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Monitoramento e avaliação efetivos são necessários para atingir a meta da eliminação da FL. Após 
os tratamentos coletivos de acordo com o regime estabelecido pela OMS, os programas devem 
avaliar se as intervenções baixaram a prevalência da infecção a um nível em que a transmissão 
provavelmente não mais é sustentável. O manual descreveu um método novo e padronizado para 
medir a prevalência — a  pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) — em que resultados de 
testes diagnósticos de sangue são usados para determinar se as áreas alcançaram um limiar crítico 
de infecção. Os resultados de uma TAS apresentam evidência para decidir se se deve suspender ou 
continuar os tratamentos coletivos.

O manual foi elaborado para treinar funcionários dos programas nacionais, regionais e sub-regionais 
sobre os elementos essenciais de vigilância e monitoração nos programas de eliminação da FL.
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Introdução

Em 1997, a Quinquagésima Assembleia Mundial da Saúde tomou a resolução de 
eliminar a fi lariose linfática (FL) como problema de saúde pública. Em decorrência, a 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu o Programa Mundial para Eliminação 
da Filariose Linfática (PMEFL) para ajudar os Estados Membros a atingir esta meta até 
2020. Os dois componentes/pilares do PMEFL são (i) a reduzir a prevalência de infecção 
para níveis em que, supostamente, não mais pode ser mantida a transmissão e (ii) 
manejar a morbidade e prevenir a incapacidade. (Figura 1).1

1  OMS. Programme mondial pour l’élimination de la fi lariose lymphatique (GPELF). Rapport de situation 2000–2009 et plan  
 stratégique 2010–2020, Genève, 2010. (WHO/HTM/NTD/PCT/2010.6).

Figura 1. Os 2 pilares do Programa Mundial para Eliminar a Filariose Linfática: interrupção da transmissão 
& manejo da morbidade e prevenção da incapacidade entre os portadores da doença.
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As flechas representam a avaliação epidemiológica recomendada como parte do monitoramento e avaliação do programa nacional.

CV/CIV, controle de vetores e controle integrado de vetores; TC, tratamentos coletivos; TAS, pesquisa de avaliação da transmissão; M&E, 
monitoramento e avaliação; MMPI, manejo da morbidade  e prevenção da incapacidade.
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Para eliminar a FL, a OMS recomenda utilizar uma combinação de dois 
medicamentos em todas as populações de risco, uma estratégia conhecida como 
intervenção com tratamentos coletivos (TC). Essa estratégia inclui quatro passos: 
mapeamento, TC, vigilância pós-TC, e verificação da eliminação.2

Monitoramento e avaliação efetivos são necessários para atingir a meta da 
eliminação da FL. Após os tratamentos coletivos de acordo com o regime estabelecido 
pela OMS, os programas devem avaliar se as intervenções baixaram a prevalência da 
infecção a um nível em que a transmissão provavelmente não mais é sustentável. O 
Relatório de Progresso 2000–2009 e o Plano Estratégico 2010–2020 do PMEFL,1 que revisou 
o progresso atingido na primeira década do programa, destacaram os desafios restantes 
para a próxima década e as propostas para alcançar a meta de eliminação global até 2020. 
Em março de 2011, diretrizes da OMS para interromper a transmissão e para conduzir 
a vigilância pós-TC foram revisadas. Como consequência, em 2011 a OMS publicou um 
manual para o monitoramento e a avaliação epidemiológica da intervenção com TCs.3 
O manual descreveu um método novo e padronizado para medir a prevalência — a  
pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) — em que resultados de testes diagnósticos 
de sangue são usados para determinar se as áreas alcançaram um limiar crítico de 
infecção. Os resultados de uma TAS apresentam evidência para decidir se se deve 
suspender ou continuar os tratamentos coletivos.

Objetivos do treinamento

O manual foi elaborado para ensinar os elementos essenciais de vigilância e 
avaliar os programas nacionais de eliminação da FL.3 O foco está direcionado para o 
planejamento e a execução da TAS como um instrumento para decidir se chegou o 
momento de passar do estágio de TCs para o de vigilância pós-TC.

Ao final do curso, os alunos deverão compreender: 

	 •	 os	elementos	de	uma	TAS,
	 •	 como	planejar	e	executar	uma	TAS	em	uma	unidade	de	avaliação	(EU),	e
	 •	 as	ações	necessárias	após	a	execução	de	uma	TAS.

O procedimento para conduzir uma TAS está ilustrado na Figura 2. O 
treinamento é composto por uma oficina de 3 dias para apresentar os elementos 
essenciais de monitoramento e avaliação no PMEFL e para preparar um plano para 
conduzir uma TAS de maneira apropriada, segundo as diretrizes da OMS. Os módulos 
foram estruturados em duas partes (Tabela 1): a teoria que respalda cada capítulo e uma 
parte prática, que introduz as práticas recomendadas para aplicar a teoria a campo.

2 WHO Transmission assessment surveys in the Global Programme to Eliminate Lymphatic Filariasis. WHO position statement.  
 Geneva, World Health Organization, 2012.
3  OMS. Suivi et évaluation épidémiologique du traitement médicamenteux de masse : manuel à l’intention des programmes   
 nationaux d’élimination. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013.
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Figura 2 Procedimento para conduzir uma pesquisa de avaliação da transmissão, e módulos correspondentes
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A quem se destinam esses módulos de treinamento?

Esses módulos de treinamento se destinam a dois níveis de funcionários: 

	 •	 Funcionários	dos	programas	nacionais	para	eliminar	a	FL	responsáveis	pelo	 
  planejamento, implementação e notificação sobre a TAS e para treinar os  
  funcionários regionais. Dentre os participantes devem estar o gerente do  
  programa nacional, uma autoridade na área de monitoramento e avaliação e um  
  funcionário de laboratório. Pode-se incluir também agentes regionais de saúde.
	 •	 Funcionários	da	saúde	dos	níveis	regional	e	sub-regional,	responsáveis	por	 
  preparar e implementar o trabalho de campo e por notificar o gerente do  
  programa nacional.

Tabela 1 Estrutura dos módulos de treinamento e dos capítulos relevantes do manual de 2011 da OMS para monitoramento e 
avaliação.3

 Módulo de treinamento Capítulo relevante do manual  Alunos sugeridos 
    Funcionários   Funcionários  
    do  do 
    programa  programa  
    nacional  international

 TEORIA
	 Módulo	1.	Antecedentes		 •	Capítulo	1.	Eliminação	da	filariose	linfática	 	
	 	 	 •	Capítulo	2.	Estratégia	recomendada	para	 	 √ √ 
    interromper a transmissão
   •	Capítulo	4.	Mapeamento
	 Módulo	2.	Elegibilidade	para	 •	Capítulo	5.	Cobertura	do	monitoramento	da	 
 uma TAS   administração maciça de medicamentos 
	 	 	 •	Capítulo	6.	Avaliação	do	impacto	da	intervenção	 √ √ 
    com tratamentos coletivos, através de sítios-sentinela  
    e de amostragem aleatória
   •	Capítulo	7.2.	Quando	as	pesquisas	devem	ocorrer?	
	 Módulo	3.	Unidade	de	avaliação	 •	Capítulo	7.1.	Qual	zona	geográfica	deve	ser		 	 √

 Módulo	4.	Desenho	da	pesquisa		 •	Capítulo	7.3	Como	as	pesquisas	devem	ser	executadas?	 √

	 Módulo	5.	Testes	diagnósticos	 •	Capítulo	3.	Ferramentas	de	diagnóstico	 	 √ √

	 Módulo	6:	Após	a	pesquisa	 •	Capítulo	8.	Como	executar	as	atividades	e	a	vigilância	 √ √ 
    Após o término da intervenção com tratamentos coletivos 
	 Módulo	7.	Comprovação	da	 •	Capítulo	9.	verificação	da	ausência	de	transmissão		 √  
 eliminação

 PRáTICA
	 Módulo	8.	Programa		 •	Anexo	5.	Protocolo	detalhado	para	a	pesquisa	de	 √ 
 delineador de amostragem  avaliação da transmissão  
 Módulo 9. Cronograma,   Nenhum  √ √ 
 orçamento e administração         
	 Módulo	10.	Trabalho	de	campo	 •	Anexo	5.	Protocolo	detalhado	para	a	pesquisa	de		 √ √ 
    avaliação da transmissão  
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Como esse curso será ministrado?

Apresentações

Apresentações no formato de palestra proporcionam informações teóricas e 
práticas aos funcionários dos programas nacionais para o planejamento e execução da 
TAS. As palestras normalmente são seguidas por atividades em grupo ou exercícios 
práticos. Os slides de cada módulo estão incluídos no CD anexo. Estes podem ser usados 
pelos participantes como leitura preparatória, como material a ser distribuído durante o 
treinamento e como recursos práticos durante uma pesquisa.

Exercício prático e trabalho em grupo

Ao final da maioria dos módulos, os participantes recebem exercícios para ajudá-
los a adquirir experiência prática, p. ex., preparação de um orçamento e cronograma para 
a realização de uma pesquisa e desenhar uma pesquisa com o programa delineador de 
amostragens’. Os participantes deverão trabalhar em grupos pequenos, preferencialmente 
com colegas do mesmo país, para aplicar a teoria à situação de seu país. Os resultados dos 
exercícios práticos devem formar parte das apresentações do país ao final da oficina, e 
também podem ser incluídos no plano nacional de TASs.  

demonstração

No módulo 5, os facilitadores demonstrarão os ‘Testes diagnósticos’, sua 
preparação, uso e leitura.

Simulação

Nos exercícios de simulação, pede-se que os participantes simulem situações 
de campo, tais como desempenhar o papel de uma equipe segundo as orientações do 
Módulo 10. Por exemplo, os participantes poderão determinar o fluxo ideal de trabalho 
de um flebotomista ao coletar uma amostra de sangue de uma criança e ao preparar um 
teste diagnóstico para a pessoa que fará a leitura. Os participantes devem então discutir 
suas observações para identificar a forma mais eficiente de organizar o trabalho de 
campo.  

uso do Guia do Participante

A parte teórica do Guia é composta por sete módulos e descreve o histórico do 
PMEFL, os elementos conceituais do monitoramento e da avaliação em um programa 
nacional de eliminação da FL, e informa os conhecimentos básicos necessários para 
planejar e conduzir uma TAS, tanto para passar da TC para a fase de vigilância pós-TC 
como sob o aspecto de ferramenta para a vigilância pós-TC. Também será introduzido o 
processo para preparar um dossiê para a verificação da eliminação.

A parte prática do guia, composta por dois módulos, foi elaborada para orientar e 
dar exemplos de abordagens para planejar a logística de uma TAS e organizar o trabalho 
de campo.
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Os participantes atingirão os objetivos de cada módulo se seguirem 
consistentemente as orientações dos facilitadores e participarem ativamente. Os 
participantes deverão ter assimilado os conhecimentos de uma unidade antes de 
avançarem para a próxima. Caso necessitem de esclarecimentos sobre um determinado 
ponto, os participantes deverão levar a dúvida aos facilitadores.

Preparação

Para se beneficiarem ao máximo do curso, os participantes deverão chegar 
portando informações que possibilitem a preparação de um plano de trabalho: 

	 •	 Dados	pertinentes	à	elegibilidade	para	conduzir	uma	TAS	devem	ser	coletados	 
  e inseridos nas folhas de trabalho INTRO e ELEGIBILIDADE do Formulário de  
  Elegibilidade e Notificação da TAS. Esses dados incluem informações sobre as  
  unidades de execução (IU), cobertura de TC e resultados da pesquisa de cobertura 
  nos sítios sentinela e de amostragem aleatória. O plano de trabalho elaborado  
  durante a oficina se aplicará a, no mínimo, uma EU; portanto, os dados inseridos  
  na planilha devem representar uma área na qual é provável que seja realizada uma  
  TAS num futuro próximo.
	 •	 Dados	pertinentes	para	preparar	uma	TAS	devem	ser	coletados	e	inseridos	no	 
  ‘Marco de Amostragem’ da folha de trabalho DESENHO de PESQUISAS do  
  Formulário de Elegibilidade e Notificação da TAS para cada EU.  Esses dados  
  incluem o número de crianças entre 6 e 7 anos de idade, bem como a taxa líquida  
  de matrícula nas escolas.
	 •	 Apesar	de	alguns	dos	custos	reais	serem	desconhecidos,	estimativas	ajudarão	a	 
  preparar um orçamento geral. Esse material inclui um modelo de orçamento  
  contendo as categorias orçamentárias gerais.
	 •	 Mapas	do	país	indicando	UEs	endêmicas	são	úteis	para	definir	as	UEs	e	podem	 
  ser usados para conduzir a apresentação dos países ao final do curso.
	 •	 Deve	ser	disponibilizada	uma	lista	completa	de	escolas	primárias	públicas	e	 
  privadas ou os setores censitários da zona, definida na folha de trabalho  
  DESENHO DE PESQUISA do Formulário de Elegibilidade e Notificação da TAS.

Avaliação

Avaliação dos participantes

Para permitir que todos os participantes avaliem o próprio progresso, o Anexo 1 
inclui um teste que deve ser aplicado antes e depois do início do treinamento.. 



Avaliação do treinamento 

O facilitador distribuirá um questionário aos participantes ao final de cada dia para coletar 
suas opiniões sobre o treinamento. As respostas serão usadas para aprimorar treinamentos futuros. Os 
participantes podem completar o questionário de avaliação anonimamente, caso assim prefiram.
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Objetivos de aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, você deverá estar apto a responder as seguintes perguntas:

	 •	 O	que	é	a	fi	lariose	linfática	(FL)?
	 •	 Em	que	consiste	o	Programa	Mundial	para	Eliminar	a	FL	(PMEFL)?
	 •	 O	que	é	uma	Pesquisa	para	Avaliação	da	Transmissão	(TAS)?
	 •	 De	que	forma	o	programa	nacional	informa	o	PMEFL?

Seções relevantes do manual da OMS para monitoramento e 
avaliação, 20113

	 •	 Capítulo	1	Eliminação	da	fi	lariose	linfática
	 •	 Capítulo	2	Estratégia	recomendada	para	interromper	a	transmissão
	 •	 Capítulo	4	Mapeamento

Histórico
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O que é a filariose linfática (Fl)? (slides 4–6)

FL é uma das doenças tropicais mais antigas e mais debilitantes. Ela é causada por 
três espécies de vermes parasitas, Wuchereria bancrofti, Brugia malayi e B. timori ( Figura 
3), transmitidas aos humanos por mosquitos.

Figura 3 Imagens de vermes microfilariais em esfregaços de sangue corados com tintura de Giemsa, Wuchereria bancrofti (esquerda), 
Brugia malayi (centro) e B. timori (direita)

Fonte: www.dpd.cdc.gov/dpdx

As manifestações clínicas mais comuns são: linfedema, que afeta 
aproximadamente 15 milhões de pessoas, e hidrocele testicular, que afeta 25 milhões de 
homens (Figura 4). Apesar destas manifestações clínicas muitas vezes não serem fatais, 
elas levaram a FL a ser classificada como uma das principais causas de incapacidade 
permanente, a longo prazo.1

Figura 4 Imagens de linfedema (ou elefantíase) (esquerda) e de hidrocele testicular (direita)
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A FL é atualmente endêmica em 73 países (Figura 5). Estima-se que 1,39 bilhões 
de pessoas vivem sob risco de infecção.4

Figura 5 Distribuição mundial e situação da quimioterapia preventiva para a filariose linfática, 2011

Programa Mundial para Eliminação da Filariose linfática 
(PMEFl) (slides 7 e 8) 

Em 1996, a OMS estimou que aproximadamente 120 milhões de pessoas são 
afetadas pela FL, das quais 40 milhões ficam incapacitadas em função da doença.1 Em 
1997, a Assembleia Mundial da saúde resolveu eliminar a FL como problema de saúde 
pública (resolução 50.29 da AMS), e o Programa Mundial para Eliminar a Filariose 
Linfática (PMEFL) foi lançado em 2000 com a meta de eliminar a FL do mundo até 
2020, e dois objetivos/pilares: controlar a disseminação da infecção ao interromper a 
transmissão mediante a estratégia de tratamentos coletivos (TCs) e reduzir o sofrimento 
causado pela doença via manejo da morbidade e prevenção da incapacidade.

O PMEFL trabalha em parceria com os ministérios da saúde dos países onde a FL 
é endêmica, órgãos responsáveis pelos programas nacionais, bem como com instituições 
de pesquisa, organizações não governamentais e a OMS.

4 O último mapa da distribuição e situação da quimioterapia preventiva para a filariose linfática pode ser baixada da  
 Galeria de Mapas do Observatório Mundial da Saúde, OMS, pelo site  
 http://gamapserver.who.int/mapLibrary/app/searchResults.aspx .
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Passos do programa para interromper a transmissão 
(slide 9) 

Os quatro passos do programa recomendado pelo PMEFL para interromper a 
transmissão estão contidos na Figure 6:

 1. mapeamento da distribuição geográfi ca da doença;
 2. TC por 5 anos ou mais para reduzir o número de parasitas nos vasos sanguíneos, 
  para prevenir que mosquitos vetores transmitam a infecção;
 3. Vigilância pós-TC depois de o TC ter sido descontinuado; e
 4. Verifi cação da eliminação da transmissão.

Figura 6 - Passos do programa para interromper a transmissão da filariose linfática através da intervenção 
com tratamentos coletivos (TC)

Verificação

Mapeamento (slide 10) 

O mapeamento é conduzido para determinar se a transmissão está ocorrendo e se 
a TC é necessária. 

