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Reunião da equipa no nosso 5.º aniversário

Bem-vindos à  
última edição de The 
Download! A 
Tropical Data 
celebrou 
recentemente o seu 

5.º aniversário! Mas 
como foi que tudo 

começou? Na sequência 
da conclusão do Projeto 

Global de Levantamento do Tracoma 
(GTMP), os parceiros globais 
reconheceram a necessidade de 
prosseguir os esforços realizados, de 
construir capacidade global e de 
assegurar a condução de sondagens de 
elevada qualidade sobre o tracoma 
para alcançar as metas da OMS de 
erradicação do tracoma. Quando os 

parceiros, incluindo a OMS, a ITI, a RTI, 
a Sightsavers, e os financiadores, 
incluindo a USAID e o FCDO, uniram 
esforços para resolver este desafio, a 
Tropical Data nasceu! Queremos dirigir 
um agradecimento sincero a todos os 
ministérios da saúde e parceiros pela 
sua colaboração e apoio. E por nos 
permitirem participar na vossa 
caminhada para alcançar a erradicação 
do tracoma enquanto problema de 
saúde pública.

Desde a última edição de The 
Download, temo-nos mantido 
extremamente ocupados a apoiar os 
países para que retomem as suas 
atividades de sondagem sobre o 
tracoma, interrompidas devido à 
COVID-19. O Burquina Faso foi o 
primeiro país a recomeçar as sondagens 
em setembro, imediatamente seguido 
pela  RDC. Compreendemos as 
dificuldades sentidas pelos países em 
adaptar-se às medidas de mitigação da 
COVID-19 e em adotá-las. A Tropical 
Data tem apoiado algumas destas 
medidas, incluindo o trabalho com os 
parceiros num projeto de investigação 
operacional  para avaliar a utilização de 
viseiras de segurança.

Foi com entusiasmo que assistimos ao 
lançamento do novo Roteiro de DTN 
da OMS  em janeiro e esperamos 

ansiosamente desenvolver o serviço 
da Tropical Data para continuar a 
apoiar as abordagens multissetoriais 
e as sondagens integradas. Clique na 
ligação abaixo para ler a nossa 
recente publicação, que descreve os 
elementos principais para sondagens 
integradas de sucesso: https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/33305311/

Celebrar 
CINCO anos da 
Tropical Data
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45 
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apoiados 
 
2200 
UA inquiridas 
 
6 824 997 
pessoas 
examinadas
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Consulte a 
panorâmica do 
sucesso da Tropical 
Data ao longo dos 
últimos cinco anos 
no nosso novo 
infográfico

Partilhe connosco as suas histórias e casos de estudo sobre as sondagens, 
incluindo fotografias! Nas redes sociais, utilize #TropicalData ou envie-nos um 
e-mail para admin@tropicaldata.org

https://www.sightsavers.org/news/2020/12/surveys-for-advanced-trachoma-resume-in-burkina-faso/
https://www.rti.org/insights/loupes-face-shield-innovation-trachoma-elimination-covid-19
https://www.sightsavers.org/from-the-field/2020/12/face-shield-research/
https://www.sightsavers.org/from-the-field/2020/12/face-shield-research/
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UCN-NTD-2020.01
https://www.who.int/publications/i/item/WHO-UCN-NTD-2020.01
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305311/
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305311/
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A Tropical Data ajuda os países a recolher dados de elevada 
qualidade, através da prestação de apoio epidemiológico, 
logístico e em matéria de formação e dados aos programas 
nacionais na realização de todos os tipos de sondagens 
transversais sobre o tracoma.  
Mais informações em: www.tropicaldata.org

“Tornei-me profissional de oftalmologia em 1983; nunca 
esquecerei o falecido Dr. Taylor, fundador do departamento de 
oftalmologia no Centro Médico Cristão do Kilimanjaro, que me 
convenceu a participar no curso de oftalmologia. A minha 
experiência com o tracoma era reduzida até começar a 
trabalhar no Hospital de Mvumi e, pouco depois, comecei a 
envolver-me em atividades a nível distrital, que levaram a um 
projeto de investigação sobre o tracoma, orientado pelo 
professor David Mabey e pelo Dr. Anthony Solomon, na aldeia 
de Kahe, no distrito de Rombo. A partir daí, adquiri uma 
grande experiência e participei em reuniões internacionais em 
que eram apresentadas descobertas científicas. Foi então que 
teve início o GTMP e, ato contínuo, envolvi-me no projeto.

