ao GATE-DTN da OMS:
 (a) aceitar a declaração do país quanto à ausência da transmissão, sendo retirado da  
  lista de países endêmicos de fi lariose ou
 (b) pedir ao país que adote outras medidas para completar a comprovação da   
  ausência da transmissão.

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:37ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:37 22/04/2015   14:17:0422/04/2015   14:17:04



ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:38ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:38 22/04/2015   14:17:0422/04/2015   14:17:04



39REFERÊNCIAS 
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos 

Referências e outras 
fontes de informações

10.1 Referências

 1. Lymphatic fi lariasis. Weekly Epidemiological Record, 2001, 20:149-156.
2. 1995 World Health Report: bridging the gaps. Genebra, Organização Mundial da 

Saúde, 1995.
3. Preparing and implementing a national plan to eliminate lymphatic fi lariasis (in 

areas where onchocerciasis is not co-endemic). Genebra, Organização Mundial da 
Saúde, 2000 (WHO/CDS/CPE/CEE/2000.15).

4. Preparing and implementing a national plan to eliminate lymphatic fi lariasis (in 
areas where onchocerciasis is co-endemic). Genebra, Organização Mundial da 
Saúde, 2000 (WHO/CDS/CPE/CEE/2000.16).

5. Horton J et al. An analysis of the safety of the single dose, two drug regimens 
used in programmes to eliminate lymphatic fi lariasis. In: Stephenson LS et al., 
eds. Controlling intestinal helminths while eliminating lymphatic fi lariasis. 
Parasitology, 2000, 121(supl.):S147–S160.

6. Report on the mid-term assessment of microfi laraemia reduction in sentinel 
sites of 13 countries of the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis. 
Weekly Epidemiological Record, 2004, 79:358-365.

7. Gyapong JO et al. Treatment strategies underpinning the global programme to 
eliminate lymphatic fi lariasis. Expert Opinion on Pharmacotherapeutics, 2005, 
6:179-200.

8. Editorial Board of Control of Filariasis in China. Control of lymphatic fi lariasis in 
China. Manila, Região do Pacífi co Ocidental da Organização Mundial da Saúde, 
2003.

9. Stolk WA et al. Prospects for elimination of bancroft ian fi lariasis by mass drug 
treatment in Pondicherry, India: a simulation study. Journal of Infectious Diseases, 
2003, 188:1371-1381.

10. Michael E et al. Mathematical modeling and the control of lymphatic fi lariasis.
Lancet, 2004, 4:223-234.

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:39ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:39 22/04/2015   14:17:0422/04/2015   14:17:04



40 REFERÊNCIAS
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos

11. Global programme to eliminate lymphatic fi lariasis: progress report on mass drug 
administration in 2009. Weekly Epidemiological Record, 2010, 85:365-372.

12. Preventive chemotherapy in human helminthiasis. Genebra, Organização Mundial 
da Saúde, 2006.

13. Stephenson LS et al., eds. Controlling intestinal helminths while eliminating 
lymphatic fi lariasis. Parasitology, 2000, 121(supl.):S1–S173.

14. Massa K et al. Th e combined eff ect of the Lymphatic Filariasis Elimination 
Programme and the Schistosomiasis and Soil-transmitted Helminthiasis Control 
Programme on soil-transmitted helminthiasis in schoolchildren in Tanzania. 
Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and Hygiene, 2009, 103:25-30.

15. Deworming school-aged children, 2a. ed. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 
2011 [impresso].

16. Boyd A et al. A community-based study of factors associated with continuing 
transmission of lymphatic fi lariasis in Leogane, Haiti. PLoS Neglected Tropical 
Diseases, 2010, 4(3):e640 (doi:10.1371/journal.pntd.0000640).

17. Kyelem D et al. Determinants of success in national programs to eliminate 
lymphatic fi lariasis: a perspective identifying essential elements and research 
needs. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2008, 79(4):480-484.

18. Swaminathan S et al. Mathematical models for lymphatic fi lariasis transmission 
and control: challenges and prospects. Parasites & Vectors, 2008, 1:2 (doi: 
10.1186/1756-3305-1-2).

19. Tisch DJ et al. Mass chemotherapy options to control lymphatic fi lariasis: a 
systematic review. Lancet Infectious Diseases, 2005, 5:514-523.

20. Duerr H-P et al. Determinants of the eradicability of fi larial infections: a 
conceptual approach. Trends in Parasitology, 2005, 21(2):88-96.

21. Burkot T, Ichimori K. Th e PacELF programme: will mass drug administration be 
enough? Trends in Parasitology, 2002, 18(3):109-115.

22. Lammie PJ et al. Unfulfi lled potential: using diethylcarbamazine-fortifi ed salt to 
eliminate lymphatic fi lariasis. Bulletin of the World Health Organization, 2007, 
85:545-549.

23. Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis progress report 2000-2009 and 
strategic plan 2010-2020. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2010 (WHO/
HTM/NTD/PCT/2010.6).

24. Schuetz A et al. Evaluation of the whole blood fi lariasis ICT test for short- term 
monitoring aft er antifi larial treatment. American Journal of Tropical Medicine and 
Hygiene, 2000, 62(4):502-503.

25. Supali T et al. Detection of fi larial-specifi c IgG4 antibodies using Brugia Rapid test 
in individuals from an area highly endemic for Brugia timori. Acta Tropica, 2004, 
90:255-261.

26. Operational guidelines for rapid mapping of bancroft ian fi lariasis in Africa. 
Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2000 (WHO/CDS/CPE/CEE/2000.9).

27. Michael E et al. Mathematical models and lymphatic fi lariasis control: monitoring 
and evaluating interventions. Trends in Parasitology, 2006, 22(11):529-535.

28. Michael E et al. Mathematical models and lymphatic fi lariasis control: endpoints 
and optimal interventions. Trends in Parasitology, 2006, 22(5):226-33.

29. El-Setouhy M et al. Th e eff ect of compliance on the impact of mass drug 
administration for elimination of lymphatic fi lariasis in Egypt. American Journal 
of Tropical Medicine and Hygiene, 2007, 77(6):1069-1073.

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:40ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:40 22/04/2015   14:17:0422/04/2015   14:17:04



41REFERÊNCIAS 
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos 

30. Global programme to eliminate lymphatic fi lariasis: conclusions of the meeting of 
the Technical Advisory Group on the Global Elimination of Lymphatic Filariasis, 
novembro de 2007. Weekly Epidemiological Record, 2008, 83: 341-347.

31. Babu BV, Mishra S. Mass drug administration under the programme to eliminate 
lymphatic fi lariasis in Orissa, India: a mixed-methods study to identify factors 
associated with compliance and non-compliance. Transactions of the Royal Society 
of Tropical Medicine and Hygiene, 2008, 102:1207-1213.

32. Monitoring drug coverage for preventive chemotherapy. Genebra, Organização 
Mundial da Saúde, 2010 (WHO/HTM/NTD/PCT/2010.1).

33. Working group on guidelines for stopping MDA and post-MDA surveillance for the 
elimination of lymphatic fi lariasis. 7–8 de agosto de 2008 [relatório não publicado]. 
Genebra, Organização Mundial da Saúde.

34. Amarillo MLE et al. Factors associated with the acceptance of mass drug 
administration for the elimination of lymphatic fi lariasis in Agusan del Sur, 
Philippines. Parasites & Vectors, 2008, 1(14) (doi:10.1186/1756-3305-1-14).

35. Lahariya C, Mishra A. Strengthening of mass drug administration implementation 
is required to eliminate lymphatic fi lariasis from India: an evaluation study. 
Journal of Vector Borne Diseases, 2008, 45(4):313-320.

36. Immunization coverage cluster survey - reference manual. Genebra, Organização 
Mundial da Saúde 2005. (WHO/IVB/04.23/2005).

37. Mladonicky JM et al. Assessing transmission of lymphatic fi lariasis using 
parasitologic, serologic, and entomologic tools aft er mass drug administration in 
American Samoa. American Journal of Tropical Medicine and International Health, 
2009, 89(5):769-773.

38. Grady C et al. Endpoints for lymphatic fi lariasis programs. Emerging Infectious 
Diseases, 2007, 13(4):608-610.

39. Weil GJ, Ramzy RMR. Diagnostic tools for fi lariasis elimination programs. Trends 
in Parasitology, 2006, 23(2):78-82.

40. Simonsen PE et al. Lymphatic fi lariasis control in Tanzania: Eff ect of repeated 
mass drug administration with ivermectin and albendazole on infection and 
transmission. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2010, 4(6):e696 (doi: 10.1371/ 
journal.pntd.0000696).

41. Tisch DJ et al. Mass drug administration trial to eliminate lymphatic fi lariasis 
in Papua New Guinea: changes in microfi laremia, fi larial antigen, and Bm14 
antibody aft er cessation. American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 2008, 
78(2):289-293.

42. Baker MC et al. Mapping, monitoring, and surveillance of neglected tropical 
diseases: towards a policy framework. Lancet, 2010, 375:231-238.

43. Deming M, Lee H. Filarial antigenemia surveys: a manual for survey planners 
[documento preliminar datado de janeiro de 2011; disponível em: http://www.
ntdsupport.org/resources/ ].

44. Deming M, Lee H. Background and technical notes for Filarial antigenemia surveys: 
a manual for survey planners [draft  document dated January 2011; disponível em:  
http://www.ntdsupport.org/resources/].

45. Helmy H et al. Bancroft ian fi lariasis: eff ect of repeated treatment with 
diethylcarbamazine and albendazole on microfi laraemia, antigenaemia and 
antifi larial antibodies. Transactions of the Royal Society of Tropical Medicine and 
Hygiene, 2006, 100:656-662.

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:41ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:41 22/04/2015   14:17:0422/04/2015   14:17:04



42 REFERÊNCIAS
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos

46. Jamail M et al. Field validation of sensitivity and specifi city of rapid test for 
detection of Brugia malayi infection. Tropical Medicine and International Health, 
2005, 10(1):99-104.

47. Joseph HM, Melrose W. Applicability of the fi lter paper technique for detection 
of antifi larial IgG4 antibodies using the Bm14 fi lariasis CELISA. Journal of 
Parasitology Research, 2010, doi:10.1155/2010/594687.

48. Cheun HI et al. Elimination of lymphatic fi lariasis in the Republic of Korea: an 
epidemiological survey of formerly endemic areas, 2002-2006. Tropical Medicine 
and International Health, 2009, 14(4):445-449.

49. Pedersen EM et al. Th e role of monitoring mosquito infection in the Global 
Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis. Trends in Parasitology, 2009, 
25(7):319-327.

50. Farid HA et al. A critical appraisal of molecular xenomonitoring as a tool for 
assessing progress toward elimination of lymphatic fi lariasis. American Journal of 
Tropical Medicine and Hygiene, 2007, 77(4):593-600.

51. Laney SJ et al. A reverse transcriptase-PCR assay for detecting fi larial infective 
larvae in mosquitoes. PLoS Neglected Tropical Diseases, 2008, 2(6):e251 
(doi:10.1371/journal.pntd.0000251).

