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Prefácio 
Países, parceiros e doadores estão comprometidos 

com a eliminação global de tracoma até 2020. 

Atingir esse marco na saúde pública exige mais do 

que financiamento,exige profissionais de saúde com 

a mistura certa de habilidades e sistema de saúde 

bem apoiado e gerenciado. A Administração em 

massa de medicamentos (MDA) com Zithromax ®, 

a Pfizer, Inc. Doou antibiótico, uma componente 

chave da estratégia SAFE, aprovado pela 

Organização Mundial de Saúde. Há um crescente 

reconhecimento de que a melhoria de todos os 

aspectos do MDA, desde o planeamento até a 

formação, a gravação para geração de relatórios e a 

recepção do medicamento para distribuição (cadeia 

de abastecimento), serão necessárias se os 

programas do MDA, reduzirem a carga de 

Chlamydia trachomatis na comunidade, e eliminar o 

tracoma como causa de cegueira até 2020. 

O objectivo desta "caixa de ferramentas” é 

compartilhar experiências e fornecer aos gestores 

do país, coordenadores regionais, e outros com as 

práticas preferidas do MDA para tracoma. Questões 

abordadas nesta capa do documento, são uma série 

de temas de coordenação nacional para a 

implementação local. Assim, o conteúdo vai ser útil 

para uma ampla gama de leitores. Embora este 

documento concentra baseados-Africano em 

programas de tracoma, acreditamos que as práticas 

preferidas não só beneficiará os programas 

nacionais de tracoma no mundo, mas eles podem 

ser relevantes para outras doenças tropicais 

negligenciadas (DTNs) que incluem uma 

componente MDA. 

Este documento não é prescritivo. O Contexto varia 

por país e em grandes países há uma probabilidade 

de haver diferenças notáveis entre as regiões em 

que o MDA é planeado, implementado e relatado. 

De particular importância 

é a variação dos sistemas 

de saúde, alguns ajustes 

foram centralizados nos 

sistemas de saúde (com as 

principais decisões sendo 

feitas centralmente e 

implementada a nível 

nacional), enquanto outros 

são descentralizados (com 

mais decisões a serem 

tomadas, a nível regional 

ou distrital). Assim, 

esperamos que vai se 

adaptar a essas 

ferramentas no seu 

ambiente. 

Já existe uma quantidade 

considerável de informações disponíveis para 

ajudar com o planeamento, formação e 

implementação. Neste documento, vamos nos 

referir a esses materiais existentes e onde eles 

podem ser encontrados. 

Finalmente, é importante reconhecer que as 

abordagens eficazes e eficientes do MDA para a 

tracoma não são rígidos, e esperamos que as 

inovações irão surgir nos próximos meses e anos. 

Assim, esta "caixa de ferramentas" será susceptível 

a revisão periodicamente. 

Pedimos-lhe para ajudar a facilitar o processo, 

deixando-nos saber sobre as suas ideias e 

experiências. Entre em contacto com o Dr. Paul 

Courtright em PCourtright@kcco.net  
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1. Background 

 

1.1 O tracoma e a sua gestão 

 

O tracoma é a causa principal da perda infecciosa de 

visão no mundo e a oitava causa mais comum de 

cegueira. Afecta principalmente pessoas que vivem 

nas áreas mais pobres e marginalizadas do mundo. As 

estimativas sugerem que pelo menos 110 milhões de 

pessoas vivem em áreas endémicas de tracoma e cerca 

de 4,6 milhões de pessoas têm triquíase, a 

complicação potencialmente cegueira da infecção. 

Além disso, outras 210 milhões de pessoas vivem em 

áreas com suspeita de tracoma; nessas áreas um 

adicional de 3,6 milhões de pessoas são susceptíveis 

de ter triquíase. O Mapeamento do tracoma, 

actualmente em curso em muitas partes do mundo, 

provavelmente irá definir o cenário para a intervenção 

do tracoma em grande escala nos próximos anos. 

 

O caminho para a cegueira de tracoma começa com a 

infecção no olho com C. trachomatis. A doença em 

crianças pequenas apresenta uma inflamação crónica 

nas pálpebras. Onde o tracoma é endémico, a partir de 

uma idade muito jovem, as crianças tem infecções 

repetidas. As Infecções 

repetidas podem levar a 

cicatrizes da pálpebra, o que 

leva a entrópio, o in- 

viragem da pálpebra e 

triquíase tracomatosa (TT), o 

contacto entre o chicote e o globo ocular, uma 

condição muito dolorosa.                                                  

 
 
 
 
Inflamação Tracomatosa Folicular (denominado TF) é definida 
como "a presença de cinco ou mais folículos, pelo menos, 0,5 
mm de diâmetro localizado na parte central da conjuntiva tarsal" 
e são indicativos de doença activa. Inflamação Tracomatosa 
intensa (TI) é definida como "espessamento inflamatório 
pronunciado da conjuntiva tarsal superior a obscurecer mais da 
metade dos vasos tarsais profundos normais." Fotos tiradas a 
partir do sistema de classificação padronizado da Organização 
Mundial da Saúde para o tracoma.  

 

Trauma repetido na córnea devido a triquíase pode 

causar dor severa e levar a opacificação da córnea 

(CO) e cegueira.  

 

Embora, as crianças fiquem infectadas em uma idade 

precoce, perda de visão devido ao tracoma 

normalmente não ocorre até a idade adulta. As 

mulheres são quase duas vezes mais propensas que os 

homens para desenvolver TT de tracoma. Embora as 

estimativas variem, e é provável que 2,2 milhões de 

pessoas em todo o mundo tenham baixa visão dos 

quais 1.2 milhões são cegos irreversivelmente como 

resultado do tracoma. 

 

 
 
 
 

ICTC SAFE Apoio (como de 2011) 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Probabilidades do parcelamento da florestal. Uma 
meta-analise de dados diponiveis da pesquisa de 
prevalência foi realizado para determinar as 
Probabilidades de síntese globais da triquíase em 
mulheres em comparação aos homens. A linha vertical 
mostra a taxa global de probabilidades. As taxas de 
probabilidades de pesquisas individuais são ponderadas 
pelo tamanho da amostra. Gráfico e imagem cortesia do 
Centro Carter. 

 

 

 

 Em 1998 a Aliança para Eliminação Global de 

cegueira de Tracoma até 2020 (GET 2020) foi 

Formada para guiar e suportar a implementação 

Formada para guiar e suportar a implementação 

da estratégia SAFE, mostrando ser efectivo na 

eliminação da cegueira do tracoma. Existe Um 

conjunto crescente de informação das practicas 

preferidas das componentes da estratégia SAFE 

que são Cirurgia, Antibióticos, limpeza facial e 

mudança de ambiente.  

 

Tracoma é incluso como uma das condições 

prioritárias da VISIÃO 2020, iniciativa (direito a 

visão). Adoptada pela Organização Mundial da 

Saúde e a Agência Internacional para a 

Prevenção da Cegueira. Uma série de resoluções 

da Assembleia Mundial da Saúde incorporou a 

eliminação da cegueira de tracoma como uma 

prioridade. Mais recentemente, a OMS e alguns 

governos nacionais mudaram os aspectos de 

controlo do tracoma na lista de Doenças 

Tropicais Negligenciadas porque a estratégia de 



 

 

Administração em massa de Medicamentos 

(MDA) para o tracoma é semelhante às 

estratégias do MDA para outras DTNs. 

 

1.2 Administração em Massa de 

medicamentos 
 

OMS recomenda actualmente dois antibióticos 

para controlar o tracoma: pomada de tetraciclina 

a 1% para a vista e azitromicina. A pomada 

tetraciclina a 1% pode limpar a infecção ocular 

C. trachomatis, se administrado em ambos os 

olhos duas vezes por dia durante seis semanas e é 

quase universalmente disponível. É, no entanto, 

difícil e desagradável ao aplicar, então o 

cumprimento é muitas vezes pobre. A 

Azitromicina limpa a infecção ocular C. 

trachomatis com uma dose oral (20 mg / kg de 

peso corporal) e é bem tolerado por crianças e 

adultos. A Zithromax ® (A Pfizer doou a 

azitromicina) trata a infecção e reduz a 

transmissão na comunidade tratando a associação 

de infecção.  

 
A meta do MDA para o tracoma, que é um pouco 

diferente de outros programas de MDA para 

DTNs é tratar toda a população. Estudos recentes 

têm mostrado que a cobertura não deve ser 

inferior a 90%. A Cobertura epidemiológica é 

definida como o número de pessoas tratadas (com 

Zithromax ® ou pomada de tetraciclina para 

vista) dividido pelo número total de moradores. 

Crianças com menos de 6 meses não são 

elegíveis para receber Zithromax ®. A decisão de 

tratar as mulheres grávidas ou não continua com 

o programa nacional. Para mais informações 

sobre a elegibilidade, por favor consulte o 

Manual de Gestão do Programa do ITI. A 

Iniciativa Internacional para o Tracoma (ITI) 

fornecerá antibióticos suficientes para um 

programa nacional para atingir uma taxa de 

cobertura de 100% da população elegível, mas 

uma taxa de cobertura aceitável provavelmente a 

cair entre 90-95 % da população elegível. 

 

Há orientações da OMS para iniciar e parar a 

distribuição de antibióticos. Com base nos 

resultados do mapeamento de tracoma, os 

programas (programas nacionais centralizadas ou 

programas distritais descentralizadas) precisam 

se comprometer a apoiar o MDA por um período 

de três a cinco anos. Parando no meio do 

caminho ou não atingir uma cobertura alta 

durante cada ciclo anual do MDA ameaça o 

sucesso do programa global que irá significar que 

alcançar a meta de eliminação é adiada. 

 

Existem diferentes abordagens de tratamento 

para o MDA do tracoma, e há uma pesquisa em 

andamento sobre a co-administração de 

Zithromax ® e outros medicamentos DTNs. 

Historicamente, o MDA para o tracoma foi um 

programa vertical. A sobreposição comum e 

semelhanças nas estratégias de tratamento com 

muitos programas DTNs levou a " integrar " os 

 

 

    



 
 

Diretrizes para o tratamento de trcoma com antibioticos

 
Componentes do programa, em um esforço para 

economizar dinheiro, acelerar a escala, e 

melhorar as taxas de cobertura. A formação de 

distribuidores da comunidade e seus supervisores 

na gestão dos vários pacotes do medicamento é 

um exemplo de como essa integração é a 

mobilização social. Um exemplo de programas 

“integrados” fora das DTNs é a combinação de 

tracoma e actividades de malária na Etiópia; 

durante a MalTra, Zithromax ® é distribuído 

simultaneamente com a triagem da febre, 

seguidos de testes de malária e tratamento 

adequado, educação em saúde e outras 

actividades durante uma campanha de uma 

semana. Para o tracoma, enquanto há benefícios 

importantes para a integração com outras DTNs e 

programas de saúde, é importante que todos os 

aspectos da estratégia SAFE (para além da 

componente "A") sejam abordados em cada área 

endémica. Isto, na verdade, é uma exigência do 

programa de doação Pfizer. 

 

A escala das actividades SAFE requer uma 

abordagem baseada em sistemas começando com 

mapeamento de doenças, planeamento nacional 

para a eliminação do tracoma (referido como 

planos de acção para o tracoma ou TAPs), a 

intervenção, o monitoria e avaliação da 

eliminação. Melhoria da eficiência e eficácia do 

MDA para o tracoma é fundamental para o 

sucesso global, nacional e distrital na eliminação 

da cegueira do tracoma.  

 

 
 

 



 

 

2. Guião de Praticas Preferidas 
 

A Caixa de ferramentas do MDA para o trachoma usa 

as " directrizes de prática preferenciais " abordagem 

para gerar informações necessárias para subsidiar 

programas sobre o MDA para o tracoma. Há 

informação considerável no Guia de Gestão do 

Programa do ITI, que serviu como base para o 

trabalho actual. Pedimos programas existentes, visto 

que eles abordam questões específicas identificadas 

no campo. 

 

Uma prática preferencial (às vezes chamada de 

"melhores práticas") é comummente definida como " 

uma técnica ou metodologia que, através da 

experiência e pesquisa, tem-se mostrado confiável 

para levar a um resultado desejado. " No campo de 

controlo do tracoma, isto poderia ser ainda mais 

definido como "o conhecimento sobre o que funciona 

em situações e contextos específicos para atingir alta 

cobertura de MDA". Além disso, o conhecimento 

pode ser utilizado para desenvolver e implementar o 

MDA para o tracoma adaptado para outras situações 

ou contextos. 

Documentando e aplicando as lições aprendidas sobre 

o que funciona, o que não funciona, e por que ele não 

funciona é uma parte integrante das práticas 

preferidas para a compreensão do MDA para o 

tracoma. Assim, a caixa de ferramentas do MDA para 

o tracoma inclui o que aprendemos com o campo. O 

trabalho de campo é descrito na próxima secção. 

 
OMS "melhores práticas" critérios: 
• Eficácia 

• Eficiência 

• Relevância 

• Solidez ética 

• Sustentabilidade 

• Possibilidade de duplicação 

• Envolvimento de parcerias 

• O envolvimento da comunidade

 • O compromisso político 

 

 

OMS / AFRO (Escritório Regional Africano) 

preparou procedimentos para identificar e documentar 

práticas preferidas. Isto implica uma revisão do 

conhecimento científico actual sobre o MDA para o 

tracoma e a pesquisa de campo. Igualmente 

importante é o julgamento por especialistas para 

proporcionar equilíbrio e interpretação. Há um certo 

número de critérios utilizados para definir as práticas 

preferidas.  

As duas mais importantes são a eficácia (o trabalho 

prático funciona para a obtenção de resultados que 

são mensuráveis) e eficiência (a prática produz 

resultados com um nível razoável de recursos e de 

tempo). 

