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Prefácio
Este kit de ferramentas para o planeamento 
da transição é um dos três documentos de 
planeamento recomendados pela Coalizão 
Internacional para o Controle do Tracoma, 
feito para gerentes de programas e parceiros 
de implementação para apoiar a transição dos 
esforços de eliminação (intervenções de saúde 
pública) para os serviços públicos de rotina. A 
importância de uma liderança eficaz que sustente 
o sucesso desses programas não pode ser 
sobrestimada.

O conjunto de kits de ferramentas de transição inclui:

n     O planeamento de transição dos serviços de gestão  
de triquíase

n     Planeamento de Transição para Administração em 
Massa do Zithromax® 

n     Planeamento de transição Limpeza facial e Melhoria 
ambiental

Esses kits de ferramentas podem ser usados de várias 
maneiras: (i) como um guia de planeamento passo por 
passo (ii) como uma lista de verificação para assegurar 
que o planeamento está no caminho certo (iii) como 
um documento de referência sobre os principais 
componentes do planeamento e (iv) para engajar 
parceiros de não-tracoma no planeamento e entrega de 
actividades de transição. 
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Essa parceria baseia-se na potencial contribuição das 
actividades de F&E para objectivos mais amplos de saúde 
pública e equidade sob a agenda de desenvolvimento 
sustentável, como o fortalecimento do sistema de saúde 
para evitar múltiplos riscos à saúde (Objectivo 3) e a 
melhoria destinada aos serviços de água e saneamento 
para as populações mais pobres e remotas (Objectivo 6). 

Os programas devem trabalhar e incorporar as actividades 
no seio das estruturas governamentais e comunitárias 
existentes, incluindo WASH, saúde e educação, para 
assegurar e sustentar as metas de eliminação e evitar o 
recrudescimento. Este processo deve começar anos antes 
que o país espere alcançar a fase de transição.

Contexto
A limpeza facial e a melhoria ambiental (F&E) são componentes centrais da estratégia SAFE e são 
necessárias para abordar as condições que permitem a transmissão do tracoma. Tais mudanças 
requerem a abordagem de comportamentos e práticas profundamente arraigados, enraizados nas 
normas socioculturais, bem como no acesso à infraestrutura de água e saneamento. Isso significa que, 
ao contrário dos componentes de cirurgia e antibióticos da SAFE, os componentes de F&E exigem uma 
forte parceria com agências de água e saneamento, para melhorar o acesso à infraestrutura e um prazo 
mais longo para permitir que comportamentos e práticas mudem de forma sustentável. 

Foto: Nabin Baral/RTI International
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No caso de F&E, a noção de desenvolvimento e 
implementação de actividades separadas baseadas na 
comunidade por meio do programa do tracoma e, em 
seguida, a interrupção dessas actividades quando o 
limiar de prevalência de eliminação tiver sido alcançado 
deve ser evitado. Em vez disso, o foco deve ser garantir 
actividades de WASH e de promoção da saúde relevantes 
para o tracoma, que estão incorporadas na prestação 
de serviços de rotina. Em outras palavras, os esforços 
para manter um ambiente livre de transmissão além 
do tempo de vida do programa, devem ser projectados 
desde o início para serem incorporados e entregues 
concorrentemente e continuamente por meio de outros 

serviços, por exemplo, no fornecimento de água potável, 
acesso a serviços de saneamento e ausência de defecação 
a céu aberto, e promoção contínua da higiene. As ONGs 
parceiras desempenham um papel importante na 
assistência às autoridades distritais, regionais e nacionais 
para assegurar essa integração.  

Alcançar uma transição suave em termos de F&E beneficia 
todas as partes interessadas, garantindo que a capacidade 
dos sectores de saúde, WASH e educação focalizem os 
serviços às áreas carentes e aborda comportamentos 
sejam fortalecidos, acelerando e melhorando a 
sustentabilidade da baixa prevalência de tracoma activo 
alcançada por meio de MDA de antibióticos.

O objectivo do planeamento de transição de F&E
A OMS estabeleceu limiares claros para quando é que a MDA de antibiótico deve ser implementada e 
interrompida para o tracoma. 