52. Recommendations of the International Task Force for Disease Eradication.
Morbidity and Mortality Weekly Report, 1993, 42 (RR-16):1-38.

10.2 Outras fontes de informação 

Guidelines for certifying lymphatic fi lariasis elimination (including discussion of 
critical issues and rationale). Genebra, Organização Mundial da Saúde, 1999 (WHO/
FIL/99/197).
Report of a WHO informal consultation on epidemiologic approaches to lymphatic 
fi lariasis elimination: initial assessment, monitoring, and certifi cation. Atlanta, 2 
a 4 de setembro de 1998. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 1999 (WHO/
FIL/99/195).
STAG-NTD M&E Sub-Working Group on Disease-Specifi c Indicators. Meeting 
report: evaluation of the “stopping MDA” protocol and recommendations for post-MDA 
surveillance. 14 de julho de 2010 [relatório não publicado]. Atlanta, GA, EUA.
Verifi cation of absence of transmission for lymphatic fi lariasis elimination programs: 
criteria, strategies and procedures for diff erent country situations [diretrizes 
preliminares]. 8 de abril de 2004. Genebra, Organização Mundial da Saúde [LF-TAG, 
Subgrupo de Monitoramento e Avaliação].
World Health Organization Mission to China for the Preparation of Documentation 
for the Offi  cial Verifi cation of Elimination of Lymphatic Filariasis 10 a 18 de junho de 
2004 [relatório não publicado]. Manila, Região do Pacífi co Ocidental da Organização 
Mundial da Saúde

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:42ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:42 22/04/2015   14:17:0422/04/2015   14:17:04



43ANEXOS 
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos 

Anexos

Os dados concernentes a prevalência e densidade das microfi lárias também 
podem ser usados para estimar o impacto dos TCs. O método padrão de pesquisas com 
a coleta de amostras de sangue no período noturno em indivíduos de área sentinela com 
idade >5 anos é usado para determinar a prevalência e a densidade das microfi lárias. 

 A prevalência de microfi lárias (% Mf) é calculada como a proporção de 
esfregaços de sangue positivos para microfi lárias, ou seja:

A densidade de microfi lárias (dMf) é o número médio de microfi lárias nos 
esfregaços positivos para microfi lárias por ml de sangue13  (assumindo-se 60 μl por lâmina 
de esfregaço de sangue), calculada como: 

Anexo 1. Estimativa da prevalência e 
da densidade de microfi lárias em áreas 
sentinelas e sítios de verifi cação aleatória

            No. de indivíduos com esfregaços positivos para microfi lárias
 ------------------------------------------------------------------------------------    × 100 
            No. total de indivíduos examinados para detectar microfi lárias

                  Contagem total de microfi lárias nos esfregaços positivos
 ------------------------------------------------------------------------------------    ×  16.7  
                                No. total de esfregaços positivos

1  Acessórios para diagnóstico de infecções fi lariais. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 1997.
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Exemplo: como calcular a densidade de microfi lárias em 10 amostras. Todas as 
amostras de sangue foram coletadas como uma amostra de 60 μl (Tabela A.1.1).

Tabela A.1.2 Fatores de multiplicação para diversos volumes de sangue 

 Volume de sangue usado Fator de multiplicação

 60μl x 16,7
 100μl x 10

Tabela A.1.1 Exemplo de como calcular a densidade de microfilárias em 10 esfregaços de sangue 

 Nº serial de indivíduos testados Nº de microfilárias

 1 120
 2 0
 3 0
 4 0
 5 0
 6 60
 7 0
 8 0
 9 0
 10 0
   Número total de microfilárias 180

Neste exercício, imagine que a sua população tem 10 indivíduos, em vez de 
500 como seria em realidade. Somente dois esfregaços são positivos, totalizando 180 
microfi lárias. 

 Se for aplicada a fórmula: 

 180 × 16,7/2 = 1.503 Mf, então se verifi ca que nesta área a densidade média é de 
150 microfi lárias/ml. 

 Se for usado outro volume, que não o volume recomendado de 60 μl, para 
preparar os esfregaços de sangue, é preciso aplicar um fator de multiplicação apropriado, 
em vez de 16.7, para calcular a dMf. 

 A Tabela A.1.2 pode ser consultada para obter o fator de multiplicação. 
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Procedimentos recomendados para detecção e identifi cação de 
microfi lárias no sangue 

As microfi lárias circulam no sangue com periodicidade predominantemente 
noturna na maioria das situações. No entanto, algumas espécies e cepas apresentam 
formas subperiódicas noturnas ou diurnas (Tabela A.1.3).

Tabela A.1.3 Características de parasitas filariais linfáticos humanos comuns 

 Características B. malayi B. timori W. bancrofti

 Distribuição geográfica Sudeste asiático,  Pequenas Ilhas de Sonda, Países tropicais e
  subcontinente indiano Timor-Leste subtropicais

 Vetores Mosquitos (Anopheles e  Mosquitos (Anopheles spp.) Mosquitos (Culex, Aedes, 
  Mansonia spp.)  Anopheles et Mansonia spp.)
       
 Habitat
      
 Adultos Sistema linfático  Sistema linfático  Sistema linfático 

 Microfilárias Sangue Sangue Sangue

 Periodicidade das microfilárias Noturnaa Noturna Noturnab

       
 Morfologia das microfilárias  
    
 Bainha Presente Presente Presente

 Comprimento (μm) 175–230 em esfregaços;  265–325 em esfregaços;  240–300 em esfregaços; 
  240–300 em formol a 2% 330–385 em formol a 2% 275–320 em formol a 2%

 Largura (μm) 5,0–6,0 4,4–6,8 7,5–10,0

 Cauda Pontuda; núcleos   Pontuda; núcleos  Pontuda; anucleada
  subterminais e  subterminais e terminais  
  terminais bem separados bem separados 

 Características principais Cavidade bucal larga, bainha   Cavidade bucal larga;  Cavidade bucal estreita; 
  corada em rosa por Giemsa;  bainha não corada por  bainha não corada por Giemsa; 
  núcleos terminais e  Giemsa; núcleos terminais e   corpo com curvas suaves; 
  subterminais subterminais núcleos dispersos

a Subperiódica noturna na Indonésia, Malásia e partes das Filipinas e Tailândia.
b Subperiódica diurna na Nova Caledônia e Polinésia; subperiódica noturna em áreas rurais da Tailândia.
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Os horários para coleta das amostras de sangue devem ser selecionados de acordo 
com os sintomas clínicos do paciente. A Tabela A.1.4 apresenta os horários recomendados 
para a coleta de amostras de sangue para exame das espécies periódicas e subperiódicas 
de microfi lárias.  

Tabela A.1.4 Horários recomendados para coleta de amostras de sangue para exame de microfilárias 

 Espéciesa Horário recomendado para coleta

 Periódica (noturna) 22:00–01:00 (pic 24:00)
 Periódica (diurna) 12:00–14:00 (pic 13:00)
 Subperiódica (noturna) 20:00–22:00 (pic 21:00)
 Subperiódica (diurna) 15:00–17:00 (pic 16:00)
 Aperiódica  À tout moment (de jour comme de nuit)

Preparo de esfregaço de sangue para exame de microfi lárias

 1. Limpe a lâmina com um cotonete embebido em álcool para retirar fi apos de   
  tecido e resíduos de óleo. 

 2. Etiquete a lâmina. 

 3. Com o paciente com a palma da mão esquerda para cima, selecione o terceiro  
  ou o quarto dedo. (O dedo maior do pé pode ser usado em bebês. Não use  
  nunca o polegar tanto em adultos como em crianças.) Limpe a polpa digital 
  usando um chumaço de algodão embebido em um pouco de álcool, fazendo 
  movimentos fi rmes para retirar sujeira e gordura (Figura A.1.1). Seque o dedo 
  com um chumaço de algodão limpo (ou gaze). 

Figura A.1.1 Limpeza do dedo antes da coleta de uma amostra de sangue capilar
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 4.   Com uma lanceta estéril, puncione o lado interno do dedo (Fig. A.1.2) fazendo  
  um movimento giratório rápido. Faça uma leve pressão no dedo deixando sair a
  primeira gota de sangue e limpe-o com um chumaço de algodão seco. Preste   
  atenção para que não fi que nenhum fi apo de algodão no dedo. Descarte a lanceta  
  no recipiente coletor para objetos perfurocortantes. . 

Figura A.1.2 Uso de uma lanceta para puncionar a polpa digital

 5.  Trabalhe com rapidez e manipule as lâminas limpas segurando-as somente pelas  
  bordas. Colete o sangue do seguinte modo: 

  • Faça uma leve pressão na polpa digital e colete 60 μl de sangue em um tubo de  
   coleta de sangue ou sistema capilar a vácuo. 
  • Facilita manter o tubo capilar na horizontal (deitado) ao coletar o sangue. 
  • Não deixe entrar bolhas de ar no tubo capilar. Se houver bolhas de ar, colete  
   sangue além da linha demarcada para compensar. 
  • Limpe o restante do sangue com um chumaço de algodão. Peça ao paciente  
   que  segure fi rme o algodão no dedo até parar de sangrar. 
 

Figura A.1.3 Preparo do esfregaço de sangue
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 6.  Segure sempre a lâmina pelas bordas, ou por uma das extremidades, ao fazer o  
  esfregaço da seguinte maneira:  

  • Com o micropipetador ou tubo capilar, prepare três fi leiras paralelas de sangue 
   (20 μl cada) ao longo da extensão da lâmina (Fig. A.1.3). 
  • Deixe o esfregaço de sangue secar por completo ao ar ambiente por 24–72  
   horas. Coloque cuidadosamente a lâmina no suporte de coloração. 
  • Desemoglobinize o esfregaço de sangue por aproximadamente 5 minutos em  
   água corrente, água destilada ou solução salina normal. 

Observação: a desemoglobinização é necessária para descorar as hemácias e 
facilitar a visualização das microfi lárias e está completa quando o esfregaço adquire uma 
cor branco-acinzentada opaca. Realize esta etapa com cautela porque o esfregaço é frágil 
e lavar ou agitar vigorosamente faz com que o esfregaço se desprenda da lâmina. Embora 
não seja absolutamente necessário fi xar em metanol, a fi xação melhora o resultado da 
coloração das microfi lárias. 

  • Deixe secar ao ar ambiente. A lâmina pode ser deixada no suporte de coloração. 
  • Deixe fi xar em metanol por 3–5 minutos. 
  • Faça a coloração com Giemsa. 

Observação: na coloração de Giemsa, a regra geral é deixar corar pelo tempo 
equivalente à concentração do corante. Usa-se, em geral, uma diluição de 1:50 de 
solução estoque de Giemsa e deixa-se corar por 50 minutos. Como regra geral, se os 
núcleos dos leucócitos estiverem adequadamente corados, a coloração das microfi lárias 
também deve estar adequada. Observe que, na coloração de Giemsa de esfregaços 
para detecção de microfi lárias, diferentemente do exame de parasitas da malária, o pH 
da solução de coloração não é crítico. De modo geral, a cor do esfregaço pode variar, 
dependendo do pH,de rosa a roxo a azul, mas a coloração das microfi lárias será adequada 
independentemente da cor.

