Convite à apresentação de propostas: investigação operacional sobre
estratégias de erradicação adaptadas para o tracoma ativo
persistente e recrudescente
A Coligação para a Investigação Operacional sobre Doenças Tropicais Negligenciadas (CORNTD) e a Iniciativa Internacional do Tracoma, com o apoio da Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e da Fundação Bill & Melinda Gates (Fundação
Gates), estão a solicitar propostas para investigação operacional sobre estratégias de
erradicação adaptadas para o tracoma ativo persistente e recrudescente.
Financiado por:

Incentivamos vivamente todos os candidatos interessados a expressarem o seu interesse no
CAP preenchendo este formulário web, que inclui perguntas sobre a localização dos distritos
potenciais e quaisquer fatores que possam estar a contribuir para o tracoma persistente ou
recrudescente. Depois de enviarem este formulário, os candidatos serão contactados com mais
informações sobre protocolos sugeridos para os distritos propostos.

Contexto
O programa global para a eliminação do tracoma enquanto problema de saúde pública continua
a ter um sucesso enorme, com 14 países validados e mais de 100 milhões de pessoas que já
não necessitam da administração massiva de medicamentos (AMM) com Zithromax® doado.
As metas globais de eliminação são alcançáveis, mas há uma pequena minoria de distritos, em
alguns países, nos quais a implementação da estratégia SAFE na sua forma atual não resultou
no progresso esperado no sentido da eliminação do tracoma.
Para fazer face a esse problema, uma Consulta Informal da OMS organizada pela Iniciativa
Internacional do Tracoma (ITI) em dezembro de 2021 chegou a um consenso sobre definições

para as unidades de avaliação (UA) que têm transmissão persistente ou recrudescente e que
beneficiariam de uma abordagem modificada, bem como sobre o que pode ser incluído nessa
abordagem modificada.
As definições de trabalho acordadas para as duas categorias de distritos afetados foram as
seguintes:
-

-

TF Persistente: UA em que houve pelo menos dois inquéritos de impacto do tracoma
(TIS, ou trachoma impact survey) nos quais a prevalência do indicador “inflamação
tracomatosa folicular (TF) entre as crianças de 1 a 9 anos (TF 1-9)” nunca foi inferior a 5%
(e o TF1-9 atual é ≥5%).
TF Recrudescente: UA em que houve pelo menos um inquérito de vigilância do
tracoma (TSS, ou trachoma surveillance survey) em que o TF1–9 foi ≥5% (e o TF1–9 atual
é ≥5%)

Após a Consulta Informal da OMS, o Comité de Peritos em Tracoma (TEC, ou Trachoma
Expert Committee) da ITI convidou os países a solicitarem Zithromax® adicional para as UA
que se enquadrassem nos critérios de TF persistente e recrudescente e que beneficiariam do
tratamento modificado e/ou de estratégias de monitorização melhoradas. Para orientar essas
estratégias e fundamentar o planeamento e a avaliação, há necessidade de investigação
operacional (IO) por meio de métodos padronizados.
Âmbito
Com este apelo, o Centro de Apoio para Doenças Tropicais Negligenciadas (NTD-SC), que
atua como Secretariado da Coligação para a Investigação Operacional sobre Doenças
Tropicais Negligenciadas (COR-NTD), em colaboração com a ITI, convida os programas
nacionais que se debatem com o tracoma ativo persistente e/ou recrudescente a solicitarem
financiamento para a realização de IO destinada a enfrentar os principais desafios da
erradicação. Esta pode incluir:
1. Avaliações para melhor entendimento das causas subjacentes do tracoma ativo
persistente e recrudescente. Os fatores potenciais incluem: a baixa cobertura das AMM,
as AMM falhadas, o papel das populações nómadas, etc.;
2. Estratégias de amostragem que incorporem novos indicadores de diagnóstico;
3. Abordagens para encontrar, tratar e medir populações omitidas (cobertura melhorada) e
compreender a falta de adesão.
A orçamentação, a viabilidade e a aceitabilidade das estratégias de monitorização melhoradas
atrás mencionadas também devem ser incluídas. A investigação deve usar e adaptar
protocolos padronizados para permitir comparações entre países e internamente aos mesmos,
bem como para construir a base de elementos comprovativos sobre as estratégias finais para a
eliminação do tracoma.
Os protocolos padronizados serão definidos por um grupo de análise de protocolos que inclui
uma forte representação de programas nacionais e parceiros locais. Tais protocolos serão