 

2.1 MDA para o projecto de tracoma 

 

Com apoio da Iniciativa Internacional do Tracoma 

(ITI), o Centro de Kilimanjaro para Oftalmologia 

Comunitária (KCCO) foi a principal parceira na 

realização do projecto que levou ao desenvolvimento 

da caixa de ferramentas do MDA para o tracoma. Um 

grupo de trabalho do MDA forneceu orientações 

durante todo o período do projecto. 

 

O primeiro passo foi fazer uma revisão da literatura 

sobre Administração em Massa de Medicamentos, 

sem focar em qualquer DTNs em específico ou outra 

condição. A revisão da literatura revelou lições 

aprendidas consideráveis a partir do modelo 

distribuidor de base comunitária empregado pelos 

esforços de controlo da oncocercose. Havia apenas 

limitado informações sobre os programas do MDA 

que contavam com profissionais de saúde ou outras 

pessoas para actividades do MDA. A informação 

disponível ajudou a subsidiar a próxima fase do 

trabalho. 

 

Os coordenadores nacionais (seja coordenadores de 

DTNs ou de coordenadores de prevenção da 

cegueira) foram contactados com um formulário 

padronizado para saber mais sobre determinadas 

estratégias empregadas na época de MDA para o 

Tracoma.



 
 

No momento da colecta de dados (2011), a 

maioria dos esforços de tracoma estavam sob a 

prevenção de unidades de cegueira e eram 

verticais de natureza. Muitos países estavam 

apenas começando programas do MDA e incapaz 

de comentar sobre os detalhes do programa. A 

pesquisa revelou que houve uma considerável 

heterogeneidade nas abordagens, em apoio, 

parceria, entre os países e até mesmo dentro dos 

países. No entanto, havia um desejo geral por 

parte dos países de ter mais informações sobre a 

forma de garantir que seus programas de MDA 

fossem eficazes e eficientes. 

 

Uma série de estudos de caso sobre-o-terreno 

foram feitas em vários países para documentar "o 

que funcionou, o que não funcionou e porquê." O 

estudo de caso seguiu um formato que se originou a 

partir dos dois primeiros passos e discussão 

trabalhando em grupo. Embora esses estudos de 

caso detalhados com muitas práticas específicas ao 

contexto, o objectivo geral foi identificar quais são 

as práticas susceptíveis, relevantes para todos os 

programas de nós nos referimos a elas como 

"práticas de nível superior." Isso não é negar o valor 

das práticas específicas aplicadas de país á país e até 

mesmo distrito por distrito, com base nas lições 

aprendidas ao longo dos anos de trabalho do 

programa, mas sim proporcionar o planeamento e 

implementação de MDA com algumas abordagens 

potenciais para a melhoria. Os estudos de caso 

levaram ao desenvolvimento de uma lista de 

práticas preferenciais que foi revisada por um grupo 

de especialistas que se reuniram no KCCO 

Internacional na Cidade do Cabo, África do Sul, em 

outubro de 2012. A consulta (e reuniões de 

acompanhamento com um pequeno grupo de 

escritores) levou a melhorias das práticas preferidas, 

que são apresentadas nesta caixa de ferramentas do 

MDA para o Tracoma. 

 O processo de reflexão e refinamento continuará 

à medida que novas tecnologias são desenvolvidas, 

como novas abordagens são realizadas, e novas 

lições aprendidas são documentadas. Assim, este 

deve ser visto como um "documento vivo".  



 

 

2.2 Directrizes para a prática preferencial do MDA 

para o tracoma 

As orientações práticas preferidas do MDA para o 

tracoma reflectem a situação actual do MDA, 

programas á amadurecer, as situações mudam, e 

as lições são aprendidas. Assim, as práticas 

preferenciais nas secções seguintes deste 

documento não devem ser consideradas rígidas. 

Prevê-se que as práticas preferenciais serão 

revistas com o amadurecimento dos programas do 
MDA. 

Estas práticas preferidas tratam de questões que os 

esforços nacionais de controlo do tracoma precisa 

considerar. As questões e os problemas que 

enfrentam os programas nacionais quer a nível 

nacional, a nível distrital, ou a nível de campo, 

formam a base de cada uma das práticas 

preferenciais incluídas. Esta caixa de ferramentas 

se concentra em práticas preferidas que 

provavelmente são comuns em todas as 

configurações. Embora desenvolvidas para o 

tracoma, é provável que muitas das ferramentas 

no presente documento serão aplicáveis a outros 
programas de MDA para DTNs. 

O formato para as práticas preferidas desta caixa 
de ferramentas é a seguinte: 

 A tabela de práticas preferenciais 

(listadas no Índice das páginas 2-3) é 

apresentada por áreas temáticas. No 

âmbito de cada área de tópico, há títulos 

curtos com problemas listados para cada 

um. Isto é para ajudar o leitor a localizar 

rapidamente problemas específicos. 

 Para cada uma destas posições, a equipe 

de roteiristas documentou práticas 

preferenciais que têm sido utilizados com 
sucesso em programas do MDA. 

 

 

 As caixas de texto e barras laterais são 
utilizados para os seguintes fins: 

 Para orientar o leitor a outro material 

sobre o assunto 

 Para fornecer um estudo de caso 

 Para listar alguns pontos-chave 

 Se a informação relevante esta em outro 

documento, não será repetido aqui, em vez 

disso, vamos encaminhá-lo para o documento 

e páginas relevantes. 

3. A coordenação 

nacional 
3.1 Plano de Acção Nacional de Tracoma  

Temática: "Um homem que não planear com 

antecedência vai encontrar problemas em sua 

porta " (Confúcio) ou " Não se prepara está se 

preparando para falhar" (Benjamin Franklin). 

Simplificando, todos os países endémicos do 

tracoma requer um bem pensado, plano prático 

cujo objectivo é eliminar o tracoma. 

Desenvolver o Plano Nacional de Acção para o 

Tracoma (TAP) é um passo fundamental para o 

estabelecimento de um programa bem coordenado e 

eficaz. O TAP é uma excelente plataforma para 

decidir sobre metas e estratégias comuns; na sessão 

de planeamento todos compartilham a mesma visão 

e articulam a mesma missão e objectivo. O TAP é 

um roteiro que mostra o caminho e as metas a 

alcançar para a eliminação do tracoma até 2020. 

O Planeamento com base em evidências deve ser 

aplicado no desenvolvimento de um TAP. Com 

base em dados históricos e conhecimento local, O 

TAP pode indicar a necessidade de fazer o 

mapeamento em algumas partes do país. O 

mapeamento é um guia fundamental para o 

planeamento e definição de prioridades para um 

Programa Nacional de Tracoma. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

O TAP é uma parte integrante do plano mestre 

das DTNs. Ao desenvolver o TAP, os dados 

completos podem não estar disponíveis. Os 

programas podem começar a trabalhar num TAP 

com a informação disponível e, em seguida, 

desenvolvê-lo ainda mais à medida que mais e 

mais dados estiverem disponíveis. 

O TAP é também um instrumento prático para o 

mapeamento de recursos. Isso mostra claramente 

o que os parceiros de tracoma estão fazendo e 

aonde. O TAP também contém um orçamento 

necessário para a efectiva implementação da 

estratégia SAFE. Por fim, o TAP pode ser uma 

ferramenta de defesa eficaz. O sumário executivo 

ajuda os profissionais não relacionados à saúde 

(por exemplo, os líderes políticos e os decisores 

políticos) a entender a situação. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O TAP é um plano escrito para eliminar o tracoma. A TAP oferece a visão de eliminação, permite a advocacia, e facilita a 

coordenação das partes interessadas. A GET 2020 fornece ferramentas para ajudar com a escrita de um TAP, incluindo uma 

apresentação Manual de PowerPoint, documentos do TAP em formato Word e arquivo de dados do TAP para usuários da 

ferramenta Excel. As secções do TAP incluem: 

1. Um sumário executivo. 

2. Introdução: Descrição da carga de doença, patologia do tracoma e progressão, as actividades de controlo do tracoma, o 

progresso em direcção a eliminação, e o uso do TAP. 

3. Estado actual do tracoma no país: o número de distritos com tracoma confirmado, resumo das intervenções, apoio das partes 

interessadas, o sucesso das intervenções de segurança e desafios. 

4. O caminho da eliminação: a quantificação do aumento, cronogramas para o aumento, os custos de intervenções do aumento, 

os factores -chave de sucesso, a estratégia de engajamento das partes interessadas, marcos iniciais, e integração com o plano 

director de controlo de DTNs.  

5. Caso para acção 

Apêndices 

A ferramenta de dados TAP oferece ferramentas que ajudam a escrever o TAP. A ferramenta de dados é uma planilha detalhada 

com abas que cobrem todos os principais tópicos acima e tabelas com fórmulas pré- povoadas para ajudar com todos os 

cálculos. 

"A sessão de planeamento do TAP Quênia, que 

realizamos no Quênia em 2011, foi fundamental 

para ajudar no plano de implementação bem 

desenhado. Desde o acordo então o governo 

teve base ampla e apoio, fortalecer a 

colaboração da ONG, e apoio de doadores para 

o plano de eliminação significa que o Quênia 

está no caminho certo para atingir seus objetivos 

de eliminação do tracoma. " 



 

 

3.2 Coordenação a nível nacional 

 

Temática: O tracoma não é apenas um problema 

de saúde, é um problema de desenvolvimento. Sem 

uma boa coordenação, muito esforço pode ser 

desperdiçado. 

A estratégia SAFE necessita de uma abordagem 

multissectorial. Para o Programa Nacional de 

tracoma funcionar de forma eficaz, é necessário que 

haja um bom funcionamento do grupo Nacional de 

accao para o Tracoma (NTTF) envolvendo 

membros governamentais e não-governamentais de 

sectores como a água, higiene e saneamento, 

educação, agricultura, informação (meios de 

comunicação), saúde e administração. Dependendo 

da situação local e da carga das DTNs, o NTTF 

deve colaborar estreitamente com o programa 

DTNs. O NTTF precisa de termos de referência 

claramente escritos (TOR) com papéis e 

responsabilidades definidas. O NTTF deve ser 

mandatado para fazer políticas e fornecer 

orientações programáticas e direcção para os 

parceiros de implementação, o NTTF não está 

envolvido na implementação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Campanhas 

Temática: A manutenção de engajamento de líderes 

políticos e administrativos ao longo do ano é 

praticamente impossível: A adopção de uma 

abordagem de campanha pode ser o mais útil. 

A implementação efectiva da estratégia SAFE requer 

planeamento diligente e acção oportuna envolvendo 

todos os sectores de desenvolvimento que operam na 

área do programa. Embora as operações regulares dos 

programas são necessários para a lavagem e mudança 

ambiental de componentes, face a estratégia SAFE, as 

abordagens de campanha são mais viáveis para 

enfrentar os planos de MDA plurianuais. Pode - se 

envolver autoridades locais para participar de um 

lançamento oficial da campanha anual do MDA. 

Considere convidar dignitários nacionais e 

internacionais de destaque para participar de eventos 

de lançamento do MDA. Em geral, é bom envolver os 

mais altos níveis de apoio político para uma campanha 

do MDA, e convidá-los para participar de eventos de 

lançamento. Educar e mobilizar as comunidades 

requer um planeamento meticuloso. Esses esforços 

devem ser intensificados nas semanas antes da 

campanha, e envolver todos os níveis da estrutura 

política e administrativa.  

  

Grupo Nacional de Trabalho para o Tracoma é responsável pela coordenação e integração dos planos de tracoma, 

as actividades de pesquisa operacional, a partilha de informações com as partes interessadas e assegurar o apoio 

político ao mais alto nível. Os membros nacionais dos grupos de trabalho incluem: 

 Os representantes governamentais 

 As organizações não-governamentais 

 Os doadores 

 As instituições acadêmicas 

Grupos de Trabalho bem-sucedidos investem em capacitação nas áreas de liderança, parceria, gestão e apropriação 

política. 

http://www.cehjournal.org/0953-6833/23/ jceh_23_73_038.1.htm 



 
 

 3.4. Rotatividade do pessoal frequente 

Temática: Há rotatividade de pessoal frequente em 

todos os níveis da estrutura de cuidados de saúde e 

em cargos de liderança política, o que torna difícil 

manter a compreensão e o engajamento relacionado 

ao controle do tracoma. 

Ganhar o apoio político exige um esforço incansável 

e investimento contínuo de tempo e dinheiro. A 

advocacia e os esforços de capacitação devem ser 

feitos a cada ano porque novas pessoas assumem 

posições relacionadas com DTNs e oftalmologia. 

Para fazer advocacia e mobilização mais eficaz e 

eficiente, é preciso criar uma rubrica orçamental 

específica para isso como parte do custo geral 

recorrente ao MDA. É essencial envolver os meios 

de comunicação na sensibilização e advocacia de 

trabalho antes, durante e depois das campanhas de 

massa, isto também irá ajudar a atingir os novos 

líderes políticos e administrativos. 

 

3.5 Liderança de apoio Proactivo 

Temática: liderança de apoio proactivo é um factor 

crítico para o sucesso do MDA 

 

A atribuição eficaz de líderes competentes e 

altamente motivados e coordenadores de programas 

a nível nacional e regional é o primeiro passo crucial 

no estabelecimento de um programa nacional para o 

Tracoma. Os Coordenadores devem ter todos os 

atributos de um bom líder: ele deve ser pró-activo, 

solidário e inovador. Os Coordenadores do tracoma 

(individuo responsável pela coordenação do tracoma 

no Ministerio da Saude, muitas vezes tanto nas 

DTNs ou unidade de prevenção da cegueira) devem 

ser comunicadores, muito apaixonados e eficazes. 