  • Deixe secar ao ar ambiente. 

 7.  Examine a lâmina ao microscópio. Use primeiro uma objetiva de aumento de 10 x 
  para localizar as microfi lárias e em seguida identifi que as espécies fi lariais com  
  objetivas de aumento de 40 x e 100 x. . 

Resultados

Ao exame de microscopia óptica, com coloração adequada, as microfi lárias têm 
a aparência de microorganismos primitivos, em formato de serpentina, e em geral estão 
envoltas por uma bainha com núcleos de muitas células no seu interior (Fig. A.1.4). 

 Nem todas as espécies têm bainha. Nas espécies que possuem bainha, ela pode 
ultrapassar um pouco ou muito as extremidades. Em algumas espécies, dependendo da 
técnica usada, a bainha apresenta coloração única que facilita a identifi cação da espécie. 
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Os núcleos das células no interior do corpo têm em geral coloração escura 
e podem estar aglomerados ou dispersos (ver Fig. A.1.4). A extremidade anterior é 
tipicamente desprovida de núcleos e denominada de cavidade bucal ou extremidade 
cefálica, podendo ser curta ou longa.

Figura A.1.5  Comprimento de microfilária patogênica: 250–300 μm, espessura 6–8 μm 
(diâmetro de uma hemácia), ex., W. bancrofti, Loa loa, Brugia spp.

Uma vista da extremidade anterior à posterior do corpo revela espaços e 
células adicionais que servem de marcos anatômicos, tais como: anel nervoso, poro 
excretor, célula excretora e poro anal. Algumas espécies possuem uma massa amorfa 
denominada corpo interno e quatro células pequenas (conhecidas como células retais). 
Parte destas estruturas e seu posicionamento ajudam na identifi cação da espécie. Outras 
características úteis são a forma da cauda e a presença ou não de núcleos no seu interior.  

Figura A.1.4 Microfilárias encontradas em seres humanos R1, R2, R3, R4: células retais
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Observação: às vezes as microfi lárias de B. malayi da forma periódica perdem 
a bainha. A identifi cação da espécie pode ser difícil, levando com frequência a erros. 
O guia para identifi cação de microfi lárias apresentado anteriormente e as orientações 
que constam da maioria dos livros de texto dão a falsa impressão de que a identifi cação 
é simples. Às vezes é difícil ver a bainha, em outras vezes os núcleos não aparecem na 
sua posição característica na extremidade da cauda. A boa prática recomenda examinar 
atentamente várias microfi lárias antes de determinar a espécie. Uma análise sistemática 
de todas as características mencionadas acima permite identifi car com segurança a 
espécie observada. A identifi cação não deve se basear em uma única característica, mas 
no conjunto de características.

Possíveis causas de identifi cação incorreta

 • Cauda rota ou dobrada. Se a cauda da W. bancroft i estiver rota ou dobrada 
  (Fig. A.1.6), os núcleos parecem ultrapassar a extremidade como na espécie Loa loa. 
 • Bainha rota ou não corada. A bainha às vezes está fragmentada ou praticamente  
  não é corada. Por exemplo, a bainha da Loa loa parece um espaço não corado   
  entre a cauda e as células sanguíneas. .  
 • Microfi lárias excepcionalmente grandes ou pequenas. Algumas microfi lárias   
  de Mansonela perstans são muito longas (ex., 200 μm) e algumas microfi lárias de  
  W. bancroft i e Loa loa são pequenas (ex., 250 μm). 
 • Esfregaços (lâminas) mal preparados. Se o esfregaço (ou lâmina) for mal
  preparado, a W. bancroft i pode parecer retorcida e Loa loa pode apresentar   
  algumas curvas. 
 • Exame de esfregaços delgados. Não se recomenda fazer a identifi cação de   
  microfi lárias em esfregaços delgados corados, pois elas podem estar encolhidas e  
  distorcidas, o que difi culta o seu reconhecimento. 

Figura A.1.6 Possível causa de identifi cação incorreta de W. bancroft i: cauda rota ou 
dobrada

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:50ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:50 22/04/2015   14:17:0522/04/2015   14:17:05



51ANEXOS 
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos 

O cartão de teste de TIC é comprovadamente uma ferramenta útil e sensível 
para detectar antígeno de Wuchereria bancroft i e está sendo amplamente empregado nos 
programas de eliminação da fi lariose linfática. Embora o teste seja de uso relativamente 
simples, ele requer treinamento adequado para reduzir a variabilidade entre os 
examinadores e a interpretação incorreta dos cartões e assim diminuir os resultados 
falsos-positivos.

Orientações gerais

i. Os cartões têm hoje vida útil limitada, à temperatura ambiente (3 meses a 30°C), 
mas duram mais tempo quando armazenados a 4°C (cerca de 9 meses). Os cartões 
NÃO devem ser congelados. 

ii. Colete, com uma lanceta, uma amostra de 100 μl de sangue da polpa digital em 
um tubo capilar a vácuo com anticoagulante (EDTA ou heparina). Ou a amostra 
de sangue da polpa digital pode ser coletada em um tubo de coleta de sangue para 
microcentrífuga com EDTA ou heparina. 

iii. Antes de iniciar a pesquisa de campo, deve-se testar dois cartões de cada lote 
usando um controle positivo fraco, que pode ser obtido no Centro Repositório 
de Reagentes para Pesquisa de Filariose (www.fi lariasiscenter.org). A linha de 
teste visível pode ser bem tênue ao usar este controle. NÃO use os cartões que são 
negativos no teste de controle. 

iv. Não é necessário um recipiente refrigerado para transportar os cartões para uso 
em campo. Porém, deve-se tomar cuidado para não expor os cartões ao calor 
intenso por períodos prolongados. 

v. A leitura dos cartões deve ser feita em local com iluminação adequada. Linhas 
tênues podem não ser visíveis em locais mal iluminados. Iluminação adequada é 
fundamental quando a leitura dos cartões é realizada à noite. 

Anexo 2. Protocolo de 
imunocromatografi a
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3

2

1 Retire os cartões da embalagem 
somente antes do uso.

Colete, com uma lanceta, uma 
amostra de 100 μl de sangue 
da polpa digital em um tubo 
capilar a vácuo OU colete 
100 μl de sangue em um tubo 
de microcentrífuga com um 
micropipetador. NÃO aplique a 
amostra de sangue diretamente 
do dedo sobre o cartão. 

Aplique a amostra de sangue 
lentamente na parte branca da 
base de amostra. 

NÃO aplique o sangue 
diretamente na parte rosa da 
base de amostra. 

NÃO encerre o cartão antes de a 
amostra migrar à parte rosa da 
base de amostra (leva cerca de 
30 segundos após a aplicação do 
sangue). 

Procedimentos de teste
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O teste Brugia RapidTM é um ensaio de imunocromatografi a (de fl uxo lateral) para 
detecção de anticorpos no formato de cassete. O teste usa proteína recombinante de Brugia 
malayi (BmR1) e detecta IgG4 humana específi ca para B. malayi e B. timori. É realizado em 
cerca de 25 minutos com amostras de sangue total e em 15 minutos com amostras de soro 
ou plasma.

Orientações gerais

 i. O teste tem vida útil de 18 meses quando armazenado à temperatura 
ambiente (20–25°C), mas se recomenda manter a 4°C (em refrigeração) para 
armazenamento prolongado. Os testes NÃO devem ser congelados. 

ii. Cada cassete vem embalado separadamente em embalagem hermética de 
alumínio. Abra a embalagem somente antes do uso. 

iii. Não é necessário, embora seja recomendado, um recipiente refrigerado para 
transportar os testes para uso em campo. Porém, deve-se tomar cuidado para não 
expor os testes ao calor intenso por períodos prolongados. 

iv. A leitura dos testes deve ser feita em local com iluminação adequada. Linhas 
tênues podem não ser visíveis em locais mal iluminados. Iluminação adequada é 
fundamental quando a leitura dos cartões é realizada à noite. 

v. O teste usa 25 μl de soro ou plasma ou 35 μl de sangue total. 

Coleta de amostra 

Para o teste de amostra de sangue total, coletar 35 μl de sangue total da polpa 
digital com uma lanceta e aplicá-los na base quadrada do cassete de teste (ver Passo 1 do 
Procedimento de Teste). Há três métodos para proceder nesta etapa :

 a. A amostra de 35 μl de sangue total pode ser coletada da polpa digital com um 
tubo microcapilar a vácuo com anticoagulante e aplicada na base quadrada do 
cassete de teste (o procedimento para o preparo do tubo microcapilar calibrado é 
descrito nas instruções do produto). 

b. Várias gotas de sangue da polpa digital podem ser coletadas diretamente em um 
tubo para microcoleta com anticoagulante. Antes de realizar o teste, os 35 μl de 
sangue podem ser aspirados com um micropipetador. 

c. Os 35 μl de sangue total devem ser pipetados diretamente da polpa digital e 
aplicados imediatamente na base quadrada, cuidando para que não se formem 
bolhas de ar. Contudo, este método só deve ser realizado por profi ssional 
experiente a fi m de evitar pipetar um volume de sangue incorreto. 

Anexo 3. Protocolo do teste Brugia Rapid™
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Procedimento de teste 

 1. Deixe o cassete de teste e tampão de detecção atingirem a temperatura ambiente 
(se houver a formação de precipitado no tampão de detecção, agite vigorosamente 
o frasco e deixe-o mais tempo à temperatura ambiente). 

2. Abra a embalagem, rasgando com cuidado na parte indicada. 

3. Etiquete o cassete de teste com o nome referente à amostra. 

4. Realize o procedimento de teste como ilustrado no diagrama a seguir. 

Passo 2: Aplique 3 gotas do tampão de detecção; aplique gota a 
gota, deixando a gota ser absorvida na base entre cada aplicação. 
Prossiga para o Passo 3. 

Passo 3: Puxe a guia transparente até sentir resistência. Aplique 
1 gota do tampão de detecção na base quadrada. Inicie a 
cronometragem. Faça a leitura dos resultados em 15 minutos para 
amostras de soro/plasma e em 25 minutos para amostras de sangue 
total.

Passo 1:
Para amostras de soro ou plasma: 
Aplique 25 μl da amostra na base quadrada. 

Para amostras de sangue total: 
Aplique 35 μl da amostra à base quadrada e, em seguida, aplique 
1 gota do tampão de detecção na mesma base. O soro/plasma 
começa a migrar pela membrana. As hemácias migram mais 
devagar. Bata delicadamente o cassete na bancada para facilitar o 
fluxo da amostra pela membrana. Espere até que a parte dianteira 
úmida da amostra de soro/plasma atinja a linha azul. Prossiga para 
o Passo 2. É raro ocorrer, mas se a parte dianteira da amostra não 
chegar à linha azul em aproximadamente 3 minutos, prossiga para 
o Passo 2.

Linha azul 
A = linha de controle 
B = linha de teste
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Interpretação dos resultados

Considera-se como sendo resultado positivo qualquer intensidade de coloração da 
banda (linha) em B:

 1. Positivo para anticorpos específi cos para B. malayi e/ou B. timori se as bandas  
  coradas são visíveis na linha de controle (A) e linha de teste (B), como   
  ilustrado no diagrama acima.

