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ABREVIATURAS

AMM: Administração em massa de medicamentos

DIN: Doenças infecciosas negligenciadas

GTMP: Projeto Global de Mapeamento do Tracoma (do inglês, Global Trachoma Mapping 
Project) 

HTSs: Helmintíases transmitidas pelo contato com o solo (ou geohelmintíases)

OMS: Organização Mundial da Saúde

OPAS: Organização Pan-Americana da Saúde

SAFE: Cirurgia, tratamento antibiótico, higiene facial e melhoria ambiental (do inglês, 
Surgery, Antibiotics, Facial cleanliness and Environmental improvement)

TF: Tracoma folicular

TS: Cicatrização tracomatosa (do inglês, trachomatous scarring)

TT: Triquíase tracomatosa

UNICEF: Fundo das Nações Unidas para a Infância

USAID: Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional

WASH: Água, saneamento e higiene (do inglês, Water, Sanitation and Hygiene)
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GLOSSÁRIO

Administração em massa de medicamentos 
(AMM): Em saúde pública, trata-se de uma 
intervenção na qual são administrados 
medicamentos periodicamente a toda a população 
em risco de sofrer uma doença infecciosa 
negligenciada em uma área geográfica específica, 
independentemente do estado individual de 
infecção (1).

Eliminação de uma doença como um problema 
de saúde pública: Termo utilizado quando 
os objetivos de controle de uma doença são 
alcançados, de uma maneira que possa levar à 
redução da transmissão e da carga da doença. 
Quando as metas são alcançadas, uma doença ou 
incapacidade específica pode deixar de ser um 
problema de importância para a saúde pública ou 
até mesmo alcançar incidência zero, levando à sua 
eliminação (2).

Doenças infecciosas negligenciadas (DIN): 
Trata-se de um grupo de doenças causadas por 
parasitas, vírus e bactérias para as quais foram 
recomendadas medidas de controle e eliminação 
integrais e intersetoriais. Estas doenças são 
consideradas negligenciadas porque a sua 
ocorrência e persistência estão associadas às 
condições sociais e econômicas das comunidades, 
incluindo pobreza e falta de acesso a serviços 
básicos, ou à existência de serviços insuficientes.

Estratégia SAFE (cirurgia, antibióticos, higiene 
facial e melhoria ambiental; do inglês, Surgery, 
Antibiotics, Facial cleanliness and Environmental 
improvement): Uma estratégia recomendada 
pela OMS para a eliminação do tracoma como um 
problema de saúde pública. Consiste num conjunto 
de ações que inclui a cirurgia para pessoas com 
triquíase tracomatosa, tratamento antibiótico para 
as populações de áreas onde o tracoma é endêmico 
e higiene facial e melhoria ambiental para reduzir a 
transmissão da doença (3).

Estratégia WASH (água, saneamento e higiene; 
do inglês, Water, Sanitation and Hygiene): Uma 
estratégia recomendada pela OMS e pela UNICEF 
que serve como referencial para orientar ações 
integradas para melhorar o fornecimento de água 
potável, o saneamento e a higiene (4).

Helmintíases transmitidas pelo contato com o 
solo (HTS) ou geohelmintíases: São parasitoses 
adquiridas pelo contato com o solo contaminado. 
Este documento faz referência específica às 
helmintíases por ancilóstomos (Necator americanus 
e Ancylostoma duodenale), Ascaris lumbricoides e 
Trichuris trichiura (5).
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RESUMO

A Quinta Reunião Regional de Gestores dos Programas Nacionais para a Eliminação do Tracoma como um 
Problema de Saúde Pública nas Américas reuniu colaboradores, parceiros estratégicos e representantes dos 
países que estão realizando atividades de controle e eliminação do tracoma na Região: Brasil, Colômbia, 
Guatemala, México, Paraguai, Peru e Venezuela. O Paraguai e a República Bolivariana da Venezuela estão 
documentando a situação epidemiológica do tracoma através da realização de avaliações rápidas em 
áreas vulneráveis e zonas com focos ativos da doença em áreas de fronteira com o Brasil e a Colômbia. A 
Guatemala concluiu a pesquisa de avaliação de impacto após a administração em massa de medicamentos 
no seu foco conhecido. A Colômbia continua os seus esforços para reforçar os componentes da estratégia 
SAFE. O Brasil está reavaliando a sua situação epidemiológica em áreas prioritárias. O Peru identificou 
recentemente um foco ativo de tracoma no norte do país. Por fim, o México está na fase de vigilância  
pós-eliminação da doença.

Esta reunião abordou questões como o progresso global, regional e nacional para a eliminação da doença. 
Foi dada ênfase especial à necessidade de incluir o tracoma nas agendas políticas e de desenvolvimento 
dos países, dado que a doença geralmente ocorre em áreas de confluência dos determinantes sociais, 
aprofundando as lacunas na atenção e as iniquidades em saúde. Foi expressa a necessidade de um 
trabalho integral com intervenções intersetoriais, somando os esforços dos ministérios da saúde com os de 
outros ministérios, bem como a necessidade de um trabalho transfronteiriço para definir e realizar ações 
conjuntas que permitam continuar avançando no processo de eliminação da doença na Região.

Também foram apresentadas novas ferramentas e instrumentos tecnológicos concebidos para apoiar 
e melhorar o diagnóstico e o tratamento do tracoma. Reafirmou-se o compromisso dos governos e da 
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) de trabalhar com os parceiros estratégicos, aproveitando as 
suas contribuições técnicas e financeiras.
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As principais conclusões e recomendações da reunião foram:

Conclusões

1. O Brasil está reavaliando a situação epidemiológica do tracoma com base nas recomendações 
da Organização Mundial da Saúde (OMS), através de pesquisas de base populacional nas áreas 
prioritárias. Além disso, iniciou atividades para ajustar o seu sistema de informações para o registro 
e o acompanhamento dos casos de triquíase tracomatosa (TT) e para padronizar os procedimentos de 
cirurgia corretiva da TT.

2. A Guatemala completou a avaliação de impacto nos distritos com casos conhecidos de tracoma e foram 
operados alguns casos identificados de TT. Além disso, desenvolveu um plano para obter informações 
sobre a ocorrência de tracoma em outras áreas do país.

3. O Peru identificou um distrito no departamento de Loreto no qual o tracoma é um problema de 
saúde pública. O país irá desenvolver a primeira jornada de cirurgia para casos de TT em 2018 e 
administração em massa de medicamentos (AMM) em 2019.

4. A Venezuela iniciou avaliações rápidas do tracoma em comunidades na fronteira com a Colômbia e o 
Brasil, bem como em comunidades indígenas yanomami. Foram identificados alguns casos de tracoma 
ativo em crianças e de TT em adultos.

5. O Paraguai iniciou avaliações rápidas do tracoma em comunidades indígenas prioritárias. Serão feitas 
avaliações em outras áreas que tenham populações em situação de vulnerabilidade. Até julho de 2018, 
não havia sido identificado nenhum caso de tracoma.

6. Todos os países enfrentam a necessidade de padronizar os seus examinadores para o diagnóstico do 
tracoma, bem como as suas pesquisas e avaliações rápidas da doença.

7. Outro desafio persistente em todos os países é a identificação de casos de TT, a oferta de cirurgia 
seguindo as recomendações da OMS e o acompanhamento pós-operatório das pessoas operadas.

8. Os países avançaram nas atividades para melhorar a higiene facial e as condições ambientais, 
principalmente através de atividades realizadas em escolas. No entanto, a implementação da 
estratégia WASH (Água, Saneamento e Higiene; do inglês Water, Sanitation and Hygiene) ainda enfrenta 
obstáculos.

9. O México está revendo as estratégias para apoiar ações integradas de vigilância do tracoma na fase 
pós-eliminação da doença, que foram propostas para solicitar a validação da eliminação à OMS.
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Recomendações

Todos os países são instados a:

1. Promover sinergias para integrar as ações relacionadas ao tracoma às plataformas de prevenção da 
cegueira, às ações de controle e eliminação de doenças infecciosas negligenciadas e às iniciativas 
intersetoriais para abordar os determinantes sociais. Estas ações incluem o fortalecimento da liderança 
e da capacidade dos ministérios da saúde para sustentar as ações de combate ao tracoma.

2. Desenvolver ações de promoção da causa aos níveis nacional e local para colocar a eliminação do 
tracoma nas agendas de saúde pública, fazendo uso das informações disponíveis em cada país, 
mobilizando e motivando a participação das comunidades e incentivando o apoio financeiro e técnico 
dos governos, parceiros e doadores.

3. Fortalecer os sistemas de informação para gerar evidências que sustentem o progresso em direção às 
metas de eliminação do tracoma, incluindo a padronização do registro de casos e da cirurgia para TT.

4. Promover o uso da sorologia como uma ferramenta para fortalecer a vigilância epidemiológica 
integrada do tracoma e de outras doenças transmissíveis de acordo com as necessidades de cada país.

5. Publicar os resultados das pesquisas e os avanços nas intervenções em todos os países que 
desenvolvem ações para a eliminação do tracoma, incluindo os países que estão fazendo avaliações 
rápidas.

6. Treinar os profissionais de atenção primária à saúde na identificação de casos de TT, usando a 
metodologia padronizada para pesquisas de TT, e identificar oportunidades de integração para a busca 
ativa de casos de TT (por exemplo, administração em massa de medicamentos para doenças infecciosas 
negligenciadas, ou DIN).

7. Reforçar as capacidades para a realização de cirurgias de TT de alta qualidade, incluindo a promoção 
da causa junto às sociedades locais de oftalmologia e cirurgia plástica ocular, o uso de procedimentos 
padronizados da OMS e o treinamento padronizado de cirurgiões com o uso de ferramentas como os 
modelos de cirurgia experimental.
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A OPAS/OMS é instada a:

1. Apoiar o desenvolvimento de uma proposta para enfrentar o tracoma e outras patologias oculares que 
podem causar cegueira em populações de áreas de difícil acesso (por exemplo, a Iniciativa Amazônica).

2. Trabalhar com os parceiros e aliados na validação e uso de novas tecnologias para o treinamento no 
diagnóstico de tracoma e a realização de cirurgia de qualidade, a fim de aumentar a capacidade na 
Região.