As partes interessadas de WASH, educação e saúde 
devem estar envolvidas na elaboração e implementação 
de programas, identificando os programas de distribuição, 
incluindo o sector de WASH e os programas de saúde, e 
fazendo ajustes baseados em lições para esses programas 
para garantir que eles incluam acções necessárias para 
manter baixos níveis de prevalência de tracoma. Exigirá 
um planeamento claro com todas as partes interessadas 
para assegurar que as actividades de WASH sejam 
entregues em áreas endémicas de NTD, sob imperativos 

de equidade e saúde pública, e que os comportamentos 
de prevenção do tracoma, incluindo limpeza facial, 
continuem a ser promovidos, como parte dos padrões 
nacionais, programas de educação, plataformas de 
monitoria e treinamento. Como as actividades da 
MDA de antibióticos são reduzidas e, eventualmente 
interrompidas, deve ser claramente delineado como é  
que as intervenções específicas de saneamento e 
promoção de higiene serão incorporadas nos programas 
de saúde e WASH. 

O calendário do planeamento de transição de F&E
Dada a natureza das intervenções de F&E, a “transição” deve ser planeada desde a fase de projeto  
do programa.   

Outros conselhos úteis sobre como gerar e manter a colaboração com as partes interessadas  
de WASH para os programas de tracoma, são definidos no conjunto de ferramentas de ICTC, 
“Tudo o que você precisa para F e E – um guia prático para parcerias e planeamento”.  



4       Coalizão Internacional para o Controle do Tracoma

Tabela 1: Actividades de transição a nível nacional

Actividades sugeridas Data 
planeada para 
conclusão

Status Comentários

1.  Actualizar o panorama/análise situacional realizada no início 
do programa, para ter uma visão actual das actividades e 
localização dos parceiros, mecanismos de coordenação e até 
que ponto as actividades de F&E são entregues pelo programa e/
ou estão embutidas em outros programas/serviços.

2.  Utilizar a estrutura de coordenação já estabelecida no início 
do programa (por exemplo, a força-tarefa do tracoma/
doenças tropicais negligenciadas (NTD), com representação da 
WASH, partes interessadas de saúde e educação, bem como 
representação de tracoma/NTD em grupos de coordenação 
de WASH, saúde e educação) para:

a.  Realizar reuniões com todas as partes interessadas 
relevantes (incluindo outras que não são regularmente 
representadas nos órgãos de coordenação) para 
assegurar uma compreensão partilhada da importância 
da transição.

b.  Indicar pistas específicas para o processo de transição e 
apoio técnico aos distritos.  

3.  Facilitar as revisões de progresso sobre F&E, incluindo as 
reuniões acima, bem como outros métodos para recolher  
informações sobre o progresso do programa, como 
entrevistas e pequenas reuniões/discussões.

a.  Para todos os distritos previamente endémicos do tracoma, 
revisar o progresso ao nível distrital, comparando os dados 
da pesquisa de base (incluindo o acesso dos [HH] à água e 
saneamento) com os dados da pesquisa de impacto para 
identificar os distritos que possam necessitar de atenção 
particular. Incluir dados adicionais de WASH do sistema de 
informações de gerenciamento WASH nacional e distrital 
existente, para validar as informações. 

Tabela continua na página seguinte

Passo 1: Facilitação de transição a nível nacional   
Objectivo: Estabelecer a transição a nível nacional das 
intervenções de F&E para programas de WASH, saúde e 
educação

É provável que a acção em matéria de F&E tenha um 
efeito sustentado sobre comportamentos e práticas se ela 
estiver relacionada com os programas existentes de WASH 
e de saúde pública em todo o país e após o programa 
do tracoma. É impraticável esperar que as actividades e 

responsabilidades possam ser “entregues” no final do 
programa, para as partes interessadas não envolvidas 
na sua concepção e implementação; em vez disso, as 
discussões sobre os estágios finais do programa e os 
componentes a serem transferidos para os sistemas de 
prestação de serviços de rotina devem ser estruturados 
em um processo de planeamento conjunto. No final 
do programa, a ênfase deve passar da implementação 
rotineira para uma discussão explícita sobre a transição. 

Passos para o planeamento
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Tabela 1: Actividades de transição a nível nacional (continuação)

Actividades sugeridas Data 
planeada para 
conclusão

Status Comentários

b.  Em todos os distritos endémicos anteriormente tratados 
com o tracoma, revisar as actividades do programa em 
curso que integraram os programas de rotina de WASH, 
saúde e educação (ver “Actividades relacionadas com o 
tracoma a incorporar nos programas existentes” abaixo); 

i.  Definir quais actividades podem ser mantidas e o 
que precisa ser mudado para alinhar com o sistema 
existente no respectivo sector (por exemplo, limpeza 
facial incorporada nas mensagens de higiene corporal, 
mudança do foco e parar com a defecação a céu aberto, 
para acesso ao saneamento sustentado; áreas de risco);

ii.  Identificar e abordar lacunas nos programas existentes 
em termos de aspectos de F&E não cobertos 
actualmente, ou lacunas nos pontos de entrada do 
programa;  

iii.  Desenvolver um plano, para comunicar informações 
a todas as organizações e parceiros relevantes e, ao 
nível distrital.