Eles devem ser capazes de articular sua visão de 

forma eficaz e ter a coragem de transmitir isso aos 

colegas de trabalho. Acima de tudo, eles devem dar 

o exemplo, sendo pessoas de integridade, disciplina 

e ética. A assertividade, magnanimidade, humildade 

e transparência estão entre algumas das 

características de personalidade mais notáveis 

exigidas de um coordenador do programa bem 

qualificado. O fracasso não deve ser uma opção para 

tais líderes do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O começar pequeno, actuando agora, e pensar 

grande são maneiras de iniciar um programa modelo 

em grande escala. Líderes apaixonados nunca estão 

satisfeitos até que o objectivo seja alcançado (no 

nosso caso a eliminação de tracoma). O aumento da 

escala e a expansão do programa exige que os 

líderes deleguem a coordenação e liderança de 

pessoal regional/ distritais. Uma Boa liderança 

implica a manutenção da advocacia a nível do 

governo local, a fim de garantir que a gestão de 

saúde do distrito e os respectivos círculos políticos e 

de administração são proprietários e gerentes da 

estratégia SAFE, em geral, e em particular as 

operações do MDA. Isso significa que os 

administradores do distrito e seus colegas são 

responsáveis pelo planeamento, implementação, 

monitoria e avaliação do programa e de se 

comunicar com as equipes de campo de todas as 

aldeias durante as campanhas do MDA. 

 

 

Atributos de um bom líder 

 Motivado 

 Proactivo 

 Suporte 

 Energética 

 Comunicador eficaz 

 Apaixonado Assertivo 

 Magnânimo 

 Humilde 

 Honesto 



 

 

3.6 Fortalecimento Distrital 

Temática: Implementação ineficiente do MDA a 

nível distrital ameaça o sucesso do programa 

Os programas nacionais devem identificar uma 

pessoa focal a nível distrital que pode adquirir, 

absorver e utilizar as informações necessárias para o 

planeamento a longo prazo a nível distrital.  

 

Essas pessoas-chave precisam então de ser 

contratadas e envolvidas com a identificação e 

implementação dos objectivos e actividades do 

programa, e devem supervisionar e acompanhar o 

progresso local. Estabelecer e manter a comunicação 

e mecanismos de feedback deve ser uma prioridade 

no início, não é raro ver abordagens inovadoras e 

métodos criativos que originam no campo. É 

importante ser capaz de identificar as inovações e 

testá-los em outro lugar. O reconhecimento especial 

deve ser dado aos "inovadores" e as acções 

apropriadas devem ser tomadas para aplicar ou 

replicar essas inovações.  

 

Os inovadores de base devem ter a oportunidade de 

compartilhar suas experiências em sessões de 

interrogatório ou de reuniões de avaliação com 

aqueles em níveis administrativos mais elevados, 

que são responsáveis pelo desenvolvimento dos 

planos de formação e de acção para o ano seguinte. 

Documentar e disseminar tais práticas é uma boa 

forma de enriquecer os programas. 

 

É útil identificar uma pessoa a nível nacional 

responsável pela actualização das pessoas focais a 

nível distrital e outros para orientação, uma 

necessidade comum dada alta rotatividade de 

pessoal em muitas configurações. A capacitação em 

curso precisa ser planeada, implementada e avaliada. 

Os programas nacionais devem identificar o nível 

em que as actividades de micro-planeamento devem 

ser coordenadas. Isso muitas vezes depende da 

estrutura do governo e da disponibilidade das 

pessoas de recursos para facilitar o processo de 

micro-planeamento. Implementar o MDA muitas 

vezes envolve milhares de implementadores e 

milhões de beneficiários. Usando padronizados de 

MS Excel (ver material suplementar) facilita um 

micro-planeamento eficiente (logística e 

orçamentos). A capacitação para o micro-

planeamento deve integrar normas internacionais / 

nacionais com o conhecimento local e experiência 

prática.  

 

 4. A Integração da MDA para o 

tracoma com outras Quimioterapias 

preventivas (PCT) para DTNs 
 

 

A Integração da MDA para o tracoma, com o MDA 

para os outros tipos de quimioterapia preventiva 

(PCT) para doenças tropicais negligenciadas 

(DTNs) ainda é relativamente novo em muitos 

países, o que significa que muitos programas ainda 

estão em fase de aprendizagem. Com o tempo, é 

provável que as práticas mais preferenciais irão 

emergir em toda a África. 

 

4.1 Distribuição de medicamentos para PCT 

e DTNs integrados através CDDs 

 

Temática: Os distribuidores podem ser facilmente 

confundidos com várias DTNs e PCT, com esquemas 

de distribuição complicado. 

“      Não é comum ver abordagens inovadoras e métodos 

criativos provenientes do campo. " 



 
 

 

Há uma considerável experiência com CDDs como a 

espinha dorsal do MDA para oncocercose. 

Adicionar actividades do PCT das DTNs para CDDs 

tem sido um desafio. Os CDDs têm pouca instrução, 

experiência limitada na prestação de serviços de 

cuidados de saúde, e o tempo para se dedicarem ao 

MDA é limitado. É provável que o número de 

indivíduos que um único CDD pode efectivamente 

administrar está na ordem de 100 a 200. 

Algumas das outras PCT de DTNs, fornecem 

tratamento apenas para sub- grupos da população 

(por exemplo, crianças em idade escolar) e é 

possível que, dentro de um determinado bairro com 

vários programas de distribuição, o sub- grupo PCT 

das DTNs podem ser gerenciados através de 

distribuidores que não são CDDs, um exemplo a ter 

são os professores da escola. Ao adoptar sistemas de 

distribuição complicados para o MDA do tracoma, 

por exemplo, os professores fornecem tratamento 

aos alunos, os CDDs para os membros da 

comunidade em geral e os profissionais de saúde nos 

centros de saúde para POS, é susceptível conduzir a 

elaboração de relatórios e lacunas de cobertura. 

Manter sistemas de distribuição simples pode 

reduzir algum grau de integração, mas pode ser 

necessário para manter a cobertura adequada. 

 

A diferença de uma semana entre a distribuição de 

medicamentos para o tracoma e o PCT de outras 

DTNs podem causar confusão considerável, bem 

como causar o esgotamento dos CDDs. No início da 

implementação do programa, parece que a 

realização da formação separado do MDA para 

tracoma, pouco antes de uma forma de distribuição, 

é útil para reduzir ou prevenir a possibilidade de má 

alocação. Com o tempo e a experiência, integrando a 

formação pode tornar-se possível. Se a formação é 

integrada ou separada é fundamental que a 

distribuição comece assim que a formacao é feita 

Isso exige ter todas os medicamentos estejam no 

local antes do início da formação. Tendo todos os 

medicamentos do PCT no lugar, ao mesmo tempo 

não significa dar aos CDDs, ao mesmo tempo, e é 

importante fornecer aos CDDs o Zithromax ® e 

tetraciclina separadamente. 

 

Um fio condutor que percorre todos os aspectos 

integrados do PCT para DTNs é a forte supervisão 

necessária para garantir que os CDDs desempenhem 

adequadamente todos os seus papéis. 

 

O Atrito de CDDs é bastante elevado em todos os 

programas de CDDs incluindo o MDA integrado. 

No momento, há pouca documentação em relação ao 

nível de atrito ou nas maneiras de reduzir o atrito. 

Por outro lado, existem algumas abordagens que 

podem melhorar a qualidade do trabalho do CDDs 

(e pode reduzir o atrito). A Comunicação e a 

advocacia do programa com os líderes da aldeia são 

essenciais para ganhar a confiança, para ganhar o 

apoio da comunidade e identificar os distribuidores 

mais bem conhecidos e confiáveis. Este nível de 

engajamento dos líderes da aldeia é um 

investimento. Em uma série de definições de líderes 

da aldeia pode ser responsável pelo armazenamento 

do medicamento, para a mobilização dentro da 

comunidade, e para melhorar a prestação de contas 

dos CDDs ao programa. 



 

 

 

4.2 Coordenação do MDA para PCT e DTNs 

Temática: Coordenação de várias DTNs e PCT 

pode ser um desafio 

 

A Coordenação das múltiplas DTNs e PCT pode ser 

um desafio, existem diferentes grupos-alvo, 

diferentes estratégias globais (incluindo morbidade e 

prevenção), relato diferente, e muitas vezes 

diferentes histórias do programa. Quando presentes, 

diferentes coordenadores de doenças trazem 

diferentes experiências e expectativas para a mesa. 

Um sistema de coordenação forte do nível nacional 

para o regional/ distrital é necessário para enfrentar 

os desafios. Se um nível for ignorado, a coordenação 

pode ser fraco e a supervisão inadequada. Excepto 

em países pequenos e / ou em pequenos programas, 

a experiência tem mostrado que, se vai do nível 

nacional directo ao nível distrital pode levar a 

lacunas consideráveis em matéria de supervisão e 

gestão. As funções e responsabilidades de cada 

nível, e como eles devem interagir devem ser 

cuidadosamente documentados e monitorados. A 

nível regional / estadual, é útil identificar um 

coordenador geral, a equipe é composta por todos os 

coordenadores de DTNs de doenças específicas e o 

planeamento e orçamento são feitos em conjunto. 

 

Os mecanismos de coordenação precisam mudar 

com o tempo; no início do desenvolvimento de 

programas integrados de MDA é útil ter mais 

supervisão e estruturas de coordenação mais fortes, 

embora mais caro, isso permite que o programa 

estabeleça uma boa base de trabalho e experiência. 

Com o tempo, as habilidades e as experiencias 

aumentam, os esforços de coordenação podem 

começar a mudar para baixo. É importante para o 

programa estar ciente de lacunas de coordenação e 

de reconhecer quando o programa é forte o 

suficiente para passar de uma abordagem 

centralizada para uma abordagem mais 

descentralizada. Nem todos os distritos e regiões 

estão igualmente prontos e a supervisão pode se 

tornar mais direccionada. 

 

A Coordenação do MDA para PCT do  DTNs tem 

evoluído de forma diferente em diferentes países e 

não há um "modelo ideal", às vezes o grau de 

coordenação realizada a nível nacional é a 

personalidade dependente. O reforço das 

competências de gestão e liderança a nível nacional 

poderia melhorar a coordenação. Na maioria dos 

países o MDA para o tracoma foi uma adição mais 

recente ao portfólio do PCT das DTNs. Este tem 

sido um benefício e um desafio para o tracoma. Aos 

poucos, com base no MDA existente para outras 

DTNS permite o fortalecimento do sistema e 

aprendendo. Ao mesmo tempo, se o MDA para o 

tracoma é forçado a seguir outros modelos do MDA 

para PCT das DTNs, a natureza única de controlo do 

tracoma pode ser perdida e podem surgir falhas. 

Assim, o reforço da coordenação em todos os níveis 

é fundamental para o sucesso. 
 

Incentivos 

Os incentivos são essenciais para alcançar uma boa 
qualidade de trabalho por CDDs responsáveis por 
múltiplas actividades do MDA. Em ambientes em que 
os incentivos são fornecidos pelo programa, alguns 
destaques são: 

Os incentivos são fornecidos apenas após a 
conclusão do MDA 

 Incentivos estão ligados à apresentação de 
relatórios 

 Incentivos estão ligados a adequadas (80% 
ou mais) figuras de cobertura. Deve notar-
se que é necessária a supervisão ou 
seguimento para assegurar que os valores 
relatados de cobertura não são fabricados. 

 Em ambientes em que os incentivos não são 
oferecidos pelo programa, alguns destaques 
são: 

 Líderes comunitários  

 Levar a discussão de incentivos aceitáveis a 
serem fornecidos pela comunidade 

 Líderes comunitários  

 Fornecer um nível de supervisão para os 
CDDs 

 Líderes comunitários de advocacia dentro 

da comunidade. 



 
 

4.3 As características únicas do MDA de 

tracoma em relação ao MDA do PCT das 

DTNs 

Temática: Alguns medicamentos para PCT das 

DTNs podem ser dado ao mesmo tempo, e deve 

haver lacuna de uma semana entre outras DTNs e 

a distribuição Zithromax ® 

A Integração das actividades é melhor realizada 

quando as actividades são semelhantes. Isso inclui 

sistemas similares de distribuição, sistemas de 

gravação e de relatórios semelhantes, e os 

programas de formação semelhantes. Embora 

existam muitas semelhanças no MDA para as várias 

doenças PCT, existem algumas diferenças que, se 

ignoradas, podem levar a um mau desempenho do 

programa. Uma das características únicas do MDA 

para o tracoma é a necessidade de ter um espaço de 

uma semana entre o MDA para o tracoma e o MDA 

para outras DTNs. Na maioria dos locais, parece que 

o MDA para os outras DTNs e PCT é feito primeiro, 

seguido por um espaço de uma semana antes do 

MDA para o tracoma. Garantir uma boa cobertura 

nesta situação pode ser difícil: Os CDDs são " 

abolidos " e a supervisão pode ser menos árdua. A 

Flacidez no sistema pode conduzir a valores baixos 

de cobertura inaceitavelmente. Protegendo contra 

isso pode exigir algumas revisões para a formação 

de CDDs, por exemplo, CDDs muitas vezes 

requerem algum tipo de formação adicional ou 

acompanhamento depois de terem realizado o 

primeiro turno do MDA das DTNs e antes de 

começar o MDA do tracoma. Além disso, é provável 

que seja necessária uma supervisão intensiva 

durante o MDA para tracoma para se proteger contra 

eventos como "antibióticos de alimentação para as 

árvores". 

Em alguns programas integrados do MDA, os livros 

de registro são, por doença, enquanto em outros eles 

são combinados. Se combinados, os livros de 

registro pode reflectir outras DTNs (com foco em 

crianças em idade escolar, etc.) e não ser tão 

apropriado para o MDA para o tracoma. Encontrar o 

equilíbrio certo para a gravação, para relatórios de 

cobertura, e para o retorno de medicamentos exige 

que o programa critique os sistemas de relatórios de 

revisão para reduzir a possibilidade de falhas na 

distribuição. 