3. Manter as ações de cooperação técnica com os países, incluindo os que estão desenvolvendo 
avaliações rápidas do tracoma, para definir as ações de mapeamento e possíveis intervenções 
integradas.

4. Disponibilizar o manual de treinamento para realização de pesquisas de TT aos países que estão 
fazendo a busca ativa de casos de TT, como uma ferramenta para fortalecer as suas capacidades.

5. Sustentar a defesa da causa junto aos Ministérios da Saúde e outros parceiros e aliados, a fim de 
financiar e implementar o "Plano de Ação para Acelerar os Esforços de Eliminação do Tracoma nas 
Américas 2018-2022".

Este relatório foi possível em parte graças ao generoso apoio do povo dos Estados Unidos, através 
da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID). O conteúdo é de 
responsabilidade da OPAS e não reflete necessariamente as opiniões da USAID ou do governo dos Estados 
Unidos.
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1
1. PROGRESSO EM DIREÇÃO À ELIMINAÇÃO DO TRACOMA COMO UM PROBLE-

MA DE SAÚDE PÚBLICA

1.1. Progresso a nível global e regional

A validação da eliminação do tracoma como um problema de saúde pública em sete países (Camboja, 
Gana, México, Marrocos, Nepal, Omã e República Democrática Popular do Laos) demonstra o progresso 
global e regional na luta contra o tracoma. O uso de formulários para monitorar a eliminação do tracoma 
pelos países permitiu a obtenção de informações atualizadas sobre as pesquisas de base populacional, 
as ações desenvolvidas na fase pós-eliminação e o desenvolvimento de atividades da estratégia SAFE. O 
relatório sobre o progresso global em direção à eliminação do tracoma de 2017 foi publicado no Relatório 
Epidemiológico Semanal da OMS de junho de 2018 (6).

Em 2017, estima-se que, globalmente, havia 165 milhões de pessoas vivendo em distritos onde o tracoma 
era um problema de saúde pública (prevalência de inflamação tracomatosa folicular [TF] ≥5% em crianças 
de 1 a 9 anos) e onde era necessária a implementação de ações como tratamento antibiótico, melhoria 
da higiene facial e melhoria das condições ambientais. Em 2017, 83,5 milhões de pessoas receberam 
antibióticos para o tratamento do tracoma em todo o mundo (Figura 1). Na Região das Américas, dos 
144 distritos que precisavam de tratamento antibiótico por terem prevalência de TF ≥5%, 16% tiveram 
cobertura de tratamento ≥80%.

A nível global, o número de pessoas com TT que precisavam de cirurgia diminuiu 11% entre 2016 e 2017, 
passando de 260.759 para 231.447 pessoas (Figura 2). Dos 33 países que relataram cirurgias de TT em 
2017, 26 notificaram dados desagregados por sexo, o que correspondeu a 96% das pessoas operadas por 
TT. De acordo com os dados disponíveis, 67% das pessoas operadas foram mulheres.
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 Figura 1. Número de pessoas (em milhões) que receberam tratamento antibiótico para o tracoma 
em todo o mundo, 2004-2017.

Fonte: Figura apresentada na reunião pelo Dr. Anthony Solomon, assessor de tracoma da OMS.

Figura 2. Número de pessoas (em milhares) operadas por triquíase tracomatosa (TT) em todo  
o mundo, 2011-2017.

Fonte: Figura apresentada na reunião pelo Dr. Anthony Solomon, assessor de tracoma da OMS.
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Alguns fatores que contribuíram para o progresso na eliminação do tracoma a nível global são: 1) o uso 
de ferramentas inovadoras, como os modelos de cirurgia experimental no treinamento de cirurgiões de 
TT para melhorar os resultados da cirurgia; 2) a colaboração com a estratégia WASH para aumentar a 
eficiência das intervenções destinadas a reduzir a transmissão da infecção e 3) a geração de evidências 
pelo monitoramento dos programas de tracoma, com o uso de ferramentas como a sorologia para a 
vigilância da doença.

Em outubro de 2016, o Conselho Diretor da OPAS/OMS aprovou o Plano de Ação para a Eliminação de 
Doenças Infecciosas Negligenciadas e Ações Pós-Eliminação 2016-2022 (7). Neste Plano, foi renovado o 
compromisso dos Estados Membros com o objetivo de eliminar o tracoma como um problema de saúde 
pública para a Região. As principais realizações na região entre 2016 e 2017 foram as seguintes:

 ▸ O México recebeu a validação da eliminação do tracoma por parte da OMS.

 ▸ A Guatemala realizou a pesquisa de avaliação de impacto nos distritos com tracoma e propôs um 
plano para compilar evidências que permitam documentar a eliminação no país.

 ▸ A Colômbia avançou na identificação de distritos com tracoma na região amazônica e na região de 
Orinoquía. Também executou ações da estratégia SAFE, incluindo campanhas integradas de cirurgia 
para TT e outros problemas de saúde ocular.

 ▸ O Brasil iniciou ações para fortalecer a eliminação do tracoma, priorizando as seguintes medidas: 
revisão e ajuste do sistema de informações para melhorar o registro e o monitoramento de 
indicadores a fim de sustentar a eliminação do tracoma, busca ativa de casos de TT e realização de 
cirurgia de TT, incluindo ações intensificadas em áreas com população indígena, e implementação 
de pesquisas de base populacional para reavaliar a situação epidemiológica do tracoma em áreas 
prioritárias do país entre 2018 e 2019.

 ▸ O Peru documentou, pela primeira vez no país, a ocorrência de tracoma como um problema de saúde 
pública. Isto ocorreu no departamento de Loreto, em um distrito localizado na fronteira com o Brasil e 
a Colômbia.

 ▸ O Paraguai e a Venezuela, que fazem fronteira com países com distritos com tracoma, realizaram 
avaliações rápidas em comunidades em situação vulnerável e executarão intervenções com base nos 
seus resultados. 

 ▸ O uso da plataforma Tropical Data, que apoia o planejamento, o desenvolvimento e a análise de dados 
de pesquisas de tracoma de base populacional, foi expandido para o Brasil, a Guatemala e o Peru.
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1.2. Avanços e desafios específicos por país na Região das Américas 

1.2.1. Países nos quais o tracoma é um problema de saúde pública

Brasil

De acordo com dados de 2017 informados pelo país à OMS, existem 4,9 milhões de pessoas vivendo em 
distritos onde o tracoma é considerado endêmico. De um total de 119 distritos endêmicos (municípios, 
segundo a classificação brasileira), 72 apresentam prevalência de TF entre ≥5 e <10%, 42 apresentam 
prevalência entre ≥10 e <30% e cinco apresentam prevalência igual ou superior a 30%.

Seguindo as recomendações da OMS, e com o compromisso de melhorar a qualidade das informações 
sobre o tracoma, o Brasil realizará pesquisas de base populacional para avaliar o progresso em direção 
à eliminação. Para isto, desenvolveu um protocolo seguindo as recomendações da OPAS/OMS e treinou 
e padronizou examinadores e registradores do tracoma, com o apoio do Ministério da Saúde e Proteção 
Social da Colômbia, da OPAS/OMS e da iniciativa Tropical Data.

Serão realizadas pesquisas de base populacional em dois grupos de distritos (Figura 3): 1) distritos com 
condições tais como uma história de tracoma ou com uma população rural vivendo em condições de 
pobreza e com pouco acesso a água e 2) distritos com população indígena. Em 2018, serão desenvolvidas 
pesquisas nos distritos do primeiro grupo, e em 2019, nos do segundo grupo.

Figura 3. Unidades de avaliação selecionadas para as pesquisas de base populacional sobre 
tracoma; Brasil, 2018.

Fonte: Figura apresentada no encontro por Carmelita Ribeiro Filha, do Ministério da Saúde do Brasil.

Unidade de avaliação 9
Valle São-Franciscano da Bahia (BA)
Barra
Bom Jesus da Lapa

Unidade de avaliação 8
Sertão Alagoano (AL)
Serrana do Sertão Alagoano
Alagoana do Sertão do São Francisco
Santana do Ipanema
Batalha

Unidade de avaliação 7
Sertão Pernambucano (PE)
Pajeú
Sertão do Moxotó

Unidade de avaliação 6
Noroeste de Ceará (CE)
Ibiapaba
Ipú

Unidade de avaliação 5
Leste de Maranhense  (MA)
Chapadinha
Codó

Unidade de avaliação 4
Nordeste Paraense (PA)
Cametá

Unidade de avaliação 3
Norte de Roraima (RR)
Boa Vista
Northeast Roraima

Unidade de avaliação 2
Sudoste Amazonense (AM)
Alto Solimões
Juruá

Unidade de avaliação 1
Valle de Juruá (AC)
Cruzeiro do Sul
Tarauacá
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O Ministério da Saúde tem sustentado o desenvolvimento das ações da estratégia SAFE. Alguns avanços 
realizados entre 2016 e 2017, e planos para 2018, são os seguintes:

 ▸ Revisão e ajuste do sistema de informação e monitoramento de casos de TT e de cirurgias de TT.

 ▸ Fortalecimento da busca ativa de casos de TT, especialmente em áreas com população indígena na 
Amazônia.

 ▸ Promoção da causa com oftalmologistas e cirurgiões oculoplásticos para dar destaque ao trabalho de 
eliminação do tracoma no país e melhorar a qualidade das cirurgias de TT.

 ▸ Manutenção de campanhas nacionais integradas para hanseníase, geohelmintíases, tracoma e 
esquistossomose em escolas de municípios prioritários. Em 2018, as campanhas serão avaliadas, o 
que permitirá tomar decisões sobre o seu impacto e sustentabilidade.

 ▸ Sustentação do trabalho de promoção e melhoria da higiene facial e higiene pessoal, no âmbito de 
campanhas integradas.

 ▸ Implementação de ações para melhorar o acesso à água e ao saneamento, lideradas pelos setores 
responsáveis aos níveis nacional e subnacional.

O Ministério da Saúde do Brasil reconhece que seu principal desafio é a disponibilidade de informações 
confiáveis que permitam conhecer adequadamente a situação epidemiológica do tracoma no país. Embora 
as pesquisas que serão realizados entre 2018 e 2019 sejam fundamentais para ajustar os dados, o país 
ainda precisa melhorar os seus sistemas de informação para monitorar os casos de TT, as cirurgias de TT e 
o acompanhamento pós-operatório.