4.  Concordar com um modelo de plano de transição que possa 
ser adaptado para cada distrito (uma estrutura sugerida 
está apresentada no passo 2 abaixo).  Incluir funções e 
responsabilidades específicas para implementação. 

a.  Estabelecer explicitamente um acordo sobre a priorização 
do investimento em infraestrutura de água e saneamento 
nas populações previamente endémicas e de alto risco. 

b.  Se não for abordado durante o programa (desde a fase de 
concepção),

i.   Concordar sobre os principais comportamentos de 
F&E que devem ser abordados através dos programas 
existentes de WASH, saúde e educação, bem como o 
mecanismo de; 

ii.  Medidas para a adaptação de normas, directrizes 
e programas de treinamento a nível nacional (ver 
“Incorporação de comportamentos e serviços F e E em 
programas existentes” abaixo).  

c.  Concordar com indicadores conjuntos para monitorar o 
progresso contínuo na cobertura, acesso e uso de WASH. 
Definir como as informações serão recolhidas e usadas 
e quem é responsável pela recolha de dados (incluindo 
a inclusão de indicadores relevantes nos sistemas de 
monitoria existentes).    

d.  Incorporar indicadores ambientais chave (acesso a água, 
acesso a saneamento, defecação a céu aberto) nas 
actividades de monitoria do tracoma pós-eliminação, 
como parte da vigilância de rotina para assegurar resposta 
oportuna a um aumento inesperado na prevalência de 
tracoma activo em um distrito; qualquer resposta deve 
incluir esforços renovados/específicos de F&E.



6       Coalizão Internacional para o Controle do Tracoma

Tabela 2: Actividades de transição a nível distrital

Actividades sugeridas Data 
planeada para 
conclusão

Status Comentários

1.  Garantir que as autoridades locais e as ONGs percebam 
e reconheçam a importância do processo de transição. 
Incorporar as actividades de transição e pós-eliminação 
no actual Comité de Coordenação Distrital de WASH 
e no grupo distrital de coordenação da saúde, grupos 
de coordenação de LGA e outros fóruns relevantes no 
nível sub-nacional (estado, região, província e distrito). 
Onde as forças-tarefa do tracoma do distrito já foram 
estabelecidas, incorporar as suas funções nas estruturas 
de coordenação de saúde e WASH existentes. Utilizar 
quaisquer outras estruturas relevantes, tais como forças-
tarefa de NTD sub-nacionais.

a.  Realizar reuniões com todas as partes interessadas 
relevantes (incluindo outras que não são regularmente 
representadas nos órgãos de coordenação) para 
assegurar uma compreensão partilhada da importância 
da transição.

b. Apontar pistas específicas para o processo de transição. 

2.  Facilitar as revisões de progresso sobre F&E, incluindo as 
reuniões acima, bem como outros métodos para recolher  
informações sobre o progresso do programa, como 
entrevistas e pequenas reuniões/discussões.

a.  Nalisar o progresso ao nível distrital, comparando 
os dados da pesquisa de base (incluindo o acesso 
dos [HH] à água e saneamento) com os dados da 
pesquisa de impacto. Incluir dados adicionais de 
WASH do sistema de informações de gerenciamento 
WASH nacional e distrital existente, para validar as 
informações. 

Passo 2: Facilitação de transição a nível distrital   
Objectivo: Estabelecer a transição das intervenções de 
F&E para programas de WASH, saúde e educação a nível 
distrital 

O processo nacional acima estabelecido, deve reflectir-
se em acções relevantes a nível distrital, reconhecendo 

o papel crucial do governo local e de outras partes 
interessadas na prestação de serviços e na tomada de 
decisões. Todos os esforços devem ser feitos para fornecer 
uma orientação de transição clara que apoie a entrega local 
e a capacidade dos sistemas de WASH, saúde e educação. 
Tabela 2 apresenta o processo de transição a nível distrital. 