 

4.4 Entrega dos medicamentos 

Questão: Obter os medicamentos para os bairros e, 

em seguida, para todos os distribuidores ao mesmo 

período pode ser difícil 

Embora a gestão da cadeia de suprimentos é apenas 

brevemente discutido neste manual, tendo uma 

cadeia de suprimentos bem organizada é essencial 

para o sucesso das actividades do MDA. Há uma 

abundância de experiências de entregas de 

medicamentos em atraso, ameaçando o sucesso dos 

programas do MDA. Um longo período entre a 

formação e a distribuição pode ser o resultado, o que 

muitas vezes leva a uma má cobertura. Em todos os 

níveis de programas do PCT das DTNs precisa de 

um plano de apoio para se certificar de que os 

medicamentos estão disponíveis a tempo para o 

MDA, particularmente nos primeiros anos 

(aprendizagem). Alguns ajustes podem ser 

necessários nesses planos de apoio, se as distâncias 

entre onde os medicamentos são armazenados e se a 

residência dos CDDs está muito longe de permitir a 

recolha. Com o desenvolver dos programas os 

planos de apoio se tornam cada vez menos 

importante.  

 

 

5.1 Os planos de comunicação 

Tematica: A melhor maneira de evitar uma crise de 

comunicação é se preparar um elemento para o 

Plano de Comunicação (Deve ser baseada na 

pesquisa ) 

 

Esta secção trata da advocacia, trabalham com a 

média, e as estratégias de comunicação para a 

mobilização serão discutidas posteriormente. Um 

plano de comunicação deve estar no local para que o 

5.Comunicação e Construção de Confiança 
 



 

 

Ministério da Saúde e ONGs parceiras esteja clara e 

mutuamente acordado o plano sobre como eles irão 

trabalhar em conjunto para atingir o público -alvo 

com um conjunto de mensagens claras, simples e 

consistentes sobre o tracoma. Eles também devem 

concordar com estratégias específicas para atingir o 

público com essas mensagens. Parte do plano deve 

ser sobre como lidar com os rumores de que, muitas 

vezes, tornam membros da comunidade relutantes 

em participar do MDA. Se surgem rumores ou 

notícias negativas, é importante lidar com a mídia 

rapidamente, sem ficar na defensiva. As relações 

que estabeleceu com os repórteres, o mais provável 

são que eles vão chamá-lo, antes de apresentar uma 

"situação" eles vão ouvir atentamente a você para 

responder a uma notícia de crise. [Ver estudos de 

caso da Uganda e Malawi em materiais 

suplementares] Os três elementos importantes de um 

plano de comunicação de crise são mensagens 

claras, formar porta-vozes, e as relações com a 

mídia. 

 

5.2 Meios de Penetração 

Tematica: Se você não se envolver à mídia logo no 

início, muitos equívocos podem tornar-se comuns 
 

Uma das maneiras de atingir o público-alvo sobre o 

tracoma, a estratégia SAFE, Zithromax ®, e MDA é 

através da mídia: impressa local, transmissão, e lojas 

on-line (jornais, rádio, TV e sites de notícias on-

line). Uma estratégia do plano de comunicação deve 

ser o de envolver e educar continuamente a 

jornalistas, DJs de rádio, apresentadores de TV, e 

outros membros da mídia sobre DTN. Através da 

construção de relacionamentos com os 

representantes da mídia local que cobrem 

regularmente a saúde ou aqueles que têm interesse 

no assunto, você está preparando-os para produzir 

melhor cobertura jornalística. Se você tomar o tempo 

para conhecer e conversar com os repórteres 

regularmente, e não apenas quando há uma crise 

negativa ou uma história positiva, como o 

lançamento de um MDA, então eles vão estar 

preparados para cobrir uma situação de uma forma 

ponderada e competente quando uma notícia história 

surge. Faça tudo que puder para educar repórteres 

sobre tracoma, como se propaga, como pode ser 

prevenida e tratada, e o impacto que tem sobre as 

comunidades, especialmente mulheres e crianças. 

Isto também se deve tratar a propósito do MDA, os 

potenciais efeitos colaterais e como eles podem ser 

evitados. 
 

 

 

 

 

 



 
 

5.3 Habilidades em trabalhar com mídia 

Tematica: Muitas pessoas dentro do Ministério da 

Saúde e ONGs parceiras têm pouca experiência em 

trabalhar com a mídia 

Os Porta-vozes do Ministério da Saúde e ONGs 

parceiras beneficiaram muito da mídia e formações 

de advocacia de como se envolver com a mídia e 

falar através dos meios de comunicação para o 

público em geral. As Entrevistas com a mídia pode 

ser um desafio, e muitas vezes os médicos e 

autoridades de saúde precisam ser formadosos para 

que eles possam lidar eficazmente com questões 

difíceis e evitar o uso de jargão científico que o 

público não entende. As autoridades de saúde podem 

aprender a entregar mensagens curtas, ou pontos de 

discussão, que a mídia vai querer usar em suas 

histórias. Em algumas configurações de mídia tem 

sido convidado o parceiro nacional das DTNs / 

partes interessadas nas reuniões, dando-lhes uma 

melhor compreensão do programa. 
 

 

 

 



 

 

5.4 Realidade local 

Tematica: O uso de mídia precisa ser um contexto 

específico 

Ao criar e implementar um plano de comunicação, é 

importante determinar exactamente quem é o seu 

público e a melhor maneira de alcançá-los. Além 

disso compreender o contexto local do uso da mídia 

vai ajudar a garantir que o plano vai funcionar na sua 

comunidade. Em alguns contextos, a rádio 

(geralmente estações FM), é antiga, e o meio de 

comunicação mais popular e educacional de fácil 

acesso. 

Em outras áreas, a TV e o rádio podem ser usados 

para informar vários grupos sobre o objectivo, a 

localização e o tempo de uma campanha de MDA. 

Folhetos, cartazes, calendários, camisetas e bonés 

podem ser usados para complementar a utilização 

dos meios de comunicação para a mobilização de 

comunidades. 

Durante a campanha, as mensagens instrutivas de 

educação ou saúde são muitas vezes divulgadas 

usando megafones, pregoeiros, ou congregações 

religiosas na igreja ou mesquita. Os factores 

importantes a serem considerados na escolha de 

materiais e mensagens de mídia incluem a 

alfabetização da comunidade, os métodos 

tradicionais de transmissão de mensagens se é da TV 

e / ou rádio. Em alguns locais onde o uso da 

propriedade de rádio e a rádio é alta e as 

propagandas não são caros, o uso da rádio FM pode 

ser eficaz. As mensagens incluem informações sobre 

a estratégia SAFE, efeitos colaterais do 

medicamento, e os benefícios da Zithromax ®. 

 

5.5 As provas para orientar a estratégia de 

comunicação 

Temática: As estratégias de comunicação mais 

eficazes são construídas em evidência gerada 

localmente. 

A defesa do MDA deve ser um processo cíclico, que 

usa as lições aprendidas nos anos anteriores para 

fortalecer futuras campanhas. Mensagens dos meios 

de comunicação deve abordar directamente as 

preocupações e desafios identificados em 

campanhas anteriores locais. Por exemplo, algumas 

comunidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estavam preocupadas que o Zithromax ® fosse uma 

forma de controlar o nascimento. 

A consciência e a defesa aprimorada pode ser usada 

para aumentar a cobertura. As equipes de 

planeamento devem usar mensagens direccionadas 

em áreas com baixa cobertura que abordam 

especificamente as preocupações da comunidade, 

quer sejam barreiras para assistir o MDA (tempo de 

viagem, custos ou outras obrigações) ou 

preocupações sobre a segurança (efeitos colaterais, 

 

      Malawi " Rumores do MDA " Estudo de Caso 

Em Setembro de 2012, uma estação de rádio no Malawi transmitiu uma notícia afirmando que dez meninas em uma 

escola secundária tinham desmaiado após tomar a medicação como parte de uma MDA. O relatório da rádio foi 

rapidamente absorvido, e foram espalhadas por um canal de noticias “Malawi Breaking News” e pela internet 

enquanto as noticias não eram verdadeiras. 

Quando surgem rumores relacionados a um MDA, todos os envolvidos devem agir rapidamente para averiguar os 

factos verdadeiros, colegas e parceiros devem ficar em alerta desses factos, e em seguida, decidir juntos como 

responder o mais breve possível de modo a corrigir eventuais erros. Nunca deixar informações falsas sem 

questionamento. Responder rapidamente de uma forma ponderada e não defensiva é fundamental. 

Neste caso, foram tomadas todas as medidas adequadas: 

1. Assim que o escritório da coordenação nacional do tracoma ouviu a história de rádio, uma equipe foi enviada à 

escola para verificar os factos que cercam a história. Eles entrevistaram as 10 meninas que foram encontradas em 

boa saúde, sem sinais de terem desmaiado. As meninas disseram que se queixavam de tonturas, dores de cabeça e 

dores abdominais. Estes efeitos podem se manifestar especialmente quando se toma o medicamento com o estômago 

vazio, como foi o caso aqui.   

2. Ao invés de simplesmente demitir o incidente, os participantes foram levados a sério e monitorados ao longo dos 

próximos dias para ficar em cima de todos os desenvolvimentos possíveis. 

3. O Director da escola e os alunos foram orientados a não dar qualquer tipo de mídias entrevistas antes de verificar 

com o coordenador nacional, a fim de estar no controle da informação dada a jornalistas. 

4. ITI tinha pego a história no Twitter e enviado ao coordenador nacional, para verificar o que aconteceu para todas 

as partes envolvidas conhecerem os factos e pode disseminar a verdadeira história de todas as partes. 

5. O coordenador nacional em contacto com o jornalista para alertá-lo dos factos do caso, pediu-lhe para verificar os 

factos com as autoridades antes que mais relatórios sejam feitos. O coordenador teve o cuidado de adoptar um tom 

neutro e não ficar na defensiva ou irritado com o repórter, como quem pode criar mais interesse e valor a notícia. 

6. Como a história não ganhou muita atracção no Twitter, a decisão foi tomada para não twittar mais, de modo a não 

causar atenção desnecessária para o caso. O Twitter foi monitorado para que se houvesse mais os tweets com que os 

factos poderiam ser twittados de alguém com conhecimento de causa. 



 
 

os rumores). Os organizadores do MDA devem 

educar a aldeia e líderes religiosos para lidar com 

essas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

situações. O testemunho pessoal de pessoas que 

tomaram o medicamento antes pode ser altamente 

eficaz, pois verificou-se que a cobertura geralmente 

aumenta de ano para ano, visto que as pessoas 

aprendem os benefícios de tomar Zithromax ®. 

Após uma MDA, as pessoas relataram que "pode ver 

agora" e são "capazes de trabalhar duro na 

machamba." 

Sempre tentar transmitir para o seu público e os 

meios de comunicação as evidências e experiências 

de campo. Histórias pessoais são muito mais 

eficazes do que falar em termos gerais. Conte a 

história da mãe com três filhos que encontraram 

uma maneira de obter o acesso à água para lavar 

rostos de seus filhos regularmente para evitar a 

infecção dos olhos. Ou a avó, que tinha tracoma 

avançado e não podia mais vender seu grão no 

mercado, ou cuidar de seus netos, devido à dor, mas 

fez uma cirurgia TT em suas pálpebras e encontrou 

alívio da dor e melhorou a visão. Ela também foi 

capaz de se tornar um membro produtivo da sua 

família e da comunidade mais uma vez. É por isso 

que é importante envolver-se com a mídia 

regularmente, os repórteres vão procurar a história 

pessoal para humanizar a questão do tracoma. Esteja 

disposto a levá-los para ver um MDA para que eles 

possam conversar com as pessoas que estão a tomar 

o medicamento. 

 

5.6 O investimento em comunicação 

Temática: Investir tempo e dinheiro na 

comunicação e construção de confiança 

 

Desenvolver um apoio político leva muito tempo e 

exige das acções em curso. Vê-lo como um 

investimento, porque pode levar a apropriação dos 

resultados da campanha pelos líderes comunitários. 

Os líderes comunitários que são abordados e 

informados sobre a importância do MDA, muitas 

vezes assumem a responsabilidade pessoal para o 

sucesso de uma campanha. Por exemplo, um chefe 

chamou os líderes da aldeia juntos e instruiu-os a 

apoiar a campanha. Em algumas áreas, a 

mobilização social incluiu líderes comunitários que 

participam na distribuição porque não havia 

voluntários suficientes. Por outro lado, se os líderes 

locais têm uma opinião negativa de um MDA, pode 

danificar significativamente o sucesso de uma 

campanha. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

5.7 Abordagem da campanha 

 
Temática: Manter uma comunicação ao longo do 

ano pode ser difícil e caro 

O tipo de campanha do MDA pode maximizar a 

eficiência financeira e de tempo gasto em media, 

concentrando esforços em um curto período de 

tempo. Também ajuda a construir e a manter o apoio 

político. Uma abordagem de lançamento só exige a 

presença de líderes políticos, ONGs e doadores de 

alto nível por curtos períodos de tempo e é mais 

eficaz com abordagens de campanha. Isso também 

concentra os esforços de todas as outras pessoas 

responsáveis pela mobilização e defesa da 

comunidade. Finalmente, as abordagens de 

campanha são mais viável para enfrentar os planos 

plurianuais do MDA. Deve-se considerar a inclusão 

de organizações e líderes que são influentes na 

comunidade / região / país. Os Níveis mais elevados 

dentro da estrutura política podem ser capazes de 

estimular áreas onde MDA não é priorizada.



 
 

6. Micro-planeamento 

6.1 Micro-planeamento para efectividade e 

eficiência 

Temática: para que os programas da MDA sejam 

efectivos e eficientes necessário que haja um 

micro-planeamento bem coordenado ao nível da 

implementação 

O objectivo principal do programa MDA de tracoma é 

assegurar que uma dose adequada de Zitromax® ou 

tetraciclina em pomada para olho e fornecida a cada 

pessoa ilegível dentro de todas áreas geográficas em 

alcançar. O microplano é o diagrama que assegura que os 

medicamentos certos e outros materiais estão disponíveis 

em medidas certas, lugares apropriados e tempo adequado 

de modo a permitir com que todos participantes tenham 

acesso ao MDA. A distribuição de somente unica doze 

para um dos recipientes requere horários marcados, uma 

ordem adequada e distribuição de produtos. Alocação de 

recursos (transportes, combustível, subsídios), formação 

de distribuidores e supervisores, mobilização de 

comunidades (membros, líderes e autoridades local de 

saúde), pontos de distribuição bem coordenados e uma 

gestão confiavel de medicamentos, produtos, recursos e 

dados de distribuição. Microplaneamento é a ferramenta 

principal em que os programas nacionais podem utilizar 

para gerirem estes detais.  