 2. Negativo para anticorpos específi cos para B. malayi e B. timori se somente a  
  linha de controle (A) for visível na janela de visualização. 

Inválido se a linha de controle (A) está ausente. Neste caso, o teste deve ser repetido 
usando-se um novo cassete.

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:55ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:55 22/04/2015   14:17:0622/04/2015   14:17:06



56 ANEXOS
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos

Introdução

 Este protocolo tem o propósito de auxiliar a coordenação do programa de combate 
à FL a realizar inquéritos por conglomerados de base populacional para avaliação da 
cobertura a fi m de complementar a “cobertura notifi cada” obtida dos dados dos registros 
contabilizados.1

 Estudos representativos são um método para confi rmar os resultados da cobertura 
notifi cada e têm especial importância no caso de desconfi ança quanto aos dados 
notifi cados. Outras informações podem ser coletadas de forma econômica durante o 
inquérito sobre a cobertura ao se acrescentarem perguntas relacionadas ao conhecimento 
sobre FL, efeitos colaterais apresentados e outros aspectos do programa. 

 Este protocolo apresenta uma metodologia de amostragem padronizada, modelada 
em pesquisas da cobertura de imunização, desenvolvidas com o intuito de equilibrar rigor 
estatístico e implementação prática. A metodologia de amostragem foi desenvolvida para 
fornecer uma estimativa da cobertura efetiva com precisão de mais ou menos 6,5%. 

 O protocolo é composto por uma série de etapas :  

 • seleção da IU a ser pesquisada; 
 • seleção de subunidades ou áreas (por exemplo, localidade, vilarejo ou aldeia)   
  dentro da IU, usando amostragem proporcional da população para levar em   
  consideração o peso dessas áreas segundo o tamanho da população; 
 • seleção aleatória do domicílio inicial seguida da amostragem de um    
  conglomerado de domicílios contíguos e
 • uso de uma fi cha para dados tabulares e questionário simples para determinar se  
  os membros residentes no domicílio participaram do TC. 

Diversas fi chas e instruções úteis para a realização de um inquérito por conglomerados 
são incluídas como: 

 • Um modelo de questionário
 • Uma tabela de números aleatórios
 • Um exemplo de amostragem proporcional da população
 • Descrição detalhada da seleção do domicílio inicial
 • Uma tabela com exemplos de tamanhos de amostra para uso em diferentes   
  suposições e condições
 

 

Anexo 4. Protocolo de inquérito por 
conglomerados para avaliação da cobertura 
de tratamentos coletivos 

1  Métodos alternativos, como AGQL, foram propostos para áreas geográfi cas pequenas onde pode ser feita a seleção ale 
 atória de indivíduos. A AGQL é uma maneira de identifi car as áreas que não satisfazem um critério defi nido de 
 cobertura. Este método não é abordado neste protocolo.
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Propósito
Um estudo de base populacional tem o propósito de fornecer uma estimativa 

da cobertura com probabilidade de ser estatisticamente representativa da população 
amostrada. A estimativa não depende de dados agregados provenientes de diferentes 
locais de distribuição e assim não está sujeita a dados faltantes, erros matemáticos ou 
difi culdades de estimar um denominador exato com base em dados censitários. 

Amostragem
O ideal para uma resposta representativa dos indivíduos que vivem em uma 

determinada IU (em geral, um distrito) ou um conglomerado de IUs é que exista uma 
relação completa de todos os indivíduos para serem selecionados aleatoriamente. Como isso 
é impraticável, a melhor maneira de conciliar é garantir a seleção aleatória de áreas menores 
dentro da área de estudo e selecionar aleatoriamente os indivíduos destas áreas menores. 
Para tal, deve-se defi nir uma área geográfi ca menor, em geral, uma unidade de enumeração, 
localidade, vilarejo, aldeia ou outra divisão administrativa do distrito. Para simplifi car 
a análise, a seleção dessas unidades menores é feita proporcionalmente ao tamanho da 
população. 

 Após a seleção das subunidades menores, é importante assegurar que todos 
os indivíduos da subunidade tenham igual probabilidade de serem selecionados para o 
inquérito. Diversos métodos são empregados para esta fi nalidade. O mais simples é selecionar 
aleatoriamente o “domicílio inicial”, entrevistar todos os membros que vivem neste domicílio 
e em seguida selecionar os domicílios contíguos até se atingir o número pretendido de 
entrevistados.15 Algumas subunidades requerem maior subdivisão, que é feita com a aplicação 
de técnicas de seleção aleatória até que o número de domicílios na subunidade seja pequeno 
o sufi ciente para permitir que sejam facilmente relacionados. Ao ser selecionado, todos os 
indivíduos do domicílio são entrevistados. 

Interpretação
Esta técnica de pesquisa fornece uma estimativa representativa da taxa de 

cobertura da população. A precisão desta estimativa depende de vários fatores, como 
o número de indivíduos incluídos na amostra, o erro potencial introduzido ao fazer a 
amostragem de um conjunto de indivíduos de uma subunidade em vez de selecionar 
aleatoriamente os indivíduos, denominado efeito de delineamento, e a taxa real de 
cobertura da população. A amostra será menos exata quando a taxa for 50%. 

 A Tabela A.4.1 mostra como as interações entre tamanho da amostra, efeito de 
desenho e taxa real de cobertura infl uem na precisão da estimativa da amostra. No método 
aqui descrito, 30 indivíduos são selecionados de cada uma das 30 subunidades, dando 
um tamanho total da amostra de 900. Assumindo-se um efeito de desenho de 4, que na 
maioria das vezes é provavelmente uma superestimação, e uma taxa real de cobertura de 
50%, que na maioria das vezes é provavelmente uma subestimação, o resultado do estudo 
estará na faixa de 6,5% do valor real da cobertura em 95% das vezes. A estimativa feita 
de 30 subunidades se aplica como uma média para toda a área incluída na amostra. Os 
resultados de uma única subunidade não são uma estimativa válida desta subunidade. 

 

1  No Programa Ampliado de Imunização da OMS, é o “mais próximo à esquerda ao sair do domicílio”; outros critérios são 
 usados em apartamentos urbanos com diversos andares. O importante é ter uma regra estrita para a seleção de domicílios 
 sucessivos. 
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Tabela A.4.1 Tamanhos de amostra para diferentes coberturas previstas e efeitos de desenho

 Cobertura       Precisão         Efeito de desenho             Tamanho da amostra        No. de indivíduos  
     /conglomerados

 50% 0,05 1 384 13
   - - 2 768 26
   - - 3 1152 38
   - - 4 1537 51
   -  - -   - -
  - 0,1 1 96 3
   - - 2 192 6
   - - 3 288 10
   - - 4 384 13
   -  -  -  - -
 60% 0,05  - 369 12
   - -  - 738 25
   -  - - 1106 37
   -  - - 1475 49
   -  -  -  - -
  - 0,1  - 92 3
   -  - - 184 6
   -  - - 277 9
   -  - - 369 12
   -  -  -  - -
 70% 0,05  - 323 11
   -  - - 645 22
   -  - - 968 32
   -  - - 1291 43
   -  -  -  - -
  - 0,1 - 81 3
   -  - - 161 5
   -  - - 242 8
   -  - - 323 11
   -  -  -  - -
 50% 0,065 4 900 30
 60% 0,06 4  -  -
 70% 0,06 4  -  -
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Métodos 

Seleção de unidades de implementação  
O inquérito é realizado ao nível da IU, que em geral é um distrito. A IU, ou 

agregado de UIs a serem pesquisadas, pode ser selecionada intencionalmente com a 
seleção daquelas com alta ou baixa cobertura para incluir as unidades onde o programa 
vai bem ou aquelas onde o programa está em difi culdade. 

 A estimativa da cobertura é representativa das IU sendo pesquisadas. A média 
simples de todas as IUs pesquisadas não fornece uma estimativa estatisticamente válida 
da cobertura nacional. Embora tal estimativa possa ser interessante do ponto de vista 
político, ela não identifi ca as IUs com bom ou mau desempenho no programa. Embora 
se possa fazer a amostragem de IUs de modo separado e combinar os resultados para se 
obter uma estimativa nacional, este é um método caro e complexo e somente deve ser 
aplicado com assessoria de especialistas em estatística.

Seleção de áreas das quais será feita a amostragem de conglomerados de indivíduos 
Neste protocolo, na área selecionada de estudo, devem ser selecionadas 30 

subunidades e um conglomerado de indivíduos será selecionado de cada uma delas. A 
subunidade ideal é uma unidade administrativa para a qual existem dados populacionais. 
A subunidade pode ser uma localidade, uma área de enumeração estatística (usada para 
fi ns de censo), um vilarejo ou aldeia. 

 Essas 30 subunidades devem ser selecionadas aleatoriamente dentre todas as 
subunidades da área de estudo. Além disso, como as áreas têm populações distintas, 
elas devem ser ponderadas para levar em conta estas diferenças de população. Se a 
ponderação for feita durante a seleção, não é necessário ponderar os resultados durante a 
análise. 

 As instruções passo a passo para a amostragem proporcional da população 
são apresentadas no Quadro A.4.1. Este método de amostragem requer as seguintes 
informações: 

 Defi nição clara da subunidade (por exemplo, localidade, vilarejo, aldeia) na área 
de estudo e capacidade de delimitar seus limites geográfi cos para a coleta de dados em 
campo. 

 Relação completa de todas as subunidades da área de estudo, atentando-se 
para que as áreas não povoadas sejam excluídas. Se não existir uma relação, como uma 
relação das localidades em uma determinada área de estudo, pode ser escolhida como 
subunidade uma outra unidade administrativa, como um vilarejo. Os números estimados 
para a população de cada subunidade devem ser obtidos. 

 Os cursos de treinamento para o pessoal da pesquisa devem enfatizar a 
importância de seguir fi elmente os princípios da seleção aleatória com probabilidades 
conhecidas. Tendo sido selecionada uma subunidade ou um domicílio inicial, estes 
devem ser incluídos na amostra. Substituições invalidam a seleção aleatória e facilmente 
conduzem a resultados errôneos. 
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Quadro A.4.1 Instruções passo a passo para amostragem proporcional da população

Passo 1. Faça uma relação de todas as subunidades da área ou IU a ser pesquisada. Na área selecionada, faça 
uma relação completa de todas as subunidades das quais o conglomerado de indivíduos será selecionado. 
Esta relação não precisa ser em uma determinada ordem, mas deve incluir todas as subunidades da IU. 

Passo 2. Faça uma relação da população de cada subunidade. Na coluna ao lado do nome da subunidade, 
anote a população estimada. A fonte usada para obter os dados da população não é um fator crítico contanto 
que a mesma fonte seja usada para todas as áreas. Costuma-se usar dados do censo (com a correção 
adequada se o censo for antigo). 

Passo 3. Calcule a população cumulativa para a lista de subunidades. Na terceira coluna, acrescente 
sucessivamente a população de cada subunidade, fornecendo um número para população cumulativa para 
toda a área de estudo. 
Use uma planilha de computador para fazer os cálculos. 
 