 1. Defi nir a unidade de execução (IU) para os TCs no país.
 2. Implementar o  mapeamento por meio da:
  a) Revisão das informações existentes
  b) Condução de pesquisas de mapeamento.
	 	 	 •	 Medir a antigenemia (Ag) por meio de testes imunocromatográfi cos (TIC) 
    ou quantifi car a microfi laremia em esfregaços de sangue em populações em  
    idade escolar avançada ou adultas. Se a prevalência nessas populações for  
    >1%, classifi car a IU como endêmica.

TC  (slide 11) 

O PMEFL recomenda a administração maciça de uma combinação de 
medicamentos:

	 •	 dietilcarbamazina	(DEC)	+	albendazole	(em	países	não	coendêmicos	para		 	
  oncocercose)
	 •	 ivermectina	+	albendazole	(em	países	coendêmicos	para	oncocercose)

Mapeamento   TC Vigilância
      pós-TC
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Uma dose única deve ser fornecida anualmente por no mínimo 5 anos para todos os 
indivíduos elegíveis visados, na totalidade da área endêmica.

O objetivo é alcançar reduções na densidade de microfi lárias circulantes no sangue de 
indivíduos infectados e na prevalência da infecção na comunidade inteira, passando para 
níveis em que presume-se que as microfi lárias não mais podem ser transmitidas pelos 
mosquitos vetores para novos hospedeiros humanos.

Monitoramento e avaliação durante a TC (slide 12) 

O monitoramento e a avaliação efetivos são importantes durante todo o programa 
de eliminação da FL (Figura 7).

 • A prevalência da Mf ou do Ag pode ser usada no mapeamento.
 • Durante os TCs, a cobertura é monitorada a cada ronda para determinar se a meta 
  mínima de 65% da população total foi alcançada.
 • Após o mínimo de cinco rondas de TC desenvolvidas com coberturas satisfatórias, 
  o impacto é avaliado nos centros sentinela e de amostragem aleatória.
 • Se todos os critérios de elegibilidade forem satisfeitos, uma pesquisa de avaliação 
  da transmissão (TAS) será conduzida para ajudar a decidir quanto à interrupção 
  dos TCs.
 • A TAS é repetida duas vezes durante a vigilância pós-TC. 

Figura 7 Passos para interromper a transmissão da filariose linfática através da intervenção com 
tratamentos coletivos (TC), conforme determinação da OMS em 20113

Mapeamento     TC Vigilância 
      pós-TC

Aprovação

AcompanhamentoPonto de 
comparação

Ponto de 
comparação
(opcional)

Sim
Mf or 

Ag ≥ 1 % 

Reprovação

   (ELIGIBILIDADE)

M&E

TAS

Mf, microfilaremia; AG, antigenemia; M&A, monitoramento e avaliação; TAS, pesquisa de avaliação da transmissão

Fonte: Ilustração do Programa Mundial para a Eliminação da Filariose Linfática (PMEFL). Monitoramento e avaliação 
epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos — manual para programas nacionais de eliminação. Genebra, 
Organização Mundial da Saúde, 2011.

Mapeamento     TC Vigilância

Verificação
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Pesquisas de Avaliação da Transmissão (TAS) (slide 13) 

Uma TAS é realizada seguindo um método padronizado, e os resultados ajudam 
os decisores do programa nacional a passarem da etapa de TC para a de vigilância pós-
TC. Veja a orientação na Tabela 2. 

Tabela 2 Pesquisas de avaliação da transmissão 

 Aspecto Técnico Orientação

 Área geográfica Unidade de execução
 Quando a pesquisa deve ser conduzida Quando todos os critérios de elegibilidade forem satisfeitos 
  No mínimo 6 meses após a última ronda de tratamentos coletivos 
 População alvo Crianças com idade de 6-7 anos
 Testes diagnósticos áreas com W. bancrofti: TIC 
  Áreas com Brugia spp.: Teste Brugia RapidTM 
 Desenho da pesquisa Amostragem por conglomerados, ou amostragem sistemática em escolas,  
  na comunidade, ou por meio de um censo
TIC, teste imunocromatográfico

Crianças entre 6 e 7 anos de idade são visadas pelo fato de supostamente terem 
sido protegidas de infecção caso o TC tenha sido exitoso na interrupção da transmissão. 
Portanto, neste grupo etário, os testes com resultados positivos normalmente indicam 
infecções recentes.

Uma TAS é uma versão simplificada do antigo protocolo ‘Como interromper o 
TC’, que continha uma série de limitações.

limitações do protocolo anterior (2005) (slide 14) 

As diferenças entre as duas edições do manual sobre monitoramento e avaliação 
epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos (2005 e 2011) estão resumidas 
no Anexo 2.

	 •	 Segundo	o	antigo	manual,	eram	necessários	5-10	testes	em	sítios	sentinelas	ou	de	 
  análises aleatórias por IU.
	 •	 As	pesquisa	sobre	a	antigenemia	de	crianças	entre	2-4	anos	de	idade	não		 	
  proporcionaram informações úteis na maioria dos países.
	 •	 As	pesquisas	de	amostragem	para	determinar	a	garantia	de	qualidade	de	lote 
  foram difíceis de executar (por exemplo, número demasiadamente grande de   
  escolas a serem visitadas por IU para avaliar 3 mil crianças).
	 •	 O	limiar	de	1	em	3	mil		era	excessivamente	conservador.
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Vigilância pós-TC (slide 15) 

Uma TAS não é importante apenas para decidir sobre a interrupção dos TCs, 
mas é também um método recomendado para a vigilância pós-TC para detectar a 
recrudescência da transmissão. As pesquisas devem ser repetidas ao menos duas vezes 
por ano após os TCs, com intervalos de 2 a 3 anos, para assegurar que a recrudescência 
não tenha ocorrido e que a transmissão possa ser considerada interrompida.

O módulo 6 inclui uma discussão sobre a vigilância pós-TC.

Como o programa nacional notifi ca o GRRP (slide 16) 

Dado que decisões signifi cativas são feitas com base nos resultados de uma TAS, 
esta deve ser realizada no momento certo e ser de alta qualidade. O programa nacional 
deve informar à OMS e ao grupo técnico assessor (GRRP) sobre os relatórios da TAS e 
obter a assessoria necessária.

O Anexo 3 inclui o Formulário OMS de Elegibilidade e Notifi cação da TAS que 
pode ser usado para esse fi m.

Figura 8 - Passos para interromper a transmissão da filariose linfática através da intervenção com 
tratamentos coletivos (TC) segundo a edição anterior do manual de monitoramento e avaliação (M&E) 

Mf, microfilaremia; TIC, teste imunocromatográfico; LQAS,  amostragem para avaliação da qualidade de lote

Fonte: Ilustração proveniente da publicação Monitoramento e avaliação epidemiológica do programa para eliminação da 
filariose linfática no nível de unidade de execução. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2005.

AprovaçãoSim
Mf or 

Ag ≥ 1 % 

Reprovação

< 1% Mf

< 0.1%  TIC

LQAS 3000 

Crianças

Difícil de executar; 
o limite de corte 
e extremamente 
conservador.

Interrupção 
TC

Pesquisa

Mapeamento      TC Vigilância

AcompanhamentoPonto de 
comparação

Ponto de 
comparação
(opcional)    (ELIGIBILIDADE)

M&E
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Figura 9 - Sugestão de mecanismo de notificação e comentários entre o programa nacional e o Programa 
Mundial para a pesquisa de verificação de transmissão (TAS) e a vigilância pós-TC

Començar o 
planejamento 

do TAS
TAS

CertificaçãoVigilância pós-TC

Comunicar o plano 
à OMS/GRRP

GRRP endossa o 
plano

Apresentar du relatorio 
à OMS/GRRP 

GRRP endossa os 
resultados

Apresentação do 
dossiê à OMS e ou ao 

GRRP 

GATE-dTN 
endossa a 

reivindicação

o GRRP 
respalda o dossiê o recommenda 
à GATE-dTN (por seu Grupo de 

Trabalho M&E)

M&E, monitoramento e avaliação; GRRP, grupo regional de revisão de programa; OMS, Organização Mundial da Saúde; 
GATE-dTN, Grupo Assessor Técnico e Estratégico sobre Doenças Tropicais Negligenciadas



9ELEGIBILIDADE PARA UMA TAS  
Módulo 2

M
ó

d
u

lO
 2

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes deverão compreender como avaliar a 
elegibilidade de uma IU para conduzir uma TAS com base na:

	 •	 cobertura	das	rondas	de	tratamento	coletivo	(cobertura	do	programa)	
	 •	 prevalência	da	infecção	nos	sítios-sentinela
	 •	 prevalência	da	infecção	nos	sítios	de	amostragem	aleatória

Seções relevantes do manual da OMS para monitoramento e 
avaliação 20113

	 •	 Capítulo	5.	Monitoramento	e	cobertura	da	intervenção	com	tratamentos	coletivos
	 •	 Capítulo	6.	Como	avaliar	o	impacto	da	intervenção	com	tratamentos	coletivos	por	
  meio de sítios-sentinela e de amostragem aleatória
	 •	 Capítulo	7.2	Quando	devem	ser	feitas	as	pesquisas?	?

Elegibilidade para uma 
TAS  
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Critérios de elegibilidade para uma TAS  (slide 4) 

A realização de pesquisas requer investimentos significativos de tempo e dinheiro; 
portanto, os programas nacionais deverão ter o maior grau de certeza possível de que 
a pesquisa será realizada no momento certo. Antes de planejar a pesquisa, os critérios 
básicos de elegibilidade abaixo deverão ser satisfeitos por cada IU:

	 •	 No mínimo cinco rondas de TC tenham sido concluídas.
	 •	 A cobertura de tratamentos coletivos (cobertura do programa) a cada ronda seja  
  ≥ 65%.
	 •	 Sítios sentinela: A prevalência da Mf seja  < 1% ou a de  Ag seja < 2% em todos os  
  sítios após a última ronda efetiva.
	 •	 Sítios de amostragem aleatória: A prevalência da Mf seja < 1% ou a de  Ag seja <  
  2% em todos os sítios após a última ronda efetiva.

Cobertura de tratamentos coletivos (slide 5)

Cobertura de tratamentos coletivos é definida como a proporção de indivíduos 
em uma IU que de fato ingeriram os medicamentos.

                                                                                          Numero de personnas informaram terem ingerido  
             os medicamentos
 Cobertura de tratamento coletivo   = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––– X 100
                                                                                                          População total da IU

Para reduzir a prevalência da Mf em indivíduos infectados para um nível tal que, 
abaixo deste, presume-se que a transmissão não mais é sustentável e a recrudescência é 
improvável mesmo quando da ausência de intervenções, no mínimo 65% da população 
total da IU deverão ingerir os medicamentos durante no mínimo cinco rondas de 
TC. Portanto, o monitoramento da cobertura de medicamentos em cada ronda é um 
componente essencial da gestão do programa, proporcionando importantes informações 
para que se decida pela elegibilidade ou não a uma TAS por uma determinada IU.

A cobertura deve refletir o consumo real de medicamentos pela população alvo. A 
cobertura informada pode ser verificada pelas pesquisas de cobertura. 
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Pesquisas em sítios sentinela e de amostragem aleatórias  
(slide 6)

Inquéritos hemoscópicos nos sítios sentinelas são usados para determinar o 
nível básico de infecção e para monitorar periodicamente o impacto dos TCs sobre a 
prevalência da infecção. Uma vez que um sítio sentinela seja selecionado, o mesmo local 
deverá servir como sítio sentinela durante toda a duração do programa.

Inquéritos hemoscópicos nos sítios de amostragem aleatória são usados para 
confirmar que os resultados das pesquisas nos sítios sentinelas representam o nível de 
infecção em toda a IU. No mínimo uma pesquisa em local aleatório deve ser feita para 
cada sítio sentinela. Diferentes sítios de amostragem aleatória são selecionados em cada 
ocasião.

Quantos sítios sentinela e de amostragem aleatória são necessários para 
cada Iu? (slide 7)

	 •	 Deve-se	designar	no	mínimo	um	sítio	sentinela	para	cada	milhão	de	habitantes	na	IU
	 •	 No	mínimo	um	sítio	sentinela	é	designado	para	cada	IU:	sítios	adicionais	podem		
  ser selecionados se os recursos permitirem.

IUs menores poderão ser combinadas e servidas por um sítio sentinela. IUs 
combinadas devem ser contíguas, ter características epidemiológicas similares e ter 
implementado TCs ao mesmo tempo. A assessoria da OMS e do GRAP poderá ser 
solicitada.

Características dos sítios sentinelas e dos sítios de amostragem aleatória  
(slide 8)

Os sítios sentinelas e de amostragem aleatória devem apresentar as seguintes 
características:

	 •	 Uma	população	de	no	mínimo	500	habitantes	(de	forma	a	coletar	uma	amostra	de	 
  conveniência de no mínimo 300 pessoas com idade > 5 anos de idade)
	 •	 Em	uma	área	com	taxa	de	transmissão	sabidamente	alta	(p.	ex.,	prevalência	alta	da	 
  doença ou do parasita ou abundância do vetor) ou uma área onde a expectativa é  
  de que seja difícil alcançar uma grande cobertura medicamentosa
	 •	 Ausência	de	TC	para	oncocercose
	 •	 Uma	população	estável.

Quando devem ser feitas as pesquisas? (slide 9)

	 •	 Pesquisa	básica:	antes	da	primeira	TC
	 •	 Pesquisa	de	médio	prazo:	no	mínimo	6	meses	após	a	terceira	ronda	de	TC	 
  (opcional);  pode ser substituída por um monitoramento anual de cobertura
	 •	 Pesquisa	de	acompanhamento:	no	mínimo	6	meses	após	a	quinta	ronda	de	TC	 
  efetiva, para proceder a uma avaliação quanto à elegibilidade da IU à realização de  
  uma TAS. 



12 TREINAMENTO EM MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA
da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da fi lariose linfática

1

Rondas de TC

2 3 4 5

Mapeamento TAS

Prevalência de 
Mf e/ou Ag 

(parâmetro de 
comparação)

Prevalência de 
Mf e/ou Ag 

(acompanhamento)

Prevalência de 
Mf e/ou Ag 
(opcional)

Figura 10 - Momento da execução das pesquisas nos sítios-sentinela e de amostragem aleatória no 
Programa Mundial

TC, intervenção com tratamentos coletivos; TAS, pesquisa de avaliação da transmissão; Mf, microfilárias; Ag, antigenemia

Fonte: Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos — manual para programas 
nacionais de eliminação. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2011.

Como as pesquisas devem ser executadas? (slide 10)

População alvo

	 •	 É	conveniente	uma	amostragem	de	300	pessoas	no	mínimo
	 •	 Todos	os	membros	da	população	em	todas	as	faixas	etárias	>	5	anos	(inclusive	
  mulheres grávidas) devem ser testadas
	 •	 Se	a	população	for	grande	demais,	escolher	apenas	uma	parte	desta.

Testes diagnósticos

	 •	 Esfregaço	de	sangue	para	determinar	a	prevalência	de	Mf
	 •	 TIC	para	determinar	a	taxa	de	Ag	se	os	recursos	permitirem	(em	áreas	com	W. 
  bancroft i)

Confi rmação da elegibilidade para conduzir uma TAS (slide 11)

Antes de determinar a elegibilidade do programa em uma UA/EU, os gerentes de 
programas deverão compilar todos os registros necessários e completar os formulários 
‘INTRO’ e ‘ELIGIBILIDADE’ do Formulário de Elegibilidade e Notifi cação da TAS. O 
formulário ajuda a decidir se o momento é adequado para executar uma TAS.

O formulário deve ser revisado pelo GRRP antes de a pesquisa ser planejada e 
executada. O formulário está no Anexo 3.
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13UNIDADE DE AVALIAÇÃO  
Módulo 3

Objetivo da aprendizagem:

Ao concluir esse módulo, os participantes deverão ter aprendido como defi nir a 
área de uma pesquisa, conhecida por unidade de avaliação (EU).

Seção relevante do Manual da OMS para Monitoramento e 
Avaliação 20113

	 •	 Seção	7.1.	Que	região	geográfi	ca	deve	ser	usada?

Unidade de avaliação
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área de pesquisa para uma TAS  (slides 4 e 5)

Caso todos os dados das UIs/IUs confirmarem que estas áreas são elegíveis para 
uma TAS, o planejamento pode ser iniciado. O desenho de uma TAS é determinado em 
diversos passos. 

O primeiro passo é determinar a área a ser pesquisada (Figura 11), elaborada 
como	uma	EU.	É	importante	reconhecer	a	diferença	entre	IUs	e	EUs	e	definir	a	EU	
apropriada:

	 •	 IU : A unidade administrativa em um país, usada pela TC
	 •	 EU : Área de estudo selecionada para uma TAS

definição de uma Eu (slide 6)

IUs podem ser combinadas, divididas ou permanecerem as mesmas ao se definir 
uma EU. Entretanto, todas as IUs em um país no qual os TCs são implementados deverão 
ser incluídas em uma TAS.

Caso as IUs sejam combinadas, a EU resultante deve ter as seguintes 
características:

	 •	 As	IUs	em	uma	EU	são	normalmente	contíguas;
	 •	 Todas	as	IUs	de	uma	EU	devem	ter	completado	no	mínimo	cinco	rondas	efetivas	 
  de TC (p. ex., com cobertura ≥ 65% do total da população) e satisfazer todos os  
  critérios de elegibilidade para uma TAS.
	 •	 Todas	as	áreas	de	uma	EU	devem	ter	as	mesmas	características	epidemiológicas	e		
  dinâmicas de transmissão da FL (p. ex., cobertura de tratamentos coletivos,   
  prevalência básica, prevalência de Mf ou Ag nas pesquisas em sítios-sentinela e  
  nos de amostragem aleatória, conhecimento dos principais  parasitas   
  transmissores da FL, abundância de vetores).
	 •	 A	população	não	deve	exceder	2	milhões	de	habitantes.