Guatemala

Em 2011, a Guatemala identificou dois distritos em Sololá com prevalências de TF entre ≥5 e <10%: Xejuyup 
e Guineales. Com base nestes resultados, o país implementou uma rodada de administração em massa de 
azitromicina nos dois distritos em 2014. A integração das ações com o pacto “Fome Zero” permitiu alcançar 
uma cobertura de administração de antibióticos acima de 90%.

Seguindo as recomendações da OPAS/OMS, em 2016 o país treinou e padronizou examinadores e 
registradores do tracoma, usando a metodologia da iniciativa Tropical Data, com o apoio do Ministério 
da Saúde e Proteção Social da Colômbia e da OPAS/OMS. Em 2017, a Guatemala realizou a pesquisa de 
avaliação de impacto nos distritos com tracoma, encontrando uma prevalência de TF de menos de 5% em 
Xejuyup e Guineales. Com estes resultados, e com base nas recomendações para a vigilância do tracoma 
(8), o país entrará numa fase de vigilância pós-tratamento com duração de dois anos. Durante este período, 
serão mantidas as intervenções de melhoria da higiene facial, melhoria ambiental e busca ativa de casos de 
TT para submetê-los à cirurgia.

Para alcançar a eliminação do tracoma como um problema de saúde pública, o Ministério da Saúde Pública 
e Assistência Social (MSPAS) elaborou um programa de trabalho. Os avanços em relação à estratégia SAFE 
em 2016 e 2017 foram:
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 ▸ Inclusão do tracoma nas Normas Nacionais de Saúde Ocular, com apoio da Comissão Nacional de 
Saúde Ocular.

 ▸ Capacitação de profissionais do MSPAS para o diagnóstico de TT, fortalecendo as suas capacidades 
para a busca ativa de casos.

 ▸ Organização de uma jornada de cirurgia para o tratamento dos casos de TT, acompanhada por um 
cirurgião oculoplástico treinado na técnica de rotação bilamelar tarsal. 

 ▸ Realização de ações integradas com o Ministério da Educação para a promoção da higiene e do 
saneamento básico nas escolas.

O MSPAS reconhece que é necessário manter e reforçar as ações previstas no programa de trabalho 
para poder sustentar o processo de eliminação. Em 2019, o país planeja realizar a Pesquisa Nacional de 
Doenças Infecciosas Prioritárias, com crianças de 6 a 14 anos de idade em escolas públicas da Guatemala. 
Durante a pesquisa, serão utilizados testes laboratoriais sorológicos que empregam a tecnologia de ensaio 
de múltiplos grânulos (Multiplex), na qual será incluída a sorologia para a vigilância do tracoma. O país 
reconhece que precisa melhorar a gestão da convocação e do desenvolvimento das jornadas de cirurgia 
de TT para aumentar a participação das pessoas com diagnóstico de TT. Outro desafio é a realização da 
vigilância em populações fora das áreas endêmicas conhecidas, a fim de coletar evidências da ausência de 
tracoma no país como um todo e corroborar um futuro processo de validação.

Peru

Em 2017, o Peru documentou a ocorrência de tracoma como um problema de saúde pública em uma 
unidade de avaliação composta pelas províncias de Putumayo, Mariscal Ramón Castilla e Requena, todas 
situadas no departamento de Loreto, na fronteira com o Brasil e a Colômbia (Figura 4). Foi encontrada 
uma prevalência de TF entre ≥5% e <10% em crianças de 1 a 9 anos e uma prevalência de TT de 0,13% em 
pessoas ≥15 anos.
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Figura 4. Mapa das províncias que compõem a unidade de avaliação em que foi realizada a 
pesquisa de prevalência do tracoma no departamento de Loreto; Peru, 2017.

 

Fonte: Figura apresentada na reunião pelo Dr. Harvy Alberto Honorio, responsável pela Estratégia Sanitária de Saúde Ocular e Prevenção da Cegueira do 
Ministério da Saúde do Peru.

Com esses resultados, o Ministério da Saúde do Peru (MINSA), em colaboração com a Direção Regional de 
Saúde (DIRESA) de Loreto e da OPAS/OMS, avançou nas seguintes ações e tem os seguintes planos:

 ▸ Organização de uma jornada de cirurgia para os casos de TT detectados durante a pesquisa de 
prevalência, com a participação do serviço oftalmológico do Hospital de Apoio da cidade de Iquitos, 
que será realizada em agosto de 2018.

 ▸ Pedido de doação de azitromicina à OMS para fazer a AMM para aproximadamente 100.000 pessoas 
nas três províncias avaliadas na pesquisa. A AMM será realizada em 2019.

 ▸ Inclusão da pomada oftálmica de tetraciclina e da azitromicina na Lista Nacional Única de 
Medicamentos Essenciais.

 ▸ Para reforçar os componentes F e E da estratégia SAFE, preparação de material educativo com o lema 
"Vejo-te bem", centrado em práticas saudáveis de higiene e cuidados com a saúde ocular para crianças 
de 3 a 11 anos de idade.

O MINSA reconhece que ainda existem deficiências nas seguintes áreas: 1) gestão e planejamento 
de atividades como a AMM, 2) a necessidade de gerar evidências em outras áreas nas quais existem 
comunidades vulneráveis, por meio da realização de avaliações rápidas do tracoma, 3) a adaptação cultural 
do material pedagógico e 4) a implementação de atividades de promoção da causa com os governos 
regionais para melhorar o acesso à água e os serviços básicos para as populações mais remotas.



18

1.2.2. Países não conhecidos como endêmicos para o tracoma

Paraguai

Em 2018, o Paraguai iniciou avaliações rápidas do tracoma em comunidades prioritárias de áreas rurais 
dispersas, com o objetivo de avaliar a presença do tracoma como um problema de saúde pública. O país 
contou com a colaboração do Programa de Saúde Visual, da OPAS/OMS e dos governos locais.

Figura 5. Departamentos nos quais foram feitas avaliações rápidas do tracoma no Paraguai, até 
julho de 2018.

Fonte: Figura apresentada na reunião por Ana Segovia López, delegada do Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social do Paraguai.

O Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar Social (MSPBS) desenvolveu um plano de avaliações 
rápidas no qual foram identificados os departamentos onde havia comunidades vivendo em situação 
de vulnerabilidade. Até julho de 2018 haviam sido examinadas 450 crianças de 1 a 9 anos de idade de 
comunidades indígenas que vivem nos departamentos Central e de Presidente Hayes na região do Chaco 
(Figura 5). Dentre elas, 38% tinham menos de 5 anos de idade, 50% eram do sexo feminino e 12% tinham 
sinais de "cara suja" (secreção nasal e/ou secreção ocular). Das crianças examinadas, 44% moravam em 
casas sem acesso a água potável, 32% em casas com piso de terra e 15% em casas sem energia elétrica. Até 
o final de julho de 2018, não havia sido identificado nenhum caso de TF nas comunidades avaliadas.

Antes do final de 2018, o MSPBS avaliará as comunidades de cinco departamentos adicionais nos quais 
existem comunidades indígenas e assentamentos de camponeses nos quais os determinantes sociais e 
as iniquidades são semelhantes aos dos departamentos já visitados (Figura 6). Em 2019, está prevista a 
avaliação das comunidades de outros sete departamentos.

Presidente Hayes

Dep. Presidente Hayes

• 1 distrito: Tte. Irala 
Fernández

• 6 comunidades indígenas
• 350 crianças examinadas 

Dpto. Central

• 2 distritos: Mariano R. Alonso 
e Limpio

• 1 comunidade indígena y 1 
assentamento camponês

• 100 crianças examinadas

Paraguai

B R A S I L
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Figura 6. Departamentos do Paraguai nos quais serão feitas avaliações rápidas do tracoma antes 
do final de 2018.

Fonte: Figura apresentada na reunião por Ana Segovia López, delegada do Ministério da Saúde Pública e Assistência Social do Paraguai.

O MSPBS reconhece que a sua dificuldade mais importante é a falta de orçamento para realizar atividades, 
uma vez que o tracoma não é identificado como uma prioridade em seu plano de trabalho. Por isso, é 
necessário formar alianças para integrar as atividades relacionadas ao tracoma com atividades para outras 
DIN, como hanseníase e geohelmintíases. Além disso, o número de pessoas treinadas e certificadas para o 
diagnóstico de tracoma é limitado.

Venezuela

Em 2016, recomendou-se que a República Bolivariana da Venezuela realizasse avaliações rápidas de 
tracoma em áreas de fronteira com a Colômbia e o Brasil, onde há comunidades que vivem em situação 
de vulnerabilidade e com grande mobilidade na fronteira. Em 2017, a equipe de saúde do Programa 
Nacional para a Eliminação da Oncocercose do Foco Sul venezuelano relatou casos suspeitos de tracoma 
nas comunidades indígenas da fronteira com o Brasil. Por essa razão, o Ministério do Poder Popular para 
a Saúde e a Direção Regional de Saúde do estado do Amazonas levantaram a necessidade de avaliar essas 
áreas prioritárias.

Em abril de 2018, seguindo as recomendações da OPAS/OMS e com a colaboração do Ministério da Saúde 
e Proteção Social da Colômbia, foram treinados e padronizados examinadores de tracoma. Isto permitiu 
que o Centro Amazônico de Pesquisa e Controle de Doenças Tropicais (CAICET), em colaboração com a 
OPAS/OMS, elaborasse um plano de avaliação rápida do tracoma em comunidades indígenas no estado do 
Amazonas. O plano previa a avaliação das comunidades prioritárias nas áreas rurais dos municípios de 
Autana, Atabapo e Alto Orinoco, na área de fronteira com a Colômbia e o Brasil (Figura 7).
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Figura 7.  Comunidades dos municípios de Autana e Atabapo selecionadas para as avaliações 
rápidas do tracoma; Estado do Amazonas, República Bolivariana da Venezuela, 2018.