Passo 4. Calcule o intervalo de amostragem. Para calculá-lo, divida a população total das IU por 30 (o 
número total de subunidades a ser selecionado). 

Passo 5. Selecione aleatoriamente o ponto de partida. Use uma tabela de números aleatórios (ver Tabela 
A.4.2) para selecionar um número entre 1 e o intervalo de amostragem, e anote-o na quarta coluna. 

Passo 6. Calcule as populações das quais a subunidade seguinte será selecionada. Adicione o intervalo 
de amostragem ao ponto de partida e anote-o na quarta coluna. Continue adicionando o intervalo de 
amostragem sucessivamente até que se atinja ou ultrapasse a população total para a área. 

Passo 7. Selecione o restante das subunidades. Use os números da quarta coluna para determinar se uma 
subunidade deve ser incluída no estudo do seguinte modo. Se o primeiro número aleatório (entre 1 e o 
intervalo de amostragem) anotado na quarta coluna inclui a população da primeira subunidade relacionada 
(na terceira coluna), esta subunidade é selecionada como a primeira das 30 áreas a serem selecionadas. Se 
o número aleatório for maior, a primeira subunidade na qual a população cumulativa inclui este número 
aleatório é selecionada como primeira subunidade. 

Use o próximo número da quarta coluna para determinar a próxima subunidade incluída neste número 
e continue selecionando até completar 30 subunidades. Em algumas situações uma área pode ter uma 
população grande e é possível que ela seja selecionada mais de uma vez. 

Um exemplo é apresentado na Tabela A.4.3.
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Tabela A.4.2 Tabela de números aleatórios

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

 1 10480 15011 1536 2011 81647 91646 69179 14194 62590
 2 22368 46573 25595 85393 30995 89198 27982 53402 93965
 3 24130 48390 22527 97265 76393 64809 15179 24830 49340
 4 42167 93093 6243 61680 7856 16376 39440 53537 71341
 5 37570 39975 81837 16656 6121 91782 60468 81305 49684
 6 77921 6907 11008 42751 27756 53498 18602 70659 90655
 7 99562 72905 56420 69994 98872 31016 71194 18738 44013
 8 96301 91977 5463 7972 18876 20922 94595 56869 69014
 9 89579 14342 63661 10281 17453 18103 57740 84378 25331
 10 85475 36857 53342 53988 53060 59533 38867 62300 8158
 11 28918 69578 88231 33276 70997 79936 56865 5859 90106
 12 63553 40961 48235 3427 49626 69445 18663 72695 52180
 13 9429 93969 52636 92737 88974 33488 36320 17617 30015
 14 10365 61129 87529 85689 48237 52267 67689 93394 1511
 15 7119 97336 71048 8178 77233 13916 47564 81056 97735
 16 51085 12765 51821 51259 77452 16308 60756 92144 49442
 17 2368 21382 52404 60268 89368 19885 55322 44819 1188
 18 1011 54092 33362 94904 31273 4146 18594 29852 71685
 19 52162 53916 46369 58586 23216 14513 83149 98736 23495
 20 7056 97628 33787 9998 42698 6691 76988 13602 51851
 21 48663 91245 85828 14346 9172 30163 90229 4734 59193
 22 54164 58492 22421 74103 47070 25306 76468 26384 58151
 23 32639 32363 5597 24200 13363 38005 94342 28728 35806
 24 29334 27001 87637 87308 58731 256 45834 15398 46557
 25 2488 33062 28834 7351 19731 92420 60952 61280 50001
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Tabela A.4.3 Exemplo de amostragem proporcional da população 

 Subunidade População População  Áreas  Início aleatório e  Cálculos do intervalo 
 (ex., vilarejo,   cumulativa   selecionadas  intervalo de amostragem de amostragem
       aldeia)
 1 480 480  
 2 555 1035 1 718
 3 657 1692  
 4 489 2181 1 1976
 5 367 2548  
 6 456 3004  
 7 1299 4303 1 3234
 8 345 4648 1 4492
 9 333 4981  
 10 777 5758 1 5750
 11 888 6646  
 12 675 7321 1 7008
 13 324 7645  
 14 865 8510 1 8266
 15 567 9077  
 16 756 9833 1 9524
 17 1234 11067 1 10782
 18 3465 14532 2 12040
     13298
 19 567 15099 1 14556
 20 878 15977 1 15814
 21 898 16875  
 22 909 17784 1 17072
 23 345 18129  
 24 345 18474 1 18330
 25 556 19030  
 26 675 19705 1 19588
 27 564 20269  
 28 867 21136 1 20846
 29 933 22069  
 30 967 23036 1 22104

.../...

População total = 37741
Número total de áreas = 30

Intervalo de amostragem = 
1258 (37741/30)

Início aleatório = número 
aleatório entre 1 e 1.258 

Neste exemplo, 718 foi 
selecionado aleatoriamente 
como ponto de partida
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.../...

 Subunidade População População  Áreas  Início aleatório e  Cálculos do intervalo 
 (ex., vilarejo,   cumulativa   selecionadas  intervalo de amostragem de amostragem
       aldeia)
 31 876 23912 1 23362
 32 347 24259  
 33 879 25138 1 24620
 34 1266 26404 1 25878
 35 1244 27648 1 27136
 36 2134 29782 2 28394
     29652
 37 467 30249  
 38 234 30483  
 39 266 30749  
 40 188 30937 1 30910
 41 399 31336  
 42 789 32125  
 43 987 33112 1 32168
 44 867 33979 1 33426
 45 856 34835 1 34684
 46 745 35580  
 47 679 36259 1 35942
 48 346 36605  
 49 457 37062  
 50 679 37741 1 37200
    30 
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Seleção de domicílios de uma área ou subunidade
Após serem identifi cadas as 30 subunidades da área de estudo, a amostragem 

de um conglomerado de indivíduos de cada uma destas áreas é feita com o uso de 
enumeradores. Para esta fi nalidade, 30 indivíduos são selecionados de cada subunidade, 
resultando em uma amostra de 900 indivíduos para o inquérito. 

 Na seleção, todos os indivíduos devem ter uma chance igual de serem incluídos 
no estudo. Em termos práticos, usam-se métodos para selecionar aleatoriamente um 
“domicílio inicial”. São considerados na amostragem somente os domicílios que estão 
ocupados (que servem como residência, embora os habitantes possam estar fora). 

 O ideal é que os domicílios sejam selecionados aleatoriamente de uma lista de 
todos os domicílios na subunidade. Porém, como em geral isso não é possível porque esta 
lista raramente existe, uma opção alternativa é mapear todos os domicílios da subunidade 
e usar mapas com a numeração dos domicílios de outros programas (por exemplo, 
erradicação da poliomielite). Porém, é um processo caro criar mapas para a pesquisa e, 
nos inquéritos de cobertura da FL, recomenda-se usar outros métodos se não há mapas 
disponíveis. Se a subunidade selecionada for muito grande difi cultando a identifi cação 
do domicílio inicial, ela deve ser dividida ainda mais. Primeiro, divida a subunidade em 
áreas manejáveis com aproximadamente o mesmo número de domicílios e selecione um 
deles ao acaso. Então selecione o domicílio inicial desta área. 

 O mais importante é ter um sistema prático que permita selecionar o domicílio 
inicial aleatoriamente, sendo que todos os domicílios da área têm a mesma chance de 
serem selecionados. 

 Recomenda-se o uso dos seguintes métodos de seleção, por ordem de 
preferência:

 1)  Selecione aleatoriamente o domicílio inicial de uma lista dos domicílios na   
  subunidade. 

 2) Use um mapa que relacione todos os domicílios na subunidade para fazer a 
  seleção aleatória de um deles. O ideal é que o mapa seja atualizado em   
  colaboração com um residente da área que saiba das mudanças recentes. 

 3) Divida a subunidade em quadrantes com aproximadamente o mesmo número de 
  domicílios em cada um. Escolha um quadrante ao acaso e faça uma lista dos
  domicílios, selecionando um deles ao acaso. Se o quadrante ainda for muito 
  grande, o processo deve ser repetido, dividindo-se em um número menor de   
  áreas. 

 4) Partindo do centro aproximado da subunidade, escolha ao acaso uma direção 
  para percurso. Conte o número de domicílios entre o centro e a divisa da   
  subunidade e selecione aleatoriamente o domicílio inicial. 

 Uma descrição mais detalhada dos métodos para seleção aleatória do domicílio inicial 
é apresentada no Quadro A.4.2. 

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:64ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:64 22/04/2015   14:17:0622/04/2015   14:17:06



65ANEXOS 
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos 

Quadro A.4.2 Seleção aleatória do domicílio inicial

Selecione aleatoriamente o domicílio inicial da lista de todos os domicílios na subunidade. 

Nesta situação ideal mas pouco provável, faça a seleção aleatória de um domicílio da lista completa 
escolhendo um número ao acaso entre 1 e o número total de domicílios que constam da lista. Assim é 
definido o “domicílio inicial”. Partindo deste domicílio, faça a amostragem dos domicílios consecutivos como 
descrito no texto. 

Selecione aleatoriamente o domicílio inicial de um mapa de todos os domicílios na subunidade. O ideal é que 
o mapa seja atualizado em colaboração com um residente da área que saiba das mudanças recentes. 

Podem existir mapas de pesquisas recentes de demografia e saúde, campanhas nacionais de vacinação ou 
atividades do censo. O mapa pode servir para numerar todos os domicílios e relacioná-los. A partir desta 
listagem, é possível selecionar aleatoriamente um domicílio para servir como o domicílio inicial. Como 
é realizada a amostragem de domicílios consecutivos a partir do domicílio inicial, não importa se alguns 
domicílios não constarem na lista. Porém, se o mapa for bastante impreciso, ele não deve ser usado. 

Divida a subunidade em unidades menores como quadrantes e, após selecionar ao acaso um dos quadrantes, 
prepare uma lista de domicílios da unidade menor e selecione aleatoriamente o domicílio inicial. 

Passo 1. Identifique um ponto central dentro da subunidade consultando um líder local. 

Passo 2. Divida visualmente a subunidade em um número menor de unidades (como quadrantes), cada um 
com aproximadamente o mesmo número de domicílios. 

Passo 3. Selecione aleatoriamente uma dessas unidades menores para amostragem domiciliar. 

Passo 4. Numere todos os domicílios na unidade menor selecionada e, escolhendo ao acaso um número 
entre 1 e o número total de domicílios, selecione o domicílio inicial. Se a unidade menor ou quadrante ainda 
for grande demais para que se possa numerar todos os domicílios, ela pode ser novamente dividida em áreas 
menores com aproximadamente o mesmo número de domicílios, repetindo-se o processo até que se consiga 
selecionar aleatoriamente o domicílio inicial. 

Escolha ao acaso uma direção para percurso e, após contar todos os domicílios nesta direção, selecione 
aleatoriamente o domicílio inicial. 

Passo 1. Identifique um ponto central dentro da subunidade consultando um líder local. 

Passo 2. Gire uma caneta ou garrafa para escolher ao acaso uma direção para percurso a partir do ponto 
central. Se não há domicílios nesta direção, mude a direção no sentido horário até encontrar um domicílio. 
Esta será a nova direção. 