Figura 11 – Determinando o desenho de um inquérito de avaliação da transmissão no módulo 3

área de 
pesquisa unidade de avaliação

Escolas Comunidades

Amostragem por 
conglomerados

Amostragem 
sistemática Censo

Tamanho da amostra e limite de corteTamanho da 
amostra

local de 
pesquisa

Estratégia de 
amostragem

1.

4.

2.

3.
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Combinação de uAs/uEs  (slide 7)

A Figura 12 apresenta uma situação hipotética na qual pode ser apropriado 
combinar UEs. As cinco IUs no mapa (em vermelho) são endêmicas; três estão com TC em 
andamento..

Figura 12 - Situação hipotética na qual pode ser apropriado combinar unidades de execução.

 unidade   População Prevalencia               Cobertura   Prevalencia de Mf Prevalencia de Mf 
  total de référencia   de TC (%)   no sítio no local de 
   de Mf (%)      sentinela (%) após amostragem 
         a quinta ronda aleatória  (%)
    #1 #2 #3 #4 #5
 1 32983 2.1 81 69 79 76 76 0 0
 2 101438 3.4 78 67 77 72 76 0.3 0.1
 3 52138 2.9 75 70 72 76 68 0.1 0.1 

IU, unidade de execução; Mf, microfilárias; TC, intervenção com tratamentos coletivos

1

2

3
IU endêmica

TC

As três IUs atendem todos os critérios de elegibilidade para uma TAS: 

	 •	 Todas	apresentaram	prevalências	básicas	similares	para	Mf.
	 •	 Foram	conduzidas	cinco	rondas	efetivas	de	TC	em	cada	unidade	(cobertura	entre	 
  67 - 81%).
	 •	 A	prevalência	de	Mf	no	sítio	sentinela	foi	<	1%	nas	três	unidades	após	a	quinta	 
  ronda de TC.
	 •	 A	prevalência	de	Mf	no	sítio	de	amostragem	aleatória	foi	<	1%	nas	três	unidades	 
  após a quinta ronda de TC.

Combinar essas três IUs em uma EU diminuirá o número de inquéritos, passando 
de três para um e, desta forma, reduz as despesas de maneira geral. Entretanto, caso a 
EU não venha a ser aprovada pela TAS, TODAS AS IUs que compõem a EU deverão 
continuar o TC.

divisão de uma uE (slide 8)

A Figura 13 apresenta uma situação hipotética na qual uma IU grande deve 
ser dividida. A área sombreada em vermelho é uma IU (população de 2.647.953) 
compreendendo dois subdistritos (ver tabela abaixo).
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Todos os critérios de elegibilidade para uma TAS foram satisfeitos: 

•	 Cinco	rondas	de	TC	com	cobertura	eficaz	de	medicamentos,	e
•	 Prevalência	de	Mf	em	todos	os	sítios	sentinelas	e	de	amostragem	aleatória	<1%.

Entretanto, a população total da IUs é superior a 2 milhões. 

Nesse exemplo, a prevalência básica de Mf no subdistrito 2 foi, na verdade, 
maior que a encontrada nos subdistritos 1 e 3. Portanto, os subdistritos 1 e 3 poderiam 
ser combinados em uma única avaliação, enquanto que o 2 poderia ser avaliado 
separadamente. Uma outra opção seria conduzir três TASs, uma em cada subdistrito.

Apesar de a subdivisão de uma IU em diversas EUs aumentar o número de 
inquéritos a serem realizados, isso permite uma avaliação mais detalhada da situação na IU.

área geográfica de uma Eu  (slide 9)

Apesar de não haver limite superior para uma área geográfica de uma EU, a 
combinação de IUs pode aumentar a probabilidade de um foco de infecção passar 
despercebido e poderia aumentar as dificuldades logísticas (p. ex., o custo dos 
transportes).

  Exercício (slide 10)

  Use os dados disponíveis (p. ex., mapas, lista de IUs, tamanho das populações, 
número de rondas de TC, cobertura epidemiológica dos medicamentos) para:

 1. definir uma EU apropriada
 2. apresentar a EU definida ao grupo

Figura 13 - Situação hipotética na qual uma IU grande deve ser dividida

  População Prevalencia de                 Cobertura   Prevalencia de Mf Prevalencia de 
  total référencia de   de TC (%)   no sítio Mf no local 
   Mf (%)      sentinela (%) após de amostragem 
         a quinta ronda   aleatória  (%)
    #1 #2 #3 #4 #5
  2 647 953 2.8 79 66 71 74 72 0.2 0.3

Mf, microfilárias; TC, intervenção com tratamentos coletivos; IU, unidade de execução

IU endêmica

TC

  Sub-distrito  População Prevalencia de 
   total référencia de  
    Mf (%) 
  1 798 234 1.8
  2 989 436 5.4
  3 860 283 1.2 

1 2

3
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Objetivos de aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes devem entender como determinar:

	 •	 o	local	da	pesquisa
	 •	 a	estratégia	de	amostragem
	 •	 o	tamanho	da	amostra
	 •	 o	limite	de	corte

Seção relevante do Manual da OMS para Monitoramento e 
Avaliação 20113

	 •	 Seção	7.3	Como	as	pesquisas	devem	ser	executadas?

Desenho da pesquisa
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Como determinar o local da pesquisa, a estratégia de 
amostragem e o tamanho da amostra (slide 4, Figura 14)

Uma vez que a pesquisa tenha sido definida, os próximos passos são determinar o 
local da pesquisa, a estratégia de amostragem e o tamanho da amostra.

População alvo (slide 5)

Grupo alvo: Crianças de 6–7anos de idade

Por quê? As crianças mais novas devem ter ficado protegidas da infecção caso a 
intervenção com TC tenha sido exitosa na interrupção da transmissão. Portanto, neste 
grupo etário, os testes com resultados positivos normalmente indicam infecções recentes.

	 •	 Para	pesquisas	com	base	nas	escolas:

  – Todas as crianças matriculadas em determinadas séries (normalmente 1a e 2a  
   séries do primário) devem ser consideradas elegíveis para compor a amostra  
   da pesquisa.
  – Uma vez que a(s) série(s) tenha(m) sido selecionada(s), todas  as crianças  
   nelas matriculadas são consideradas elegíveis para a pesquisa, independente  
   da idade. Portanto, a amostra poderá incluir crianças com idades de 5, 8, 9  
   anos ou mais.

	 •	 Para	pesquisas	com	base	nos	domicílios	da	comunidade:	

  – Todas as crianças com idade entre 6 e 7 anos na EU são elegíveis.

Figura 13 - Passos para determinar o desenho de uma pesquisa de avaliação da transmissão no módulo 4

área de 
pesquisa unidade de avaliação

Escolas Comunidades

Amostragem por 
conglomerados

Amostragem 
sistemática Censo

Tamanho da amostra e limite de corteTamanho da 
amostra

local de 
pesquisa

Estratégia de 
amostragem

1.

4.

2.

3.
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local da pesquisa (slide 6)

Uma TAS pode ser realizada em escolas ou comunidades, dependendo da 
proporção de crianças entre 6 e 7 anos matriculadas nas escolas.

Opções:

	 •	 Pesquisa	com	base	nas	escolas
	 •	 Pesquisa	com	base	nos	domicílios	da	comunidade

	 •	 Caso	a	taxa	líquida	de	matrícula	nas	escolas	primárias	na	EU	seja	≥	75%,	a	 
  pesquisa poderá ser feita nas escolas.

  – A taxa líquida de matrículas nas escolas deve ser confirmada pelo Ministério     
   da Educação.
  – As taxas de matrículas da EU deverão ser usadas, quando disponíveis. Deve-se  
   usar o bom senso nos casos em que houver variabilidade nas taxas da EU.

	 •	 Caso	a	taxa	líquida	de	matrícula	nas	escolas	primárias	seja	<	75%,	o	levantamento	 
  a ser realizado deverá ser o domiciliar, com base nas comunidades.

Estratégia de amostragem (slides 7 e 8)

Após o local da pesquisa (escola ou comunidade) ter sido selecionado, o próximo 
passo é determinar uma estratégia de amostragem adequada. Há três opções disponíveis. 
(Figura 14) :

	 •	 Amostragem	por	conglomerados

  – Um conglomerado é uma unidade de amostragem que, no caso de uma TAS,  
   equivale a uma escola ou a um setor censitário. 
  – Primeiro selecione os conglomerados e, em sequência, teste sistematicamente  
   apenas crianças do conglomerado selecionado.
  – Vantagem: menor número de visitas

	 •	 Amostragem	sistemática	

  – Amostrar crianças em todos os sítios de levantamento.
  – Selecione crianças para testar em intervalos fixos.
  – Vantagem: amostra menor

	 •	 Censo

  – Amostragem não é necessária; testar todas as crianças na faixa etária alvo em  
   todos os sítios da pesquisa.
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A escolha por amostragem em conglomerados ou sistemática depende do número 
total de crianças na faixa etária alvo (6–7 anos) e do número total de  conglomerados 
(escolas ou setores censitários) na EU. A amostragem com base no censo deve ser usada 
em áreas onde a população alvo é pequena.

Amostragem por conglomerados (slide 9)

A amostragem por conglomerado é usada com frequência nos locais populosos ou 
onde o número de escolas ou de setores censitários é grande.

Os conglomerados a serem visitados são selecionados aleatoriamente (p. ex., caso 
haja 250 escolas na EU, aproximadamente 30 serão selecionadas para a pesquisa) (Figura 
15, esquerda). Em seguida, as crianças na faixa etária visada de cada conglomerado são 
selecionadas aleatoriamente (Figura 15, direita).                  

Figura 15. Diagrama conceitual de amostragem por conglomerado 

Escola ou setor censitário: subgrupo Crianças alvo: subgrupo

Amostragem sistemática (slide 10)

A amostragem sistemática é usada com frequência quando a população é pequena 
ou média ou quando o número de escolas ou de setores censitários é < 40. Todas as escolas 
da IU são visitadas (Figura 16, esquerda). Em cada escola, um subgrupo de crianças é 
testado (Figura 16, direita).          

Figura 16. Diagrama conceitual de amostragem sistemática 

Escola ou setor censitário: todos Crianças alvo: subgrupo
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Censo (slide 11)

Normalmente é feito um censo quando a população é pequena (<400 crianças em 
áreas onde Anopheles ou Culex são o principal vetor e <1.000 crianças em áreas onde o 
Aedes é o principal vetor). Na amostragem por censo, todas as crianças com a idade alvo 
na EU são testadas (Figura 17).

Figura 17. Diagrama conceitual de censo

Escola ou setor censitário: todos Crianças alvo:  todas

Algoritmo para determinar o local da pesquisa e a estratégia 
de amostragem (slide 12)

O local da pesquisa e a estratégia de amostragem pode ser selecionada usando-se o 
algoritmo encontrado na página 25 do Manual da OMS para Monitoramento e Avaliação, 
encontrado no Anexo 4.

Tamanho da amostra (slides 13 e 14)

Uma vez determinado o local e a estratégia, o tamanho da amostra da pesquisa 
poderá ser calculado. O tamanho da amostra pode ser determinado de duas formas:

	 •	 Usando	as	Tabelas A.5.1 e A.5.2 do Anexo 5 do Manual da OMS para monitoramento  
  e avaliação 20113 (págs. 73–74) ou
	 •	 Usando	o	‘programa	delineador	de	amostragem’	(ver	módulo	8).

O tamanho da amostra depende do tamanho da população total de crianças com a 
idade visada na EU. Dado que os Aedes spp. são vetores mais eficientes, o nível visado de 
Ag é menor nessas áreas. Por consequência, o tamanho das amostras será maior nas áreas 
onde Anopheles, Culex ou Mansonia seja o principal vetor.

No exemplo da Figura 18, a população total de crianças no grupo de crianças 
visado na EU é de aproximadamente 24 mil. Caso o gerente do programa tenha decidido 
por usar amostragem tipo por conglomerado, o tamanho visado para a pesquisa será de 
1.556 crianças com a idade visada na EU.
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Figure 18. Example of sampling interval and sample size for transmission assessment and post-MDA surveillance surveys in areas where Anopheles or Culex is 
the principal vector. (For areas where Aedes is the principal vector, see Annex 4.)

 Population  Sampling Systematic Systematic Sample size for  Number of clusters Cluster design 
 surveyed1,2 interval sampling  sampling  cluster design3   if cluster-sample critical cut-off
   sample  size (n)   critical cut-off (d) (n_cluster) survey is (d_ cluster) 

      school-based  a household 
       survey 
   
 <400 1.0  N First integer  NA NA NA NA 
  (census)  <0.02N4

 400 1.4 284 3 
 600 1.6 365 4 
 800 1.8 438 5 
 1000 1.9 506 6 759   9
 1200 2.3 520 6 780   9
 1400 2.6 530 6 795   9
 1600 2.6 594 7 891   11
 2000 3.3 606 7 909   11
 2400 3.9 614 7 1228   14
 2800 4.1 678 8 1356   16
 3200 4.6 684 8 1368   16
 3600 5.2 688 8 1376   16
 4000 5.8 690 8 1380   16
 5000 7.1 696 8 1392   16
 6000 7.8 762 9 1524   18
 8000 10.4 766 9 1532   18
 10 000 12.9 770 9 1540   18
 14 000 18.0 774 9 1548   18
 18 000 23.2 776 9 1552   18
 24 000 30.8 778 9 1556   18
 30 000 38.5 778 9 1556   18
 40 000 47.5 842 10 1684   20
 50 000 59.3 842 10 1684   20
 ≥50 000 Calculate5 846 10 1692   20

1  Refers to whatever population is being surveyed, for example first and second year primary-school children or children aged 6–7 years old in the community.
2  For a population size between two adjacent Ns in the table, the sampling fraction and d or d_cluster for the lower N should be used.
3  For the cluster design, the assumed design effects are 1.5 if the population size <2400, and 2.0 if the population size is ≥2400.
4  For example, there are a total of 300 first- and second-year primary-school children in an EU. All are tested and six are antigenaemic.  The EU would fail the TAS because the   
 proportion of children tested who are antigenaemic is 2.0%, not <2.0%.  In this case, 0.02 x N = 0.02 x 300 = 6.  d (the first integer <6) = 5.
5  Divide the size of the surveyed population by 846, rounding down to the nearest tenth. For example, if the size of the survey population is 70 000, then the sampling interval is  
 70 000/846=82.74, rounded down to 82.7.

Cluster-sampling not recommended. Use systematic sampling and 
the corresponding values of n and d

Divide the 
sample size 
for cluster 
design by 
the average 
number of 
target-year 
children per 
school and 
round up to 
the nearest 
integer. If 
this integer 
is <30, then 
the number of 
clusters is 30.

Divide sample 
size for cluster 
design by the 
estimated 
average 
number of 
target-age 
children 
per EA and 
round up to 
the nearest 
integer. If 
this integer 
is <30, then 
the number of 
clusters is 30.24 000 1156

Source: Monitoring and epidemiological assessment of mass drug administration—A manual for national elimination programmes. Geneva, World Health Organization, 2011.
Fonte: Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos—Um manual para programas nacionais de eliminação. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2011.

Figura18.  Exemplo de intervalo de amostragem e tamanho de amostra para pesquisas de avaliação de transmissão e vigilância pós-TC em áreas onde Anopheles 
ou Culex é o principal vetor. (Áreas onde Aedes é o principal vetor, ver Anexo 5.)

 População  Amostra  Tamanho  limite de corte  Tamanho da   Numero de bloco   desenho do 
 pesquisida do   das das amostras amostra para se a pesquisa é  limite de corte 
  1,2 intervalo amostras  sistematicas (d)  desenhos em  beseada em dos blocos 
   amostragem sistematicas  blocos3   
    (n)  (n-blocos)      
         
      Escolas domicilios

 <400 1,0  N Primeiro número  ND* ND* ND* ND* 
  (Censo)  inteiro <0.02N4

 400 1,4 284 3 
 600 1,6 365 4 
 800 1,8 438 5 
 1000 1,9 506 6 759   9
 1200 2,3 520 6 780   9
 1400 2,6 530 6 795   9
 1600 2,6 594 7 891   11
 2000 3,3 606 7 909   11
 2400 3,9 614 7 1228   14
 2800 4,1 678 8 1356   16
 3200 4,6 684 8 1368   16
 3600 5,2 688 8 1376   16
 4000 5,8 690 8 1380   16
 5000 7,1 696 8 1392   16
 6000 7,8 762 9 1524   18
 8000 10,4 766 9 1532   18
 10 000 12,9 770 9 1540   18
 14 000 18,0 774 9 1548   18
 18 000 23,2 776 9 1552   18
 24 000 30,8 778 9 1556   18
 30 000 38,5 778 9 1556   18
 40 000 47,5 842 10 1684   20
 50 000 59,3 842 10 1684   20
 ≥50 000 Calculer5 846 10 1692   20

1  Refere-se a qualquer população sendo pesquisada, p.ex.: 1º e 2º anos primários, ou crianças com idades de 6-7 anos na comunidade. 
2  Para populações com tamanho entre dois Ns adjacentes na tabela, deve-se usar a fração amostral d ou d_conglomerado para o N mais baixo. 
3  Para o desenho por conglomerados, os efeitos de desenho presumidos são 1.5 se o tamanho da população <2400 e 2.0 se≥2400
4  Por exemplo: Há 300 crianças nas 1ªs e 2ªs séries no SC. Todas são testadas e 6 apresentam antígeno. O SC seria reprovado na TAS porque a proporção de crianças        testadas  
 positivas para Ag é 2%, não é <2%. Nesse caso, 0.02x300 = 6. [ d (primeiro número inteiro<6) = 5 ].
5  Dividir o tamanho da população pesquisada por 846, arredondando para baixo para a dezena mais próxima. Por exemplo: Se o tamanho da população pesquisada é 70.000,  
 o tamanho do intervalo amostral é 70.000/846 = 82.74, que é arredondado para baixo, para 82.7

Não se recomenda amostragem por conglomerados. Usar amostragem 
sistemática e valores correspondentes de n e d

Divida o 
tamanho da 
amostra para 
desenho por 
conglomerados 
pelo valor 
médio de 
crianças 
alvo por ano 
por escola, 
e arredonde 
para o 
próximo 
número 
inteiro. Caso 
esse número 
inteiro 
seja <30, o 
número de 
conglomerados 
será 30.