disponibilizados aos candidatos interessados que responderem por meio do formulário web e
também serão publicados nesta página conforme sejam finalizados. Os candidatos
interessados devem selecionar os protocolos que melhor deem resposta aos desafios e
adaptá-los à situação local.
Os projetos serão financiados através do NTD-SC com o apoio da Fundação Bill & Melinda
Gates (BMGF) e da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional
(USAID).
Informações sobre atribuição
As propostas serão aceites consoante sejam enviadas e serão apresentadas diretamente pelos
programas nacionais para análise inicial pelo subcomité de investigação do TEC, para
assegurar a consistência entre os programas nacionais e a disponibilidade de Zithromax®
adicional. Os investigadores e organizações locais que trabalhem diretamente com programas
nacionais podem envolver-se nos pedidos de financiamento para IO. As propostas serão então
avaliadas e a decisão final de atribuição será tomada, em colaboração com a Fundação Gates,
a USAID e o NTD-SC. Está disponível orientação técnica sobre a elaboração das propostas, a
orçamentação e a implementação da IO, a qual será facultada através do NTD-SC.
Parâmetros quantitativos de avaliação das propostas
Serão aplicados os critérios seguintes na avaliação das propostas:
Contexto adequado

Envolvimento do programa nacional

Protocolo adequado ao distrito

Custos e prazos projetados

As propostas têm de visar as UA que se
enquadrem na definição de TF persistente ou
recrudescente.
As propostas têm de ser apresentadas
diretamente pelos programas ou por parceiros
locais que demonstrem um elevado nível de
envolvimento com os programas nacionais.
Não podem ser atribuídos mais de 20% do
orçamento a parceiros sediados no norte global.
As propostas têm de representar adaptações
locais de um ou mais protocolos padronizados e
incluir justificação para indicar os motivos pelos
quais o protocolo ou combinação de protocolos é
adequado para cada distrito.
As propostas têm de refletir custos e prazos
projetados realistas e razoáveis em relação aos
protocolos padronizados e ao âmbito de trabalho
proposto.

Instruções de apresentação dos pedidos

Qualquer Zithromax® adicional necessário para o trabalho proposto deve ser incluído num
Pedido de Zithromax® apresentado à ITI pelo programa nacional de tracoma do Ministério da
Saúde. Para mais pormenores sobre este processo, contacte a ITI.
Os pedidos serão apresentados através do formulário web seguinte:
https://app.smartsheet.com/b/form/9b80ebe22711471abb2da453f89ff737
Os pedidos devem incluir os documentos seguintes:
-

-

-

Protocolo do estudo (protocolos padronizados adaptados ao contexto específico do
país, incluindo informações sobre as UA com TF persistente/recrudescente a incluir no
estudo)
Orçamento do estudo (no modelo de orçamento do NTD-SC)
o Modelo de orçamento:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/130kfUYMG2fKSwoDtfWVEsmfGQMKU
PRmi/edit?usp=sharing&ouid=106748107626899830118&rtpof=true&sd=true
o Diretrizes do orçamento: https://drive.google.com/file/d/13H9O7anNlhh7FS2fQSGGHagvzFaQa5N/view?usp=sharing
Calendário do projeto (numa matriz em Excel)

Para perguntas sobre este CAP, contacte Kira Barbre (kbarbre@taskforce.org).
*** Incentivamos vivamente todos os candidatos interessados a expressarem o seu
interesse no CAP preenchendo este formulário web, que inclui perguntas sobre a
localização dos distritos potenciais e quaisquer fatores que possam estar a contribuir
para o tracoma persistente ou recrudescente. Depois de enviarem este formulário, os
candidatos serão contactados com mais informações sobre protocolos sugeridos para
os distritos propostos.