 

De acordo com os resultados preliminares, em San Fernando de Atabapo, a capital do município de 
Atabapo, no estado do Amazonas, foram feitas avaliações rápidas em quatro setores. Foram avaliadas 
173 crianças de 1 a 9 anos de idade, nas quais foi encontrada uma prevalência de 2,3% de casos de TF; 
além disso, 23,1% de crianças apresentavam sinais de "cara suja". Não foram encontrados casos de TT. 
No município de Alto Orinoco, no estado do Amazonas, foram realizadas avaliações rápidas do tracoma 
em duas comunidades (Orochi e Patausipo). Na comunidade de Orochi, foram examinadas 23 crianças de 
1 a 9 anos de idade das comunidades indígenas Sanoma/Yanomami, das quais 13,4% tinham TF. Nesta 
comunidade foi encontrado um caso de TT. Na comunidade de Patausipo, foram examinadas 19 crianças 
com idades entre 1 e 9 anos, não sendo encontrado nenhum caso de TF. Todas as crianças examinadas nas 
duas comunidades tinham sinais de "cara suja".

O país pretende realizar avaliações rápidas de tracoma em comunidades ao longo do eixo fluvial 
da fronteira com a Colômbia e integrar atividades com o Programa de Oncocercose para avaliar as 
comunidades indígenas do Alto Orinoco, que só podem ser alcançadas por via aérea.

Além disso, com o objetivo de melhorar a capacidade de resposta e fortalecer o sistema de vigilância 
epidemiológica do país, foi possível incluir a vigilância do tracoma no curso de Atenção Integral à Saúde 
(AIS) oferecido a profissionais da saúde do sistema público regional do Estado do Amazonas. O curso é 
ministrado pelo Programa Nacional para a Eliminação da Oncocercose do Foco Sul (PNEO-FS).

Nº Comunidades
Faixas etárias População 

total1 a 4 anos 5 a 9 anos

1 Isal del Carmen de Ratón 126 97 1.021

2 Guacharaca 37 28 194

3 Sqan Pedro del Orinoco 31 27 195

4 San VIcente 18 16 113

5 Kapuana 14 9 84

6 Munduapo 78 52 145

7 Caño de Grulla de Orinoco 105 87 596

8 Caño Pasa 19 11 86

9 Puerto Samariapo 40 32 254

10 Caño Seje 4 0 21

11 Makua 9 9 75

12 Santa Teresita 33 10 83

13 Santa Rosa del Orinoco 17 10 83

14 Campo Florido 36 31 247

15 Puente Samariago 30 21 163

16 Morganito 11 9 54

Total 608 470 2474

Nº Comunidades
Grupos de edad Población

total1 a 4 anos 5 a 9 anos

1 San Fernando de Atabapo 491 489 4.2

2 Caraven 22 16 141

3 Caño Fibra 9 14 76

4 Caño Piojo 13 9 75

5 Caño Mure 69 42 316

Total 604 570 612

Características Município Autana Município Atabapo

Superfície 12.112 Km2 25.062 Km2

População 2018 10.813 habitantes 11.386 habitantes

Limites
Norte: município Atures, Leste: município Manapiare, Sul: município Atabapo e 
Oeste: República da Colômbia

Norte: município Autana, Leste: município Manapiare, Sul: município Alto 
Orinoco e Oeste: República da Colômbia

Fonte: Figura apresentada na reunião pela Dra. Yuri Andrea Lopez, Centro Amazônico de Pesquisa e Controle de Doenças Tropicais 
(CAICET), Venezuela.

Colombia

Comunidades
seleccionadas

Ulocalização relativa

Ulocalização relativa
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O país reconhece que os resultados das avaliações fornecem as informações necessárias para colocar o 
tracoma na agenda de saúde pública do país, dado que a alta carga de doenças como malária, oncocercose 
e sarampo torna o tracoma invisível como um problema de saúde pública. Um dos maiores desafios é a 
articulação intersetorial, para ampliar a busca de casos e garantir o acesso às comunidades mais remotas, 
com população dispersa e controle sanitário limitado, principalmente em áreas de fronteira, por via fluvial 
ou aérea.  Além disso, os hábitos culturais das comunidades indígenas, especialmente do povo Sanoma/
Yanomami, requerem uma abordagem binacional.

1.2.3.  Países em fase de vigilância pós-eliminação

México

Em abril de 2017, após alcançar os indicadores assinalados pela OPAS/OMS, o México recebeu a validação 
da eliminação do tracoma como um problema de saúde pública. No entanto, apesar de ter mantido as 
atividades de promoção e prevenção, o país identificou dificuldades no processo pós-validação.

Após a eliminação, o tracoma foi excluído da lista de DIN prioritárias no estado de Chiapas, uma mudança 
que levou à perda de financiamento do Programa Institucional de Tracoma e a limitações na continuidade 
das atividades propostas no dossiê apresentado à OPAS/OMS. O país ainda precisa melhorar o acesso 
dos pacientes diagnosticados com TT aos serviços de cirurgia e saúde visual e fazer o acompanhamento 
daqueles que rejeitaram o procedimento cirúrgico.

O Centro Nacional de Programas Preventivos e Controle de Doenças (CENAPRECE) reconhece que o 
país deve: 1) rever as estratégias para sustentar as ações integradas de vigilância epidemiológica pós-
validação 2) garantir a estabilidade laboral dos funcionários das brigadas de tracoma 3) integrar as ações 
das brigadas com as atividades ligadas a outras DIN, como a malária, para dar continuidade às ações 
de atenção e acompanhamento do tracoma e 4) incluir a vigilância sorológica do tracoma como uma 
ferramenta complementar para as atividades durante a fase pós-validação.

O México está participando do projeto-piloto para o uso da tecnologia de ensaio de múltiplos grânulos 
para estudos sorológicos de várias doenças transmissíveis. No projeto-piloto, a sorologia para o tracoma 
foi incluída em municípios de três estados, incluindo Chiapas, que era a área endêmica para o tracoma. 
Embora a pesquisa tenha sido realizada em crianças em idade escolar, espera-se que as informações 
sorológicas contribuam para analisar os perfis imunológicos da área previamente endêmica. Os resultados 
serão analisados antes do final de 2018.
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2
2. FERRAMENTAS INOVADORAS PARA A ELIMINAÇÃO DO TRACOMA

2.1. Proposta de identificação de áreas para o mapeamento do tracoma na Região  
das Américas 

Para alcançar a meta de eliminação do tracoma na Região das Américas, é necessário conhecer a situação 
epidemiológica de todos os países da região, e não só daqueles que relataram o tracoma como um 
problema de saúde pública nas últimas décadas. Com este objetivo, a OPAS/OMS, com a colaboração 
do Centro Dana de Oftalmologia Preventiva da Universidade Johns Hopkins, um Centro Colaborador da 
OMS para a prevenção da cegueira e deficiência visual, desenvolveu uma proposta para identificar áreas 
geográficas nas quais existem populações vivendo em situação de vulnerabilidade em 10.090 municípios 
de 22 países.

Na proposta, foi desenvolvida uma escala de priorização de municípios, utilizando um algoritmo que 
combina três tipos de informação. Em primeiro lugar, foi criado o índice de vulnerabilidade ao tracoma, 
uma variável categórica (leve, moderada ou alta) calculada para cada município com base na distribuição, 
por percentis, de três fatores de risco para a presença de tracoma: 1) a proporção de domicílios sem acesso 
a água potável, 2) a proporção de domicílios sem acesso a saneamento básico e 3) a proporção de pessoas 
com baixa escolaridade. As informações por município foram obtidas a partir dos censos populacionais e 
habitacionais dos 22 países incluídos no estudo. Em segundo lugar, foi criada uma variável de município 
adjacente a áreas com tracoma, que é uma variável dicotômica (sim, não) para os municípios que fazem 
fronteira com municípios conhecidos como endêmicos para o tracoma. As informações para esta variável 
foram obtidas a partir dos formulários de monitoramento de eliminação do tracoma relatados pelos países 
à OPAS/OMS, sendo utilizado o Atlas das DIN da OPAS/OMS. Em terceiro lugar, foi criada uma variável de 
relato histórico de tracoma, que é uma variável dicotômica (sim, não) baseada na existência de evidências 
históricas da ocorrência de tracoma em países sem evidências atuais da doença. Este critério foi avaliado 
com base em informações publicadas entre 1987 e 2015 e incluídas numa revisão da literatura feita pelo 
Centro Dana e pela OPAS/OMS (dados não publicados). Neste estudo não foram incluídos os países do 
Caribe, devido à falta de dados ao nível municipal para o cálculo do índice de vulnerabilidade ao tracoma.

A proposta gerou resultados importantes para diferentes grupos de países. Em três países onde o tracoma 
é conhecido como um problema de saúde pública (Brasil, Colômbia e Guatemala), foram identificados 
1.053 municípios de altíssima prioridade para documentar a ocorrência de tracoma. Em seis países 
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não conhecidos como endêmicos para o tracoma (Equador, El Salvador, Guiana, Paraguai, Suriname e 
Venezuela) foram identificados 183 municípios de altíssima prioridade para a documentação da ocorrência 
do tracoma. Além disso, 677 municípios de outros nove países foram identificados como de prioridade 
média para o mapeamento (Argentina, Belize, Bolívia, Chile, Honduras, Nicarágua, Panamá, República 
Dominicana e Uruguai) (Figura 8).

Figura 8. Municípios em 22 países da América Latina onde é necessário documentar a  
presença de tracoma.

Fonte: Figura apresentada na reunião pela Dra. Martha Saboyá, assessora regional sobre a epidemiologia das doenças  
infecciosas negligenciadas da OPAS/OMS.

Espera-se que esta proposta incentive os países a unirem esforços com grupos de pesquisa para avançar 
no desenvolvimento de novas ferramentas para acelerar as iniciativas de mapeamento do tracoma, usando, 
por exemplo, a vigilância sorológica, imagens fotográficas para resolver as deficiências no treinamento de 
examinadores e a modelagem estatística.

Níveis de prioridade
Altíssima
Alta
Média
Baixa
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2.2. Novas tecnologias para a graduação do tracoma através de um sistema de 
captura e processamento de imagens

A aquisição e manutenção das habilidades necessárias para realizar o exame oftalmológico e avaliar 
corretamente os sinais clínicos do tracoma ainda é um desafio global. Os mapeamentos e pesquisas são 
realizados a cada dois ou três anos e há poucos locais disponíveis para o treinamento e a padronização dos 
examinadores, que, com o tempo, acabam perdendo as suas capacidades. Por esta razão, a Universidade 
Johns Hopkins desenvolveu um sistema de captura e processamento de imagens (ICAPS) (do inglês, Image 
Capture and Processing System) como uma ferramenta para melhorar a capacidade de diagnóstico do TF 
(Figura 9).