Divida o 
tamanho da 
amostra para 
desenho por 
conglomerados 
pela média 
estimada de 
crianças com 
idade alvo em 
cada SC, e 
arredonde para 
o valor inteiro 
mais próximo. 
Se esse valor 
for <30, o 
número de 
conglomerados 
é 30.

24 000 1556
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Fonte: Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos—Um manual para programas nacionais de eliminação. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2011.

Figure 18 : Exemple d’intervalles d’échantillonnage et de tailles d’échantillon pour les enquêtes d’évaluation de la transmission et de surveillance post-TMM dans 
les zones où Anopheles ou Culex est le principal vecteur. (Pour les zones dans lesquelles Aedes est le principal vecteur, voir l’Annexe 4.)

 Population  Intervalle  Taille de  Valeur-seuil  Taille de   Nombre de grappes si   Valeur-seuil en  
 enquêtée1,2 de sondage   l’échantillon pour le sondage l’échantillon  l’enquête par sondage en  fonction du type 
    pour le  systématique (d)  en fonction du  grappes est menée d’enquête (d-grappe) 
    sondage  type d’enquête3   
    systématique (n)  (n-grappes)      
        en établissement   auprès des  
      scolaire  ménages
 <400 1,0  N Premier entier  ND* ND* ND* ND* 
  (recensement)  <0.02N4

 400 1,4 284 3 
 600 1,6 365 4 
 800 1,8 438 5 
 1000 1,9 506 6 759   9
 1200 2,3 520 6 780   9
 1400 2,6 530 6 795   9
 1600 2,6 594 7 891   11
 2000 3,3 606 7 909   11
 2400 3,9 614 7 1228   14
 2800 4,1 678 8 1356   16
 3200 4,6 684 8 1368   16
 3600 5,2 688 8 1376   16
 4000 5,8 690 8 1380   16
 5000 7,1 696 8 1392   16
 6000 7,8 762 9 1524   18
 8000 10,4 766 9 1532   18
 10 000 12,9 770 9 1540   18
 14 000 18,0 774 9 1548   18
 18 000 23,2 776 9 1552   18
 24 000 30,8 778 9 1556   18
 30 000 38,5 778 9 1556   18
 40 000 47,5 842 10 1684   20
 50 000 59,3 842 10 1684   20
 ≥50 000 Calculer5 846 10 1692   20

1  Refere-se a qualquer população sendo pesquisada, p.ex.: 1º e 2º anos primários, ou crianças com idades de 6-7 anos na comunidade. 
2  Para populações com tamanho entre dois Ns adjacentes na tabela, deve-se usar a fração amostral d ou d_conglomerado para o N mais baixo. 
3  Para o desenho por conglomerados, os efeitos de desenho presumidos são 1.5 se o tamanho da população <2400 e 2.0 se≥2400
4  Por exemplo: Há 300 crianças nas 1ªs e 2ªs séries no SC. Todas são testadas e 6 apresentam antígeno. O SC seria reprovado na TAS porque a proporção de crianças        testadas  
 positivas para Ag é 2%, não é <2%. Nesse caso, 0.02x300 = 6. [ d (primeiro número inteiro<6) = 5 ].
5  Dividir o tamanho da população pesquisada por 846, arredondando para baixo para a dezena mais próxima. Por exemplo: Se o tamanho da população pesquisada é 70.000,  
 o tamanho do intervalo amostral é 70.000/846 = 82.74, que é arredondado para baixo, para 82.7

Le sondage en grappes n’est pas recommandé. Utiliser le sondage 
systématique et les valeurs correspondantes de n et de d

Divida o 
tamanho da 
amostra para 
desenho por 
conglomerados 
pelo valor 
médio de 
crianças 
alvo por ano 
por escola, 
e arredonde 
para o 
próximo 
número 
inteiro. Caso 
esse número 
inteiro 
seja <30, o 
número de 
conglomerados 
será 30.

Divida o 
tamanho da 
amostra para 
desenho por 
conglomerados 
pela média 
estimada de 
crianças com 
idade alvo em 
cada SC, e 
arredonde para 
o valor inteiro 
mais próximo. 
Se esse valor 
for <30, o 
número de 
conglomerados 
é 30.
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Figura 19 - Exemplo de intervalo de amostragem e tamanho de amostra para pesquisas de avaliação de transmissão e vigilância pós-TC em áreas onde 
Anopheles ou Culex é o principal vetor.

limite de corte (slides 15 e 16)

limite de corte : Limite de prevalência da infecção, abaixo do qual se presume que 
a transmissão não mais seja sustentável e que a recrudescência seja improvável mesmo na 
ausência de TC.
	 • Uma TAS proporciona uma estimativa desse limite na EU através do número de 
casos positivos para antígenos e negativos para anticorpos.

	 •	 Se	o	número	de	casos	positivos	for	igual	a	ou	inferior	aos	limites	de	corte		  
  estabelecidos abaixo, a EU ‘é aprovada’, e os governos podem decidir por   
  suspender a TC
	 •	 Se	o	número	de	casos	positivos	ficar	acima	do	ponto	de	corte	estabelecido,	 
  conduzir duas ou mais rondas adicionais de TC.

No exemplo da Figura 19, o ponto de corte é 18. Se o número total de casos 
positivos for 18 ou menos, pode-se optar por encerrar a TC. Se o número total de casos 
positivos for maior que 18, continuar a TC por no mínimo duas rondas adicionais..
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limite crítico em censos  (slide 17)

Em áreas onde o sistema de censo é utilizado (p. ex., toda criança com a idade 
visada é testada), um ponto de prevalência de infecção é calculado e compõe a base das 
decisões relativas ao programa. Os TCs podem ser interrompidos em:

	 •	 áreas	de Culex, Anopheles ou Mansonia nas quais a prevalência é < 2%
	 •	 nas	áreas	de	Aedes onde a prevalência é < 1%.

  Exercício (slide 18)

 1. Usando a Figura 3 do Manual OMS para Monitoramento e Avaliação (p. 25), 2011,  
  você deverá:

  i. determinar se a pesquisa escolar ou comunitária é a mais adequada para a(s)   
   EU(s) definidas no módulo 3.
  ii. determinar se o sistema de blocos, sistemático ou o censo é o delineamento  
   apropriado.

 2. Usando a Tabela A.5.1 ou A.5.2 do Manual OMS para Monitoramento e Avaliação  
  (págs.73 -74), 2011,você deverá:

  i. determinar o tamanho de amostra necessário para a(s) EU(s), conforme o   
   Módulo 3.
  ii. determinar o ponto de corte para os levantamentos.
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Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes devem entender como:

	 •	 adquirir	testes	diagnósticos;
	 •	 coletar	sangue;
	 •	 preparar,	aplicar	e	interpretar	TICs;
	 •	 preparar,	aplicar	e	interpretar	testes	Brugia	RapidTM .

Seção relevante do manual da OMS para monitoramento e 
avaliação 20113

	 •	 Seção	3	Ferramentas	diagnósticas

Testes diagnósticos
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Testes diagnósticos para TAS  (slides 4–6)

O teste diagnóstico selecionado depende da fase em que se encontra o programa 
nacional de eliminação da FL e do tipo de parasitas endêmicos encontrados na área 
(Figuras 21 e 22). O TIC é recomendado pelo PMEFL para áreas onde W. bancroft i 
é endêmica; o teste Brugia RapidTM é recomendado para áreas onde  Brugia spp. é 
endêmica; e ambos são recomendados para áreas onde W. bancroft i e  Brugia spp. são 
endêmicas, sendo que os testes são avaliados separadamente em relação aos limites de 
corte.5

5 Está sendo desenvolvido um novo teste diagnóstico para detectar antígenos para W. bancroft i e espera-se que este esteja  
 disponível em 2014 (ver Anexo 11).

TIC detecta antígenos de vermes, vivos ou mortos, circulantes nos vasos 
periféricos, que ainda estejam em processo de desintegração, independente da presença 
de microfi lárias. Portanto, resultados positivos indicam que a infecção é recente. 
Atualmente, há TICs disponíveis apenas para o W. bancroft i.

O teste Brugia RapidTM detecta anticorpos antifi lariais para B. malayi  e B. timori. 
Apesar de os anticorpos poderem persistir anos após a infecção, a detecção em crianças é 
considerada um indicativo de infecção recente. 

Aquisição de testes diagnósticos (slide 7)

	 •	 TIC: BinaxNow® Filariasis ê fabricado pela Alere, Inc. (Scarborough, Maine, 
  EUA). Para que os dispositivos do teste sejam importados, é necessária a emissão 
  de um “certifi cado de não objeção”. Os controles positivos podem ser obtidos 
  junto ao centro repositório de reagentes fi lariais (Filariasis Research Reagent 
  Repository Center - www.fi lariasiscenter.org).
	 •	 Teste Brugia RapidTM : fabricado pela Reszon Diagnostics International (Selangor, 
  Malásia)

Figura 20 Passos do programa para interromper a transmissão e testes diagnósticos recomendados 

Mf, microfilárias; Ag, antigenemia; TC, tratamentos coletivos; TAS, pesquisa de avaliação de transmissão; M&E, 
monitoramento e avaliação; TIC, teste  imunocromatográfico

Esfração de sangue 
ou TIC

Sim
Mf or 

Ag ≥ 1 % TAS

Ferramentas de avaliação

Mapeamento    TC TAS      Vigilância

Teste TIC ou 
Brugia RapidTM

Teste TIC ou Brugia RapidTM

Potencial de uso futuro
Anticorpo, 

xenomonitoramente

Mapeamento     TC Vigilância

Esfração de sangue 
ou TIC

Aprovação

AcompanhamentoPonto de 
comparação

Ponto de 
comparação
(opcional)    (ELIGIBILIDADE)

M&E

Reprovação
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Controle de qualidade  (slide 8)

 O treinamento deve ser realizado antes da pesquisa de avaliação da transmissão 
para garantir que todos os protocolos sejam adequadamente aplicados:

	 •	 Abrir	a	embalagem	momentos	antes	de	aplicar	o	teste.
	 •	 	Perfazer	os	testes	diagnósticos	e	comparar	os	resultados	ao	de	um	controle		 	
  positivo para garantir que os mesmos apresentem resultados válidos. 
	 •	 Testes	diagnósticos	devem	ser	armazenados	adequadamente	para	minimizar	os		
  riscos de comprometimento da qualidade.
	 •	 Todo	resultado	indeterminado	deve	ser	lido	por	uma	segunda	pessoa	(leitor)	ou		
  pelo supervisor, e o teste deve ser repetido se necessário.

Técnica de coleta de sangue  (slide 9)

Figura 21 Ferramentas diagnósticas para filariose linfática  

TIC, teste imunocromatográfico

 Pesquisa a campo Meta de detecção
 Esfregaço  Microfilárias
 TIC Antigeno filárial
  Teste Brugia RapidTM Anticorpo antifilárial

Figura 22 Técnica recomendada para coleta de sangue

Com um chumaço de 
algodão embebido em 

álcool limpe o dedo 
a ser puncionado e 

deixe-o secar

Faça a punção na 
parte interna do dedo 
usando uma lanceta 

estéril

Descarte a lanceta em 
recipiente adequado 

e seguro

Colete o sangue (4a) em um tubo capilar calibrado e revestido com um anticoagulante ou (b) em 
papel filtro, dependendo do método de pesquisa. No caso de fazer a coleta em tubos, colete um 

volume ligeiramente maior que o necessário para compensar possíveis perdas por coagulação ou 
derramamento

321

4 4a 4b



28 TreinamenTo em moniToramenTo e avaliação epidemiológica
da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática

TIC (slide 10)

	 •	 Sensível	para	a	detecção	de	antígeno	W. bancrofti.
	 •	 Não	requer	equipamento	laboratorial	e	pode	ser	feito	rapidamente.
	 •	 Resultados	positivos	indicam	a	presença	de	antígenos	de	vermes	adultos.
	 •	 É	necessário	treinar	os	leitores	para	reduzir	a	variação	entre	os	observadores	e		
  para reduzir leituras errôneas dos cartões, que podem levar a falsos-positivos.

Préparation (slide 11)

	 •	 Armazenagem: Os cartões têm vida útil limitada sob temperatura ambiente  
  (3 meses a 30°C) porém têm vida útil mais longa quando armazenados a 4°C   
  (aproximadamente 9 meses). Os cartões não devem ser congelados.
	 •	 Teste com controle positivo: Antes de iniciar a pesquisa a campo, testar dois   
  cartões de cada lote comparando com um controle positivo fraco, que pode ser  
  obtido junto ao Filariasis Research Reagent Repository Center (www. 
  filariasiscenter.org). Com este controle, a linha do teste pode aparecer bastante  
  apagada. Não use cartões que apresentem resultado negativo quando comparados  
  com o controle.
	 •	 Transporte: Não é necessário um isopor (recipiente com baixa temperatura) para  
  transportar cartões para uso em campo; entretanto, deve-se atentar para não  
  expor os cartões a temperaturas extremas por períodos prolongados.
	 •	 Luminosidade: Os cartões deverão ser lidos sob condições adequadas de  
  iluminação, uma vez que linhas esmaecidas podem ser difíceis de enxergar. Isso é  
  especialmente importante se a leitura dos cartões for feita à noite.
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Figura 23 Procedimento recomendado para testes imunocromatográficos (TICs)

1

Remova o cartão do envólucro 
apenas na hora de usar

3

Adicione bem devagar a 
amostra de sangue na porção 
branca da almofada de 
colocação da amostra

NãO adicione o sangue 
diretamente na porção rosa 
da almofada de colocação da 
amostra.

NãO feche o cartão até que a 
amostra tenha migrado para a 
porção rosa da almofada (o que 
leva cerca de 30 segundos após 
a colocação do sangue)

2 Puncione o dedo com uma 
micro-lanceta e colete 100 µl 
de sangue em um tubo capilar 
calibrado OU  Retire 100 
µl de sangue de um tubo de 
microcentrífuga com o auxílio 
de uma micropipeta. NãO 
coloque sangue diretamente 
do dedo no cartão

4

Remova o protetor adesivo 
e feche o cartão.  Inicie a 
contagem do tempo

É	útil	registrar	o	momento	
inicial de contagem do tempo 
na face do cartão

Caso o plasma não migre 
completamente, ultrapassando a 
parte inferior da janela, a leitura 
poderá ser um falso positivo

NãO faça a leitura dos cartões 
caso o plasma não tenha fluído 
por toda a extensão da faixa.  

5

Procedimento (slides 12–14)

Faça um círculo ao redor do 
resultado apropriado na parte 
da frente do teste para criar um 
registro permanente

NãO LEIA  os cartões em 
momento algum exceto 
exatamente aos 10 minutos, 
uma vez que a leitura poderá 
ser um falso positivo

Faça a leitura do resultados 10 
minutos após fechar o cartão
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Interpretação (slide 15)

Figura 24. Interpretações dos resultados obtidos com os testes imunocromatográficos (TICs)

Positif Positif (faible) Négatif

A linha do teste deve ser de cor rosa. Às vezes aparece uma 
linha cinza ou uma sombra na posição da linha do teste. 
Essa linha não deve ser erroneamente interpretada como 

um resultado positivo.

Invalide
Aucune ligne n’apparait

Invalide
Pas de ligne témoin

Négatif

T = test
C = témoin (control)

Teste Brugia Rapid TM (slide 16)

	 •	 Sensível	para	a	detecção	de	anticorpos	B. malayi e B. timori.
	 •	 Não	requer	equipamento	laboratorial	e	pode	ser	processado	com	rapidez.
	 •	 Resultados	positivos	indicam	a	presença	de	anticorpos	antifilariais.	

Preparação (slide 17)

	 •	 Armazenagem: O teste tem validade de 18 meses quando armazenado sob  
  temperatura ambiente (20–25°C); 4oC (refrigeração) é recomendado para   
  armazenagem no longo prazo. Os testes NãO DEVEM ser congelados.
	 •	 Transporte: Não é necessário transportar os testes em caixas com isolamento   
  térmico, apesar destas serem desejáveis no transporte a campo. Evite expor os   
  testes a temperaturas extremas por longos períodos.
	 •	 Luminosidade: Os testes deverão ser lidos sob condições adequadas de   
  iluminação, uma vez que linhas semi-apagadas podem ser difíceis de enxergar.  
  Isso é especialmente importante se a leitura dos testes for feita à noite.
	 •	 O	teste	requer	30	µl	de	soro	ou	plasma	ou	35	µl	de	sangue	integral.	
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Procedimento  (slides 18–21)

Figura 25. Procedimento recomendado para os testes Brugia RapidTM

1 Deixe que o suporte 
plástico e o tampão atinjam 
a temperatura ambiente. 
Remova o suporte plástico 
do envólucro apenas na hora 
de usar. Anote no suporte 
plástico as informações da 
amostra. 