Micro-planeamento é a estrutura estabilizadora na qual 

todos elementos da campanha de uma MDA são 

organizados, planeados e geridos. O micro-plano deve ser 

suficientemente detalhado de modo a sublinhar como 

uma MDA pode ser feita dentro de uma escala de tempo. 

Embora haja desafios para conseguir ou juntar as pessoas 

e informações adequadas para criar um bom plano, esta 

ferramenta é essencial para o sucesso. 

 

6.2 Frequência de micro-planeamento  

Temática: Micro-planeamento deve ser executado 

anualmente  

Micro-plaeamento precisa de ser executado 

anualmente para reflectir mudanças no foco 

estratégico, prevalência de doença e orçamento e 

também para incorporar as lições aprendidas da 

MDA nos anos anteriores. Micro-planeamento anual 

é essencial para ambos programas que servem de 

guia de condução do MDA pela primeira vez e 

programas que já estejam bem estabelecidos. O 

anterior, será capaz de incorporar as práticas 

recomendadas neste documento para facilitar os seus 

processos de planeamento antes de iniciar com as 

suas MDA. O último, pode considerar estas 

recomendações durante as discussões das reuniões 

consensuais seguida de uma campanha da MDA e 

no planeamento da próxima.   

Dados de cobertura de pesquisas anteriores irão 

considerar áreas necessitadas. Entendo a razão da 

baixa cobertura ira promover a assistência para o 

conforme ajustamento do plano. Razões essas que 

podem estar ligadas com a fraca distribuição de 

medicamentos, fraco registo de sucedidos, baixo 

índice de participação por parte das comunidades, 

insuficiência de recursos humanos alocados para a 

distribuição ou fraca liderança nas equipes de 

distribuição. Cada uma destas razões ira promover o 

início de respostas diferentes das da equipe do 

micro-planeamento. Diferentes distritos podem vir a 

precisar sensibilização adicional, supervisão, 

formação, e/ou medicamentos. Micro-planeamento 

anual deve ser baseado em avaliação do processo de 

distribuição, cobertura do medicamento e relatório 

de distribuições exercidas nos anos anteriores. O 

processo de microplaneamento que desenvolve e 

alveja quaisquer áreas fracas na campanha deve 

conduzir para o aumento da cobertura em cada ano.



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Ferramentas padronizadas para micro-

planeamento 

Temática: Usando ferramentas de micro-

planeamento padronizados Facilita a eficiência e 

a eficácia 

Modelos e outras ferramentas podem ser utilizadas 

para auxiliar com Micro-planeamento de cada ano. 

Estas ferramentas serão diferentes de programa para 

programa, e geralmente incluem logística e modelos 

de orçamento criados no MS Excel. Modelos do 

Excel devem incluir fórmulas que automaticamente 

calculam o número de materiais (varas de medidas, 

cartazes, registos) com base no número de equipas 

encontradas na planilha. Da mesma forma, perdiem 

pode ser calculado automaticamente com base no 

número de equipas, supervisores, distritos e / ou da 

população. 

  Para manter as informações gerenciáveis, 

ferramentas de micro-planeamento podem ser 

desenvolvidas para dividir os itens acima entre 

modelos de gestão de fornecimento (incluindo itens 

relacionados a suprimentos, combustível, veículos, 

medicamentos para completarem ambos a formação 

e o MDA), modelos de orçamento (itens 

relacionados ao custo por distrito / formação) e 

logística (colocação de material, o movimento de 

veículos, e tempo de formação e distribuição e 

fornecimento de fundos para cobrir diárias, 

hospedagem, abastecimento). Exemplos do tipo de 

informação útil para micro-planeamento e modelos 

que foram usados no passado podem ser encontrados 

na secção de materiais suplementares. 

 

 

 

 

 

O modelo desenhado deve ser capaz de 

ajudar o programa nacional na 

identificação de: 
 O número de comunidades em distritos 

elegíveis da MDA 

 O número de pessoas dentro dessas 

comunidades 

 O número de comunidades que cada 

equipe é esperada cobrir; 

 O número de equipas necessárias para 

cobrir todas as comunidades por distrito; 

 O número de equipas por supervisor; 

 O número de supervisores por distritos; 

 O número de dias para realizar MDA por 

distrito 

 Taxas de perdiem por pessoa e por 

posição (formação e entrega do MDA) 

 O número de veículos necessários para o 

transporte de equipas e supervisores para 

várias comunidades de um distrito 

 A quantidade de combustível / petróleo 

necessário para gerir as necessidades de 

transporte por distrito 

 O número de equipas e supervisores para 

ser agrupados para formação 

 O número de dias necessários para 

completar a formação para todas as 

equipes e supervisores, 

 O número de noites e lugares para as 

equipes e supervisores passarem no 

campo 

 Quantidade de abastecimento previstas 

por equipa por comunidade (drogas, 

canetas, formulários, camisetas, bonés, 

etc.) 

 Quantidade de suprimentos necessários 

por formação (canetas, apostilas, 

alimentos) 

 

Ferramenta de micro-planeamento da RTI encontra-se disponível no URL:  

http://DTNenvision.org/technical_areas/tool_for_integrated_planning_ and_costing_tipac 

A Ferramenta de Planeamento Integrado e de custos, ou TIPAC, é um programa baseado no Microsoft Excel 

que ajuda os usuários com precisão a estimarem os custos e as lacunas financeiras do programa DTN, 

incluindo todos os aspectos do tracoma. A TIPAC da DTN pode ser usada em conjunto com microplanos e 

orçamentos nacionais existentes de modo a planear de forma eficaz e coordenar os recursos futuros do 

programa. A TIPAC não é um substituto para o processo estratégico de desenvolvimento de um plano de 

acção nacional ou programa orçamental. No entanto, a ferramenta deve fortemente alinhar com estes 

documentos e pode ajudar com o planeamento de recursos e revisão de um plano nacional para atender às 

limitações de recursos. 



 

 

6.4 Envolvendo os parceiros no planeamento 

Temática: Todos os intervenientes relevantes 

devem ser envolvidos no micro-planeamento 

Um processo de micro-planeamento bem-sucedido 

inclui todas as partes interessadas, incluindo aqueles 

familiarizados com o tracoma nacional ou plano de 

DTNs. Partes interessadas em MDA são os oficiais 

do Ministério da Saúde aos níveis nacional, regional 

e distrital; organizações que implementam a 

estratégia SAFE (não somente aquelas que 

implementam a MDA), o pessoal do centro de saúde, 

e, representantes de aldeias/bairros. Onde existe um 

grupo de trabalho regional/distrital para o tracoma, o 

grupo de trabalho pode assumir a responsabilidade de 

micro-planeamento. O grupo de trabalho deve 

convidar outros parceiros relevantes para se juntarem 

a eles durante o processo de micro-planeamento. Tal 

coordenação promove transparência e prestação de 

contas em ambas as atividades e responsabilidades 

orçamentais. 

 

 A composição da equipe responsável pelo 

desenvolvimento do micro plano deve incluir aqueles 

cujo estejam com informação actualizada sobre: 

orçamento disponível, materiais essenciais para as 

equipas de distribuição, documentos de 

microplaneamento e modelos anteriores, e 

documentos descrevendo a prevalência distrital de 

tracoma e a cobertura passada da MDA. 

Um micro-planeamento de sucesso resulta em 

fortalecimento de capacidade para todos os parceiros 

participantes, visto que cada um aprende novas 

habilidades com outros que já possuem vantagem 

nessas áreas. Parceiros de implementação podem 

trazer habilidades de planeamento para apoiar com 

habilidades de micro-planeamento ao nível nacional 

e distrital onde haja fraqueza. Supervisores relatam 

que as habilidades de planeamento e orçamento 

desenvolvido durante o processo de planeamento da 

MDA é transferível para outros programas de saúde. 

 

6.5 Transparência do planeamento 

Temática: Visto que micro-planeamento envolve 

assunto financeiro, todos os aspectos devem ser 

transparentes 

Especialmente Coordenação e transparência são 

importantes nas atividades que têm implicações 

orçamentais. A organização (s) pagando pela MDA e 

a taxa de pagamento para os supervisores e 

distribuidores deve ser clara para todos envolvidos. 

Coordenação e transparência garantem que as 

actividades e despesas de tracoma sejam relatadas em 

níveis adequados e podem construir a posse do 

sucesso da campanha. Os orçamentos devem incluir 

diárias, combustível, artigos de papelaria, refrescos, 

transporte, Zithromax ®, os custos de carregamento e 

descarga de medicamentos, aluguel de veículos, 

salários dos funcionários, etc. 

 

 

 

Materiais essenciais para as 

equipas de distribuição 

 A localização e as quantidades de 

comprimidos de Zithromax e 

 POS 

 Tetraciclina pomade para olho 

 Livros de notas 

 Material de escritório 

 Altura da vara (polo dose) 

 Materiais de educação em saúde 

 Caixas ou sacos para transportar os 

materiais 

  Materiais promocionais: tais como 

bonés, camisetas e aventais, e quaisquer outros 

itens 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6 Planear a Agenda  

Temática: uso efectivo do tempo é igual ao bom 

uso de recursos financeiros  

Inicia o calendário da MDA por identificar a data em 

que a distribuição foi marcada e depois trabalhe de 

forma regressiva. Datas devem ser estabelecidas 

obedecendo o tempo em que cada actividade será 

completada, incluindo o pedido de abastecimento, 

formação, distribuição de materiais, mobilização 

comunitária, e colocação das equipes. Algumas 

destas actividades podem ter lugar dentro de 10-12 

meses prior a campanha da MDA. Estabelecendo o 

tempo da MDA deve incluir os chefes comunitários e 

informantes chaves que podem dar informações 

sobre a disponibilidade dos moradores da vila 

dependendo das actividades sazonais, observância 

religiosa, férias, etc. Eles podem de igual modo 

providenciar informações para o programa sobre os 

melhores lugares para efeituar a distribuição e 

responder questões dos moradores das vilas em nome 

do programa. Quando se esta planeando a MDA 

considere o calendário Agrícola, clima, serviços de 

saúde e actividades de saúde que estejam em disputa 

na área a alvejar, e ver se este período de tempo 

repete anualmente.  

Micro-planificadores devem também considerar o 

número de distritos a serem cobertados 

simultaneamente. O número de distritos planeados 

para MDA ira determinar o número de supervisores e 

membros de equipa necessários para MDA. Os 

programas foram capazes de tratar mais de 9 milhões 

de pessoas em 86 distritos em uma semana – 

formando mais de 4.000 representantes de equipas 

em 12.000 voluntários. Simultaneamente a MDAs 

podem ecomizar o tempo; porem, lidar com áreas 

amplas de uma só vez trás com sigo desafios de 

logística. 

 

Condicionamento 

do Zithromax®  

Suspensão 

oral 

pediátrica 

(POS) 

Frasco de 500 

comprimido  

Avg. Número de 

tratamento por 

frasco  

3 167 

Número de frascos 

por caixa 

48 24 

Número de caixas 

por palete  

32 54 

Dimensão da 

caixa  

36.5x28x22cm 36x24.2x16cm 

Dimensão da 

palete  

80x120x92cm 80x120x100cm 

O resultado de um micro plano 

sucedido inclui:  

 Um horário realístico 

 O abastecimento adequado e 

distribuído de forma adequada 

 Formação eficaz, com papéis e 

responsabilidades claras para cada 

membro da equipe e do destinatário 

 Supervisão de apoio 

 Um plano de pagamento aceitável 

 Minucioso plano de mobilização 

comunitária 

 Organização de um Ponto de 

distribuição que corresponde ao 

contexto local 

 Relatórios e avaliação completa e 

concisa 

Cada passo no processo de planeamento 

requer uma análise cuidadosa do razão pela 

qual o processo está sendo feito, como terão 

de ser conduzidas e quem é responsável, 

certificar de que os passos são concluídos 

com êxito. 



 

 

6.7 Transporte de medicamentos 

Temática: Movimentos de medicamentos devem 

ser minimizados: "Carregar uma vez e 

transportar uma vez" 

Todos os pontos de distribuição e o número de 

caminhões necessários para mover o medicamento 

para os pontos de distribuição devem ser 

identificados com antecedência. Micro-planeadores 

terão de conhecer o tamanho e os conteúdos das 

caixas de medicamento e a capacidade de 

armazenamento dos camiões para organizar o 

medicamento, de modo que o número correcto de 

caixas seja entregue para cada local. 

Medicamentos devem ser tratados como dinheiro. 

Somente pessoas autorizadas devem transportar o 

medicamento, e todo o movimento entre indivíduos 

ou organizações devem ser documentados. O micro- 

plano deve especificar: 

 Quando os registos devem ser preenchidos e 

por quem; 

 Quem é responsável pelo medicamento em 

cada local de armazenamento; 

 Quem é responsável por alocar o 

medicamento para as equipas; 

 Quem pode dar medicamentos para os 

destinatários e, 

 Quem é responsável pelo retorno do 

medicamento, e onde ele deve ir. 

A quantidade de outros materiais, incluindo medição 

de varas (pólos dose), livros de registos, registos 

comunitários, caixas, bolsas, bonés, camisetas, 

formas de gravação megafones e equipamentos de 

áudio (se usado), precisam ser identificados e 

ordenados com tempo suficiente para distribuir para 

as equipes antes da implantação. O plano deve 

também destacar quem é responsável pela 

distribuição de materiais antes do MDA e recolher os 

materiais no final do MDA. Finalmente, deve definir 

quem vai realizar um inventário de suprimentos de 

sobra e onde estes serão devolvidos e armazenados. É 

muito importante que os livros de registro e bastões 

de medição não sejam perdidos, pois eles serão 

necessários nos anos seguintes. 