Tabela continua na página seguinte
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Tabela 2: Actividades de transição a nível distrital (continuação)

Actividades sugeridas Data 
planeada para 
conclusão

Status Comentários

b.  Identificar subpopulações e aldeias específicas que 
requerem intervenções específicas de F&E no seio do 
distrito.

c.  Identificar as actividades correntes do programa que 
devem ser incorporadas nos programas de rotina de 
WASH, saúde e educação, se ainda não estiverem 
incorporadas. (Ver “Actividades relacionadas com 
o tracoma a incorporar nos programas existentes” 
abaixo); 

i.  Definir quais actividades podem ser mantidas e o 
que precisa ser mudado para alinhar com o sistema 
existente no respectivo sector (por exemplo, 
limpeza facial incorporada às mensagens de 
higiene corporal, mudança do foco de parar com a 
defecação a céu aberto, para acesso ao saneamento 
sustentado; hotspots/áreas de alto risco.

ii.  Identificar e abordar lacunas nos programas 
existentes em termos de aspectos de F&E não 
cobertos actualmente, ou lacunas nos pontos de 
entrada do programa.  

iii.  Revisão das descobertas das pesquisas de base 
e impacto e outras fontes de dados distritais de 
WASH (incluindo dados do WASH MIS, dados de 
WASH escolar, dados de qualquer programa de 
saúde escolar recolhidos) para avaliar a melhoria 
de WASH e discutir estratégias para aumentar o 
financiamento (local).

3.  Elaborar um plano específico, com base nas considerações 
listadas acima, que inclua os passos específicos a 
serem dados, o calendário de cada um e os papéis e 
responsabilidades.

4.  Identificar oportunidades para incorporar considerações 
de  E&F nos mecanismos existentes de monitoria a nível 
distrital, bem como actividades adicionais de monitoria 
necessárias antes e depois da eliminação.
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Actividades relacionadas com o tracoma a incorporar nos programas existentes” abaixo

Actividades de implementação Actividades de transição

Base comunitária

n     Promoção de comportamentos-chave 
através de programas de extensão de 
saúde, actividades de mobilização social e 
campanhas de meios de comunicação.

n     Maior acesso ao saneamento básico através 
da promoção do estatuto ODF da comunidade 
e construção de latrinas.

n     Maior acesso a um abastecimento de 
água melhorado e confiável para permitir 
comportamentos de higiene.

—  Empreender, revisar ou actualizar a análise de situação, 
desenvolvida para a elaboração do programa, a fim de 
identificar oportunidades de implementação de mudanças de 
comportamento e intervenções de infraestrutura.

—  Analisar os materiais da WASH NGO para ver se as mensagens 
F podem/foram incluídas.

—  Incorporar comportamentos-chave, incluindo limpeza facial 
em programas de saúde de rotina (como extensão de saúde, 
clubes de saúde das aldeias, grupos de mães e outros pontos 
de entrada da comunidade como relevantes para o contexto e 
a capacidade locais).

—  Incluir comportamentos-chave nos programas WASH, 
campanhas e celebrações anuais (por exemplo, Dia Mundial da 
Lavagem das Mãos).

—  Continuar a monitoria do acesso e uso de latrinas melhoradas 
e instalações de lavagem das mãos (incluindo vigilância e 
monitoria pós-eliminação).   

—  Reforçar mensagens comportamentais durante as marco de 
celebrações da MDA.

*  A escolha do canal de entrega deve ser baseada na melhor 
adequação aos objectivos do outro programa, bem como 
considerar os papéis e habilidades dos trabalhadores da linha 
de frente (profissionais de saúde, professores, promotores da 
comunidade e assim por diante).

Baseado na escola

n     Inclusão de comportamentos-chave no 
currículo escolar.

n     Inspecção diária da limpeza facial dos 
estudantes. 

n     Desenvolvimento de materiais 
promocionais baseados na escola.

n     Incorporação de F&E nas actividades e 
relatórios do clube de saúde escolar.

n     Garantir instalações adequadas de água e 
saneamento.

n     Treinamento de professores e [PTAs] sobre 
comportamentos relacionados ao tracoma.

—  Incorporar a monitoria contínua da limpeza facial entre as 
crianças em idade escolar em programas de saúde escolar e 
relatar estruturas juntamnete com outros comportamentos, 
tais como lavar as mãos, calçar sapatos etc.

Incorporação de comportamentos e serviços de F&E nos 
programas existentes
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