3

Adicione a amostra de sangue 
vagarosamente ao fosso 
quadrado tocando o tubo capilar 
ou a ponta da pipeta à face 
inclinada. 
Caso esteja usando soro ou 
plasma, serão necessários apenas 
30 µl. 

Adicione uma gota do tampão ao 
mesmo fosso.
Se estiver usando soro ou plasma, 
não é necessário usar tampão. 

A amostra começará a fluir de uma 
extremidade para a outra da faixa. 
O suporte plástico pode ser batido 
delicadamente contra a mesa para facilitar 
o fluxo. Aguarde até que a amostra tenha 
alcançado a linha azul (A).   
Caso a amostra não chegue à linha azul (A) 
após 4 minutos mas tenha alcançado a área 
B, avance para a próxima etapa.  

2 Puncione o dedo com uma 
lanceta e colete 100 µl de 
sangue em um tubo capilar 
calibrado OU Retire 100 µl 
de sangue de um tubo de 
microcentrífuga com o auxílio 
de uma micropipeta.  NãO 
coloque sangue diretamente 
do dedo no cartão. 

4

Uma vez que a amostra tenha 
alcançado a linha azul (A), 
adicione três gotas de tampão ao 
fosso redondo situado na parte 
superior do suporte plástico.
Adicione o tampão gota a gota, 
permitindo que cada gota sature 
a almofada antes de adicionar a 
próxima gota.

Puxe firmemente a lingueta 
separatória situada na porção 
inferior do suporte plástico até 
sentir resistência.  

Após puxar a lingueta, adicione 
uma gota do tampão ao fosso 
quadrado. 

5

Inicie a contagem do tempo. Leia 
o resultado do teste 25 minutos 
após a adição da última gota de 
tampão.    
O resultado dos testes feitos com 
amostra de soro e plasma devem 
ser lidos após 15 minutos. 

Anote na parte da frente do 
suporte plástico a hora do início 
ou do final da contagem do 
tempo.
Anote o resultado na parte da 
frente do suporte plástico para 
criar um registro permanente.
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Interpretação (slide 22)

Figure 26. Interpretações dos resultados obtidos com os testes Brugia RapidTM 

Positivo  
Linhas B e C presentes

Positivo (fraco) 
Linhas B e C presentes

Negativo 
A linha B aparece. 

Ausência da linha C

A intensidade da linha azul não afeta a leitura

Inválido
Linhas B e C ausentes

Inválido
Linha B ausente; 
linha C presente

Inválido 
Sangue não clareou

A = linha azul
B = controle
C = linha teste

Exercício  (slide 23)

Durante a sessão prática você irá:

 1. Praticar a coleta de sangue por punção do dedo.
 2. Usar controles positivos para garantir a validade do(s) teste(s) diagnóstico(s).
 3. Praticar usando teste(s) diagnóstico(s) aprovado(s) para pesquisas de avaliação de  
  transmissão em seu país.

Os procedimentos para fazer esfregaços de sangue e interpretá-los, bem como 
para fazer testes confirmatórios, são descritos nos anexos 6 e 7.
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Após a pesquisa

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes devem entender como:

	 •	 interpretar	os	resultados	de	uma	TAS
	 •	 Notifi	car	os	decisores	e	ao	PMEFL
	 •	 acompanhar	os	casos	positivos
	 •	 conduzir	vigilância	pós-TC

Seção relevante do manual da OMS para monitoramento e 
avaliação 20113

	 •	 Seção	8	-	implementação	de	atividades	e	vigilância	uma	vez	terminada	a	
intervenção com tratamentos coletivos.



34 TreinamenTo em moniToramenTo e avaliação epidemiológica
da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática

Ações necessárias após uma TAS

Terminada a pesquisa, os gerentes de programa devem:

 1. Interpretar os resultados
 2. Informar os decisores e ao PMEFL
 3. Acompanhar os casos positivos
 4. Conduzir vigilância pós-TC, logo que os TCs tenha sido finalizados.

Interpretação dos resultados (slides 4 e 5)

Se o número de casos positivos for igual ou menor que o ponto de corte 
estabelecido, a unidade de avaliação pode suspender os TCs.

	 •	 Caso	ainda	haja	um	foco	potencial	de	infecção	na	unidade	de	avaliação,	deve-se		
  elaborar um plano para resolver essa questão: Os gerentes do programa podem  
  optar por realizar tratamentos focalizados, mesmo que os TCs tenham sido   
  suspensos.
	 •	 Após	a	intervenção	com	TCs	para	FL,	pode	ser	necessário	controlar	outras		 	
  doenças tropicais negligenciadas na EU, tais como as helmintíases e oncocercoses.  
  Planejar, então, um programa adequado para dar continuidade à distribuição dos  
  medicamentos necessários. 

Caso o número de casos positivos esteja acima do limite de corte estabelecido, a 
EU deve continuar com os TCs.

	 •	 Conduzir	no	mínimo	duas	rondas	adicionais	de	TC	antes	de	repetir	a	TAS.
	 •	 Após	duas	rondas	adicionais	de	TC	efetivas,	a	elegibilidade	da	EU	para	conduzir		
  uma TAS deve ser reavaliada.

 Exemplo (slide 6)

Qual a recomendação para uma EU que tenha as seguintes características e cuja 
TAS	tenha	apresentado	o	seguinte	resultado?

	 •	 Percentual	de	matrícula	escolar:	78%	
	 •	 Vetor	primário:	Culex
	 •	 População	total	de	crianças	com	idade	entre	6	e	7	anos:	18.945
	 •	 Número	total	de	escolas	primárias:	386
	 •	 Desenho	da	pesquisa:
  – Tamanho da amostra: 1552
  – Número de conglomerados: 38
  –  Limite de corte: 18
 
	 •	 Resultados	da	TAS:	14	crianças	com	resultados	positivos	por	TIC;	todos	os	casos		
  positivos concentrados em duas escolas
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Notifi cação dos decisores e do PMEFl  (slide 10)

Os decisores de um país (p. ex., o governo) devem ser informados dos resultados 
de uma TAS para que possam tomar decisões adequadas quanto a interromper ou 
continuar um TC. Os gerentes nacionais do programa também devem informar os 
resultados à OMS e ao GRRP, e, se necessário, obter assessoria destes, visto que decisões 
signifi cativas serão tomadas com base no resultado da pesquisa (Figure 27). 

O formulário de notifi cação da pesquisa de avaliação da transmissão está 
disponível no Anexo 3.

Caixa. Como identificar os motivos para uma ‘reprovação’ na TAS (slides  7-9)

 Quando uma EU é ‘reprovada’ em uma TAS, é importante determinar os motivos, o que pode incluir um 
ou mais itens, como:

	 •	 Irregularidade	dos	TCs
	 •	 Cobertura	de	tratamentos	coletivos	inadequada	em	função	de	falhas	na	distribuição	ou	a	não		
  aplicação da medicação recomendada
	 •	 Medicamentos	genéricos	de	má	qualidade
	 •	 Migração	populacional	ou	foco(s)	de	infecção	prévio,	não	detectado(s)
	 •	 Pendência	sistemática	ao	tratamento

 A pendência sistemática ao tratamento (slides 8 e 9) significa que alguns indivíduos deixaram de 
ingerir os medicamentos com regularidade durante qualquer uma das rondas de TC. Esses indivíduos podem 
permanecer como reservatórios de microfilárias. Mesmo que a cobertura medicamentosa recomendada seja 
alcançada, a pendência sistemática pode contribuir para perpetuar a transmissão da FL.

A pendência sistemática pode ser resolvida das seguintes formas:

	 •	 Desenhar	um	TC	focado	para	resgatar	de	modo	sistemático	indivíduos	continuadamente	faltosos.
	 •	 Usar	estratégias	de	mobilização	social,	visando	indivíduos	sistematicamente	faltosos.
	 •	 Revisar	as	mensagens	de	educação	para	a	saúde.

Figura 27. Processo proposto para envio e revisão do formulário de notificação dos resultados de uma 
pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) entre o programa nacional e o Programa Mundial

TAS Vigilância pós-TC

Apresentar relatório 
à OMS/GRRP

GRRP endossa os 
resultados

TC, tratamentos coletivos; GRRP, grupo regional de revisão de programas; OMS, Organização Mundial da Saúde
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Acompanhamento dos casos positivos (slides 11 e 12)

Os casos positivos devem ser tratados com:

	 •	 uma	dose	única	de	uma	combinação	de	albendazole	(400	mg)	e	ivermectina		 	
  (150–200 µg/kg) em áreas onde a oncocercose é co-endêmica; ou
	 •	 uma	dose	única	de	uma	combinação	de	albendazole	(400	mg)	mais		 	 	
  dietilcarbamazina (6 mg/kg) ou apenas de dietilcarbamazina (6 mg/kg) por 12  
  dias em áreas onde não existe oncocercose.

Os gerentes do programa podem optar por realizar inquéritos para Mf durante o 
período de maior circulação para dar acompanhamento aos casos positivos.

	 •	 Pode-se	realizar	investigações	domiciliares	para	detectar	qualquer	migração		 	
  significativa na área que possa afetar as rondas de TC.
	 •	 Isso	deve	ser	feito	antes	de	iniciar	o	tratamento	dos	casos	positivos

Se os recursos permitirem, os gerentes do programa devem fazer levantamentos 
nas comunidades com crianças positivas para antígeno ou anticorpos para obter 
informações adicionais sobre o potencial de transmissão residual.

Figura 28. Algoritmo para acompanhar testes positivos em uma pesquisa de avaliação de transmissão

Teste som 
resultado positivo

Se for provável que a  
exposição tenha 

occorido em outro local

Acessar 
transmissão 
secundária

Investigar histórico de  
exposição filarial

Se provável que a 
exposição é local

Initiar uma 
pesquisa focada

Aplicar TIC (BmR1) e testar mf da 
familia e dos vizinhos

Caso sejam identificados outros positivos, 
as pesquisas devem ser ampliadas para o 

nivel da communidadde

Se todos forem negativos,  a taxa 
de transmissão é provavelmente 

baixa

Fonte: Monitoramento e avaliação epidemiológica da intervenção com tratamentos coletivos—Um manual para programas 
nacionais de eliminação. Genebra, Organização Mundial da Saúde, 2011.
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Módulo 6

Vigilância pós-TC  (slide 13)

o sucesso de um programa de eliminação da FL depende da realização de um 
monitoramento bem feito após os TCs terem sido suspensos.

As recomendações atuais da OMS são:

	 •	 Duas	TAS	com	um	intervalo	de	2	-	3	anos,	e
	 •	 Vigilância	contínua	por	todo	o	país	(p.	ex.,	pesquisa	em	recrutas	militares,	
  doadores de sangue, pacientes hospitalizados), exceto em áreas sem risco de 
  transmissão.

Possíveis estratégias de vigilância futuras (slide 14)

	 •	 Futuras	abordagens	à	vigilância	pós-TC	serão	embasadas	em	instrumentos	
  diagnósticos que ainda não estão totalmente desenvolvidos, padronizados ou 
  validados. Estas incluem testes para anticorpos antifi lárias e xenomonitoramento.

Tests de détection d’anticorps antifi lariens (slides 15 e 16)

	 •	 O	monitoramento	da	resposta	dos	anticorpos	pode	ser	útil	para	detectar	possíveis	
  recrudescências de infecção. O teste com anticorpos pode ser feito em gotas de 
  sangue dessecadas coletadas em papel fi ltro durante uma TAS e pode ser usado 
  para estabelecer a base para a vigilância.

	 •	 A	Figura	30	mostra	a	relativa	sensibilidade	dos	testes	usados	para	detectar	
  microfi lárias (esfregaço e reação de polimerização em cadeia [PCR]), antígeno 
  circulante (TIC e Og4C3) e anticorpo antifi larial (Bm14). Para pessoas de todas as 
  faixas etárias, a detecção do anticorpo é signifi cativamente mais sensível que 
  a detecção do antígeno ou da microfi lária. Portanto, esta detecção pode ser útil 
  para vigilância pós-TC, uma vez que a presença de anticorpos antifi lariais é o 
  indicador mais precoce da exposição.

Figura 29 Passos do Programa Mundial, com ênfase sobre na vigilância após o término da intervenção 
com tratamentos coletivos (TC) 

Mf, microfilárias; Ag, antigenemia; M&E, monitoramento e avaliação; TAS, pesquisa de avaliação da transmissão; TC, 
tratamentos coletivos;

Sim
Mf or 

Ag ≥ 1 % TAS

Mapeamento       TC Vigilância
Reprovação

Aprovação

AcompanhamentoPonto de 
comparação

Ponto de 
comparação
(opcional)    (ELIGIBILIDADE)

M&E
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Xenomonitoramento (slide 17)

	 •	 A	técnica	de	polimerização	em	cadeia	(PCR)	usada	para	a	avaliação	direta	 
  de parasitas nos mosquitos vetores pode ser útil para mensurar a prevalência  
  dos parasitas em humanos da mesma comunidade. Apesar de o  
  xenomonitoramento ser útil, mais pesquisas são necessárias para desenvolver  
  métodos exequíveis de amostragem e testagem dos mosquitos.
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Figura 30. Prevalência da filariose linfática detectada por meio de diferentes tipos de testes diagnósticos 
segundo a faixa etária

TIC, teste imunocromatográfico; PCR, reação de polimerização em cadeia

Fonte: Gass K et al. A multicenter evaluation of diagnostic tools to define endpoints for programs to eliminate Bancroftian 
filariasis. (em português, Uma avaliação multicêntrica de ferramentas diagnósticas para definir parâmetros para 
eliminação da filariose Bancroftiana). PLoS Neglected Tropical Diseases 2012; 6(1):e1479.

Ensaio para a detecção de 
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39COMPROVAÇÃO DA ELIMINAÇÃO
Módulo 7

Verifi cação da eliminação

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes deverão entender a importância de:

	 •	 compilar	e	analisar	todos	os	dados	sobre	a	FL	no	país
	 •	 preparar	um		dossiê	nacional
	 •	 enviar	o	dossiê	nacional	para	o	GRRP
 

Seção relevante do manual da OMS para monitoramento e 
avaliação 20113

	 •	 Seção	9	-	Verifi	cação	da	ausência	de	transmissão
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Processo para verifi car a eliminação (slides 4 e 5)

A verifi cação da eliminação requer que os gerentes nacionais do programa, 
o GRRP, a OMS e o Grupo Assessor Técnico e Estratégico para Doenças Tropicais 
Negligenciadas (GTAE-NTD) adotem as seguintes medidas.

 1. O programa nacional para a eliminação da FL compila todos os dados relativos à  
  FL de cada IU antes, durante e após o início do programa nacional.
 2. O programa nacional analisa os dados e prepara um dossiê nacional. 
	 	 •	 Pode	solicitar	assistência	da	OMS,	do	GRRP	ou	dos	centros	colaboradores	da		
   OMS.
 3. O programa nacional envia o dossiê ao GRRP através da OMS.
 4. O GRRP revisa a proposta e faz recomendações ao GTAE-DTN/ M&E WG por 
  meio da sede da OMS.
	 	 •	 Pode	requerer	que	uma	equipe	de	especialistas	revise	o	dossiê	e	visite	o	país	se		
   necessário.
 5. O M&E WG revisa as recomendações do GRRP e faz sua recomendação ao 
  GTAE-DTN. 

Revisão do dossiê (slide 6)

Um dossiê nacional é uma apresentação sistemática das evidências da ausência de 
transmissão da FL de todo o país, e contém:

	 •	 uma	descrição	geral
	 •	 o	histórico	da	FL	no	país
	 •	 intervenções
	 •	 avaliação	das	intervenções
	 •	 vigilância
	 •	 dados	adicionais
	 •	 bibliografi	a.	 

Figura 31 Processo proposto para envio de dossiê para a verificação da eliminação da filariose linfática

M&E, monitoramento e avaliação; GRRP, Grupo Técnico Assessor; OMS, Organização Mundial da Saúde; GTAEE-NTD, 
o Grupo Assessor Técnico e Estratégico para Doenças Tropicais Negligenciadas.

ComprovaçãoVigilância pós-TC

Apresentar relatório 
à OMS/GRRP GTAE-NTd endossa 

a reivindicação

GRRP endossa e recommenda 
ao GTAE-NTD (por via de seu 

Grupo de Trabalho M&E)
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módulo 7

Estimula-se a apresentação espacial dos dados, inclusive com mapas das áreas 
endêmicas e não endêmicas, bem como mapas definindo as IUs e as EUs.

descrição geral  (slides 7 e 8)

	 •	 Características	geográficas	e	gerais	do	país
	 •	 Sistema	de	saúde
  – capacidade de detecção dos casos de infecção
  −  capacidade de oferecer tratamento aos casos clínicos
	 •	 Vetores
  – distribuição geográfica 
  −  comportamento alimentar
  −  densidade e competência
	 •	 Padrões	de	migração	nas	áreas	endêmicas	para	FL,	inclusive	de	ou	para	outros		 	
  países
	 •	 A	ocorrência	da	FL	nos	países	vizinhos	e	a	atual	condição	de	controle	ou	eliminação		
  da FL nestes países

Histórico da Fl  (slides 9 e 10)

	 •	 Descrição	detalhada	
  – mapas de focos de transmissão passados e atuais 
  −  revisão dos dados de prevalência e intensidade da infecção em humanos
  − revisão dos dados de prevalência da infecção em mosquitos vetores
	 •	 Doença	filarial	clínica	
  – distribuição geográfica e prevalência 
  − acesso ao tratamento de linfedema e hidrocele
	 •	 Áreas	não	endêmicas:		
  – como as áreas não endêmicas são definidas
  −  tipo de vigilância implantada nessas áreas para garantir que tenham   
	 	 	 permanecido	não-endêmicas?	