Passo 3. Numere todos os domicílios que estão na linha do percurso nesta direção partindo do ponto central 
e terminando na divisa da área ou subunidade. É importante seguir da maneira mais fiel possível a linha 
traçada para o o percurso. 

Passo 4. Escolha ao acaso um número entre 1 e o número total de domicílios encontrados ao longo da 
direção do percurso e use-o como o domicílio inicial.
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Seleção de indivíduos dentro da área ou subunidade
Após ter sido selecionado o domicílio inicial, é feita a coleta de dados de todos 

os indivíduos neste domicílio. O passo seguinte é selecionar o domicílio mais próximo 
e fazer a coleta de dados de todos os indivíduos neste domicílio. Este processo deve 
prosseguir até serem coletados dados de 30 indivíduos. Se o número de indivíduos no 
último domicílio visitado for maior que o necessário para alcançar o total de 30, coletam-
se os dados de todos os indivíduos do domicílio fi nal, resultando em uma amostra de 
mais de 30 para este conglomerado em particular. 

 Após completar a pesquisa no domicílio inicial, para selecionar o domicílio 
seguinte, escolha o que tiver a entrada mais próxima do domicílio inicial. Continue 
selecionando os outros domicílios desta maneira (excluindo os que já foram visitados) até 
serem visitados domicílios sufi cientes para a amostragem de 30 indivíduos. 

 Existem várias defi nições e critérios para a seleção de indivíduos dentro dos 
domicílios. As seguintes linhas básicas devem ser adotadas:

 
 • Todos os indivíduos que residiam no domicílio durante o último TC são 

relacionados. A lista deve incluir os indivíduos que talvez não fossem elegíveis 
para o TC (como gestantes), os que atualmente não residem no domicílio e os que 
não estavam presentes. As respostas desta lista são tabuladas. 

• O ideal é que cada indivíduo responda por si próprio. Os pais ou cuidadores 
podem responder pelas crianças pequenas. Se um residente do domicílio estiver 
ausente, um familiar pode fornecer as informações referentes a esta pessoa se o 
recenseador julgar que as respostas dadas provavelmente estejam corretas. 

• Deve ser perguntado se a pessoa foi tratada com medicamentos antifi lariose 
ou não, e neste caso, se foi porque ela Não tinha sido considerada elegível para 
tratamento. Para os não-elegíveis, anote o motivo (por exemplo, idade, gravidez 
ou doença). Para aqueles considerados elegíveis mas não receberam a dose, 
anote o motivo por não terem recebido a dose do medicamento (como recusa, 
desconhecimento sobre o TC ou outros obstáculos tais como ter conhecimento do 
TC mas estar no campo, em viagem ou no trabalho). 

• Tomar nota dos indivíduos relacionados para os quais não há informações, mas 
eles não são incluídos na amostra geral. 

• As perguntas opcionais são feitas a um entrevistado por domicílio. 
• A amostra total deve incluir 900 indivíduos com informações disponíveis. 

O inquérito de cobertura tem o propósito de captar dados de uma amostra de 30 
indivíduos para cada área ou subunidade, e não de uma amostra de um número fi xo de 
domicílios em cada área. Assim, o número total de domicílios visitados dependerá do 
número de indivíduos nos domicílios. Se o número médio de ocupantes for alto, menos 
domicílios serão visitados.
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Análise 

A recomendação atual para a notifi cação da cobertura epidemiológica de 
medicamentos é informar o número total de indivíduos que receberam dose de medicamento 
dividido pela população total das áreas endêmicas. No entanto, nos inquéritos de cobertura, 
a estimativa da cobertura é baseada no número total de indivíduos que informaram terem 
recebido dose de medicamento no último TC dividido pelo número total de indivíduos para os 
quais existem informações, que residiam nos domicílios amostrados à época do último TC. 

 A análise básica do inquérito de cobertura é simples e pode ser feita manualmente. 
Os dados coletados com o modelo de fi cha para coleta de dados, que se encontra no Apêndice 
deste Anexo, podem ser tabulados em uma tabela contendo informações básicas de cada um 
dos 30 indivíduos amostrados de cada área, e uma tabela de resumo para todas as áreas pode 
ser facilmente criada. Assim é possível determinar o número total de indivíduos pesquisados e 
o número total que informou ter recebido uma dose de medicamento no TC mais recente. 

 Nesta análise, o numerador para cobertura é o número total de indivíduos que 
informaram ter recebido a dose de medicamento no TC mais recente e o denominador é o 
número total de indivíduos para os quais existem dados disponíveis, tanto os que receberam 
como os que não receberam a dose. Além disso, convém incluir na análise: 

• a proporção da amostra total para a qual não havia dados disponíveis; 
• a proporção da amostra para a qual havia informações disponíveis e foi considerada 

não-elegível e os motivos para estes indivíduos não serem considerados elegíveis
• a proporção da amostra para a qual havia informações disponíveis que era elegível e 

recusou o tratamento, e
• a proporção da amostra para a qual havia informações disponíveis e que era elegível 

mas que não recebeu a dose porque estes indivíduos não tinham conhecimento do TC

Neste método de amostragem, não é estatisticamente válido defi nir a cobertura para 
uma determinada área ou subunidade da qual o conglomerado de indivíduos foi selecionado, 
ou comparar a cobertura entre essas áreas. Porém, pode-se avaliar a cobertura para domínios 
distintos dentro da amostra geral de 900 indivíduos para verifi car se existem diferenças 
evidentes, como, entre homens e mulheres ou entre adultos e crianças. 

 A interpretação deve ser feita com cautela, pois a amostra menor para esses 
estratos torna o intervalo de confi ança maior, sendo mais difícil determinar as diferenças 
estatisticamente válidas entre os estratos. 

 Os dados podem ser inseridos em uma planilha ou base de dados para facilitar 
subanálises e gerir os dados dos diversos inquéritos de cobertura realizados ao longo do 
tempo. Caso sejam  feitas perguntas adicionais aos indivíduos do domicílio, por exemplo 
sobre seus conhecimentos, entendimento, comportamento ou prática, deve-se fazer registros 
computadorizados, pois pode ser de grande utilidade avaliar a evolução destas informações 
com o tempo. 
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Parte I: Modelo para questionário

      AUSENTES/ 
  NOME SEXO IDADE CADA MEMBRO DO DOMICÍLIO TOMOU OS MEDICAMENTOS?  SEM  
      DADOS 
 
 

 1
 2
 3
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 
 16   

 Sim Não Motivo da não-elegibilidade Elegível Motivo para não tomar a dose
  Raison ?  I = idade/peso porém não  R = recusa
   G = grávido 

tomou a dose
  D = desconhecia TC

   D = doença grave ou  T = no trabalho, viagem
           hipersensibilidade  

Apêndice

Data dd/mm/aaaa   Nome de entrevistador __________________
Subunidade _________ |__|__|     Domicílio no° ______________________
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Parte II: Perguntas opcionais a serem feitas a um entrevistado principal em cada 
domicílio

1) Como você fi cou sabendo sobre o TC? (Assinale todas as respostas espontâneas.) 
  Ficou sabendo por um amigo ou vizinho
  Ouviu falar a respeito no rádio
  Ouviu falar a respeito na TV
  Viu um cartaz ou folheto
  Ficou sabendo por um profi ssional da saúde

2) O que você sabe sobre a fi lariose linfática? (Assinale todas as respostas 
espontâneas.)  
  É transmitida por mosquitos
  Causa “elefantíase” 
  Causa hidrocele 
  Pode ser prevenida

3) Tem alguém que reside no seu domicílio com hidrocele? (Use termos locais quando 
possível.) ? 
  Sim
  Não 

4) Em caso afi rmativo, a pessoa recebeu algum tratamento? 
  Sim
  Não
  Descreva o tratamento:  ____________________________________________
______________________________________________________________________

5) Tem alguém que reside no seu domicílio, com linfedema? (Use termos locais quando 
possível.) ? 
  Sim 
  Não 

6) Em caso afi rmativo, a pessoa recebeu algum tratamento?
  Sim
  Não
Descreva o tratamento: __________________________________________________
____________________________________________________________________

7) (Para os que participaram do TC)  Por que você participou do último TC?  
  Foi orientado por um profi ssional de saúde, campanha de rádio ou televisão
  Por preocupação com a doença
  Por preocupado com a transmissão
  Para prevenir a transmissão às crianças

ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:69ME_MDA_Ichimorik_inside_2011_portuguese_2013.indd   Sec1:69 22/04/2015   14:17:0722/04/2015   14:17:07



70 ANEXOS
PMEFL : Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos

8) O que lhe agradou em relação ao TC? 
  Facilidade de chegar ao ponto de distribuição
  Distribuição casa a casa (se for o caso)
  Distribuidores experientes 
  Pouca espera para receber os medicamentos
  Recebeu outras informações ou serviços 

9) O que não lhe agradou em relação ao TC?
  Ponto de distribuição em área muito distante
  Não havia medicamentos em estoque ou o estoque acabou
  Distribuidores pouco amigáveis 
  Consumiu tempo demais
  Os outros membros da minha família não receberam a dose de medicamento
  Efeitos colaterais dos medicamentos 
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Considerando o tempo necessário para coletar os dados preliminares, deve-se 
planejar o delineamento do estudo, informar as escolas e/ou comunidades selecionadas 
para o inquérito, preparar a logística e organizar as equipes de campo. Recomenda-se 
muito que as seguintes tarefas sejam realizadas com várias semanas de antecedência da 
data de início da pesquisa. 

Seleção das áreas e indivíduos para inclusão no inquérito

Seleção aleatória das áreas
Uma lista numerada de todas as escolas de ensino fundamental (para inquéritos 

em escolas) ou SCs (para inquéritos na comunidade) na EU deve ser preparada com 
antecedência pela coordenação do programa no país. Para melhor distribuição geográfi ca da 
EU, a lista de escolas ou SCs deve ser numerada por proximidade geográfi ca, não por ordem 
alfabética. A ferramenta survey sample builder (http://www.ntdsupport.org/resources/) é então 
usada para gerar aleatoriamente números que corresponderão às escolas/SCs na lista a ser 
selecionada para o estudo.

 • Na amostragem sistemática, todas as escolas/SCs da lista serão selecionadas.
 • No inquérito com amostragem por conglomerados, no mínimo 30 escolas/SCs   
  serão selecionadas.

Seleção aleatória de escolares/domicílios 
A ferramenta survey sample builder permite calcular uma fração de amostragem, 

que é a proporção de crianças a serem pesquisadas por escola (para inquéritos em 
escolas) ou domicílios a serem pesquisados por SC (para inquéritos na comunidade). Ela 
também permite calcular o intervalo amostral (o inverso da fração de amostragem) e um 
ponto de partida aleatório no intervalo amostral para gerar duas listas numeradas (A e B) 
a fi m de facilitar a seleção dos escolares e domicílios. Depois de decidida a ordem na qual 
os escolares ou domicílios serão selecionados em cada escola ou SC, a equipe do inquérito 
seleciona aleatoriamente a Lista A ou Lista B. As mesmas listas são usadas em todo o 
inquérito. 