 

 

 

 

 

 

 

6.8 Planeamento para a formação  

Temáticas: Planos de Formação devem fazer 

parte do processo geral de micro- planeamento 

A formação, discutida com mais detalhes no capítulo 

seguinte, também é uma componente essencial do 

micro plano. O plano para a formação deve incidir 

sobre o montante mínimo de informações que cada 

membro da equipa e supervisor precisa para garantir 

que seu trabalho seja feito correctamente. Informação 

demais pode levar ao tédio, enquanto não suficiente 

vai inadequadamente preparar o membro da equipe 

para fazer o trabalho direito. A formação em cascata 

corresponde a informação correcta com os 

participantes correctos, sem dar os participantes a 

A formação deve ser repetida a cada ano, e 

incluir: 

 Papéis e responsabilidades do formando; 

 Como as equipes irão obter suprimentos 

necessários, incluindo medicamentos; 

 Onde o MDA irá iniciar /ocorrer; 

 Metas diárias e cobertura global a 

alcançar; 

 Plano de contingência para quando as 

coisas dão errado; 

 Tempo para praticar e, 

 Como conduzir supervisão (para os 

supervisores). 



 

informação que é desnecessária para o seu papel. Na 

programação da formação, é importante identificar a 

última data em que uma equipe precisa ser formada 

com vista a alcançar o ponto de distribuição a tempo. 

Seguindo este cronograma permitirá que o MDA 

possa começar a tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Gerenciando o dinheiro 

Temática: Para reduzir os conflitos no campo e 

ter um plano de gerenciamento de fundos 

claramente articulados (e transparente)  

O MDA pode envolver centenas de pessoas que 

estão dispersas em toda a área da campanha e 

que prestam dias ou semanas de apoio ao esforço 

do MDA. Ao longo de um MDA completo, 

recursos significativos precisam ser mobilizados 

para garantir que esses indivíduos estejam 

compensados adequadamente e em tempo 

oportuno. O esforço de micro- planeamento deve 

abordar como o dinheiro vai alcançar aqueles 

que precisam ser compensados. O micro-plano 

deve detalhar como as quantidades necessárias 

de dinheiro serão transportados, gerenciados e 

pagos aos distribuidores pelas várias camadas de 

supervisores. Alguns programas optam por 

descentralizar o orçamento para os distritos para 

agilizar o planeamento. Independentemente de 

quem for designado para distribuir o dinheiro, 

cheques e saldos precisam estar no local para 

garantir que o dinheiro seja distribuído de forma 

adequada e conforme o planeado. 

Compartilhando responsabilidade financeira 

entre os diversos colaboradores garante a 

transparência e retira oportunidades de roubo. 

 

Gerenciando pagamentos para 

MDA 

Lidar com pagamentos e gestão das finanças 

para diárias e outras despesas de campo tem 

sido um desafio, especialmente quando o 

MDA é desenrolado para cobrir grandes 

populações e muitos distritos. 

Em um cenário, por causa de limitações 

logísticas e procedimentos burocráticos, não 

foi encontrado para ser gerenciável pelo 

Ministério da Saúde e parceiros. Esta 

questão foi discutida de forma transparente 

durante uma reunião de análise do MDA 

com todos os parceiros e a equipe de 

campo; " terceirização " foi acordado. Um 

número de potenciais empresas adequadas 

para esta tarefa foram sugeridas e 

consultadas. As propostas foram solicitadas 

e as negociações realizadas com as 

melhores instituições qualificadas. Após a 

revisão e análise cuidadosa, uma empresa de 

micro- finanças credível com uma estrutura 

adequada de organização, ampla cobertura 

geográfica, e bom histórico foi identificada. 

A taxa razoável de serviço ou comissão 

(2,5%) foi acordada unanimemente e o 

contrato assinado. O acordo entrou em vigor 

em 2010 e foi instalado e esta funcionando 

por cerca de três anos (com renovação de 

contrato anual). O sistema está funcionando 

muito bem e nenhum problema grave foi 

encontrado até o momento (exceto questões 

operacionais muito menores, que foram 

resolvidas de imediato com o pessoal 



 

6.10 Planeamento para organização da 

estratégia de distribuição 

Temática: Não existe uma abordagem única para 

distribuição; considerar o contexto local ao 

decidir sobre estratégias adequadas 

Existem diferentes maneiras de organizar pontos 

de distribuição, cada uma com suas próprias 

vantagens. Atenção deve ser dada ao arranjo de 

casas na comunidade, práticas de distribuição do 

passado, e da percepção de distribuição de 

medicamentos dos membros da comunidade. 

Distribuição no ponto central é o mais eficiente 

em alcançar mais densamente as populações 

massivas em áreas rurais. Mobilização de casa 

em casa atinge áreas rurais mais esparsamente 

povoadas e também foi constatado que funciona 

bem em áreas urbanas. Um hibridização destes 

métodos pode funcionar melhor em comunidades 

com uma mistura de áreas densamente e 

escassamente povoadas. Distribuição casa à casa 

também pode ser usado para o alcance de 

pessoas não alcançadas no ponto de distribuição 

central. 

 

6.11 Planeamento para determinar a 

cobertura 

Temática: Determinar como a cobertura será 

calculada deve ser parte do micro- planeamento 

O micro - plano deveria basear-se em tratar toda 

a população e que a cobertura da região inferior 

a 80 % não é aceitável. O micro- plano deve 

explicar como muitas vezes as estimativas de 

cobertura serão calculadas e revistas, como 

identificar falhas e como as lacunas devem ser 

gerida. Como afirmado anteriormente, a 

cobertura é definida como o número de pessoas 

tratadas (com Azitromicina ® ou tetraciclina em 

pomada) dividido pelo número total de 

residentes. É vantajoso avaliar a cobertura 

durante o MDA para garantir que as equipes de 

distribuição estejam fazendo seu trabalho: 

distribuindo os medicamentos para o grupo 

apropriado e alcançando todos os que estão 

actualmente residindo na área. Estas avaliações 

fornecem feedback para as equipas, permitindo 

que as equipas com bom desempenho sejam 

recompensadas e equipas que precisam de 

orientação e/ou apoio sejam identificadas. 

Estimativas de coberturas finais são importantes 

para determinar a proporção de pessoas atingidas 

e identificar áreas onde havia baixa cobertura 

que devem ser focadas para campanhas 

suplementares ou para o planeamento para o 

próximo ano. Isso pode exigir a realização de 

uma avaliação para verificar os números de 

distribuição reportados. Evidências de pesquisas 

de acompanhamento utilizada por um programa 

indicam que a cobertura relatada é sempre maior 

do que a cobertura real. Cuidados devem ser 

tomados na elaboração de avaliações de 

cobertura, uma vez que pode ser muito cara e 

demorada. 

Micro-planeamento também pode esclarecer 

como registos comunitários e livros de registos 

serão organizados e armazenados, por exemplo 

ligando cada aldeia e unidade administrativa do 

subdistrito. O micro-plano detalha como e 

quando os formulários serão impressos, 

distribuídos para as equipas, recolhidos e 

devolvidos para o respectivo de escritório. 

 

 

Dois exemplos de estratégias para 

determinarem a cobertura 

30 Por 7 inquéritos de cobertura. Este método foi 

usado pela primeira vez pelo programa EPI. 

 Aleatoriamente selecionar 30 grupos 

 Aleatoriamente selecionar um ponto de 

partida e sete chefes de família consecutivos 

(ou outro membro da família) procurar saber 

para saber se eles receberam Azitromicina 

Instruções encontradas em: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.12 Ligando micro-planeamento com a 

avaliação do programa pós-MDA 

Temática: Micro-planeaamento será mais bem 

orientado se a revisão do programa de pós-MDA 

é realizada 

Os organizadores da campanha devem realizar 

uma reunião de revisão do programa 

imediatamente após a realização do MDA para 

avaliar como a campanha foi e fazer 

recomendações para a campanha do MDA do 

ano seguinte ou para planear impacto da 

pesquisa. Este encontro é também um momento 

para destacar partes do micro-plano que 

precisam de ser melhoradas para o próximo ano. 

32: Imagem de pessoas na reunião de revisão 

como anteriormente discutido, a medição da 

cobertura a partir de relatórios dos distribuidores 

faz parte do planeamento e processos de 

avaliação. Medindo a cobertura do MDA vai 

destacar as áreas com estratégias de distribuição 

bem-sucedidas para se aprender delas e as áreas 

que precisam maior supervisão e apoio. 

Realização de reuniões de avaliação do programa 

pós-MDA ao nível distrital e nacional ajudará os 

participantes a planear de forma mais eficaz o 

programa do próximo ano. 

 

 

 

 

7. Formação  

1 Planeamento para formação  

Temática: Esforços para a formação precisam 

ser bem ponderados com antecedência e com 

base nas necessidades do programa 

A distribuição segura e eficaz de Azitromicina ® 

requer uma abordagem sistemática bem planeada 

para formação que responde directamente às 

necessidades do programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esboço para reunião de avaliação pós-MDA 
a. Observação de boas-vindas (10min) 

b. Apresentação do resumo do relatório da 

Etapas da Formação: (A formação deve ser 

baseada em princípios de aprendizagem de 

adultos) 

 Identificar quem será formado 

 Determinar seu nível actual de 

conhecimento e habilidades 

 Definir os objectivos 

 Projectar as actividades e materiais 

necessários 

 Monitorar e Avaliar 



 

O primeiro passo na concepção de um sistema de 

formação é o de estabelecer os objectivos para o 

programa e, portanto, que funções e 

responsabilidades serão necessários para atingir 

o objectivos. Precisa-se também de determinar as 

habilidades e o conhecimento dessas pessoas que 

vai precisar para as funções atribuídas, 

identificar as ferramentas de que precisa para 

fazer o seu trabalho, e descrever como a 

supervisão em cada nível será feita. Um bom 

sistema de formação também precisa de garantir 

que meios adequados de motivação ou 

incentivos estejam presentes, e identificar que 

apoio global da organização será necessário para 

alcançar efectivamente os objectivos. Todos 

esses factores são críticos para o desempenho 

global de distribuidores de medicamentos e a 

garantia da administração segura de 

medicamento. 

7.2. Padronização da formação  

Temática: Padronização de programas de 

formação leva para uma maior eficiência e 

eficácia 

O tracoma nacional e/ou programa de DTN 

devem adoptar uma abordagem padronizada para 

formação de distribuidores de medicamentos. Ao 

padronizar a abordagem e tendo todos os 

interessados inscrito-se na abordagem, uma 

reduz as possibilidades de variações que podem 

levar a erros cometidos na entrega de 

medicamento. 

 Reacções resultante de erros cometidos durante 

uma campanha distribuição pode minar 

severamente um programa, tornando as 

comunidades relutante em cumprir, assim 

formação padronizada sobre os efeitos colaterais 

e eventos adversos grave é crucial. A 

normalização deve aplicam-se a todo o sistema e 

não apenas para o formação. 

7.3 Formação em cascata  

Temática: os esforços de formação em cascata são 

mais propensos para conduzir para planos 

consistentes e mensagens de cima para baixo 

A formação de um programa de escala nacional 

por necessidade exigir um sistema em cascata. 

Neste sistema, vários níveis de formadores são 

obrigados a ser capaz de chegar a todos os que 

precisam ser formados. Para ser eficaz, um 

sistema em cascata requer 1-2 camadas de 

formação de formadores. Antes da formação dos 

distribuidores de medicamentos, é imperativo 

que seus formadores também recebam as 

habilidades e conhecimentos necessários e 

tenham a mesma forma de apoio necessário para 

que possam ser bem-sucedidos no seu papel. 

Supervisão dos sistemas de formação é muito 

importante para assegurar a precisão das 

informações que passam para baixo através das 

várias camadas em que o modelo de cascata é 

construído. Aqueles que estão familiarizados 

com o telégrafo/jogo de telefone pode usá-lo 

para demonstrar como o conteúdo de uma 

mensagem muda na medida em que ela é 

passada de uma pessoa para outro. Supervisão 

para garantir que isso não aconteça é necessário. 



 

Formação em Cascata

 

 

7.4 Competências dos formadores 

Temática: Os formadores precisam ter um 

conjunto de habilidade definidas para ensinar os 

outros 

Muitas vezes esquecido é a formação de 

formadores para além a área de conteúdo. Os 

instrutores são frequentemente seleccionados 

pelos seus conhecimentos técnicos sem levar em 

conta o seu conhecimento e experiência na 

educação de adultos. Além do conteúdo técnico, 

os formadores precisam ter pelo menos um 

conhecimento básico de princípios aprendizagem 

de adultos e de como esses princípios são 

aplicados na formação.Esses princípios incluem 

tratar os alunos com respeito e garantia de um 

ambiente de aprendizagem bem acompanhado, 

proporcionando-lhes com conhecimentos e 

habilidades que são relevantes para o seu 

trabalho, e o reconhecimento de que os adultos 

aprendem melhor quando o conteúdo está ligado 

a suas próprias experiências de vida e 

necessidades. A formação também deve 

envolver a prática e não pode confiar apenas na 

palavra escrita ou falada. 