Figura 9. Sistema de captura e processamento de imagens  
(ICAPS) para o diagnóstico do tracoma.

 

Fonte: Figura apresentada na reunião pela Dra. Sheila West,  
Centro Dana Center de Oftalmologia Preventiva,  

Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins.

O sistema ICAPS requer pessoas treinadas em tirar fotografias, na eversão da pálpebra, no uso de um 
telefone celular e no envio das informações para um centro virtual de interpretação das imagens, onde há 
um especialista que analisa e faz a graduação dos sinais de acordo com a escala de graduação do tracoma 
da OMS. As informações que acompanham as imagens incluem um código de barras para a identificação da 
pesquisa à qual pertencem.

Esta proposta inovadora permitiria dar resposta à necessidade de treinar examinadores de TF. A proposta 
ainda está em fase de concepção, e espera-se que possa ser validada entre 2018 e 2019.
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2.3. Nova tecnologia para o treinamento de graduadores de tracoma no 
reconhecimento da triquíase tracomatosa

O resultado da busca ativa de casos de TT é parte das evidências que sustentam o progresso em direção às 
metas de eliminação do tracoma. No entanto, o reconhecimento dos casos de TT pode ser difícil em locais 
com baixa prevalência de triquíase.

A fim de melhorar o reconhecimento da TT, foi desenvolvido um módulo de treinamento muito econômico, 
que combina a apresentação de fotografias em PowerPoint para a observação de imagens tridimensionais 
de triquíase com o uso de óculos 3D. O módulo foi incluído no manual de treinamento para pesquisas 
voltadas exclusivamente à TT da iniciativa Tropical Data (Figura 10).

Figura 10. Fotografia a ser utilizada com óculos 3D para o reconhecimento da TT, do manual de  
treinamento da iniciativa Tropical Data.

Fonte: Figura retirada do kit de treinamento do manual para o reconhecimento de TT da iniciativa Tropical Data.

A iniciativa Tropical Data oferece apoio aos países interessados em realizar pesquisas de TT usando esta 
tecnologia.
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2.4. Dispositivo análogo a pálpebras humanas: treinamento cirúrgico e reforço de 
habilidades para o tratamento do tracoma (HEAD START)  

O HEAD START, da sigla em inglês Human Eyelid Analog Device for Surgical Training and skills Reinforcement in 
Trachoma (Dispositivo Análogo a Pálpebras Humanas para Treinamento Cirúrgico e Reforço de habilidades 
em Tracoma), é um método recomendado pela OMS. É utilizado para manter e adquirir as habilidades 
cirúrgicas necessárias para tratar casos de TT. O dispositivo HEAD START permite o desenvolvimento de 
cirurgia experimental para o treinamento de profissionais de saúde que realizam a cirurgia de correção do 
TT. O treinamento com este dispositivo dura três horas e utiliza um manequim com pálpebras removíveis. O 
método ajuda tanto cirurgiões em treinamento como cirurgiões experientes a aplicarem e avaliarem passo a 
passo a sua técnica cirúrgica para o tratamento do TT (Figura 11) (9).

Figura 11. Dispositivo análogo a pálpebras humanas para treinamento em cirurgia de TT.

Fonte: Figura apresentada na reunião pela Dra. Shannath Merbs, professora de oftalmologia e oncologia  
do Wilmer Eye Institute, Faculdade de Medicina da Universidade Johns Hopkins.

O dispositivo pode ser comprado pelos programas de tracoma para o treinamento de cirurgiões que 
trabalham com a correção do TT.
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2.5. Iniciativa Tropical Data: inovação no desenvolvimento, implementação e análise 
de dados de pesquisas sobre o tracoma

A iniciativa Tropical Data apoia os países que planejam desenvolver pesquisas de tracoma (pesquisas de 
linha de base, impacto, vigilância e TT), de modo que sejam feitas de maneira padronizada e de acordo 
com as recomendações da OMS. Esta iniciativa apoia os ministérios da saúde no desenvolvimento dos 
protocolos de pesquisa, no treinamento das equipes que executam os seus procedimentos de campo, 
na coleta de dados padronizados e de alta qualidade e na análise dos resultados. A iniciativa oferece 
capacitação, suporte técnico e apoio na gestão de dados para programas nacionais (Figura 12).

Figura 12. Iniciativa Tropical Data.

Fonte: Figura apresentada na reunião pela Dra. Emma Harding-Esch, professora associada do Departamento de Pesquisa Clínica, Faculdade de Doenças 
Infecciosas e Tropicais, Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres. Coordenadora do Tropical Data.

Entre 2016 e julho de 2018, a iniciativa Tropical Data apoiou 822 pesquisas em 29 países, e os seus 
serviços se expandiram para outras DIN, como geohelmintíases, esquistossomose e filariose linfática.

A iniciativa usa plataformas móveis para capturar dados de formulários de pesquisa. Este uso da tecnologia 
facilita o monitoramento em tempo real das operações de campo e dos dados coletados, melhora a 
qualidade dos dados, acelera a limpeza e a consolidação dos dados e permite que os resultados das 
pesquisas sejam obtidos com mais rapidez.

Os ministérios da saúde são os únicos que têm acesso aos dados e, juntamente com os profissionais e 
técnicos de apoio da Tropical Data, realizam o processo de depuração, análise e produção de resultados. Os 
dados nominais são para uso exclusivo dos ministérios da saúde, e os dados globais sobre a prevalência de 
TF e TT por distrito são incluídos no Atlas do Tracoma.

Em julho de 2017, o Peru realizou uma pesquisa integrada de tracoma e geohelmintíases em comunidades 
rurais do departamento de Loreto, com o apoio da iniciativa Tropical Data. Foram coletados dados de 
1.221 crianças para o tracoma, das quais 1.110 também foram incluídas na coleta de dados para as 
geohelmintíases. A plataforma ofereceu: 1) apoio metodológico na fase de planejamento e capacitação 
do pessoal que executou a pesquisa, 2) suporte técnico durante as atividades de campo e a elaboração e 
limpeza das bases de dados e 3) apoio à gestão e análise de resultados. O país reconhece que, apesar das 
complexidades logísticas, de treinamento e operacionais, o uso dessa tecnologia permitiu padronizar e 
acelerar os processos e a rápida obtenção dos resultados.
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2.6. Iniciativa multiplex e sorologia para a vigilância pós-eliminação do tracoma

Em 2016, com o apoio da OPAS/OMS, foi lançada na Região das Américas a Iniciativa Multiplex para o 
ensaio de múltiplos grânulos, no qual até 100 antígenos podem ser analisados em uma única amostra de 
sangue seco de uma pessoa. O exame se baseia na detecção de anticorpos IgG num ensaio, o que facilita a 
vigilância integrada de múltiplas doenças infecciosas, incluindo o tracoma. A sorologia é uma ferramenta 
de vigilância sensível e específica para avaliar a transmissão de Chlamydia trachomatis nas comunidades, 
especialmente em locais com baixa prevalência de tracoma após a AMM (10).

As prevalências específicas por idade da resposta sorológica aos antígenos de Chlamydia trachomatis ao 
nível populacional são uma medida aproximada da intensidade da transmissão e um indicador precoce 
do recrudescimento da transmissão. A metodologia utilizada pelo ensaio de múltiplos grânulos, que está 
sendo desenvolvida em estudos no Brasil, México e Paraguai, é potencialmente útil para o monitoramento 
e a avaliação pós-tratamento, a vigilância pós-validação, a triagem como parte de pesquisas integradas e a 
pesquisa operacional.

A vigilância sorológica do tracoma integrada à de outras doenças infecciosas na Região das Américas 
complementará as ferramentas de monitoramento e avaliação das metas de eliminação.

2.7. Ferramenta de apoio para avaliar o tamanho dos folículos na graduação da 
inflamação tracomatosa folicular

A fim de melhorar a confiabilidade dos dados das pesquisas e ajudar os examinadores no reconhecimento 
da TF, definida como a presença de cinco ou mais folículos de pelo menos 0,5 mm na conjuntiva tarsal, foi 
criado um adesivo que serve como guia para avaliar o tamanho dos folículos.

O adesivo é um círculo com cinco pontos brancos de 0,5 mm de diâmetro, sobre um fundo cuja cor é 
semelhante à da conjuntiva inflamada. O adesivo adere facilmente à unha do polegar, resiste à lavagem 
com álcool gel ou água e sabão e requer cuidados mínimos (Figura 13 e Figura 14) (11).

Recomenda-se que os países utilizem o adesivo para auxiliar os examinadores de TF nas pesquisas 
realizadas durante todo o ciclo do programa de eliminação.
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Figura 13. Técnica de exame para a identificação e o diagnóstico de pacientes com TF utilizando o 
adesivo que orienta a avaliação do tamanho dos folículos.

Fonte: Figura apresentada na reunião pelo Dr. Anthony Solomon, assessor de tracoma da OMS.  
Publicada em: https://doi.org/10.1080/09286586.2018.1500616.

Figura 14. Adesivos para a avaliação dos folículos, com tamanho de 0,5 mm.

Fonte: Figura apresentada na reunião pelo Dr. Anthony Solomon, assessor de tracoma da OMS.  
Publicada em: https://doi.org/10.1080/09286586.2018.1500616.
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2.8. Pesquisas para triquíase tracomatosa

A fim de apoiar os países na compilação de evidências para a eliminação do tracoma como um problema de 
saúde pública, a OMS publicou o guia para o desenvolvimento de pesquisas de TT. Estas são pesquisas de 
base populacional projetadas para estimar, com precisão de +/- 0,20%, uma prevalência esperada de TT de 
0,2% em adultos com idade ≥15 anos, usando um efeito de desenho de 1,47.

Existem quatro cenários nos quais é preciso assegurar a realização de uma pesquisa de TT:

 ▸ Se na pesquisa de linha de base 1) a prevalência de TF em crianças de 1 a 9 anos é <5% e 2) a 
prevalência de TT em adultos é ≥0,2%, depois das intervenções, recomenda-se reavaliar a prevalência 
de TT.

 ▸ Se na pesquisa de vigilância 1) a prevalência estimada de TF em crianças de 1 a 9 anos é <5% e 2) a 
prevalência de TT em adultos é ≥0,2%, depois das intervenções, recomenda-se reavaliar a prevalência 
de TT.