 Se o ponto de partida aleatório em uma lista for 2,2 e o intervalo de amostragem 
for 2,5, a primeira criança/domicílio selecionado será o no 3, seguido do no 5 (2,2 + [1 x 
2,5]), no 8 (2,2 + [2 x 2,5]), no 10 (2,2 + [3 x 2,5]) e no 13 (2,2 + [4 x 2,5]). Observe que 
todos os valores selecionados são arredondados para o próximo número inteiro, mas 
todas as casas decimais são usadas no próprio cálculo. Se o intervalo de amostragem é 
igual a 1, todas as crianças/domicílios nas escolas/comunidades serão pesquisadas e, 
assim, não é necessário preparar listas numeradas. 

 O número inicial na Lista B é igual ao intervalo de amostragem menos 
o número inicial na Lista A. O uso de ambas as listas contribui para o controle do 
tamanho da amostra, pois o número de partida usado nas escolas ou SCs não será 
coincidentemente nem alto nem baixo dentro do intervalo amostral.

Anexo 5. Protocolo detalhado do inquérito 
para avaliação da transmissão 
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Ausentes
Para representar os ausentes nas escolas/domicílios selecionados ou a recusa de 

participar, a ferramenta survey sample builder permite ao usuário inserir uma taxa prevista 
de ausentes. Esta taxa varia por país, demografi a da EU e cronograma do estudo. Nos 
inquéritos em escolas, recomenda-se que a coordenação do programa consulte professores 
e funcionários do ministério da Educação antes do estudo para estimar a taxa prevista de 
ausentes, excluindo-se as crianças não matriculadas. O inquérito deve ser realizado em uma 
época em que se prevê baixo absenteísmo, ou seja, no início do semestre escolar. Se a taxa 
de ausência não for conhecida, ela pode ser estimada com a visita a algumas escolas. 

 Com base na taxa prevista de ausentes, a ferramenta survey sample builder 
automaticamente adiciona mais conglomerados (escolas ou SCs) e recalcula o intervalo de 
amostragem conforme o caso. Todos os conglomerados e indivíduos selecionados desta 
seleção original devem ser amostrados independentemente de ter sido atingido o tamanho 
da amostra pretendido.

Ajustes de tamanho da amostra
Se o inquérito já estiver em andamento e fi car evidente que não será possível 

atingir o tamanho da amostra pretendido com os conglomerados selecionados, um 
número adicional de conglomerados pode ser selecionado do conjunto de conglomerados 
restantes após a seleção original. Pode-se também selecionar um número maior de 
conglomerados antes do início do inquérito para serem usados somente se necessário. 

 É importante que os conglomerados adicionais sejam pesquisados somente 
depois de concluído o inquérito dos conglomerados originais, um a um, até que se atinja 
o tamanho da amostra pretendido. Não é necessário fazer a amostragem de todos os 
conglomerados adicionais se o tamanho pretendido da amostra foi atingido. Porém, neste 
caso, eles devem ser pesquisados segundo a ordem da seleção aleatória. 

 Se o tamanho da amostra pretendido não foi atingido ao término do inquérito, 
e não for viável fazer a amostragem de conglomerados adicionais, deve-se estabelecer 
um novo limite crítico de corte. Consulte as Tabelas 1 e 2 do Manual for Survey Planners 
(aqui reproduzido em formato mais simples como Tabelas A.5.1 e A.5.2) para determinar 
o novo limite crítico de corte correspondente ao tamanho efetivo da amostra. 

Seleção de áreas e indivíduos para inclusão no inquérito

Nos países onde W. bancroft i e Brugia spp. são endêmicas (como a Indonésia) 
e é possível dividir a EU segundo os parasitas predominantes, testes de TIC devem ser 
realizados na área de W. bancroft i e testes Brugia Rapid™ na área de Brugia spp. Assim, as 
áreas passam a ser consideradas como EUs separadas e os inquéritos são realizados para 
cada área. 

 Nas áreas onde ocorre sobreposição dos parasitas, não sendo possível distinguir 
facilmente e dividir geografi camente a predominância de W. bancroft i ou Brugia spp., é 
preciso realizar tanto testes de TIC como testes Brugia Rapid™ em toda a população do 
estudo. O delineamento e o tamanho da amostra do estudo não são modifi cados, exceto 
que cada criança fará os dois testes. O número de testes de TIC e Brugia Rapid™ positivos 
serão analisados em separado (ou seja, não serão agregados) em relação ao limite crítico 
de corte.
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Tabela A.5.1 Intervalos de amostragem, tamanhos de amostra e valores críticos para inquéritos de avaliação da transmissão e pesquisas 
de vigilância pós TC em áreas de Anopheles ou Culex 

 População  Amostra  Tamanho por  Valor crítico de  Tamanho da   Número de conglomerados se  Valor crítico de 
 de estudo1,2 obtida do    amostragem corte da  amostra para o inquérito com amostragem   corte do 
   intervalo sistemática amostragem  delineamento por  por conglomerados delineamento por
   amostral (n) sistemática (d) conglomerados3   conglomerados
       (n-conglomerado)   (n-conglomerado)
      em escolas  domiciliar          
 <400 1,0  N Primeiro número NA NA NA NA
  (censo)  inteiro <0,02N4

 400 1,4 284 3 
 600 1,6 365 4 
 800 1,8 438 5 
 1000 1,9 506 6 759   9
 1200 2,3 520 6 780   9
 1400 2,6 530 6 795   9
 1600 2,6 594 7 891   11
 2000 3,3 606 7 909   11
 2400 3,9 614 7 1228   14
 2800 4,1 678 8 1356   16
 3200 4,6 684 8 1368   16
 3600 5,2 688 8 1376   16
 4000 5,8 690 8 1380   16
 5000 7,1 696 8 1392   16
 6000 7,8 762 9 1524   18
 8000 10,4 766 9 1532   18
 10 000 12,9 770 9 1540   18
 14 000 18,0 774 9 1548   18
 18 000 23,2 776 9 1552   18
 24 000 30,8 778 9 1556   18
 30 000 38,5 778 9 1556   18
 40 000 47,5 842 10 1684   20
 50 000 59,3 842 10 1684   20
 ≥50 000 Calculer5 846 10 1692   20

1  Refere-se a qualquer que sejaa população pesquisada, por exemplo crianças do primeiro e segundo ano escolar ou crianças com idade de 6–7 anos na comunidade.
2 Para tamanho populacional entre dois Ns adjacentes na tabela, deve-se usar a fração de amostragem e d ou d_conglomerado para o N menor. 
3 No delineamento por conglomerados, os supostos efeitos de delineamento são 1,5 se o tamanho populacional for <5000 e 2.0 se o tamanho populacional for ≥5000.
4 Por exemplo, há um total de 300 crianças do primeiro e segundo ano na EU. Todas são testadas e 8 apresentam antigenemia. A EU não será aprovada no TAS porque a proporção de  
 crianças testada com antigenemia é de 1,0%, não <1,0%. Neste caso, 0,01 x N = 0,01 x 800 = 8. d (primeiro número inteiro <8 = 7.
5 Divida o tamanho da população de estudo por 1540, arredondando para baixo para a casa decimal mais próxima. Por exemplo, se o tamanho da população de estudo for 70.000, o   
 intervalo de amostragem é 70.000/846 = 82.74, arredondado abaixo a 82.7.

Não se recomenda amostragem por conglomerados. Use amostragem 
sistemática e os valores correspondentes de  ‘n’  e  ’d’

Divida o 
tamanho da 
amostra para o 
delineamento 
por 
conglomerados 
pelo número 
médio de 
crianças por 
escola no ano 
em estudo e 
arredonde 
para o próximo 
número inteiro. 
Se este número 
for <30, então 
o número de 
conglomerados 
é 30. 

Divida o 
tamanho da 
amostra para o 
delineamento 
por 
conglomerados 
pelo número 
médio estimado 
de crianças por 
AE e arredonde 
para o próximo 
número inteiro. 
Se este número 
for <30, então 
o número de 
conglomerados 
é 30.
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Tabela A.5.2 Intervalos de amostragem, tamanhos de amostra e valores críticos para inquéritos de avaliação da transmissão e pesquisas 
de vigilância pós-TCem áreas de Aedes

 População  Amostra  Tamanho por  Valor crítico de  Tamanho da   Número de conglomerados se  Valor crítico de 
 de estudo1,2 obtida do    amostragem corte da  amostra para o inquérito com amostragem   corte do 
   intervalo sistemática amostragem  delineamento por  por conglomerados delineamento por
   amostral (n) sistemática (d) conglomerados3   conglomerados
       (n-conglomerado)   (n-conglomerado)
      em escolas  domiciliar          
 <1000  1,0  N  Primeiro número NA NA NA NA
    inteiro <0,02N4

 1.000  1,4  704  4  
 1.200  1,6  730  4  
 1.400  1,6  854  5     
 1.600  1,8  876  5     
 1.800  2,0  896  5  1.344    8 
 2.000  1,9  1.014  6  1.521    9 
 2.400  2,3  1.042  6  1.563    9 
 2.800  2,3  1.172  7  1.758    11 
 3.200  2,6  1.188  7  1.782    11 
 4.000  3,2  1.214  7  1.821    11 
 5.000  3,7  1.350  8  2.700    16 
 6.000  4,4  1.364  8  2.728    16 
 7.000  5,0  1.376  8  2.752    16 
 8.000  5,7  1.384  8  2.768    16 
 9.000  5,9  1.510  9  3.020    18 
 10.000  6,6  1.516  9  3.032    18 
 12.000  7,8  1.524  9  3.048    18 
 14.000  9,1  1.530  9  3.060    18 
 16.000  10,4  1.536  9  3.072    18 
 ≥18.000  Calcular5  1.540  9  3.080    18 
1 Refere-se a qualquer que sejaa população pesquisada, por exemplo crianças do primeiro e segundo ano escolar ou crianças com idade de 6–7 anos na comunidade.
2 Para tamanho populacional entre dois Ns adjacentes na tabela, deve-se usar a fração de amostragem e d ou d_conglomerado para o N menor
3 No delineamento por conglomerados, os supostos efeitos de delineamento são 1,5 se o tamanho populacional for <5000 e 2.0 se o tamanho populacional for ≥5000.
4 Por exemplo, há um total de 300 crianças do primeiro e segundo ano na EU. Todas são testadas e 8 apresentam antigenemia. A EU não será aprovada no TAS porque a proporção de  
 crianças testada com antigenemia é de 1,0%, não <1,0%. Neste caso, 0,01 x N = 0,01 x 800 = 8. d (primeiro número inteiro <8 = 7.
5 Divida o tamanho da população de estudo por 1540, arredondando para baixo para a casa decimal mais próxima. Por exemplo, se o tamanho da população de estudo for 20.000, o   
 intervalo de amostragem é 20.000/1.540 = 12,99, arredondado abaixo a 12,9..