 

 

 

 

 

7.5 Formação de Supervisores 

Temática: Formação de supervisores é tão 

importante quanto equipas de formação  

Além de formação de formadores, um corpo bem 

formado de supervisores é necessário. Esta 

formação deve enfatizar o conceito de 

supervisão de apoio, tirando o foco da 

supervisão avaliativa e olhando principalmente 

na forma como as pessoas e as suas tarefas 

podem ser apoiadas para melhorar o seu 

desempenho e, assim, o programa global. Os 

supervisores muitas vezes não têm as habilidades 

gerenciais, técnicas e de supervisão para avaliar 

adequadamente a qualidade e oferecer o apoio 

necessário para melhorar os programas e seus 

resultados. Novos modelos de supervisão serão 

necessários, tais como a construção de uma 

abordagem de equipa que permite a supervisão 

mais rotineira em vez de apenas verificações 

periódicas, permite feedback contínuo e reduz o 

aspecto hierárquico que os sistemas de 

supervisão mais confiam. Um bom formador é aquele que fornece uma 

ampla e variadas oportunidades de 

aprendizagem tendo em conta os vários estilos 

de aprendizagem que as pessoas têm e se 

concentrando em suas habilidades necessárias 

Uma boa formação é aquela que da amplas e 

variadas formas de aprendizagem, tomando 

em concideração as diversas formas de 

aprendizagem que as pessoas possuem e 

focando nas habilidades requeridas 



 

Como discutido antes, ferramentas apropriadas 

são necessárias para que uma pessoa temha o 

desempenha esperado e itens como listas de 

verificação de supervisão vai ajudar não só o 

supervisor, mas também irá fornecer ao 

programa a oportunidade de responder aos 

problemas. Construir um bom sistema de 

supervisão requer um investimento de tempo e 

dinheiro. É preciso criatividade e, como tal, 

requer uma mudança cultural no modo como um 

programa pensa da supervisão. 

7.6 Rotatividade do Pessoal e atritos 

Temática: Todos os programas do MDA têm alta 

rotatividade ou atritos do pessoal  

Outra questão que deve ser considerada é a 

frequência da alta rotatividade e atritos do 

pessoal. É provável que isto aconteca em todos 

os níveis do sistema de saúde. Por causa do 

grande número de distribuidores da comunidade 

que são necessários para programas baseados na 

comunidade que é provavelmente o mais 

profundamente sentido entre estes quadros de 

profissionais de saúde. Para conter o atrito, uma 

avaliação de incentivos e motivações podem ser 

realizadas. No âmbito dos programas de DTN 

que confiaram bastante no voluntariado de 

distribuidores da comunidade, quaisquer 

incentivos são muitas vezes prejudicados por 

outros programas que oferecem remuneração dos 

serviços. Isto fornece um mercado aberto que 

poucos governos intervieram para regular, 

deixando DTN em uma desvantagem. 

Independentemente dos motivos de atritos, 

programas precisam contar com a formação em 

uma base anual. Frequentemente o número de 

dias previstos para a formação será diferente se 

os participantes forem novos distribuidores em 

oposição a os que já serviram neste papel. Como 

a segura distribuição de medicamentos é o 

principal objectivo e como a distribuição de 

Azitromicina ® para o tracoma é integrado em 

outros programas de controlo da doença, 

fornecendo formação anual é aconselhável para 

evitar qualquer confusão. 

7.7 Formação de DTN Integrada  

Temática: A adopção integrada da MDA requer 

adaptação dos programas de formação 

Nos programas de DTN, onde uma variedade de 

pacotes de medicamentos pode ser administrada 

pela mesma CDD, decisões precisam ser feitas 

sobre o momento da formação. Muitos 

programas nacionais sentem que, se o nível 

educacional dos distribuidores é relativamente 

baixo, a sua capacidade de absorver a 

informação são limitados. Assim, recomenda-se 

a fornecer a formação para cada pacote de 

medicamento antes da distribuição desse pacote. 

Isto segue princípios de aprendizagem de 

adultos, onde quanto mais imediato uma 

habilidade pode ser aplicada, melhor será 

realizada. Realização da formação antes da 

entrega de cada pacote é vista como uma forma 

de diminuir a confusão por distribuidores como 

para o número de comprimidos a ser 

administrado para cada indivíduo em função da 

altura. Outros países, como os seus programas 

têm amadurecido, fizeram a transição para a 

realização da formação para cada pacote de 

medicamentos em uma vez, enquanto outros têm 

sempre feito desta maneira. A supervisão de 

apoio e avaliação rigorosa são necessárias para 

assegurar que os distribuidores habilidosos 

foram formados e estão sendo praticados de 

forma adequada 



 

8. Pessoal 

8.1 Funções e responsabilidades 

Temática: MDA eficaz e eficiente requer diferentes 

pessoas com diferentes tarefas 

Os programas nacionais requerem uma 

abordagem de equipa. Dentro de qualquer 

quadro de pessoal envolvido em uma empresa 

como a MDA de Zithromax ®, uma completa 

compreensão do papel são atribuídas e a 

responsabilidades de acompanhamento será 

essencial para sucesso do programa. Não só o 

pessoal precisa saber suas funções individuais, 

mas eles também precisam saber os papéis e as 

responsabilidades de todos os outros que 

trabalham dentro do programa. Isso ajuda as 

equipes de reagir quando problemas surgem. Os 

supervisores precisam compartilhar 

conhecimento de papéis e responsabilidades, 

porque esta é muitas vezes uma área que 

prejudica o desempenho. 

No desenvolvimento de uma abordagem de 

equipa, o número de pessoas irá variar 

dependendo de várias considerações: número de 

embalagens de medicamentos, as tarefas que 

precisam ser concluída, as variáveis geográficas 

(terreno, densidade populacional), etc. Tudo isso 

precisa ser planeado com antecedência e 

claramente comunicado a todo o sistema de 

saúde e sistema de educação se professores 

estiveram sendo mobilizados. Além de papéis e 

responsabilidades, as equipas devem conhecer 

seus alvos e monitorar seu progresso para 

alcançar o seu objectivo. Os alvos devem ser 

definidos em uma base diária no contexto da 

total cobertura precisa para a especial área de 

captação. 

As orientações dos gestores do Programa ITI é 

uma ferramenta útil para, o planeamento baseado 

em resultados claros do pessoal. 

 

 

8.2 Supervisão do MDA 

Temática: fraca supervisão não suporta 

eficazmente o MDA 

A supervisão é uma parte importante da 

abordagem de equipa. Os supervisores também 

precisam entender os seus papéis e 

responsabilidades e precisam ser formados os em 

competências de supervisão. A capacidade de 

resolver problemas deve ser o foco principal. 

Supervisores são necessários em cada nível do 

sistema de saúde e, portanto, a abordagem de 

apoio à fiscalização deve ser parte da formação 

do supervisor. A adopção de uma abordagem de 

supervisão, que não é central para muitos 

sistemas de saúde pode garantir que um impacto 



 

duradouro sobre o fortalecimento dos sistemas 

de saúde possa ser alcançado. 

A proporção de número supervisor de equipas é 

uma decisão que precisa ser planeada com 

antecedência tomando em consideração os vários 

níveis de sistemas de saúde (e educação) que 

estão envolvidos, a maturidade do programa e a 

experiência que os indivíduos têm; e os recursos 

disponíveis, tais como transporte, etc. As 

melhores práticas sugerem que um profissional 

de saúde linha de frente possa supervisionar 

adequadamente até 5 equipas de comunidade 

distribuidores direcionados (CDDs), enquanto a 

nível distrital o supervisor pode suportar até 6 

equipas de distribuição. O elemento chave, no 

entanto, é o de avaliar a situação local e planear 

de forma realista. 

Como parte de uma abordagem de equipa, 

reuniões de rotina são muito úteis para ser capaz 

de fornecer feedback para as equipas e 

indivíduos, para resolver quaisquer problemas 

que possam ter surgido desde a última reunião, e 

para avaliar o sucesso de qualquer medida de 

resolução de problemas instituída no passado. 

Abertas as discussões entre os membros da 

equipa, e dos seus progressos ajuda a 

desenvolver forte trabalho em equipa e maior 

sucesso no trabalho. 

Todos os supervisores precisam de ter as 

ferramentas adequadas, tais como listas de 

verificação de supervisão. Tais listas de 

verificação, sob medida para o nível específico 

de supervisão, também lembrar os supervisores 

das várias tarefas que os profissionais de saúde 

são responsáveis e os indicadores de que cada 

tarefa está sendo realizada correctamente. 

 

8.3 Programas de Intervenção 

direcionada a omunidade (CDI) 

Temática: Os programas CDI têm diferentes 

necessidades de pessoal em comparação com 

outros programas baseados (profissionais de 

saúde). 

A maioria dos programas do MDA depende 

fortemente de voluntários da comunidade, 

muitas vezes referido como distribuidores 

direcionados da comunidade (CDD). A selecção 

dos CDDs é pela comunidade e é um aspecto 

importante do compromisso da comunidade e 

propriedade do programa. O uso de CDDs e 

outros agentes comunitários como defensores 

fortalece a comunidade como os parceiros 

primário. Eles também fornecem uma ponte 

importante para o serviço de saúde do governo. 

Idealmente, os distribuidores comunitários 

seleccionados devem representar a demografia 

da comunidade. Apesar de muitas comunidades 

serem homogéneas, outros são compostos de 

diferentes grupos linguísticos, origens étnicas e 

crenças religiosas e para melhor mobilizar todos 

os membros a participar do programa, os CDDs 

deve ser seleccionado em conformide. 

O Programa Africano de Controlo da 

Oncocercose (APOC) recomenda uma proporção 

de 1 CDD para cada 150 Membros da 

comunidade, mas isso vai variar de acordo com 

as considerações locais. Considerar a sua carga 

de trabalho, e reconhecer que eles são 

voluntários que têm suas próprias famílias e 

tarefas comunitarias por fazer também. 

8.4 Incentivos 

Temática: a consideração inadequada dos incentivos 

pode ameaçar o sucesso de programas 



 

Sustentar CDDs é uma questão que tem 

enfrentado muitos Programas do MDA. Muitos 

países acreditam que há um aumento da 

demanda entre os CDDs de incentivos para além 

de camisetas, bonés, e outras "motivações" 

distribuídas por programa. Outros programas 

entraram em países, reconheceram os valores 

que os CDDs podem oferecer a sua própria 

iniciativa, e começaram a usar incentivos em 

dinheiro. Isso cria um mercado competitivo para 

envolvimento CDD e, finalmente, irá prejudicar 

o uso de voluntários da comunidade. Também 

precisa ser reconhecido que o voluntarismo 

comunitário varia muito entre comunidades e 

culturas, e para muitas áreas é de se esperar uma 

alta rotatividade de distribuidores. Muitos 

programas de DTN e as ONGs têm aumentado 

os esforços de advocacia visando a liderança do 

Ministérios da Saúde para definir políticas 

nacional que regem o uso de CDDs para proteger 

um valioso bem da comunidade responsável por 

muitos dos ganhos de saúde que as comunidades 

fizeram ao longo dos últimos anos.Os programas 

nacionais devem considerar os planos ou taxas 

diárias de incentivo negociadas e determinadas 

pelo governo nacional, se for o caso. Incentivos 

podem ser baseados na comunidade, e não no 

indivíduo. Harmonização de políticas de 

incentivos – e procedimentos para a concessão 

de incentivos - é altamente desejável mas pode 

ser difícil de alcançar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Intervenções 
(actividades de campo) 

9.1 Mobilização precoce da comunidade  

Temática: pouco extensa mobilização da 

comunidade é fundamental para o sucesso 

A mobilização da comunidade é o primeiro 

passo crítico na Implementação do MDA. Uma 

vez que uma área é considerada de tracoma 

endémico, o programa deve activamente 

envolver a comunidade em fase de planeamento 

de Atividades de MDA para que a comunidade 

se sinta a investir para o sucesso do MDA. 

Os indivíduos podem ser cautelosos em tomar 

Azitromicina ® durante a primeira rodada do 

MDA, por isso é essencial que eles receber 

educação em saúde adequada antes da actividade 

começar. Uma forma de prestação de 

informações à comunidade é educar líderes 

comunitários e membros da comunidade 

influentes sobre tracoma e a estratégia SAFE. 

Estes indivíduos também devem ser envolvidos 

na determinação do melhor momento para 

realizar o MDA e informando os membros da 

comunidade dos benefícios da participação no 

MDA para o  

 

As lições aprendidas com os distribuidores de medicamentos da comunidade (CDD) são 

importantes para se construir e aprender, no entanto as lições são altamente relacionadas com o 

contexto específico. Agentes comunitários de saúde, incluindo (CDDs), desempenham um papel 

importante na mobilização das comunidades e construção de confiança. O seu papel e 

compromisso com o MDA pode depender de vários fatores, incluindo se eles são pagos perdiem, 

têm posições de tempo inteiro e como eles são selecionados. Se estiver satisfeito com a sua 

posição e de forma adequada recompensado (na forma de altruísmo pessoal, incentivos 

monetários, presentes da comunidade, etc.) CDDs pode ser uma força forte para o sucesso de uma 



 

 

 

 

 

 

 

tracoma e outras componentes da estratégia 

SAFE. Sua liderança e cooperação durante o 

MDA é crucial para o sucesso da distribuição. 

 

9.2 A mobilização da comunidade antes 

do MDA 

Temática: A mobilização da comunidade uma 

semana de antecedência do MDA é geralmente de 

natureza diferente para esforços de mobilização 

precosse 

Vários dias a uma semana antes da campanha, 

uma variedade de abordagens devem ser usadas 

para mobilizar a comunidade. Anúncios ou 

tinidos na língua local transmitidos na emissora 

de rádio local pode ser uma forma eficaz de 

fornecer datas para MDA e uma breve descrição 

dos benefícios de receber Zithromax ® para a 

prevenção do tracoma. Além disso, os líderes 

religiosos, professores ou outros grupos 

comunitários podem fornecer informação para os 

membros dos seus grupos de MDA. Atenção 

deve ser dada em a particular grupos 

marginalizados, aqueles que vivem mais 

distantes dos serviços de saúde e mulheres. 

Recomenda-se que esforços de mobilização da 

comunidade estejam focados no início da 

campanha, a fim de proporcionar informações 

importantes de uma forma eficiente e de custos 

acessíveis. 

Em última instância, cabe ao indivíduo decidir se 

ou não quer participar do MDA. Fornecendo 

informações suficientes sobre o tracoma e o 

benefício da tomando antibióticos vai ajudar as 

pessoas a fazer uma escolha consciente. Além 

disso, a realização de MDA durante um periodo 

calmo do ano longe do princípio de plantio e 

safras permitirá que as equipas de distribuição 

engagem os membros da comunidade, quando 

eles têm tempo para participar do MDA. 

