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ATÉ À DATA

NOTÍCIAS

Outras notícias da Tropical Data:

Gostaríamos de abrir 
o presente boletim 

com um tributo ao 
falecido Cécé 
Nieba, um 
querido colega e 
um dos principais 

classificadores da 
Guiné que, 

infelizmente, faleceu em 
agosto deste ano. Os nossos 
sinceros agradecimentos ao Dr. 
André por partilhar o seguinte:

Nascido em N'Zérékoré, no 
sudeste da Guiné, Cécé Nieba 
deixa uma viúva e cinco filhos. 
Começou a sua carreira em DTN, 
trabalhando para o programa de 
controlo da eliminação da 
oncocercose antes de se dedicar 
ao tracoma e ao programa mais 
amplo de cuidados oftalmológicos 
na Guiné. 

Em 2013, recebeu formação como 
formador para o Projeto Global de 
Levantamento do Tracoma (GTMP) 
e, em 2016, com a Tropical Data, 
tornou-se Formador Principal, 

parte de um grupo de elite de 
formadores internacionais que 
apoiam sondagens em países com 
endemia.

Cécé será sempre recordado 
como um homem com um forte 
espírito e talento para o trabalho 
de equipa e, por essa razão, 
ocupava sempre uma posição de 
destaque em qualquer equipa. 
Era um grande defensor do 
trabalho bem feito, possuía uma 
enorme capacidade para 
trabalhar sob pressão e estava 
sempre disponível e sorridente. 

Em tempos difíceis, Cécé era o 
homem certo para pôr água na 
fervura com o seu otimismo e 
histórias bem-humoradas que nos 
faziam rir, por mais angustiados 
ou tristes que estivéssemos. 
Nunca levantava a voz durante 
discussões e debates; pelo 
contrário, tinha sempre a 
paciência de ouvir ambos os 
lados e a arte de conciliar as 
diferentes posições.

Veja o nosso fantástico 
vídeo com alguns dos  

nossos formadores aqui!
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Este ano, a Tropical Data atingiu 
um novo marco conjunto com o 
GTMP – apoiando sondagens no 
nosso 50.º país combinado: Serra 
Leoa! Tal representa um volume 
de trabalho incrível desde 2012, 
com uma média de 1 pessoa 
examinada de 26 em 26 
segundos. Aproveitámos a 
oportunidade para celebrar, 
incluindo este fantástico vídeo 
com alguns dos nossos 
formadores.

Equipas de visita 
a um agregado 
familiar na Serra 
Leoa 

Em suma, era o símbolo de um 
líder imprescindível no apoio às 
nossas equipas no terreno. Que 
a sua alma descanse em paz.

https://www.youtube.com/watch?v=V-7qvMQCWNY
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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 de apoio na gestão de dados aos programas nacionais 
na realização de todos os tipos de sondagens transversais sobre o 
tracoma. Mais informações em: www.tropicaldata.org

Até à data, a Tropical Data apoiou 
sondagens em 46 países. Apesar dos 
atuais desafios da pandemia de 
COVID-19, este ano conseguimos 
trabalhar com alguns novos países, 
incluindo a Serra Leoa, o Sudão do 
Sul e a Índia. Pedimos aos nossos 
colegas na Índia que partilhassem 
algumas informações sobre o seu 
percurso no sentido da eliminação 
do tracoma e sobre o seu trabalho 
de sondagem: 

A Índia lançou o seu próprio 
Programa Nacional de Controlo da 
Cegueira (NPCB) em 1976, que na 
realidade teve início, em 1963, como 
o Programa Nacional de Controlo do 
Tracoma. Nos últimos anos (2014-
2017), o país realizou sondagens 
sobre a prevalência e avaliação 
rápida do tracoma e, em dezembro 
de 2017, declarou ter erradicado o 
“tracoma infecioso”. Desde então, 
foram estabelecidos mecanismos de 
vigilância constante para notificar 
eventuais novos casos de tracoma e 
assegurar o tratamento imediato. 
São enviados ao NPCB para análise 
dados de vigilância mensais sobre os 
indicadores de tracoma, de acordo 
com as orientações da OMS. 

Este ano, dada a necessidade de 
sondagens específicas à TT, a equipa 
decidiu trabalhar com a Tropical 
Data para tirar partido das 
abordagens normalizadas em 
matéria de metodologias, operações 
e resultados e do foco na qualidade 
dos dados, e até agora temos 
considerado frutuosa a experiência 
de trabalho em conjunto.

Em termos de ensinamentos 
colhidos pelo programa do tracoma, 
o fator determinante tem sido a 
monitorização e a vigilância regulares 
dos indicadores. A eliminação do 
tracoma ativo como um problema de 
saúde pública tem sido possível 

graças a décadas de esforços 
intersetoriais que incluíram o 
fornecimento de colírios, higiene 
pessoal, disponibilidade de água 
segura, melhoria do saneamento 
ambiental, disponibilidade de 
instalações cirúrgicas para o tracoma 
crónico e uma melhoria geral da 
situação socioeconómica no país. 

A pandemia de COVID-19 tem 
constituído o maior desafio na 
realização de sondagens porta a 
porta, mas a tomada de precauções 
adequadas e o esforço de vacinação 
na Índia resultaram num arranque 
positivo e com impacto.

Apoio a novos países

Atualização das publicações: 
A Tropical Data está atualmente a 
trabalhar com mais de 15 países com 
vista à publicação de dados de 
sondagens sobre prevalência por si 
apoiadas. Até à data, foram 
publicados 3 artigos (do Uganda, do 
Sudão e do Brasil) e um outro (do 
Quénia) encontra-se no prelo para 
publicação na revista Ophthalmic 
Epidemiology, estando muitos mais 
em vias de conclusão. A publicação 
dos dados ajuda a partilhar métodos 
e resultados e corrobora indicadores, 
suscetíveis de serem citados, em 
matéria de dossiês sobre eliminação 
a apresentar à OMS. 

Temos também um novo workshop 
em linha  sobre a redação de 
publicações de sondagens ao 
tracoma, que abrange tudo desde o 
modo de estruturar o trabalho, o que 
incluir e como apresentar os dados. 
Encontra-se disponível aqui: https://
bit.ly/3pMGn1W

Uma mulher é examinada  
no terreno na Índia.

Formação virtual conduzida pelos 
formadores da Tropical Data

Captura de ecrã da 1.ª 
parte do nosso workshop 

em linha sobre 
publicações.
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