     Não se recomenda amostragem por conglomerados. Use 
 amostragem sistemática e os valores correspondentes de ‘n’  e  ’d’

Divida o 
tamanho da 
amostra para o 
delineamento 
por 
conglomerados 
pelo número 
médio de 
crianças por 
escola no ano 
em estudo e 
arredonde 
para o próximo 
número inteiro. 
Se este número 
for <30, então 
o número de 
conglomerados 
é 30. 

 Divida o 
tamanho da 
amostra para o 
delineamento 
por 
conglomerados 
pelo número 
médio estimado 
de crianças por 
AE e arredonde 
para o próximo 
número inteiro. 
Se este número 
for <30, então 
o número de 
conglomerados 
é 30.
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Pessoal

A equipe de campo para o inquérito deve ser formada por pelo menos três 
integrantes: um responsável pelo cadastro das crianças e controle dos materiais, um 
fl ebotomista e preparador do teste e um examinador para leitura dos testes. Recomenda-
se, no mínimo, três a quatro equipes de campo, mas isso pode variar dependendo do 
tamanho da EU e número de conglomerados a serem pesquisados. 

 Além disso, se for feita a coleta eletrônica dos dados do estudo, um integrante 
de cada equipe deve ser responsável por recolher e carregar os aparelhos todos os dias. 
Uma pessoa também deve ser escolhida entre todas as equipes (não por equipe) para ser o 
“administrador dos sistemas” com a responsabilidade de sincronizar e distribuir os dados 
coletados por cada equipe de campo. 

 É fundamental que a coordenação do programa organize as equipes e defi na e 
designe de antemão as funções do trabalho em campo. Recomenda-se que seja realizado 
um curso de treinamento de vários dias sobre delineamento de estudo, procedimentos 
para coleta de amostras de sangue e leitura dos testes diagnósticos. Acessórios para 
diagnóstico para testes de TIC ou Brugia Rapid™ são distribuídos e devem ser incluídos 
como parte do material na preparação para o inquérito. 

Coleta e teste das amostras 

As seguintes orientações gerais devem ser seguidas para organizar as escolas 
e comunidades para a coleta de dados demográfi cos, amostras de sangue e realização 
dos testes diagnósticos. No entanto, cada programa nacional deve decidir o método 
mais apropriado para o país com base no contexto prático do local, sem comprometer a 
integridade estatística do delineamento do estudo. O método escolhido deve ser aplicado 
de maneira semelhante em todos os conglomerados da EU. 

Inquéritos nas escolas 
 i.  A equipe de campo se deslocará para a escola designada. Ao chegar lá, com a 
ajuda dos funcionários, professores, diretores da escola, deve reunir todas as crianças 
do primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Se nem todas as crianças serão 
pesquisadas (ou seja, intervalo de amostragem >1,0), elas devem ser organizadas em 
sequência para serem contadas. 

• A equipe também deve registrar o número total de crianças do primeiro e 
segundo ano do ensino fundamental de cada escola presentes e ausentes no 
dia do inquérito. Esses dados devem ser comparados com o número previsto 
de matriculados e taxa de ausência preestabelecida para verifi car se serão 
necessários conglomerados adicionais no decurso do estudo. .  

ii. O líder da equipe sorteará, usando uma moeda (na base do ‘cara ou coroa’) se será 
usada a Lista A ou a Lista B. 

iii. As crianças são selecionadas segundo os números da Lista escolhida. A seleção 
das crianças deve prosseguir até que o número seguinte da Lista seja maior que o 
número total de crianças do primeiro e segundo ano do ensino fundamental da 
escola. 

iv. A equipe deve proceder com a coleta de dados demográfi cos e amostras de sangue 
das crianças selecionadas. Nos inquéritos em escolas, podem ser realizados testes 
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de TIC e Brugia Rapid™ com tubos capilares ou micropipetadores e a leitura 
em campo. Se a leitura for feita à tarde ou à noite, é essencial ter uma fonte de 
iluminação adequada para garantir resultados precisos. 

v. Todos os casos positivos ao TIC e Brugia Rapid™ devem ser tratados. Se convier, 
a coordenação do programa pode também realizar teste para detecção de 
microfi laremia de acompanhamento no período noturno nos horários de pico de 
circulação máxima das microfi lárias. Nesta ocasião, deve-se comprovar a situação 
de residência para verifi car se houve um fl uxo de migração considerável na área 
que poderia ter impacto nas rondas de TC. Um indivíduo não residente poderia 
ser defi nido como sendo uma pessoa que mora na área há menos de um ano. 

vi. Os passos devem ser repetidos para cada escola selecionada e para escolas 
adicionais, se necessário para atingir o tamanho da amostra pretendido. 

vii. Mesmo se o número de testes positivos ultrapassar o limite crítico de corte, a 
equipe deve continuar coletando os dados de todos na amostra.

Inquéritos na comunidade (domicílio)
i.  Em cada SC selecionada (comunidade), os líderes de equipe devem trabalhar com 

funcionários/agentes comunitários de saúde da localidade para verifi car o número 
de domicílios estimados na SC e traçar um percurso a pé para ir de domicílio em 
domicílio. Mapas pré-existentes da SC podem ser adquiridos do departamento de 
censo e são úteis neste trabalho. A comunidade deve ser conscientizada a respeito 
do estudo antes da data efetiva de coleta de amostras. 

ii. A equipe seguirá o percurso escolhido, numerando cada domicílio. Com base 
na lista selecionada no ‘cara ou coroa’ (lista A ou B), será feita a amostragem de 
crianças com idade de 6–7 anos em cada domicílio selecionado para o inquérito. 
Se não houver crianças de 6–7 anos no domicílio selecionado, a equipe deve 
seguir para o próximo domicílio numerado da lista. A equipe prosseguirá com 
a seleção e a amostragem até que o número seguinte da lista seja maior que o 
número total de domicílios na SC. 

a.  A equipe também deve registrar as crianças ausentes de cada domicílio na 
coleta dos dados. Deve-se procurar ao máximo fazer o seguimento posterior 
dos ausentes, mas dentro de um cronograma razoável para concluir o estudo. 
O número restante de ausentes e o número total de crianças pesquisadas 
por SC devem ser registrados e comparados com a taxa de ausência 
preestabelecida e tamanho esperado da população de crianças de 6–7 anos, a 
fi m de avaliar se serão necessários conglomerados adicionais no decurso do 
estudo.

 
b. Um “grupo de mapeamento” pode ser designado para numerar e marcar os 

domicílios selecionados em preparo ao trabalho da equipe de campo.
 
c. Ou, em vez de ir de domicílio em domicílio, os líderes da localidade podem 

preparar com antecedência uma lista de crianças com idade de 6–7 anos na SC 
e providenciar para que se reúnam em um local central em determinada data. 
A equipe de campo selecionaria deste grupo as crianças para amostragem 
segundo as listas numeradas, de modo semelhante ao processo usado nos 
inquéritos em escolas. 
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iii.  A equipe deve prosseguir com a coleta de dados demográfi cos e amostras 
de sangue de todas as crianças com idade de 6–7 anos em cada domicílio 
selecionado. Nos inquéritos na comunidade, recomenda-se primeiro coletar 
as amostras de sangue em tubos de EDTA e depois realizar os testes de TIC ou 
Brugia Rapid™ em um laboratório ou outro local sob condições controladas. 
Esta estratégia reduz o tempo de espera entre a coleta das amostras devido aos 
deslocamentos dos agentes de domicílio em domicílio, e diminui a chance de erro 
de leitura do cartão. 

iv. Todos os casos positivos na TIC e Brugia Rapid™ devem ser tratados. Se convier, 
a coordenação do programa pode também realizar teste para detecção de 
microfi laremia de acompanhamento no período noturno nos horários de pico de 
circulação máxima das microfi lárias. Nesta ocasião, deve-se comprovar a situação 
de residência para verifi car se houve um fl uxo de migração considerável na área 
que poderia ter impacto nas rondas de TC. Um indivíduo não residente poderia 
ser defi nido como sendo uma pessoa que mora na área há menos de um ano. 

v. Os passos devem ser repetidos para cada SC selecionada e para SCs adicionais, se 
necessário para atingir o tamanho da amostra pretendido. 

vi. Mesmo se o número de testes positivos ultrapassar o limite crítico de corte, a 
equipe deve continuar coletando os dados de todos na amostra. 

Algoritmo para seguimento de casos positivos ao teste de TIC Brugia Rapid™ noTAS

Resultado de teste 
positivo

Se a exposição 
provavelmente ocorreu 

em outro lugar

Determinar 
transmissão 
secundaria

Investigar histórica de exposição 
filárias

Se for provável a 
exposição local

Iniciar avalição de 
foco

Realizar teste TIC (BmR1) e Mf da 
familia e vizinhos

Se outros positivos forem 
encontrados, ampliar para 
inquérito da comunidade

Se todos são negativos,a 
probabilidade des trasmissão é 

baixa
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Gerenciamento dos dados 

Todos os dados demográfi cos, de amostras, testes e resultados devem ser coletados 
e registrados em um sistema adequado de manejo de dados.  

Análise de dados 

Os limite críticos de corte são usados para determinar se o nível da infecção foi 
reduzido a um nível em que a transmissão provavelmente não é mais sustentável. Se o 
inquérito se baseou em dados de censo, a prevalência geral de antigenemia (anticorpos 
para áreas de Brugia spp.) será calculada para direcionar a avaliação da transmissão. 
Outras análises espaciais ou estudos de comparação de diversos locais podem ser 
realizados para enriquecer os resultados do estudo. 

 Incentiva-se a coordenação do programa a realizar inquéritos para o 
monitoramento da prevalência de infecção por microfi lárias nas comunidades com 
crianças positivas para antígenos-anticorpos se houver recursos. O monitoramento 
fornece mais subsídios para avaliar o potencial de transmissão residual. 
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Preventive Chemotherapy and Transmission Control (PCT)
Department of Control of Neglected Tropical Diseases (NTD) 
World Health Organization
20, Avenue Appia
1211 Geneva 27, Switzerland

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

Monitoramento efetivo, avaliação epidemiológica e análise subsequente são necessários para 
atingir o objetivo de interromper a transmissão da FL. Este manual foi elaborado para oferecer 
aos programas nacionais de eliminação da fi lariose informação de qualidade sobre metodologias 
e procedimentos para (i) monitoramento dos TCs, (ii) avaliação adequada quando ocorreu 
redução da infecção a níveis em que a transmissão provavelmente não é mais sustentável, (iii) 
implementação de vigilância adequada após a interrupção dos TCs  para estabelecer se está 
ocorrendo recrudescência e (iv) medidas para comprovação da ausência de transmissão. 

A primeira edição deste manual foi publicada em 2005. Em 2010, o GATE-DTN recomendou à 
OMS que fi zesse uma revisão da versão anterior de 2005 de forma que os programas nacionais 
pudessem ter acesso a metodologias mais simples e viáveis para monitoramento, avaliação 
epidemiológica e análise subsequente visando-se atingir a meta global de eliminar a FL até 
2020. Esta versão revista oferece um panorama mais completo dos aspectos epidemiológicos 
da doença, experiência de campo e pesquisas operacionais em monitoramento e avaliação das 
atividades para eliminar a FL. 
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