9.3 Usando provas (sucessos passados 

na mobilização) 

Temática: Usando evidências de atividades de 

mobilização anterior ajuda a orientar o 

planeamento do próximo esforço de mobilização 

Durante e após cada rodada do MDA é 

importante para monitorar e avaliar a eficácia 

das estratégias e materiais utilizados para a 

mobilização comunidade. Atividades de 

mobilização de sucesso devem ser documentada 

e utilizada durante a formação de MDA 

subsequentes. 

9.4 Livros de registos comunitários 

(livros de censo) 

Temática: Antes de iniciar o primeiro MDA em um 

distrito, é importante completar livros de 

recenseamento nas comunidades 



 

Livros de registo comunitário ou cadernos de 

recenseamento são essencial para o planeamento 

de tratamentos com antibióticos necessários 

durante o MDA e cobertura de monitoramento. 

Um exemplo é dado no ane. O censo da 

comunidade é usado para previsão de 

necessidade de antibióticos e para assegurar um 

programa que tem uma taxa de cobertura precisa. 

Os livros de registro devem ser preenchidos com 

vários meses de antecedência do início do MDA, 

a fim de ter um censo exacto para cada 

comunidade. Isto implica listar todos os 

agregados familiares em cada comunidade e 

desenvolver um identificador único (número) 

para cada família. Um indivíduo é listado como 

o chefe da família e todos os membros da família 

e sua idade e sexo são listados sob o nome do 

chefe da família. 

 

Temática: livros de registo precisam ser 

actualizadas cada ano, antes do MDA 

A frequência de actualização dos livros depende 

do contexto local, mas os livros devem ser 

actualizados pelo menos uma vez por ano antes 

do MDA. 

As actualizações são feitas geralmente por 

profissionais de saúde comunitários, mas é 

importante para os supervisores trabalharem com 

os indivíduos para garantir que os livros sejam 

regularmente actualizados e os dados sejam 

gravados com precisão. Os números do censo 

dos livros de registo devem ser utilizados para o 

planeamento do número de antibióticos e a 

número de equipas de distribuição necessárias 

durante o MDA. Note-se que estes números de 

população podem diferir a partir de dados 

estatísticos publicados nacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.5 Usando livros de registo da 

comunidade 

Temática: Identificar e registar MDA nos livros de 

registo pode ser uma actividade muito desafiadora 

para membros da comunidade. 

Os livros de registo devem ser utilizado durante 

o MDA para melhorar a cobertura ao nível da 

comunidade, onde apropriado. Durante o MDA, 

um dos membros da equipa de distribuição deve 

ser responsável por identificar cada pessoa no 

cadastro e registo de tratamentos ao lado do 

nome da pessoa. As pessoas podem ser 

agrupadas por famílias e cada família chamada 

para economizar tempo gasto na procura de 

nomes de pessoas. 

As situações a seguir levariam a uma 

actualização no livro de registro: 

 As crianças nascidas despois que os censos 

foram atualizadas 

 Mulher recém-casada em uma família e 

que vem de outra aldeia 

 Quaisquer membros da família esquecidos 

desde o censo foi atualizado  

 Os membros da família que morreram 

desde que os censos foram actualizados 

 As pessoas que se mudaram para dentro ou 

fora da comunidade desde que o censo foi 

actualizadas 



 

Supervisores confirmam que os registos de 

tratamento são só marcados no livro de registro 

quando o tratamento ter sido feito. Em raras 

circunstâncias, usando um registo leva uma 

grande quantidade de tempo que as pessoas 

podem abandonar, o que representa um risco 

para a realização da cobertura. Em raras 

circunstâncias, usando um registo pode demorar 

muito tempo e as pessoas sairem antes do 

tratamento. Tendo um índice (listar os nomes 

dos agregados) na frente do registo pode ajudar. 

Cálculos diários de cobertura permite aos 

distribuidores avaliar se ou não atingiram os seus 

objectivos de distribuição, e o livro de registo 

permite que a equipa de distribuição acompanhe 

qualquer famílias ou indivíduos que ainda não 

foram alcançados durante o MDA. 

Após o MDA, o supervisor de distribuição deve 

recolher imediatamente os livros de registo para 

verificar o número de indivíduos tratados em 

concordância com as garrafas de antibióticos 

restantes.  

9.6 Gestão Medicamentos  

Temática: Preparando fornecimento de 

medicamentos em antecedência e gestão do 

medicamento de forma adequada durante a 

distribuição alivia a carga sobre a equipa 

Para economizar tempo no dia de distribuição, as 

equipas devem preparar uma quantidade 

adequada de suspensão oral pediátrica (POS) não 

mais do que um dia antes da MDA. Depois 

adiciona-se água ao pó de POS, a solução deve 

ser usada dentro de 10 dias. Se não houver 

xarope suficiente em uma garrafa para uma dose 

inteira, primeiro utilizar o restante do frasco e 

adicionar o resto que é necessário de uma nova 

garrafa. Garrafas vazias podem ser depositadas 

na caixa como uma maneira simples de manter o 

controlo de quais os que têm sido utilizados. 

É também importante que as equipas de 

distribuição funcionem com membros da 

comunidade para garantirem que água limpa e 

copos estejam disponíveis para os indivíduos 

tomarem os comprimidos Zithromax ® e para a 

preparação de frascos adicionais do POS durante 

o MDA. 

 

Copos de POS e garrafas vazias podem ser 

mantidos pela equipa, reciclados, eliminados na 

comunidade, ou dado aos participantes para 

reaproveitamento como recipientes de sal ou seja 

o que for. Se garrafas ficam na aldeia, o rótulo 

deve ser desfigurado com uma caneta à prova 

d'água para evitar o uso indevido. 

Colheres estreitas devem ser usado para remover 

os comprimidos dos frascos para reduzir a 

probabilidade de derramar o medicamento no 

chão ou tocar com os dedos. Cada garrafa deve 

ser terminada completamente antes de abrir uma 

nova garrafa. Qualquer garrafa que esteja 

parcialmente cheia no fim da distribuição deve 

ser contada como uma meia garrafa em editais. 

Os comprimidos não devem ser combinados com 

outra garrafa, porque se houver anulação de 

produtos devido a quaisquer problemas com 

Zithromax ®, cada garrafa tem informações 



 

específicas da fabricação. Deve notar-se que 

garrafas abertas de comprimidos têm a mesma 

data de validade como as garrafas fechadas. 

9.7 Tratamento Observado 

Temática: Todos os tratamentos devem ser 

observados 

Todos os tratamentos devem ser tomados no 

local de distribuição na frente do distribuidor. 

Crianças menores de 5 anos de idade devem 

participar da distribuição com os pais ou outro 

adulto responsável. Embora muitas crianças e 

suas mães esperem que os medicamentos não 

possam ter bom gosto, Zithromax ® tem um 

sabor doce e agradável de cereja e vanilla-

banana que a criança realmente gosta. 

 

 Se a criança estiver lutando, o pai pode oferecer 

uma queda da solução para provar se eles são 

inicialmente relutantes. A mãe ou o distribuidor 

não deve segurar o nariz da criança e despejar o 

POS em sua boca aberta. Se a criança continua a 

ser agitada, o adulto deve mover a criança para 

fora da linha de tratamento a ser tratada em uma 

área tranquila, longe da multidão, mas devem 

ficar perto do local de distribuição onde o 

tratamento pode ser diretamente observado. Não 

force a criança a tomar o medicamento. 

9.8 Gestão de ponto de distribuição 

Temática: A gestão adequada de distribuição ao 

nível da comunidade pode ajudar a evitar a 

dosagem e erros de gravação 

Equipas de distribuição precisam garantir que o 

ambiente em torno de um ponto de distribuição 

seja convidativo a comunidade e gerenciável 

para incentivar a dosagem adequada e segura e 

precisa de manutenção de registos. 

Estabelecimento de "estações" dentro de um 

ponto de distribuição pode ajudar a controlar o 

fluxo de membros da comunidade e diminuir o 

stress para os membros da equipa. Por exemplo, 

pode haver estações de educação sanitária, 

registro e dosagem. Alguns programas 

descobriram que criação de uma barreira visual 

na terra (linha de pedras ou sucursais) e dando 

instruções para os membros da comunidade que 

não são para atravessá-lo até serem convidados 

para que assim fassam dá a todos (comunidade e 

os membros da equipa) uma orientação de como 

proceder durante o MDA.  

 

 

 

 

 

 

Tendo uma estação de calma também pode ser 

muito útil para as mães com crianças que 

resistam a tomar a medicamento. Fornecendo -

lhes um espaço para levar a criança ajuda a 

reduzir a ansiedade da criança e aumenta sua 

probabilidade de beber o POS. 



 

Alternativamente, as equipas de distribuição 

podem ter os membros da comunidade alinhados 

em categorias por sexo e/ou idade para facilitar a 

chegada ao ponto de distribuição. Os membros 

da comunidade podem alinhar por: adulto/jovem 

adulto macho, adulto/jovem do sexo feminino, as 

mulheres com bebés/crianças e crianças. 

É importante respeitar o tempo do participante. 

Uma forma para fazer isso é chamar as famílias, 

um por um, dando prioridade para aquelas com 

crianças e enviar o representante das famílias 

representadas por um membro para ir e recolher 

os outros membros da família. 

9.9 Populações móveis e vulneráveis 

Temática: MDA deve chegar a todas as pessoas em 

uma determinada área mesmo se eles não 

estiverem no livro censo 

Para garantir um MDA sucesso, os programas 

nacionais deve planear para identificar, contar e 

distribuir a todas populações móveis e 

vulneráveis dentro das comunidades endémicas. 

Ao fazer isso, a necessidade real de 

medicamento pode ser estimada. Também 

aumenta a capacidade do programa para alcançar 

100% de cobertura de comunidades endémicas. 

Alguns grupos que vivem em locais mais 

temporários são mais difíceis de alcançar durante 

um MDA. Por exemplo, pastores e outros grupos 

nómades viajam de lugar para lugar e sua 

localização exacta não pode ser conhecido 

durante uma MDA. Da mesma forma, existem 

outros grupos que vivem em ambientes 

temporários, incluindo prisioneiros, os alunos 

que vivem residências escolares, pessoas 

internacionalmente deslocadas, soldados e 

crianças de rua. Para estas populações, pode ser 

inapropriado incluí-los nos registos do censo. 

Mesmo assim, é importante para os programas 

nacionais identificar onde estas populações podem 

ser localizadas dentro das comunidades endémicas 

para garantir a sua participação dentro do MDA. 

Algumas destas populações podem ser 

particularmente vulneráveis à doença e, se não 

forem tratadas, elas podem infectar outras pessoas 

quando regressam as suas comunidades de origem.  

Finalmente, é importante chegar a todas as pessoas 

em ordem para assegurar um fornecimento preciso 

de medicamentos e capturar coberturas adequadas. 

Gravando os nomes de todas as pessoas tomando 

medicamentos, mesmo que não seja no censo 

formal, vai impedir que as equipes dupliquem 

esforços. 

9.10 Registos de eventos adversos 

Temática: Registo de eventos adversos é da 

responsabilidade de todos os membros da equipa 

Zithromax ® é bem tolerado com uma baixa 

incidência de eventos adversos. Comunidades em 

tratamento devem ser informadas com 

antecedência de que algumas pessoas terão essas 

reacções. Eventos adversos (AE) para tracoma são 

definidos como: qualquer ocorrência nociva num 

paciente administrado um produto da Pfizer ou 

dispositivo médico. 

Eventos adversos graves (SAE) são extremamente 

incomuns, mas se ocorrerem, devem ser abordadas 

imediatamente. Eventos graves incluem morte, 

risco da condição de vida, a internação em paciente 

ou o prolongamento da hospitalização, persistente 

ou inabilidade/incapacidade significativa, anomalia 

congénita ou defeito de nascença, câncer ou 

overdose (acidental ou intencional). A pessoa deve 

ser levada a visitar uma instituição de saúde para 

atendimento. SAEs devem ser relatadas á Pfizer 

imediatamente através dos escritórios regionais 



 

designado da Pfizer constantes do Memorando de 

Entendimento entre o ITI e o programa nacional. 

Os membros da equipa devem reportar todos os 

outros eventos adverso a Pfizer em 24 horas. Todas 

as reclamações em relação a qualidade do produto 

devem ser comunicados independentemente de 

estarem associados a um evento adverso. 

9.11 Encaminhamento de casos de 

triquíase e catarata 

Temática: as equipas de distribuição 

provavelmente serão presenteadas com casos de 

triquíase e catarata e necessidade de ter um plano 

de gestão 

Planos para triquíase, catarata, outros problemas 

oculares, e outro encaminhamento de morbidade 

de cirurgia de DTN deve ser desenvolvido antes do 

MDA, e todos distribuidores de medicamentos e 

supervisores devem estar cientes desses planos. Se 

todos os indivíduos com triquíase e/ou catarata 

assistirem a distribuição, eles devem ser instruídos 

sobre os serviços prestados e seu nome, aldeia, e 

um número de telefone de contacto (se disponível) 

devem ser inscritos no registo para 

acompanhamento. 

9.12 Relatórios e Entrevistas 

Temática: Relatórios e entrevista no final do 

MDA ajudam a informar os esforços futuros e 

fornece uma oportunidade de identificar as 

lições aprendidas 

As entrevistas do MDA são extremamente úteis na 

colecta de suprimentos e dando as equipas de 

distribuição a oportunidade de fornecer 

informações valiosas sobre os sucessos e desafios 

de distribuição nas respectivas comunidades. A 

reunião deve ser realizada imediatamente após o 

MDA. As melhores práticas identificadas durante a 

reunião devem ser incorporadas no manual de 

formação para a próxima volta do MDA. 

Membros do ICCT e observadores no momento da publicação:  



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