Em primeiro lugar, acabámos de efetuar 
uma atualização da versão pública do 
código de análise da Tropical Data a fim 
de permitir aos ministérios da saúde 
reproduzir facilmente os resultados das 
sondagens constantes do nosso 
Relatório Distrital. Esta nova versão do 
código de análise permite aos 
utilizadores analisar as UA que 
utilizaram a metodologia original do 
GTMP/Tropical Data, em conjunto com 
as UA que utilizaram a metodologia 
atualizada da Tropical Data de 2019. O 
repositório de códigos está disponível 
aqui: https://github.com/itidat/
tropical-data-analysis-public. 

Em segundo lugar, acabámos de 
proceder a uma reformulação do Atlas 
do Tracoma administrado pela ITI. Esta 
ferramenta de acesso livre (https://
atlas.trachomadata.org/) dispõe de 
uma interface simplificada mais intuitiva 
e reativa. As novas funcionalidades 
permitem aos utilizadores criar mapas 
personalizados de vários países e 

Atualizações da equipa de dados

No âmbito das nossas celebrações, damos destaque a 
Patrick Massae, um dos nossos formadores de 
classificadores de referência, que discute o seu percurso no 
trabalho com o tracoma e a Tropical Data.

Inicialmente, recebi formação como classificador e, mais tarde, 
como formador, e quando a Tropical Data começou, tornei-me 
Formador Principal. Tenho dado formação na Tanzânia, onde 
resido, e no estrangeiro, tendo-me tornado mais tarde 
Classificador de Referência (o nível superior dos formadores da 
Tropical Data), algo que nunca imaginei na minha vida. Estou 
profundamente reconhecido à equipa da Tropical Data por ter 
tornado o meu nome conhecido em todo o mundo e por me 
ter dado inúmeras oportunidades de formação a nível nacional 
e internacional.

Embora tivéssemos previsto que eliminaríamos o tracoma até 
2020 (GET 2020), nem todos o conseguimos. Mas felicito a 
equipa da TD e os países pelo esforço realizado até agora, 
assim como os países que conseguiram alcançar esse objetivo. 
O meu conselho aos países que ainda não eliminaram o 
tracoma é que colaborem com a Tropical Data porque a equipa 
é especialista na análise de dados e em métodos científicos a 
nível internacional, facultando apoio técnico e materiais e 
trabalhando de forma colaborativa com os ministérios 
da saúde.”

regiões para visualizar em conjunto 
determinadas camadas (por exemplo, TF 
com TT, TF com tratamento), exportar 
mapas como ficheiro de imagem bruta 
ou ficheiro PDF formatado e pesquisar 
unidades administrativas (e não apenas 
países). E, porventura ainda mais 
importante, os dados utilizados para 
criar os mapas são agora atualizados 
todas as noites a partir da base de 

dados conjunta da ITI/GET2020 
da OMS. 

Esperamos que goste de explorar 
estes recursos novos e atualizados. 
Incentivamo-lo a enviar comentários e/
ou questões para abakhtiari@
taskforce.org.

2021 TF Prevalence

These maps were designed by the International Trachoma Initiative (ITI) and developed by Bastion Data. The data presented on the maps were reported by programme managers to the joint ITI/WHO 
GET2020 database. The boundaries and names shown and the designations used on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the developers, or the institutions 
with which they are affiliated, concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

TF prevalence maps present the categorical prevalence of TF in children aged 1-9 years by district for the selected year.
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Captura de ecrã do 
Atlas do Tracoma, que 
mostra a prevalência 
de TF nos países 
africanos em 2021.
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