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Neste início de 2019, gostaríamos de dizer um grande obrigado a todas as 
pessoas envolvidas nos inquéritos ao longo do último ano e de agradecer o 
seu árduo trabalho na geração de dados de alta qualidade e normalizados 
a nível global como forma de apoio à jornada de eliminação do tracoma 
enquanto problema de saúde pública.

Nesta edição, aproveitamos a oportunidade para agradecer a alguns 
dos nossos dedicados membros da equipa e centrar neles as atenções. 
Apresentamos também alguns destaques recentes e o que se pode 
esperar neste novo Ano.

Se alguma vez tiver alguma dúvida sobre o planeamento e a condução 
de inquéritos, ou a gestão de dados, não hesite em entrar em contacto 
e teremos todo o prazer em ajudar ou aconselhar.

Feliz Ano Novo da Equipa da Tropical Data!

Celebrar a equipa Global da Tropical Data 
– um grande obrigado aos nossos
Formadores Principais
Quer realizem ações de formação a nível nacional ou 
internacional, os nossos dedicados formadores da 
categoria Principal de Classificador e de Registador 

trabalham arduamente para assegurar a normalização a 
nível global, retirando tempo dos seus horários 
regulares para apoiar diferentes projetos. Desde que 
começámos, em 2016, eles apoiaram oito workshops de 
formação internacionais e mais de 50 workshops a nível 
nacional. Este trabalho não seria possível sem eles.

Até à data:
33 países 
apoiados

1136 UA 
inquiridas

3.660.443
pessoas

examinadas

NOVIDADES

Partilhe as suas histórias e 
fotografias no terreno 
connosco nas Redes Sociais 
- #TropicalData

A 1000.ª UA foi em Nangarhar, 
Afeganistão.
As equipas saíram-se muito bem na 
condução dos primeiros inquéritos 
normalizados sobre o tracoma no 
país, apesar de enfrentarem 
numerosos desafios.

A Tropical 
Data apoiou 
inquéritos 
em mais de 
1000 UA!
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Atualizações recentes:

•  Recursos do site: entre os recursos contam-se uma nova lista de

verificação do planeamento e um manual de escrita de 

protocolos atualizado – consulte-os aqui.

•  Recursos de dados: Consulte o nosso novo módulo de

Transferência de Dados e os nossos novos relatórios 

expandidos para gerir os seus dados!  Para mais informações

sobre a compreensão e a utilização dos novos relatórios, visite a 

nossa página de recursos ou envie-nos um e-mail.

•  Aprovação dos dados: Para uma maior proteção da privacidade 

dos dados, quem deseje aprovar os dados por e-mail será agora

convidado a introduzir a sua palavra-passe. Caso tenha alguma 

dúvida, queira contactar-nos.

•  Guias do Tamanho dos Folículos: Os autocolantes do Guia do

Tamanho dos Folículos constituem agora um fornecimento 

regular da Tropical Data e são incluídos em todas as expedições

de lupas. Ajudam os classificadores na classificação do TF.

•  Apoio a outras doenças: Estamos atualmente a realizar testes-

piloto sobre a utilização de sistemas da Tropical Data para 

inquéritos sobre filaríase linfática na Guiana; iremos partilhar os

ensinamentos retirados destes inquéritos no futuro para quem 

esteja interessado em utilizar a Tropical Data para outras DTN.

A lançar em 2019:

•  Manuais de formação atualizados: Estamos a atualizar

presentemente todos os nossos materiais de formação. Estas

atualizações surgirão ao longo dos próximos meses.

•  Envolvimento dos parceiros: Esperamos oferecer mais

oportunidades para se envolver com a equipa da Tropical Data

em 2019: dar-lhe a conhecer como o serviço funciona, de que 

forma trabalhamos para apoiar os países e dar-lhe a 

oportunidade de fazer ouvir a sua voz. Estas oportunidades

surgirão sob a forma de webinars e reuniões presenciais. 

•  Publicações: Tal como aconteceu com o GTMP (ver edição

especial lançada em dezembro de 2018), gostaríamos de 

prestar apoio a países que desejam publicar os seus resultados.

Entre em contacto se tiver interesse.

A Tropical Data ajuda os países a recolher dados de alta qualidade, 
providenciando apoio epidemiológico, formativo, logístico e de 
gestão de dados aos programas nacionais que conduzem todos 
os tipos de inquéritos transversais sobre o tracoma. 
Mais informações em: www.tropicaldata.org
ou envie um e-mail para admin@tropicaldata.org
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QUEREMOS A SUA OPINIÃO!
Compilámos um curto inquérito para recolher a sua opinião sobre o serviço prestado pela Tropical Data. Não 
deverá demorar mais de 10 minutos e agradecemos sinceramente o tempo e o apoio que nos dedica para nos 
ajudar a melhorar o serviço. Clique aqui para responder ao inquérito. 
Agradecemos que responda até ao dia 24/02/2019.

Um classificador examina uma 
criança utilizando os Guias do 
Tamanho dos Folículos

Autocolantes do Guia do 
Tamanho dos Folículos

Equipas no terreno no 
Afeganistão
Crédito: Ministério da Saúde, 
Afeganistão

Formandos do Afeganistão 
na nossa sessão de 
formação na Tanzânia
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