Intervenções (slide 11)

  Detalhes de todas as medidas para controlar ou interromper a transmissão: 
	 •	 triagem,	teste	e	tratamento	dos	casos	positivos
	 •	 Tratamentos	coletivos
	 •	 melhorias	ambientais	e	econômicas
	 •	 controle	do	vetor.
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Avaliação das intervenções (slide 12)

	 •	 Descrição	detalhada	dos	levantamentos	e	estudos	conduzidos	para	avaliar	o		 	
  impacto das intervenções : 
  – levantamentos para mapeamento
  −  sítios-sentinela e de amostragem aleatória
  −  levantamentos para determinar o fim da TC: "Inquéritos C", levantamentos de  
   transmissão em crianças, TAS
	 •	 As	descrições	devem	incluir:	
  – datas
  −  métodos e processos de amostragem
  − os testes diagnósticos utilizados
  −  acompanhamento dos testes positivos.

Vigilância (slides 13 e14)

	 •	 Uma	revisão	completa	de	toda	e	qualquer	atividade	de	vigilância	realizada	desde	o	 
  término da intervenção com TCs e de outras intervenções
  – vigilâncias pós-TC, tais como uma TAS
  − outras atividades de vigilância ativa
  − relatórios de casos de filariose obtidos por vigilância rotineira da doença ou por  
   outros sistemas 
  −  acompanhamento completo de todo caso positivo detectado

	 •	 Evidência	de	que	houve	amostragem	e	vigilância	adequadas	em	todas	as	áreas		 	
  previamente endêmicas, bem como em áreas consideradas não endêmicas.
	 •	 Detalhes	dos	levantamentos	realizados	em	áreas	de	fronteiras	e	dentre	os	imigrantes		
  das áreas endêmicas para filariose.
	 •	 Demonstração	de	que	todo	e	qualquer	resultado	positivo	detectado	após	os	TCs		
  representa eventos isolados e não atribuíveis a áreas com transmissão ativa. 

dados adicionais (slide 15)

Todo e qualquer outro dado adicional que apoie a ausência de transmissão, 
inclusive outras fontes de informação. Não é necessário que isso seja feito em uma seção 
separada.



Bibliografia (slide 16)

Artigos e relatórios sobre a filariose linfática, sua distribuição geográfica e 
intervenções;
	 •	 registros	do	Ministério	da	Saúde
	 •	 estudos	publicados
	 •	 teses	e	dissertações	acadêmicas

Momento (slide 17)

O dossiê deverá ser enviado apenas quando todas as EUs concluírem a vigilância 
pós-TC. Entretanto, deve-se iniciar a coleta e o arquivamento de dados o quanto antes. Não 
se deve esperar até que as intervenções em todas as EUs sejam concluídas para dar início à 
coleta e arquivamento dos dados.
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ASPECTOS PRÁTICOS 
DAS PESQUISAS 
DE AVALIAÇÃO DA 
TRANSMISSÃO (TAS) 
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45PROGRAMA DELINEADOR DE AMOSTRAGENS
Módulo 8

Programa delineador de 
amostragem (“Survey sample builder”)

©
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Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes devem compreender:

	 •	 como	usar	o	programa	delineador	de	amostragem	para:
  – determinar o desenho da pesquisa
  – selecionar blocos aleatórios de crianças e domicílios
	 •	 O	protocolo	para	a	TAS

Seção relevante do manual OMS de monitoramento e 
avaliação 20113

	 •	 Anexo	5.	Protocolo	detalhado	para	pesquisas	de	avaliação	da	transmissão



46 TreinamenTo em moniToramenTo e avaliação epidemiológica
da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática

Programa delineador de amostragens (slide 4)

O ‘programa delineador de amostragens’6 é uma ferramenta elaborada no 
Microsoft Excel que pode ser usada para automatizar cálculos para determinar o desenho 
apropriado da pesquisa, e para facilitar a seleção aleatória de conglomerados e crianças ou 
domicílios, com base em uma lista de números aleatórios (Figura 32). O uso do programa 
delineador de amostragens também reduz o risco de viés de seleção, uma vez que garante 
igual probabilidade de selecionar indivíduos elegíveis para a amostragem.

Preparação antes da seleção da amostra (slides 5 e 6)

Pesquisa com base nas escolas

Comunicar-se com o Ministério da Educação para obter uma lista completa de 
todas as escolas primárias na unidade de execução definida. 

	 •	 Numa	situação	ideal,	a	lista	de	escolas	seria	organizada	segundo	a	proximidade		
  geográfica, não em ordem alfabética. Isso permite uma melhor representatividade  
  geográfica das escolas selecionadas na EU.

Caso disponível, determinar a taxa de pendência nas escolas da EU.

	 •	 A	taxa	de	pendência	proporciona	uma	estimativa	da	taxa	de	não	participação,	e		
  deve incluir dados como faltas, recusas e incapacidade de coletar sangue suficiente  
  para o exame laboratorial.
	 •	 Caso	a	taxa	de	pendência	seja	desconhecida,	recomenda-se	estimar	que	é	de	 
  10-15%.

Figura 32. Passos para determinar o desenho de uma pesquisa e seleção aleatória de amostras, usando o 
programa delineador de amostragem

Escola

Em blocos Sistemático Censos

unidade de availação

Comunidade

Em blocos Sistemático Censos

Tamanho da amostra e ponto de corte

École

Criança Criança domicilio domicilio

áera de enumeração

desenho da 
pesquisa

Seleção aleatória

6  La dernière version peut être téléchargée sur le site http://www.ntdsupport.org/resources
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determinação do desenho da pesquisa (slides 7–10)

Será solicitado que o usuário responda às questões e digite as informações. Há um 
glossário de termos disponível para termos que não estejam claros.  

O usuário do programa delineador de amostragens deve levantar as informações 
sobre a população total do grupo com faixa etária alvo e sobre o número de escolas 
ou de setores censitários na EU. A opção por amostragem por conglomerado ou por 
amostragem sistemática está relacionada ao custo. Caso o usuário não tenha certeza sobre 
como responder a uma pergunta, o programa delineador de amostragens pode ajudar a 
determinar qual opção é mais viável para a pesquisa. 

levantamento domiciliar nas comunidades 

É	recomendável	usar	setores	censitários	caso	seja	utilizada	amostragem	por	
conglomerados. Estes são comumente as menores áreas para as quais dados do censo 
estão disponíveis.

Obter uma lista contendo todos os setores censitários de uma unidade de 
avaliação.

	 •	 Numa	situação	ideal,	os	setores	censitários	estariam	organizados	segundo	 
  a proximidade geográfica, não em ordem alfabética. Isso permite uma melhor  
  representatividade geográfica das escolas selecionadas na unidade de avaliação.

Obter mapas dos setores censitários.

	 •	 Esses	mapas	muitas	vezes	podem	ser	obtidos	junto	ao	IBGE	ou	a	uma	autoridade	 
  estatística.  Pode ser necessário pagar para obter estes mapas.

Figura 33. Imagem da primeira página do programa delineador de amostragens
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Uma vez tendo sido digitadas estas informações, o programa delineador de 
amostragens faz recomendações para a pesquisa, inclusive o desenho, o tamanho da 
amostra alvo, o número de conglomerados necessários, o intervalo amostral e o nível de 
corte crítico. 

Figura 34. Imagem da página para digitação das informações da unidade de avaliação

Figura 35. Imagem da página para digitação das informações da pesquisa em escolas

Método de amostragem 
determinado pelos 
dados inseridos no 

programa

Obs.:
Area de enumerção = Setor censitário
Bloco = Conglomerado
Taxa de omissões = pendência
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Seleção aleatória de conglomerados e crianças ou domicílios   
(slide 11)

Dependendo do desenho do inquérito, conglomerados (escolas ou setores 
censitários) e crianças ou domicílios devem ser selecionados aleatoriamente, exceto 
quando se usa amostragem censitária. O programa delineador de amostragens facilita a 
seleção gerando uma lista de números aleatórios.

Quando a amostragem é feita na comunidade, uma vez que o domicílio seja 
selecionado, todas as crianças na faixa etária alvo daquele domicílio deverão ser testadas. 
Em amostragens censitárias, todas as crianças do setor censitário deverão ser testadas (ver 
módulo 5).

Seleção aleatória de conglomerados (slides 12–14)

A amostragem por conglomerados requer no mínimo 30 escolas ou setores 
censitários)  dos quais crianças são selecionadas. 

 1. Obtenha uma lista completa de todas as unidades de amostragem primárias (p.  
  ex., escolas, setores censitários) na EU.
 2. Enumere-as de preferência em função da proximidade geográfica, ao invés de  
  ordem alfabética, para obter uma distribuição geográfica melhor.
 3. Uma vez que todas as unidades de amostragem tenham recebido um número,  
  clique no botão "Randomize" (Randomizar).
 4. Tendo sido determinado o desenho da pesquisa, o programa produzirá uma lista  
  com números aleatórios (10, 23, 36, 49... no exemplo da Figura 37) Selecione  
  escolas ousetores censitários da lista de acordo com esses números aleatórios (p.  
  ex., escolas de número 10, 23, 36, 49...).

Figura 36. Imagem da página com os resultados para o desenho da pesquisa

Obs.:
Area de enumerção = Setor censitário
Bloco = Conglomerado
Taxa de omissões = pendência
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Recomenda-se a seleção de 5 a 10 conglomerados adicionais como plano de 
contingência, caso o tamanho da amostra seja consideravelmente menor que a meta 
quando todos os conglomerados tenham sido pesquisados. Os conglomerados adicionais 
devem ser selecionados com base em uma lista de todos os conglomerados remanescentes 
através do mesmo processo de seleção aleatória. O programa delineador de amostragem 
permite a seleção de conglomerados adicionais.

Seleção aleatória de crianças ou domicílios (slides 15 e 16)

Após optar por amostragem por conglomerados ou amostragem sistemática, o 
próximo passo é a seleção aleatória de crianças (em pesquisas com base nas escolas) ou 
domicílios (em pesquisas com base na comunidade) visto que, em muitos casos, nem 
toda criança de um conglomerado será testada.

O programa delineador de amostragens calcula o intervalo amostral adequado, 
um número inicial e um intervalo amostral aleatórios (inverso da fração amostral) para 
gerar duas listas numeradas que orientarão a seleção dos estudantes e domicílios. As listas 
são usadas para selecionar as crianças a serem testadas em um levantamento feito em 
escolas e os domicílios a serem amostrados em um levantamento feito em domicílios.

A equipe de pesquisa seleciona aleatoriamente uma de duas listas. No exemplo 
da Figura 38, a equipe escolheu a lista A; portanto, serão selecionados os domicílios de 
número um, três, quatro, cinco... contidos na lista.

Figura 37 Imagem da página de seleção dos conglomerados

  lista B

 1  1
 3  2
 4  4
 5  5
 7  6
 8  8
 9  9
 11  10
 12  12
 13  13
 15  14
 16  16
 ...  ...

listas correspondentes aos domicílios selecionados para amostrar todas as 
casas do setor censitário

O número aleatório usado para gerar essas listas é: 
0.775367533

lista A

 1 2 3 4 5 6

  12  11 10 9 8 7

Toda criança de 6 ou 7 anos de idade residente no domicílio deverá ser testada. 
Usar a mesma lista durante toda a pesquisa.

Os intervalos amostrais também estão listados nas tabelas A.5.1 e A.5.2 do manual 
da OMS para monitoramento e avaliação, 2011 (págs. 73–74).
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Exemplo 1  (slides 17–20)

As características a seguir da EU foram digitadas no programa delineador de 
amostragens para determinar o desenho adequado:

	 •	 Percentual	de	matrícula	escolar:	78%
	 •	 Vetor	primário:	Culex
	 •	 População	total	de	crianças	com	idade	entre	6	e	7	anos:	18.945
	 •	 Número	total	de	escolas	primárias:	386
	 •	 Taxa	estimada	de	pendência:	15%

O desenho de pesquisa selecionado pelo programa delineador de amostragens 
pode ser visto na Figure 38.

Nesse exemplo, você selecionará 38 escolas primárias e testará todas as crianças 
das séries visadas em cada uma das escolas. Caso o número total de casos positivos for 18 
ou menor, a EU 'é aprovada' na TAS. Caso o número total de casos positivos seja maior 
que 18, a EU é 'reprovada' na TAS.

Figura 38. Seleção aleatória de domicílios com base em duas listas
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CAgora, clique em "1. Escolha as escolas a serem amostradas", e, em seguida, no 
botão “Randomizar” na janela seguinte, para selecionar blocos aleatórios. Será fornecida 
uma lista de números aleatórios.

Se a lista de escolas primárias for organizada segundo a proximidade geográfica 
conforme o exemplo abaixo, você deverá visitar as escolas 8, 18 ... (p. ex., as escolas em 
amarelo na Figura 39) até que tenha testado todas as crianças das séries visadas nas 38 
escolas.

Exemplo 2  (slides 21–23)

As seguintes características da UA/EU foram digitadas no programa delineador de 
amostragens para determinar o desenho adequado:

	 •	 Percentual	de	matrícula	escolar:	68%
	 •	 Vetor	primário:	Anopheles
	 •	 População	total	de	crianças	com	idade	entre	6	e	7	anos:	23.128
	 •	 Número	total	de	setores	censitários:	284
	 •	 Taxa	estimada	de	pendência:	15%

O desenho de pesquisa selecionado pelo programa delineador de amostragens 
pode ser visto na Figura 40.

Figure 39 : Lista numerada de escolas organizadas segundo a proximidade geográfica
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Figura 40. Imagem da página com o resultado do desenho do inquérito para o exemplo 2

Nesse exemplo, você deverá selecionar 30 escolas primárias como um 
conglomerado. Em cada escola selecionada, você deverá selecionar aleatoriamente 
uma fração dos (0.75) estudantes das séries alvo. Caso o número total de casos 
positivos for 18 ou menor, a UA/EU é ‘aprovada’ na TAS. Caso o número total de 
casos positivos for maior que 18, a UA/EU é 'reprovada' na TAS.

Caso 30 escolas tenham sido selecionadas aleatoriamente com o programa 
delineador de amostragens, o próximo passo é selecionar aleatoriamente crianças 
em cada escola selecionada. Clicar no botão "2 Gerar Listas  A e B” criará duas listas 
de números aleatórios (Figura 41). A equipe de pesquisa selecionará aleatoriamente 
a lista A ou B (p. ex., fazendo um 'cara ou coroa'). Neste exemplo, a equipe escolheu 
a lista B; portanto, as crianças de número um, três, quatro, cinco... da lista serão 
testadas em cada uma das escolas selecionadas.
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Figura 41: Duas listas geradas pelo ‘survey sample builder’ para o exemplo 2 e agregados familiares 
selecionados da lista B (marcados com um círculo vermelho)"

  lista B

 1  1
 3  2
 4  4
 5  5
 7  6
 8  8
 9  9
 11  10
 12  12
 13  13
 15  14
 16  16
 ...  ...

listas correspondentes aos domicílios selecionados para amostrar todas as 
casas do setor censitário

O número aleatório usado para gerar essas listas é: 
0.775367533

lista A

 1 2 3 4 5 6

  12  11 10 9 8 7

Exemplo 3 (slides 24 e 25)

As características a seguir da unidade de avaliação foram digitadas no programa 
delineador de amostragens para determinar o desenho adequado:

	 •	 Percentual	de	matrícula	escolar:	95%
	 •	 Vetor	primário:	Aedes
	 •	 População	total	de	crianças	com	idade	entre	6	e	7	anos:	2814
	 •	 Número	total	de	escolas	primárias:	24
	 •	 Taxa	estimada	de	pendência:	15%.

O desenho de pesquisa selecionado pelo programa delineador de amostragens 
pode ser visto na Figura 42.

Dans cet exemple, vous réaliserez un échantillonnage systématique parce que le 
nombre d’écoles dans l’UE est inférieur à 40. L’équipe visitera chaque école, mais chaque 
enfant ne sera pas soumis au dépistage. Si le nombre total de cas positifs est 7 ou moins, 
l’UE « passe » la TAS. Si le nombre total de cas positifs est supérieur à 7, l’UE ne « passe 
pas » la TAS. 

Dans chaque école, les enfants qui doivent être soumis au dépistage doivent être 
choisis aléatoirement en utilisant la liste A ou B. 
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Protocolo para TAS  (slide 26)

O protocolo para a TAS é:

	 •	 Definir	a	EU
	 •	 Determinar	o	local	da	pesquisa	e	a	estratégia	de	amostragem
	 •	 Calcular	o	tamanho	da	amostra
	 •	 Preparar	listas	de:
  – escolas para inquéritos escolares
  – setores censitários para as pesquisas nas comunidades
	 •	 Testar	as	crianças	selecionadas	com
  – TIC em áreas onde o W. bancrofti é endêmico
  – Testes Brugia RapidTM em áreas onde o Brugia spp. é endêmico
	 •	 Interpretar	os	resultados	com	base	no	ponto	de	corte.