 ▸ Se em uma pesquisa em qualquer etapa do programa a prevalência de TT foi estimada com uma 
abordagem metodológica questionável.

 ▸ Se na pesquisa de linha de base 1) a prevalência estimada de TF em crianças de 1 a 9 anos é ≥30% e 
2) a prevalência de TT em adultos é ≥0,2%, recomenda-se implementar os componentes A, F e E da 
estratégia SAFE por pelo menos 5 anos antes de realizar uma pesquisa de avaliação de impacto para 
medir novamente a prevalência de TF. Durante esse período, o programa pode realizar uma pesquisa 
de TT para avaliar o progresso e fazer ajustes no componente S, se necessário. 

Os critérios diagnósticos utilizados na pesquisa são: 1) pelo menos um dos cílios toca o globo ocular 
na pálpebra superior ou inferior ou evidência de depilação recente, associada à presença de cicatriz 
tracomatosa (sinal TS, de trachoma scarring, na sigla em inglês) no mesmo olho ou 2) incapacidade de 
everter a pálpebra para examinar a conjuntiva (12).
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3. CIRURGIA PARA PESSOAS COM TRIQUÍASE TRACOMATOSA: EXPERIÊNCIAS 
NA REGIÃO DAS AMÉRICAS

3.1. Experiências da Colômbia com as campanhas integradas de cirurgia de triquíase 
tracomatosa e outros problemas de saúde visual

Em 2017, o Ministério da Saúde e Proteção Social da Colômbia, com o apoio da OPAS/OMS e das 
seguradoras e a liderança da Escola Superior de Oftalmologia do Instituto Barraquer de América, interveio 
na área urbana de Mitú, em Vaupés, um foco conhecido de tracoma. Foi realizada uma jornada cirúrgica 
que integrou ações para o tracoma com ações para a prevenção da cegueira por catarata, com o objetivo de 
aumentar e melhorar o acesso da comunidade aos serviços de atenção visual.

Um grupo de profissionais da saúde treinados no diagnóstico de catarata, pterígio, TT e na triagem visual 
examinou 248 pessoas com mais de 50 anos de idade. Foram identificadas 83 pessoas com acuidade visual 
abaixo de 20/200 em pelo menos um olho, causada por catarata, e sete pessoas com TT. Das 83 pessoas 
triadas, 37 compareceram à avaliação oftalmológica, nove rejeitaram o procedimento, nove foram operadas 
por catarata e sete foram operadas por tracoma.

A integração das atividades para o tracoma na plataforma de saúde visual constitui uma oportunidade 
para priorizar o atendimento da população indígena marginalizada e de populações em áreas com poucos 
recursos humanos e sem acesso aos serviços. No entanto, para melhorar a participação, é preciso aumentar 
e melhorar a difusão de informações e as atividades de promoção e prevenção para a saúde visual, a fim de 
facilitar a prestação de serviços e a sua aceitação pelas comunidades.

3.2. Experiências do Brasil com a cirurgia para triquíase tracomatosa em 
comunidades indígenas 

O país enfrenta dificuldades na busca e identificação de casos de TT nas áreas indígenas do norte do país. 
São áreas de difícil acesso em que as comunidades possuem características nômades e se movimentam 
livremente entre as fronteiras, o que dificulta sua localização e acompanhamento.

Na região do Alto Rio Negro, entre 2016 e 2017, técnicos de equipes de atenção à saúde indígena treinados 
para identificar casos de TT examinaram 1.549 pessoas com mais de 15 anos de idade e encontraram 43 
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casos suspeitos de TT. Destes, 32 foram confirmados e operados por oftalmologistas. Dos casos operados, 
14 foram acompanhados nove meses após a cirurgia.

O Ministério da Saúde do Brasil reconhece as dificuldades que enfrenta na oferta de cuidados de saúde 
às comunidades indígenas, pois existem complexidades logísticas e uma alta rotatividade das equipes 
de saúde. É necessário um planejamento cuidadoso e uma articulação logística intersetorial, bem como 
maior treinamento, para ampliar a busca ativa de casos e facilitar o trabalho com profissionais locais para 
aumentar a participação e a aceitação da cirurgia pelas comunidades.

3.3. Experiências da Guatemala com a cirurgia para triquíase tracomatosa em 
comunidades indígenas

Em 2017, o Ministério da Saúde da Guatemala, como parte das ações do programa de eliminação do 
tracoma e com o apoio da OPAS/OMS, realizou uma jornada cirúrgica para o tratamento de casos com 
diagnóstico de TT identificados na pesquisa de avaliação de impacto realizada nos dois distritos com 
histórico de tracoma.

Dos 11 pacientes identificados, apenas dois aceitaram o procedimento cirúrgico e a transferência para a 
capital do país, para serem operados no Hospital Rodolfo Robles Valverde. Nas cirurgias dos casos de TT, o 
país contou com o acompanhamento de um cirurgião oculoplástico da Colômbia.

A Guatemala reconhece a necessidade de melhorar a estratégia de recrutamento, conscientização e 
acompanhamento dos pacientes com TT, difundindo informações sobre os benefícios da cirurgia na língua 
nativa das populações e descentralizando a atenção cirúrgica, com o objetivo de promover uma maior 
aceitação da cirurgia nas comunidades indígenas.
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4
4. PROPOSTA DO PLANO REGIONAL PARA ACELERAR A ELIMINAÇÃO DO 

TRACOMA NA REGIÃO DAS AMÉRICAS

Com o objetivo de eliminar o tracoma como um problema de saúde pública na Região das Américas, 
foi elaborado um Plano de Ação para o período de 2018 a 2022, com base nas experiências dos países 
endêmicos e nas dificuldades encontradas para a documentação da possível ocorrência de tracoma em 
países não endêmicos. O Plano procura acelerar os esforços de documentação do tracoma na Região 
como parte do processo para documentar a eliminação em todos os países, reforçar as capacidades para a 
implementação da estratégia SAFE e estabelecer medidas de vigilância.

Durante a reunião, o Plano foi submetido à revisão e consideração pelos delegados dos países 
participantes. Todos os países concordaram que o Plano atende aos objetivos e expectativas. Foram 
propostas as seguintes medidas:

 ▸ Fortalecer as atividades de promoção da causa nos níveis regional, nacional e subnacional, a fim 
de colocar o tracoma na agenda de saúde pública dos países e promover a conscientização dos 
profissionais da saúde.

 ▸ Incluir, como um objetivo específico, a realização da vigilância do tracoma na fase pós-eliminação.

 ▸ Fortalecer a capacitação de profissionais de atenção primária com uma abordagem integrada entre 
DIN, tracoma e saúde ocular.

 ▸ Incluir a capacitação cirúrgica no processo de padronização na Região.

 ▸ Incluir atividades claras e específicas de integração e inovação no Plano.

 ▸ Divulgar de forma clara os critérios para a realização de avaliações rápidas do tracoma e para a 
suspensão das buscas.

 ▸ Manter o uso das ferramentas da iniciativa Tropical Data na Região e avaliar a possibilidade de sua 
utilização para avaliações rápidas do tracoma.

 ▸ Assegurar a continuidade das atividades de pesquisa pelos parceiros e fortalecer o uso de novas 
ferramentas.
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 ▸ Conduzir reuniões de alto nível no âmbito regional organizadas pela OPAS/OMS, para alcançar a 
integração do componente técnico das DIN com setores como água, saneamento e higiene e outros 
setores que afetam os determinantes sociais.

O Plano será ajustado pelo Programa Regional de Doenças Infecciosas Negligenciadas da OPAS/OMS e 
compartilhado com os países para que façam comentários. Uma vez aprovado o Plano Regional, a OPAS/
OMS iniciará os processos de promoção da causa junto aos parceiros, aliados, doadores e ministérios da 
saúde para obter financiamento e avançar em direção aos objetivos propostos.



37

REFERÊNCIAS

1. Organização Mundial da Saúde. Preventive chemotherapy in human helminthiasis: 
coordinated use of anthelminthic drugs in control interventions: a manual for health 
professionals and programme managers. Genebra: OMS; 2006. Disponível em inglês em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/43545/1/9241547103_eng.pdf.

2. Organização Pan-Americana da Saúde. Herramientas para el monitoreo de coberturas 
de intervenciones integradas de salud pública. Vacunación y desparasitación para las 
geohelmintiasis. Washington, DC: OPS; 2017. Disponível em espanhol em:  
http://iris.paho.org/xmlui/handle/123456789/34511.

3. Organização Mundial da Saúde. WHO Alliance for the Global Elimination of Blinding 
Trachoma by the year 2020. Progress report on elimination of trachoma, 2013. Weekly 
Epidemiological Record. 2014;89(39):421–428. Disponível em inglês em: 
http://www.who.int/wer/2014/wer8939/en/.

4. Organização Mundial da Saúde. Agua, saneamiento e higiene para acelerar y sostener el 
progreso respecto de las enfermedades tropicales desatendidas. Una estrategia mundial 
2015-2020. Genebra: OMS; 2015. (WHO/FWC/WSH/15.12). Disponível em espanhol em: 
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wash-and-ntd-strategy/es/

5. Montresor A, ed. Helminth control in school age children: a guide for managers of control 
programmes. 2a ed. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2011. Disponível em inglês em: 
http://www.who.int/neglected_diseases/resources/9789241548267/en/.

6. Organização Mundial da Saúde. WHO Alliance for the Global Elimination of Blinding 
Trachoma by the year 2020. Progress report on elimination of trachoma, 2017. Weekly 
Epidemiological Record. 2018; 93(26):369–380. Disponível em inglês em: 
http://www.who.int/wer/2018/wer9326/en/.

7. Organização Pan-Americana da Saúde. Resolução CD55/15. Plano de ação para a eliminação 
de doenças infecciosas negligenciadas e ações pós-eliminação 2016-2022. Washington, DC: 
OPAS; 7 de julho de 2016. Disponível em:  
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2016/CD55-15-p.pdf.

8. Grupo Consultivo Estratégico e Técnico de Doenças Tropicais Negligenciadas da Organização 
Mundial da Saúde. Technical consultation on trachoma surveillance: meeting report. Decatur, 
EUA: Task Force for Global Health, 11-12 de setembro de 2014. (WHO/HTM/NTD/2015.02). 
Disponível em inglês em: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/174085/WHO_
HTM_NTD_2015.02_en.pdf?sequence=1.



