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NOVIDADES

A equipa da Tropical Data tem estado muito ocupada a atualizar o seu guia de 
redação de protocolos, materiais de formação e processos de recolha e gestão 
de dados, refletindo: 1) as suas respostas ao nosso inquérito de sugestões,  
2) as últimas recomendações da OMS efetuadas como resultado da  4.ª Reunião 
Científica Global sobre o Tracoma, realizada em Genebra em novembro de 2018,  
e 3) as últimas perguntas básicas às famílias do Programa de Monitorização Conjunta  
da OMS/UNICEF para o Abastecimento de Água, Saneamento e Higiene (PMC). 

Eis um resumo das principais alterações da Tropical Data:
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Caso tenha um inquérito planeado e o seu protocolo já tenha sido aprovado como estando em conformidade com as 
recomendações da OMS, a OMS confirmou que o protocolo não necessita de ser modificado para levar estas alterações em conta.

Quaisquer protocolos apresentados após a publicação, pela OMS, do relatório sobre a 4.ª Reunião Científica Global sobre o 
Tracoma serão analisados de acordo com estas novas recomendações. 

A fim de dar tempo à implementação da formação e manter os padrões de qualidade, as ações de formação e os inquéritos que 
utilizam a nova metodologia poderão arrancar a partir de segunda-feira, dia 15 de julho de 2019. Desta forma será cumprido o 
nosso requisito habitual de dar um aviso de seis semanas para o apoio a um projeto e a ação seguir-se-á ao curso de reciclagem 
de Formação de Formadores da Tropical Data, que se realiza na Tanzânia nos dias 8 a 12 de julho, centrado nestas alterações.

Se tiver alguma dúvida, não hesite em contactar-nos. 

Na 4.ª Reunião Científica Global sobre 
o Tracoma, a definição da Triquíase 
Tracomatosa (TT) foi alterada para: “pelo 
menos uma pestana da pálpebra superior 
toca no globo ocular ou indícios de 
depilação recente de pestanas viradas 
para dentro da pálpebra superior.” 

y A presença ou ausência de triquíase 
e as perguntas sobre gestão de 
cuidados de saúde anteriores se a 
triquíase estiver presente serão agora 
recolhidas para a pálpebra superior 
e inferior separadamente.

WASH:

y As opções e definições foram 
alteradas em linha com as 
perguntas e descrições do 
PMC para:

• Fonte de água

• Tempo para recolher água

• Onde defecam os adultos

•  Instalação para lavagem das 
mãos (agora perguntado a todas 
as famílias, independentemente 
da presença de latrinas/retretes)

Além dos aspetos atrás referidos, os materiais de formação foram alterados, 
incluindo:

• Formação do registador a começar no dia 1.

• Um teste formal da fiabilidade do registador.

•  Utilização rotineira de guias do tamanho dos folículos para o diagnóstico 
do TF em ações de formação e inquéritos.

•  Utilização de imagens 3D para ações de formação sobre o diagnóstico 
da triquíase. 

• Maior ênfase em ações de formação sobre a classificação da triquíase e da TS.

•  Mais formação de equipa, em especial no que se refere à metodologia do 
inquérito sobre o tracoma.

• Maior ênfase na supervisão.

A gestão, a análise e a comunicação de dados foram também atualizadas em 
linha com estas alterações. Se tiver alguma dúvida sobre os dados, contacte 
support@tropicaldata.org 

Até à data:

37  
países  
apoiados

1 476   
UA inquiridas

4 576 645  
pessoas examinadas

Ü Partilhe as suas 
histórias de inquéritos 
connosco, incluindo 

fotografias!  
#TropicalData
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Inquérito de sugestões! 
Obrigado a todos os que responderam ao nosso 
inquérito de sugestões no início do ano. Foi um exercício 
incrivelmente útil, que nos proporcionou a oportunidade 
de ouvir os utilizadores do serviço da Tropical Data. 
Obrigado também aos que deixaram os seus dados 
para podermos dar seguimento às suas respostas. 

Eis alguns dos principais destaques e resultados:  

61 pessoas 
responderam

92% declararam que voltariam a 
utilizar os dados da Tropical Data 

A sua classificação dos nossos serviços:

• 4,21 num total de 5 em apoio de Planeamento ao 
Inquérito, levando em conta o planeamento inicial, 
o processo de candidatura, o desenvolvimento 
do protocolo, as ações nacionais de formação e 
a comunicação

• 4,30 num total de 5 no nosso serviço de Gestão de 
Dados, levando em conta a nossa aplicação, atualizações 
de dados de rotina, apoio à limpeza, aprovação e análise 
de dados, acesso e comunicação 

• 4,46 num total de 5 no serviço da Tropical Data em geral

A Tropical Data ajuda os países a recolherem 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

inquiridos por região da oms

 AFRO  Várias  EMRO  WPRO  PAHO

72% 10% 8% 5% 5%

inquiridos por cargo

 ONG  Ministério da Saúde  OMS  Outro

52% 38%

3%

7%

“Em todas as minhas 
interações com a equipa 

da Tropical Data, 
o envolvimento foi 

atempado e profissional 
e sempre centrado na 

melhor forma de apoiar 
o programa nacional.”

Perguntou, nós respondemos...
A mensagem-chave que queremos partilhar é a seguinte: 
se tem uma pergunta a fazer, faça-a! 

Algumas das suas perguntas e comentários (e as nossas 
respostas!):

• Dispor de um modelo de orçamentação normalizado 
(disponível na nossa página de recursos)

• Orientação sobre protocolos para inquéritos 
programáticos de rotina, incluindo a referência a 
recomendações da OMS (ver a nossa página de recursos)

• Espaço para investigação operacional (contacte-nos se 
este tema for do seu interesse)

• Utilizar o site (temos estado muito ocupados a atualizar 
algumas das nossas páginas, e-mails automáticos e 
sinalização de sites) 

• Limpeza de dados e como podem os países envolver-se 
mais (estamos a planear mais recursos, entretanto 
contacte-nos se tiver alguma dúvida)

• Código da análise de dados (agora disponível no GitHub)

• Partilhar dados com os parceiros (para que os parceiros 
acedam aos dados, o coordenador para o tracoma 
do ministério da saúde está apto a: iniciar sessão e 
conceder acesso; iniciar sessão para transferir resultados 
e encaminhá-los diretamente por e-mail; ou enviar um 
e-mail para support@tropicaldata.org a fim de autorizar 
a partilha de resultados com pessoas designadas para 
esse efeito.)

Serão desenvolvidas “mais orientações”, sob a forma de 
webinars, vídeos e recursos de sites, a fim de dar resposta 
aos aspetos anteriores e outros comentários.

Os materiais de formação foram 
atualizados levando em conta os 
seus pedidos de:

• Ênfase na forma de dar 
formação, incluindo a utilização 
plena dos manuais

• Maior ênfase no diagnóstico 
da triquíase

• Maior ênfase na supervisão 

• Novos conjuntos de testes IGA (em desenvolvimento)

Envolvimento dos parceiros de implementação:
• Foram pedidas oportunidades acrescidas de envolvimento 

entre ONG, parceiros e a Tropical Data – contacte-nos e 
dê-nos as suas sugestões ou indique os seus dados para 
que possamos contactá-lo.

“Aprecio bastante  
a assistência técnica 
concedida aos países  
e a disponibilidade  
dos serviços. É uma 
qualidade que deve  

ser mantida.”

"Continuem a 
fazer o que fazem. 

É muito 
reconhecido."
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