Figure 42 : Capture d’écran de la page résultat de la conception de l’enquête pour l’exemple 3

Visite dans chaque école 
de l’unité d’évaluation
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Exercício (slide 27)

Usando dados da população da(s) EU no módulo 3, usar o programa delineador 
de amostragens para:

	 •	 definir	o	modelo	adequado	para	a	pesquisa
	 •	 definir	o	tamanho	da	amostra	necessária
	 •	 definir	o	número	de	locais	a	serem	pesquisados
	 •	 definir	a	fração	amostral
	 •	 definir	o	intervalo	amostral
	 •	 selecionar	os	locais	a	serem	incluídos
	 •	 gerar	duas	listas	(se	necessário)
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Cronograma, orçamento e 
administração

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes deverão entender a importância de:

	 •	 Preparar	um	cronograma	de	atividades
	 •	 Preparar	um	orçamento
	 •	 Adquirir	provisões
	 •	 Obter	autorização	quanto	aos	aspectos	éticos
	 •	 Obter	o	consentimento	informado
	 •	 Preparar	uma	notifi	cação	pública
	 •	 Preparar	a	coleta	e	manejo	dos	dados

Seção relevante do manual da OMS para monitoramento e 
avaliação 20113

  Nenhum
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Planejamento e preparação administrativa (slide 3)

Uma vez confirmada a elegibilidade para uma TAS, os gerentes dos programas 
nacionais devem iniciar o planejamento e a preparação administrativa para a pesquisa, 
preparando, inclusive, todos os objetivos de aprendizado desse módulo.

Preparação de um cronograma  (slides 4 e 5)

O tempo necessário para planejar e conduzir uma TAS depende, em grande parte, 
do tempo necessário para concluir os componentes individuais, tais como determinar 
a elegibilidade do local para inquérito, obter a autorização referente aos aspectos éticos 
e empreender a necessária articulação com o Ministério da Educação. Deve-se alocar 
tempo suficiente para conseguir todas as aprovações e informações necessárias.

Em média, o tempo necessário para conduzir uma TAS é de 2 a 4 semanas para os 
inquéritos escolares e 3 a 6 semanas para os inquéritos com base na comunidade. 

A tabela no Anexo 8 pode ser usada para construir um cronograma de uma TAS. 
A lista de verificação das atividades a serem consideradas no planejamento, contida no 
Anexo 9, também pode ser usada.

Preparação de um orçamento  (slides 6–8)

Deve-se preparar um orçamento detalhado antes da TAS para garantir que esta 
seja conduzida conforme o planejado. Um planejamento mal elaborado pode levar a 
uma pesquisa incompleta, com implicações sobre os recursos disponíveis para atividades 
futuras.

As principais categorias de custos a serem consideradas são:

	 •	 Pessoal
	 •	 Viagens	e	transportes
	 •	 Suprimentos
  – Testes diagnósticos
  – Materiais de consumo
  – Custos com remessas e alfândega
	 •	 Itens	de	papelaria,	materiais	de	escritório	e	outros	equipamentos
	 •	 Comunicação
  – Telefone
  – Internet
  – Fotocópias
	 •	 Outros
  – Autorização ética
  – Mapas
  – Ajuda de custo para líderes de povoados e professores

O modelo de orçamento encontrado no Anexo 10 pode ser usado para estimar o 
orçamento necessário.
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Compra de provisões  (slide 9)

Il faut prévoir suffisamment de temps pour l’achat des tests diagnostiques. 

	 •	 A	disponibilidade	destes	deve	ser	confirmada	com	o	fornecedor	antes	do	acerto		
  final das datas para a pesquisa.
	 •	 Os	testes	diagnósticos	têm	vida	útil	limitada,	portanto,	deve-se	planejar	com	todo		
  o cuidado e coordenar adequadamente antes de efetuar a compra.
	 •	 O	prazo	necessário	para	que	os	testes	sejam	liberados	pela	alfândega	deve	ser			
  levado em consideração.
	 •	 Antes	de	iniciar	as	pesquisas,	os	cartões	TIC	devem	ser	testados	contra	um		 	
  controle positivo fraco, que pode ser obtido junto ao Filariasis Research Reagent 
  Repository Center(www.filariasiscenter.org).
 

Uma vez que os cartões dos testes TIC ou Brugia RapidTM tenham sido recebidos, 
o ideal é armazená-los em local fresco e seco. Deve-se evitar temperaturas extremas.

lista de provisões (slide 10)

A caixa à esquerda Figura 43 lista os materiais básicos necessários para um 
inquérito. Durante o planejamento, considere o tempo necessário para a obtenção 
desses produtos. Muitas vezes o envio de testes diagnósticos pelo fabricante leva de 6 a 8 
semanas.

Figura 43. Provisões necessárias para uma pesquisa de avaliação de transmissão

 Coleta de amostras de sangue 
 
	 •	 Testes	TIC	ou	Brugia	RapidTM 
	 •	 Controles	positivos	para	os	cartões	TIC	
	 •	 Tubos	capilares	calibrados
	 •	 Luvas
	 •	 Lancetas
	 •	 Algodão		
	 •	 Hissopos	de	álcool	
	 •	 Receptáculo	de	objetos	pérfuro-cortantes
	 •	 Protetores	absorventes	(underpads)
	 •	 Pinceis	atômicos	ou	canetas
	 •	 Sacos	de	lixo
	 •	 Relógio	ou	cronômetro
	 •	 Livros	de	registros	ou	formulários	de	papel
	 •	 Pranchetas
	 •	 Bolsas	ou	mochilas	para	transportar	os		
  suprimentos e documentos em campo
	 •	 Clipes	de	papel,	elásticos	ou		 	
  envelopes para proteger os formulários  
  de consentimento

MATERIAIS ADICIONAIS NECESSÁRIOS PARA 
Testes diagnósticos centralizados em um laboratório:
 
	 •	 Tubos	para	coleta	de	sangue	
	 •	 Isopores	(para	transportar	as	amostras	 
  de sangue)
	 •	 Sacos	plásticos	
	 •	 Lenços	de	papel	ou	papel	higiênico

	 •	 Micropipetas	(P200)	e	ponteiras	de		
  pipetas
	 •	 Estante	para	manter	os	tubos	de	coleta		
  de sangue 
	 •	 Controle	positivo

Testes para microfilária :

 
	 •	 Lâminas
	 •	 Pastas	e	caixas	de	lâminas
	 •	 Corante	de	Giemsa
	 •	 Metanol

Coleta de amostras de sangue em 
papel filtro :

 •	 Discos	de	papel	filtro
 •	 Sacos	plásticos
 •	 Lápis
 •	 Isopor		

Tratamento dos casos positivos :
 
	 •	 Dietilcarbamazina	(DEC)	ou	ivermectina		mais	albendazol
A obtenção dos medicamentos deve ser feita com antecedência, antes do início da TAS, para 
garantir um estoque de medicamentos para tratar casos positivos.
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Autorização ética  (slide 11)

As exigências para a liberação ética podem variar de um país para o outro. As 
providências para obter a autorização ética necessária devem ser tomadas com bastante 
antecedência. Na maioria dos países, uma TAS é considerada uma avaliação de um 
programa de saúde pública, não sendo classificada como pesquisa; como consequência,  
não é necessário que um comitê de ética faça uma revisão geral.

Consentimento informado (slide 12)

As exigências variam de um país para o outro. As providências para obter as 
autorizações necessárias devem ser feitas com bastante antecedência antes do início da 
pesquisa.

Considera-se que os procedimentos usados em uma pesquisa de avaliação de 
transmissão envolvem riscos mínimos. Caso seja necessário fornecer autorizações por 
escrito para a realização de pesquisas nas escolas, os formulários deverão ser enviados 
com antecedência para permitir um prazo suficiente para que os formulários assinados 
sejam devolvidos. Caso a amostragem para uma pesquisa em escola determine que 
apenas uma fração das crianças deverão ser selecionadas, a seleção das crianças bem 
como o consentimento referente à sua participação devem ser obtidos com antecedência.

Notificação pública (slide 13) 

Uma vez que as escolas ou setores censitários tenham sido selecionados para uma 
TAS, as autoridades competentes devem ser informadas das visitas, bem antes do início 
da pesquisa. 

Preparação da coleta e gestão de dados   (slides 14 e 15) 

A gestão adequada dos dados deve ser determinada antes de iniciar a pesquisa. Um 
Formulário da OMS para Elegibilidade e Notificação está disponível para padronizar a coleta 
de dados necessários para planejar e executar uma TAS. Também está disponível um sistema 
eletrônico de dados para fazer notificações do nível de campo para o nível nacional.

Tomar as precauções necessárias para gerir os dados adequadamente e assegurar que 
todas as exigências éticas sejam respeitadas. As identidades e os resultados dos testes dos 
pacientes devem ser disponibilizados apenas para pessoal autorizado.

Um exemplo do formulário de coleta de dados para pesquisas em escolas está 
disponível no Anexo 10.

 
Exercício (slide 16) 

Nesse exercício, você estimará um cronograma e um orçamento para uma TAS 
na(s) EU(s) definida(s) no Módulo 3, considerando o desenho de pesquisa gerado pelo 
programa delineador de amostragens.
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Trabalho de campo 

Objetivos da aprendizagem:

Ao fi nal deste módulo, os participantes deverão compreender as abordagens 
sugeridas para:

	 •	 Organizar	uma	equipe	de	campo
	 •	 Coletar	amostras	e	realizar	testes	nos	levantamentos	escolares
	 •	 Coletar	amostras	e	realizar	testes	nos	levantamentos	comunitários

Seção relevante do manual da OMS para monitoramento e 
avaliação 20113

	 •	 Anexo	5.	Protocolo	detalhado	para	pesquisas	de	avaliação	da	transmissão
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Organização da equipe de campo (slides 4 e 5) 

Cada equipe de campo deve ser formada por no mínimo três membros (Figura 44): 

	 •	 um	responsável	por	registrar	as	crianças	e	administrar	os	materiais
	 •	 um	flebotomista	e	preparador	dos	testes
	 •	 um	leitor	dos	testes

Os gerentes de programa devem organizar equipes de campo e designar as 
funções de cada membro antes de iniciar as atividades. Recomenda-se enfaticamente 
a realização de uma sessão de treinamento sobre o desenho da pesquisa, a coleta das 
amostras de sangue e os procedimentos referentes ao teste diagnóstico.

Pesquisa com base nas escolas (slides 6–10)

Essa seção sugere uma abordagem para coleta de amostras e realização de 
testes nas escolas. As situações diferem de um país para outro, e deve-se determinar o 
procedimento mais adequado.

 1. Certifique-se de ter obtido o consentimento adequado. Caso seja necessário  
  obter consentimento por escrito, os formulários devem ser enviados com bastante  
  antecedência, antes do início das atividades, para garantir a maior taxa de  
  adesão possível. Para assegurar uma alta taxa de retorno dos consentimentos  
  assinados, estes devem conter mensagens claras e concisas sobre a pesquisa, e os  
  formulários de consentimento devem ser distribuídos com bastante antecedência.
 2. A equipe de campo deve chegar à escola designada e trabalhar com os professores,  
  diretor ou diretora ou ainda com outras autoridades da escola, para reunir todas  
  as crianças alvo do programa (normalmente das 1as e 2as séries).
 3. Caso nem todas as crianças das séries visadas precisem ser amostradas. Faça  
  um "cara ou coroa" para decidir se a lista usada será a A ou a B. Isso é necessário  
  apenas quando o intervalo de amostras é ≠ 1 (p. ex., nem toda criança será   
  testada). Organizar as crianças em fila para contá-las (Figure 45). 

Figura 44. Organização da equipe de campo para uma pesquisa de avaliação de transmissão
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 4. Selecione as crianças conforme os números da lista, e continue até que o próximo  
  número da lista seja superior ao número total de crianças nas séries visadas na  
  escola. Se o intervalo de amostragem for = 1, toda criança presente deve ser  
  testada.

 5. A equipe deve coletar dados demográficos e amostras de sangue de cada uma  
  das crianças selecionadas. Na maioria das vezes, os testes diagnósticos serão  
  conduzidos e interpretados a campo, fazendo-se uso de tubos capilares. Como  
  opção, as amostras de sangue podem ser coletadas em tubos para coleta de sangue  
  e os testes podem ser realizados em um local centralizado após todas as crianças  
  terem sido amostradas. Caso as leituras sejam feitas ao final da tarde ou à noite, é  
  imprescindível ter à mão uma fonte de luz para facilitar a leitura do resultado.
 6. Deve-se tomar providências para que todas as crianças com resultados positivos  
  nos testes TIC ou Brugia RapidTM sejam tratadas.
 7. As equipes devem manter registros do número total de crianças nas séries alvo  
  que estejam presentes e ausentes em cada uma das escolas no dia da pesquisa.  
  Esses números devem ser comparados aos números de matrículas e ao valor  
  pré-determinado de pendência para determinar se serão necessários  
  conglomerados adicionais na medida em que o levantamento avança. Caso a taxa  
  de não-adesão seja menor que a esperada, deve-se planejar para que o  
  levantamento conte com suprimentos suficientes até a conclusão da pesquisa.
 8. Repetir os mesmos passos em cada escola selecionada e escolas adicionais (se  
  necessário) até satisfazer o tamanho de amostra visado.
 9. Mesmo que o número de casos positivos exceda o limite de corte, a equipe de  
  pesquisa deve continuar a coletar informações sobre cada criança na amostra,  
  para determinar parâmetros de referência para a interpretação de resultados  
  futuros.  

Pesquisa nos domicílios das comunidades (slides 11–15)

Se a proporção líquida de matrículas nas escolas primárias na EU for < 75%, o 
tipo de pesquisa a ser conduzida deverá ser a domiciliar, nas comunidades.  Geralmente, 
pesquisas com base na comunidade são mais onerosas e requerem mais tempo que 
as pesquisas nas escolas; uma pesquisa com base na comunidade pode levar de 3 a 6 
semanas para ser realizada. 

Figura 45. Alinhamento das crianças para testagem nas pesquisas com base nas escolas

   list B

 1  1
 3  2
 4  4
 5  5
 7  6
 ...  ...

list A

 1 2 3 4 5 6 7
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Essa seção descreve a abordagem sugerida para coleta e testagem das amostras 
nas pesquisas com base na comunidade (Figura 46). As situações variam de um país para 
outro, e será necessário determinar a melhor abordagem em cada situação.

 1. Em cada setor censitário ou comunidade, as equipes devem trabalhar junto  
  às autoridades do povoado e dos(as) agentes de saúde para determinar o  
  número de domicílios a serem visitados e planejar a trajetória que os(as) leve  
  a todos os domicílios.  Se houver disponibilidade, usar mapas do setor censitário.  
  O momento da pesquisa deve ser cuidadosamente planejado para que a  
  probabilidade de as crianças estarem em casa seja alta (p. ex., intervalos nas  
  escolas, à noite). A comunidade deve ser sensibilizada com bastante antecedência  
  antes do início da pesquisa 

 2. A equipe deve coletar dados demográficos e amostras de sangue de todas as  
  crianças com idade entre 6 e 7 anos em todos os domicílios selecionados.  
  Recomenda-se coletar amostras de sangue nos tubos de coleta para teste  
  diagnóstico em laboratório ou em outro ambiente controlado. Isso reduz o tempo  
  entre a coleta das amostras entre os domicílios e diminui o risco de erro de leitura.
 3. Deve-se tomar as providências necessárias para que todas as pessoas com  
  resultados positivos, segundo os testes diagnósticos, sejam tratadas.
 4. Repetir todos os passos em cada setor selecionado (se necessário) para satisfazer o  
  tamanho de amostra visado.
 5. Mesmo que o número de casos positivos exceda o limite de corte, a equipe  
  do levantamento deve continuar a coletar informações de todos aqueles incluídos  
  na amostra.

Figura 46. Sugestão de providências para uma pesquisa com base nos domicílios da comunidade

  lista A  
1   8
3  10
4  12
6  15

1 Passo: Numerar os domicílios. Os domicílios podem ser numerados e selecionados antes de as 
amostras serem coletadas.
2 Passo: Visitar os domicílios constantes nas listas A ou B. A seleção continua até que o próximo 
número da lista seja maior que o número total de domicílios no setor censitário
3 Passo: Testar todas as crianças com idade entre 6 e 7 anos nos domicílios selecionados. Caso 
não haja crianças com idade entre 6 e 7 anos no domicílio selecionado, a equipe avança para o 
próximo domicílio da lista.].

1 2 3
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Manejo e análise dos dados  (slide 16)

Todos os dados demográficos, de amostras, de testes e de resultados devem ser 
coletados e registrados em um sistema de gerenciamento de dados adequado.

Os limites críticos de corte são usados para determinar se o nível de infecção foi 
reduzido para um nível tal em que a transmissão provavelmente não é mais sustentável. 
Os resultados da TAS contribuem para a decisão de dar ou não continuidade ao TC.

Caso tenha-se usado dados de censo, a prevalência geral da infecção será 
calculada para orientar a avaliação da transmissão.

Pendência (Não-adesão) (slide 17)

A taxa máxima de pendência aceitável é de 15%. No mínimo uma tentativa 
deve ser feita de revisitar as escolas ou os domicílios para encontrar as crianças que não 
participaram da pesquisa. Na amostragem em conglomerados, caso o acompanhamento 
ainda produza amostras de tamanho inferior ao necessário, pode-se adicionar outros 
conglomerados que podem ser selecionados antes do início da pesquisa com o uso do 
programa delineador de amostragem. Esses conglomerados devem ser usados apenas 
após ficar claro que não será possível alcançar o tamanho necessário da amostra.

Lembrete: O tamanho da amostra inclui apenas crianças para as quais há 
resultados de testes disponíveis; não se incluem aqui os ausentes, as recusas ou crianças 
com testes cujos resultados sejam inválidos.