38

9. Tadesse D, Montgomery I, Sankar G. HEAD START – an innovative training approach for life-
long learning. Community Eye Health 2017;30(97): 14. Disponível em inglês em:  
https://www.cehjournal.org/article/head-start-an-innovative-training-approach-for-life-long-
learning/.

10. West SK, Munoz B, Weaver J, Mrango Z, Dize L, Gaydos C, et al. Can we use antibodies to 
Chlamydia trachomatis as a surveillance tool for National Trachoma Control Programs? 
Results from a district survey. PLoS Neglected Tropical Diseases 2016;10(1):e0004352. 
Disponível em inglês em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4714879/pdf/
pntd.0004352.pdf.

11. Solomon AW, Le Mesurier RT, Williams WJ. A diagnostic instrument to help field graders 
evaluate active trachoma. Ophthalmic Epidemiology 2018;25(5-6):399-402. Disponível em 
inglês em: https://doi.org/10.1080/09286586.2018.1500616

12. Solomon A, ed. Design and validation of a trachomatous trichiasis-only survey. Genebra: 
Organização Mundial da Saúde; 2017 (WHO/HTM/NTD/PCT/2017.08). Disponível em inglês 
em: http://www.who.int/trachoma/resources/who_htm_ntd_pct_2017.08/en/.



39

ANEXOS

LISTA DE PARTICIPANTES

DELEGADOS DE ORGANIZAÇÕES 
INTERNACIONAIS E PARCEIROS:

Sheila West
Vice-Presidente de Pesquisa
Professora de Oftalmologia da cátedra  
El Maghraby
Dana Center for Preventive Ophthalmology
Wilmer Eye Institute
Johns Hopkins School of Medicine
600 N Wolfe St
Baltimore, MD 21287, United States
Tel: +1 410.955.2606
Email: shwest@jhmi.edu

Beatriz Muñoz
Professora Associada
Wilmer Eye Institute
Johns Hopkins School of Medicine  
600 N Wolfe St
Baltimore, MD 21287, United States
Email: bmunoz@jhmi.edu

Shannath Merbs
Professora de Oftalmologia e Oncologia
Wilmer Eye Institute
Johns Hopkins University School of Medicine  
600 N Wolfe St
Baltimore, MD 21287, United States
Tel: +1 410.955.1113
Email: smerbs@jhmi.edu

Emma Harding-Esch Associate Professor
Cientista Chefe, Tropical Data
London School of Hygiene & Tropical Medicine 
Faculty of Infectious & Tropical Diseases Clinical 
Research Department
Keppel Street
London WC1E 7HT, United Kingdom
Tel: +44 (0) 20.7612.7982
Email: emma.harding-esch@lshtm.ac.uk

Diana L. Martin
Microbiologista Pesquisadora
Centers for Disease Control and Prevention  
1600 Clifton Road NE
Bldg. 23, Room 10-163, MS D-65
Atlanta, GA 30329
United States 
Tel: +1 404.718.4147
Email: hzx3@cdc.gov

Danny Haddad
Chefe do Programa Orbis International
520 8th Avenue, 12th Floor
New York, NY 10018, United States
Tel: +1 800.672.4787
Email: danny.haddad@orbis.org

Virginia Sarah
Ex-Presidente – International Coalition for 
Trachoma Control Global Partnership Executive
The Fred Hollows Foundation
12-15 Crawford Mews, York Street
London W1H 1LX , United Kingdom
Tel: +44 (0) 7902974105
Email: vsarah@hollows.org

Genevieve LaCon
Associada Sênior
International Trachoma Initiative
The Task Force for Global Health
330 West Ponce de Leon Avenue
Decatur, GA 30030, United States
Tel: +1 404.592.1421
Email: glacon@taskfroce.org

Girija Sankar
Diretora Adjunta de Programas e Comunicações 
International Trachoma Initiative
The Task Force for Global Health
330 West Ponce de Leon Avenue
Decatur, GA 30030, United States
Tel: +1 404.687.5632
Email: gsankar@taskforce.org



40

DELEGADOS DE PAÍSES:

Carmelita Ribeiro Filha
Coordenação Geral de Hanseníase e  
Doenças em Eliminação
Ministério da Saúde do Brasil
Esplanada dos Ministérios  
Bloco G
Brasília-DF, Brasil
Tel: +55 3315.3686
Email: carmelita.filha@saude.gov.br

Gloria Marina Serrano Chávez
Coordenadora – Programa de Tracoma  
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
5AV 11-40 Zona 11
Colonia El Progreso
Cuidad de Guatemala, Guatemala
Email: Marinas1412@yahoo.es

José de Jesus Ibarra López
Chefe do Departamento
Departamento de Oncocercosis y Otras 
Enfermedades Transmitidas por Vector  
Centro Nacional de Programas Preventivos 
y Control de Enfermedades
Secretaría de Salud de México
Av. Benjamín Franklin No. 132
Col. Escandón. Del. Miguel Hidalgo
México D.F., México
Cel: +52 5537995564
Email: ibarrajosejesus@gmail.com 

Ana Segovia López
Coordenadora da Unidade Técnica
Ministerio de Salud Pública y Bienestar  
Social de Paraguay
Avenida Brasil esq. Fulgencio R. Moreno
Asunción, Paraguay 
Tel: +595 021.234096
Cel: +595 0982223213
Email: anasegovialopez@gmail.com

Miguel Arturo Vacchetta
Médico Oftalmologista 
Programa Nacional de Salud Ocular
Ministerio de Salud Pública y Bienestar  
Social de Paraguay
Avenida Brasil esq. Fulgencio R. Moreno

Asunción, Paraguay 
Tel: +595 021.234096
Cel: +595 0985615559
Email: arturovacchetta@gmail.com

Cristiam Armando Carey Ángeles
Diretor de Epidemiologia
CDC – Epidemiologia
DIRESA Loreto 
Av. Abelardo Quiñonez KM 1.5
Distrito Belén 
Iquitos, Perú 
Cel: +51 97.546.1519
Email: careyangeles@yahoo.es

José Manuel Salazar Zambrano
Chefe do Serviço de Oftalmologia
Departamento de Cirugía, Hospital Iquitos
Cornejo Portugal S/N – Distrito Belén
Iquitos, Perú
Cel: +51 98.470.1914
Email: josemsz@yahoo.com

Marcia Inés Tuesta Gutiérrez
Gerente
IPRESS Caballo Cocha – Provincia Ramon  
Castilla DIRESA Loreto
Progreso N° 425 - Loreto - Ramon Castilla 
-Caballococha
Iquitos, Perú
Cel: +51 93.762.5201
Email: inestg_17@hotmail.com

Hitler Saavedra Casternoque
Gerente
IPRESS Requena - Provincia Requena  
DIRESA Loreto
Malecón Grau N° 100 - Loreto - Requena – 
Requena
Iquitos, Perú
Cel: +51 98.551.0706
Email: hitlercito10@hotmail.com

Carlos Calvo Veramend
Gerente
IPRESS Estrecho – Provincia Putumayo  
DIRESA Loreto
Caserío del Estrecho - Loreto - Maynas  
– Putumayo



41

Iquitos, Perú
Cel: +51 99.788.7859
Email: carloscalvo2303@gmail.com

Salvith Karen Meléndez
Coordenadora – ESRSOPC
Dirección de Atención Integral de Salud – DAIS 
DIRESA Loreto
Av. Abelardo Quiñonez Km 1.5 
Distrito Belén 
Iquitos, Perú
Cel: +51 99.789.7151
Email: kmelendez78@hotmail.com

Harvy Honorio Morales
Coordenador Nacional – Estrategia Sanitaria 
de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 
Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de 
Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas 
Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública
Ministerio de Salud de Perú
Av. Salaverry 801
Jesus María 
Lima, Perú
Cel: +51 99.018.3020
Email: hhonorio@minsa.gob.pe

Nilda Trejo Maguina
Profissional Técnica – Estrategia Sanitaria 
de Salud Ocular y Prevención de la Ceguera 
Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de 
Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas
Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública
Ministerio de Salud de Perú
Av. Salaverry 801
Jesus Maria 
Lima, Perú
Cel: +51 99.557.5296
Email: ntrejo@minsa.gob.pe

Hector Shimabuku Yza
Profissional Técnico – Estrategia Sanitaria 
Nacional de Salud Ocular y Prevención de la 
Ceguera
Dirección Ejecutiva de Prevención y Control de 
Enfermedades No Transmisibles, Raras y Huérfanas 

Dirección General de Intervenciones Estratégicas 
en Salud Pública
Ministerio de Salud de Perú
Av. La Mar 1851, Dpto. 202
Lima, Perú
Cel: +51 99.539.3723
Email: hshimanbuku@minsa.gob.pe

Yuri Andrea López
Médico – Malária 
S.A Centro Autónomo Investigación y Control de 
Enfermedades Tropicales
Av. Perimetral, Cerro Orinoco, Edf. SACAICET
Puerto Ayacucho, Amazonas, Venezuela
Tel: +58 0248.5210124
Cel: +58 04266389961
Email: Andreitalopezzz25@hotmail.com

REPRESENTANTES DA OPAS/OMS:

Anthony Solomon
Médico
Department of Control of Neglected Tropical 
Diseases
World Health Organization
Avenue Appia 20
1211 Geneva 27, Switzerland
Tel: +41 22.791.2823
Cel: +41 793.220.754
Email: solomona@who.int

Marcos Antonio Espinal
Diretor
Departamento de Enfermedades Transmisibles y 
Determinantes Ambientales de la Salud
OPS/OMS HQ-WDC
525 23rd St. NW
Washington, D.C. 20037, USA
Tel: +1 202.974.3850
Cel: +1 202.316.2795
Email: espinalm@paho.org

Martha Saboyá
Assessora para a Epidemiologia das Doenças 
Infecciosas Negligenciadas
Departamento de Enfermedades Transmisibles y 
Determinantes Ambientales de la Salud
OPS/OMS HQ-WDC
525 23rd St. NW



42

Washington, D.C. 20037, USA
Tel: +1 202.974.3875
Email saboyama2@paho.org

Sandra Liliana Talero
Consultora Internacional – Escritório Central da 
OPAS
2413 Eastern Avenue, Apt. 505
Baltimore, MD 21224, USA
Cel: +1 410.340.5980
Email: stalero1@jhmi.edu

Isabelle Roger
Assessora e Doenças Infecciosas Negligenciadas  
e Hanseníase
OPAS/OMS Brasil
Setor de Embaixadas Norte, Lote 19
Brasília- DF 70800-400, Brasil 
Tel: +55 (61) 32519546
Email: rogerisa@paho.org

Juan Carlos Silva
Assessor Regional para a Saúde Visual OPS/OMS
Calle 66 No. 11-50 Piso 6,  
Edificio Villorio Bogotá, Colombia
Tel: +57 (1) 3144141 ext. 41146
Email: juasilva@paho.org

Romeo Montoya
Assessor para Doenças Transmissíveis  
e Vigilância Sanitária
OPS/OMS Guatemala
Edificio Etisa, Plazuela España  
7a. Avenida 12-23 Guatemala City, Guatemala
Tel: (+502) 2329.4200 ext. 40471
Email: montoyah@paho.org

Maria Jesus Sanchez
Assessora para Doenças Transmissíveis e 
Determinantes Ambientais da Saúde
OPS/OMS México
Montes Urales 440, Piso 2 
Colonia Lomas de Chapultepec Del. Miguel Hidalgo 
11000
México City, México
Tel: +52 55.59800852
Email: sanchezmar@paho.org

Mara Muñoz
Consultora Nacional para Doenças Infecciosas 
Negligenciadas
OPS/OMS Paraguay
Edificio "Faro del Río"
Mcal. López 957 Esq. Estados Unidos Asunción, 
Paraguay
Tel: +595 (21) 450.495
Email: munozmara@paho.org

Monica Guardo Martínez
Assessora para Doenças Transmissíveis OPS/OMS 
Perú
Los Pinos 251
Urb. Camacho
Lima, Perú
Tel: +51 1.319.5755
Cel: +51 99.376.9354
Email: guardom@paho.org

Edgardo Nepo Linares
Consultor Nacional para Doenças Transmissíveis
OPS/OMS Perú
Los Pinos 251
Urb. Camacho
Lima, Perú
Tel: +511.319.5700
Cel: +51 99.660.0229
Email: nepoliedg@paho.org

Rafaela Alcalá Torrico
Apoio de secretariado
OPS/OMS Perú
Los Pinos 251
Urb. Camacho
Lima, Perú
Cel: +51 93.344.1359
Email: rafaela8000@yahoo.com

Alvaro Whittembury Vlasica
Consultor independente
OPS/OMS Perú
Residencial Santa Cruz, Bloque K, Dpto 403 San 
Isidro
Lima, Perú
Tel: +51-1.621.8634
Cell: +51 94.519.8482
Email: alwhittvla@yahoo.com



AGENDA

Objetivo geral: Analisar a situação atual do tracoma na Região das Américas e identificar estratégias para 
acelerar os esforços para a eliminação do tracoma como um problema de saúde pública.

Objetivos específicos

1. Analisar e discutir o progresso em direção à eliminação do tracoma nos países atualmente conhecidos 
como endêmicos e o progresso nos países onde existe a suspeita de tracoma.

2. Apresentar e analisar ferramentas inovadoras para a implementação de ações para a eliminação do 
tracoma.

3. Discutir estratégias para integrar as intervenções voltadas ao tracoma em outras plataformas de 
serviços de saúde.

4. Rever e acordar uma proposta de plano regional destinado a fortalecer a cooperação técnica para 
enfrentar o tracoma na Região das Américas.

Local de reunião: Hotel Sol de Oro, Calle San Martín 305, Miraflores, Lima, Peru. http://soldeorohotel.com/

Participantes: 

 ▸ Responsáveis pelos programas nacionais de tracoma em países com focos conhecidos de tracoma 
(Brasil, Colômbia, Guatemala, México e Peru).

 ▸ Responsáveis pelos programas nacionais ou estratégias de controle e eliminação de doenças 
infecciosas negligenciadas em alguns países que fazem fronteira com focos conhecidos de tracoma 
(Paraguai e Venezuela).

 ▸ Parceiros na eliminação do tracoma como um problema de saúde pública nas Américas.

 ▸ Delegados do Departamento de Doenças Tropicais Negligenciadas da OMS, dos escritórios da OPAS/
OMS nos países convidados, do Departamento de Doenças Transmissíveis e Determinantes Ambientais 
da Saúde e da Unidade de Doenças Negligenciadas, Tropicais e Transmitidas por vetores do escritório 
central da OPAS/OMS.



Quarta-feira, 1 de agosto

Hora Tema Participantes

8h30 – 9h00 Registro de participantes

Sesión de apertura

9h00 – 9h40

Discurso de boas-vindas

Diretor do Departamento de Doenças Transmissíveis e 
Determinantes Ambientais da Saúde

Marcos Espinal, OPAS/OMS

Discurso de boas-vindas

Representante da OPAS/OMS no Peru
Raúl González, OPAS/OMS

Discurso de boas-vindas

Representante da OPAS/OMS no Peru
Delegado do Ministério da Saúde 
do Peru

Objetivos da reunião e das sessões Martha Saboyá, OPAS/OMS

Sessão 1.  Progresso mundial e regional em direção à eliminação do tracoma

9h40 – 10h00 Progresso mundial na eliminação do tracoma Anthony Solomon, OMS

10h00 – 10h30 Seguimento das recomendações da quarta reunião regional Martha Saboyá, OPAS/OMS

10h30 – 10h40 Perguntas Plenária

10h40 – 11h00 Intervalo

Progresso e desafios para a eliminação do tracoma na Região das Américas

11h00 – 12h45 Apresentação dos delegados dos Ministérios da Saúde: cada país terá 20 minutos de apresentação 
seguidos de 15 minutos de perguntas

• Brasil

• Guatemala

• Peru

Carmelita Ribeiro Filha, Ministério 
da Saúde do Brasil

Gloria Serrano, Ministério da 
Saúde da Guatemala

Harvey Honorio, Ministério da 
Saúde do Peru

12h45 – 14h00 Intervalo para o almoçoJose de Jesus Ibarra Lopez, CENAPRECE, México

• Paraguai

• Venezuela

Miguel Arturo Vaccheta, Ministério 
da Saúde do Paraguai

Yuri Andrea Lopez, Estado 
Amazonas (CAICET), Venezuela

15h10 – 15h30 Comentários sobre o progresso na Região das Américas Plenária

15h30 - 16h00 Intervalo

16h00 – 16h20 Atividades de vigilância pós-eliminação no México Jose de Jesus Ibarra Lopez, 
CENAPRECE, México

16h20 – 16h45 Perguntas para o México e discussão sobre a vigilância pós-
eliminação Plenária

17h15 – 19h00 Coquetel de boas vindas



Quinta-feira, 2 de agosto

Hora Tema Participantes

Sessão 2.  Inovação no combate ao tracoma

8h30 – 10h30 Cada apresentador terá 15 minutos de apresentação seguidos de 15 minutos de perguntas

• Proposta para a identificação de áreas para o mapeamento do 
tracoma na Região das Américas

• Novas tecnologias para a graduação do tracoma – novo 
sistema de captura e processamento de imagens (ICAPS)

• Nova tecnologia para o treinamento de graduadores do 
tracoma no reconhecimento da triquíase tracomatosa (TT) – 
fotografias 3D

• HeadStart – Tecnologia para treinamento em cirurgia de TT

Martha Saboyá, OPS/OMS

Sheila West, Dana Center, Johns 
Hopkins 

Anthony Solomon, OMS

Shannath Merbs, Wilmer Eye 
Institute, Johns Hopkins

10h30 – 11h00 Intervalo

11h00 – 11h30 Tropical Data – inovação na coleta de dados de pesquisas sobre 
tracoma Emma Harding-Esch, Tropical Data

11h30 – 11h45 Perguntas Plenária

11h45 – 12h05 Experiências do Peru no uso da plataforma Tropical Data para 
uma pesquisa integrada (tracoma e geohelmintíases)

Cristiam Carey, DIRESA Loreto, 
Peru

12h30 – 14h00 Oportunidades para o uso das novas tecnologias para o tracoma 
na Região das Américas Plenária

14h00 – 14h20 Iniciativa Multiplex e sorologia para a vigilância pós-eliminação 
do tracoma Diana Martin, CDC

14h20 – 14h35 Perguntas Plenária

Sessão 3.  Integração das ações de combate ao tracoma em outras plataformas de saúde

14h35 – 14h50 Campanhas integradas de cirurgia na Colômbia: TT e outros 
problemas de deficiência visual Juan Carlos Silva, OPAS/OMS

14h50 – 15h10 Cirurgia de casos de TT nas comunidades indígenas do Brasil – 
desafios e lições aprendidas

Carmelita Ribeiro Filha, Ministério 
da Saúde do Brasil

15h10 – 15h30 Cirurgia de casos de TT nas comunidades indígenas da Guatemala 
– desafios e lições aprendidas

Gloria Serrano, Ministério da 
Saúde da Guatemala

15h30 – 16h15 Oportunidades para integrar o tracoma nas iniciativas de saúde 
visual na Região Plenária

16h15 – 16h30 Intervalo

Sessão 4.  Ferramentas atualizadas para o tracoma – OMS

16h30 – 16h50 - Pesquisas para TT

- Guias atualizados para as pesquisas de tracoma – prevalência  
de TF

Anthony Solomon, OMS

16h50 – 17h10 Perguntas Plenária
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Sexta-feira, 3 de agosto

Hora Tema Participantes

Sessão 5. Fortalecimento das capacidades regionais para a eliminação do tracoma

8h30 – 9h00 Plano regional para apoiar a eliminação do tracoma na Região das 
Américas – Proposta

Martha Saboyá, OPAS/OMS

9h00 – 10h15 RRevisão e retroalimentação da proposta de plano – trabalho em 
grupos:

Grupo 1: México e Guatemala

Grupo 2: Brasil e Peru

Grupo 3: Paraguai e Venezuela

Trabalho em grupos

10h15 – 10h30 Intervalo

10h30 -11h30 Continuação do trabalho em grupos

11h30 – 12h30 Plenária para discutir a proposta de plano Plenária

12h30 – 14h00 Intervalo para o almoço

14h00 – 15h00 Revisão das principais conclusões e recomendações da reunião Martha Saboyá, OPAS/OMS

15h00 – 15h30 Encerramento da reunião