Exercício de simulação (slide 18)

Durante essa simulação, você está incumbido(a) de fazer uma montagem 
simulada para realizar uma pesquisa de campo levando em consideração:

	 •	 o	número	de	funcionários	necessários	para	realizar	as	atividades
	 •	 os	passos	a	serem	dados	quando	da	chegada	à	escola	ou	domicílio
	 •	 os	passos	a	serem	dados		para	montar	a	estação	de	coleta	de	sangue	na	escola	ou	 
  no domicílio
	 •	 como	administrar	a	seleção	de	crianças	(se	necessário)
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Anexos

 1. Requisitos para conduzir uma Pesquisa para Avaliação da Transmissão (TAS)   
  incluem:

  a. No mínimo_________ rondas de intervenção com tratamentos coletivos (TC)
  b. Cobertura de tratamento de no mínimo _____% durante cada ronda de TC.
  c. Sítio sentinela: ______% de prevalência de microfi lária ou ___________% de 
   prevalência de antigenemia
  d. Amostragem aleatória: ______% de prevalência de microfi lária ou ________% 
   de prevalência de antigenemia

 2. Uma TAS deve ser conduzida ao menos _______ meses após a ronda mais recente  
  e efetiva de TC.

 3. Verdadeiro ou falso:

  a. Uma unidade de avaliação (EU) deve ser equivalente à unidade de execução  
   (IU) da TC. ______________
  b. A população total de uma EU não deve ser superior a 2 milhões de habitantes  
   ______________
 
 4. O teste diagnóstico usado para TAS em áreas endêmicas para

Anexo 1. Teste a ser preenchido pelos 
participantes antes e após o treinamento
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  a. W. bancrofti  é_______________
  b. Brugia spp. é ________________

 5. Qual o grupo etário alvo para uma TAS e qual a lógica para selecionar esse grupo  
	 	 etário?	
  _________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________ 
  ________________________

 6. O percentual líquido de matrícula nas escolas primárias deve ser de no mínimo  
  _____% para que uma TAS seja efetuada nas escolas.

 7. Identifique o tipo de estratégia de amostragem para:

  a. selecionar crianças para teste em todas as escolas de acordo com o setor   
   censitário de uma EU em intervalos fixos:  amostragem______________
  b. inicialmente, selecionar conglomerados aleatoriamente (escolas do setor   
   censitário) e, então,  selecionar crianças para testar apenas nos conglomerados  
   selecionados: amostragem 
  c. Não é necessário fazer amostragens. Teste todas as crianças na faixa etária   
   alvo: 
  
 8. Verdadeiro ou falso: A escolha da estratégia de amostragem depende da população 
  total da faixa etária visada e do número total de conglomerados na EU.  
  _______

 9.  Em uma TAS, o nível de prevalência de infecção abaixo do qual transmissão 
  provavelmente não mais é sustentável, mesmo na ausência de TC, é denominado  
  _____________________
 
 10. O Programa Delineador de Amostragens gerou a seguinte lista de números  
  aleatórios para conglomerados: 2, 6, 8, 9 e 10. Faça um círculo em torno das  
  escolas da lista a serem visitadas, ordenadas segundo a proximidade geográfica..

   1. Austin Elementary
   2. Dunwoody Elementary
   3. Henderson Mill Elementary
   4. Oakcliff Elementary
   5. Jolly Elementary
   6. Columbia Elementary
   7. Ashford Park Elementary
   8. Dresden Elementary
   9. Stone Mill Elementary
   10. Snapfinger Elementary

 11. O programa delineador de amostragem calculou um intervalo de amostragem  
  igual a 1.19 e gerou a lista A: 1, 2, 4, 5, 6, 7. Faça um círculo em torno das crianças  
  que devem ser testadas nesse bloco.
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 12. Para obter as taxas de matrícula nas escolas primárias para uma TAS, muitas vezes  
  é necessário contactar o Ministério _______________________________

 13. A taxa mais alta de pendência para uma TAS é de  ___%.
 1 2 3 4 5 6 7

 14. Caso o número de resultados positivos fique abaixo do limite estabelecido, a 
recomendação é ______________________________________ na EU.

 15. 15. Caso o número de resultados positivos fique acima do limite estabelecido, a 
recomendação é  _______________________________________ na EU. 

	 16.	16.	Quais	as	recomendações	atuais	da	OMS	para	vigilância	pós-TC?
  _________________________________________________________________ 
  _________________________________________________________________ 
  ________________________________

 17. Verdadeiro ou falso: Cada EU pode enviar um dossiê de verificação da interrupção 
  da transmissão da filariose linfática. ______



70 TreinamenTo em moniToramenTo e avaliação epidemiológica
da intervenção com tratamentos coletivos para eliminação da filariose linfática

Anexo 2. Mudanças nas edições do Manual de 
Monitoramento e avaliação epidemiológica da 
intervenção com tratamentos coletivos — Um 
manual para programas nacionais de elimi-
nação entre 2005 e 2011 

Table A.4.2 Table of random numbers

 Item 2005 2011

 Número de sítios sentinela   Dois locais cada por IU com No mínimo um sítio por IU com  populações 
 e de amostragem aleatória populações de < 500 pessoas cada com menos de 500 habitantes (para 
   coletar no mínimo 300 amostras em cada 
   um)

 Ocasião de coleta dos dados nos Inquérito basal Inquérito basal 
 sítios sentinela e de amostragem Antes da terceira TC Antes da quarta ronda TC  
aleatória  (opcional)
  Antes da quinta TC Antes da sexta ronda TC (em todo caso, é  
   provável que seja aplicada uma sexta  
   ronda)

 Mensuração das manifestações  Incluído na seção sobre sítios sentinela Excluído 
 clínicas

 Área geográfica para uma  Unidade de implementação (IU) Unidade de Avaliação (EU) 
 pesquisa de avaliação da 
 transmissão (TAS) 

 Outros critérios para a  Prevalência da Mf é < 1% nos sítios  Prevalência da Mf é < 1% nos sítios 
 implementação de uma TAS sentinela e de amostragem aleatória  sentinela e de amostragem aleatória após uma 
  antes da quinta ronda TC. quinta ronda TC, com <65% de cobertura 
  Em áreas onde Wuchereria bancrofti é  da população total em cada TC 
  endêmica, nenhuma criança com idade  
  entre 2–4 anos apresenta resultados  
  positivo para Ag nos sítios sentinela  
  e de amostragem aleatória.
  Prevalência da Mf é < 1% e nenhuma  
  criança com idade entre 2-4 anos  
  apresentou teste positivo para Ag em 5–10  
  sítios adicionais de amostragem aleatória.
  Nenhum teste positivo para Ag em  
  pesquisa LQAS por conglomerados com  
  base na comunidade, de 300 crianças com  
  idades entre 2–4 anos em áreas de alto risco.
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 Desenho da pesquisa Pesquisa de amostragem LQAS Se a taxa de matrícula nas escolas primárias  
  envolvendo 3 mil novos alunos na IU for ≥ 75%, usar análise por conglomerados ou  
   análise sistemática com LQAS nas escolas.
   Se a taxa de matrícula nas escolas primárias  
   for < 75%, usar análise por conglomerados ou 
   análise sistemática com LQAS nas   
   comunidades.
 Grupo alvo Novos alunos (presume-se que sejam Para pesquisas em escolas, crianças das 1as e  
  crianças com 6 anos de idade) 2as séries do primário
   Para pesquisas nas comunidades, crianças  
   com idade de 6-7 anos

 Testes diagnósticos TIC TIC em áreas onde o W. bancrofti é endêmica
   Teste Brugia RapidTM nas áreas onde Brugia  
   spp. é endêmica

 Critério para determinar o limite Nenhum teste positivo para Ag Em áreas onde o W. bancrofti é endêmico,  
 de corte  <2% Ag onde Anopheles ou Culex é o   
   principal vetor1.
   Em áreas onde o W. bancrofti é endêmico,  
   <1% Ag onde o Aedes é o principal vetor2. 
   Em áreas onde os Brugia ssp. são endêmicas,  
   <2% Ab
   Em áreas onde W. bancrofti e Brugia spp. são  
   co-endêmicas, avaliar os resultados de Ab e  
   Ag separadamente em relação a seus limites  
   de corte.
 Vigilância pós-TC Teste para Ag em amostras de 3 mil   Uma TAS realizada após aproximadamente  
  crianças de 5 anos após a finalização 2–3 anos e 5–6 anos após a pesquisa original.
  dos TCs Iniciar vigilância contínua o quanto antes.

Ab, anticorpo; Ag, antigenemia, EU, unidade de avaliação; TIC, teste imunocromatográfico; IU, unidade de implementação; LQAS, amostragem para assegurar a qualidade de 
lote (Lot quality assurance sampling (LQAS); TC, intervenção com tratamentos coletivos; Mf, Microfilaraemia; TAS, pesquisa de avaliação da transmissão..
1 Em áreas endêmicas para W. bancrofti, a prevalência da antigenemia é sempre superior à da microfilaremia; portanto, a meta de prevalência < 2% para antigenemia é usada  
 como um substitutivo conservador para uma prevalência de microfilaraemia  < 1%.
2  Em áreas endêmicas para W. bancrofti, a prevalência da antigenemia é sempre superior à da microfilaremia; portanto, a meta de prevalência < 1% para antigenemia é usada  
 como um substitutivo conservador para uma prevalência de microfilaraemia  < 0,5%.
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Anexo 3. Formulário da OMS para 
elegibilidade e notificação de TAS

Estrutura do formulário (folhas de dados):
APRESENTAÇÃO

ELEGIBILIDADE

DESENHO DAS PESQUISAS

RESULTADOS

País e dados da EU

Burkina Faso
2013

Defra-Lena-KV
3

430,647                                     
6,000                                         

W. bancrofti
Anopheles
Pare TC

Escritório da OMS no país
Escritório regional da OMS
Sede da OMS

Formulário de elegibilidade e relatório da TAS
O objetivo desse modelo é dar aos programas nacionais de eliminação da filariose linfática e aos gerentes de dados
dos programas uma ferramenta padronizada para resumir de forma sistematizada a elegibilidade de uma Unidade de
Avaliação (EU), para uma Pesquisa para Avaliação da Transmissão (TAS), o desenho da pesquisa e os resultados.
É solicitado aos programas nacionais que preencham as folhas de trabalho sobre elegibilidade e desenho da pesquisa e
que as enviem à Organização Mundial da Saúde (OMS) antes que a pesquisa seja implantada, para que os dados
possam ser revisados do ponto de vista técnico e para que seja obtido o apoio necessário. Da mesma forma, pede-se
também que os programas preencham e enviem para a OMS a folha de trabalho contendo os resultados após a
implementação. Os formulários podem ser enviados em qualquer época do ano.

Instruções para entrada dos dados

Esta folha de trabalho contém guias para preenchimento dos formulários para as EUs 
nas quais a pesquisa foi planejada ou implantada, e para fornecer informações sobre 
a EU e o país.

Esta folha de trabalho resume os resultados da pesquisa realizada pela EU, inclusive 
o número de crianças pesquisadas, número de casos positivos, a taxa de abstenção, 
o cronograma real e os recursos usados.

Esta folha de trabalho contém informações sobre os critérios de elegibilidade de uma 
EU, tais como o histórico da cobertura de uso de Tratamentos Coletivos (TCs) e dos 
resultados das pesquisas nos sítios-sentinela e de levantamento aleatório.
As folhas de trabalho contêm informações sobre o desenho da pesquisa que está 
sendo planejada, tais como Marco de Amostragem, locais da pesquisa, ferramentas 
diagnósticas a serem usadas, tamanho da amostra, limite de corte, cronograma de 
realização e os recursos necessários.

Ano dos dados informados

A maioria das células das folhas de trabalho incluem fórmulas que calculam os valores automaticamente.

Branco: célula desprotegida. Digite o valor do indicador requisitado.
Favor digitar os dados nas células segundo a cor código:

Azul - célula protegida e inclui fórmula. Não é necessário introduzir dados.

Cor laranja - a célula é desprotegida e inclui um menu suspenso. Favor selecionar o 
valor encontrado na lista.

PAÍS

Amarelo - a célula é protegida e inclui o nome do indicador. Não é necessário 
introduzir dados.

Objetivo da TAS 

pctdata@who.int

Vetor predominante na EU

Nome da EU
Número de Unidades de Execução (IU) na EU
Total da população da EU
Área total da EU (km2)
Espécie de parasita na EU

Favor enviar esse formulário para:

A última versão do Formulário de elegibilidade e relatório da TAS pode ser baixado no formato Excel (.xls) de: 
http://www.who.int/lymphatic_filariasis/resources/TAS_training_materials/en/index.html
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Elegibilidade

Nome do país Burkina Faso
Ano dos dados informados 2013
Nome da EU Defra-Lena-KV
Número de Unidades de Execução (IU) na EU 3
População total 430,647
Área total  (km2) 6,000
Espécies parasitas W. bancrofti
Vetor predominante Anopheles
Objetivo da pesquisa Pare TC

Número de rondas de TC com cobertura efetiva 7
Ano da primeira ronda TC efetiva 2005
Ano da mais recente ronda TC efetiva 2009

Data dos TCs (MM/AAAA)
Nome da unidade de execução: Tipo de cobertura População total População tratada Cobertura (%)Tipo de cobertura População total População tratada Cobertura (%)
distrito A reportada 500,000 400,000 80% reportada 500,000 400,000 80%
distrito B pesquisada 500,000 330,000 66% reportada 500,000 330,000 66%
distrito C pesquisada 500,000 350,000 70% pesquisada 500,000 350,000 70%

Total 1,500,000 1,080,000 72% 1,500,000 1,080,000 72%

Nome da unidade de execução Nome do local Tipo de local
Data do 

levantamento 
(MM/AAAA)

Tipo de teste Faixa etária
Número de 

pessoas 
examinadas

Número de testes 
positivos % de positivos

distrito A aldeia 1 sentinelas 05/3003 Mf
distrito B aldeia 2 amostragem aleatoria 05/3003 Mf
distrito C aldeia 3 amostragem aleatoria 05/3003 TIC

Nome da unidade de execução Nome do local Tipo de local
Data do 

levantamento 
(MM/AAAA)

Tipo de teste Faixa etária
Número de 

pessoas 
examinadas

Número de testes 
positivos % de positivos

distrito A aldeia 1 sentinelas 05/3003 Mf
distrito B aldeia 2 amostragem aleatoria 05/3003 Mf
distrito C aldeia 3 amostragem aleatoria 05/3003 TIC

Nome da unidade de execução Nome do local Tipo de local
Data do 

levantamento 
(MM/AAAA)

Tipo de teste Faixa etária
Número de 

pessoas 
examinadas

Número de testes 
positivos % de positivos

distrito A aldeia 1 sentinelas 05/3003 Mf
distrito B aldeia 2 amostragem aleatoria 05/3003 Mf
distrito C aldeia 3 amostragem aleatoria 05/3003 TIC

Informação sobre a EU

História da AMM na EU

Cobertura de TCs na EU (dados de todas as unidades de execução da UA)

Levantamento de referência (dados para todos os sítios-sentinela e sítios de levantamentos aleatórios na EU)

Levantamento de médio-prazo (dados para todos os sítios-sentinela e sítios de levantamentos aleatórios na EU)

Levantamento mais recente de acompanhamento (dados para todos os sítios-sentinela e sítios de levantamentos aleatórios na EU)

MM/AAAA MM/AAAA

Elegibilidade

Nome do país Burkina Faso
Ano dos dados informados 2013
Nome da EU Defra-Lena-KV
Número de Unidades de Execução (IU) na EU 3
População total 430,647
Área total  (km2) 6,000
Espécies parasitas W. bancrofti
Vetor predominante Anopheles
Objetivo da pesquisa Pare TC

Número de rondas de TC com cobertura efetiva 7
Ano da primeira ronda TC efetiva 2005
Ano da mais recente ronda TC efetiva 2009

Data dos TCs (MM/AAAA)
Nome da unidade de execução: Tipo de cobertura População total População tratada Cobertura (%)Tipo de cobertura População total População tratada Cobertura (%)
distrito A reportada 500,000 400,000 80% reportada 500,000 400,000 80%
distrito B pesquisada 500,000 330,000 66% reportada 500,000 330,000 66%
distrito C pesquisada 500,000 350,000 70% pesquisada 500,000 350,000 70%

Total 1,500,000 1,080,000 72% 1,500,000 1,080,000 72%

Nome da unidade de execução Nome do local Tipo de local
Data do 

levantamento 
(MM/AAAA)

Tipo de teste Faixa etária
Número de 

pessoas 
examinadas

Número de testes 
positivos % de positivos

distrito A aldeia 1 sentinelas 05/3003 Mf
distrito B aldeia 2 amostragem aleatoria 05/3003 Mf
distrito C aldeia 3 amostragem aleatoria 05/3003 TIC

Nome da unidade de execução Nome do local Tipo de local
Data do 

levantamento 
(MM/AAAA)

Tipo de teste Faixa etária
Número de 

pessoas 
examinadas

Número de testes 
positivos % de positivos

distrito A aldeia 1 sentinelas 05/3003 Mf
distrito B aldeia 2 amostragem aleatoria 05/3003 Mf
distrito C aldeia 3 amostragem aleatoria 05/3003 TIC

Nome da unidade de execução Nome do local Tipo de local
Data do 

levantamento 
(MM/AAAA)

Tipo de teste Faixa etária
Número de 

pessoas 
examinadas

Número de testes 
positivos % de positivos

distrito A aldeia 1 sentinelas 05/3003 Mf
distrito B aldeia 2 amostragem aleatoria 05/3003 Mf
distrito C aldeia 3 amostragem aleatoria 05/3003 TIC

Informação sobre a EU

História da AMM na EU

Cobertura de TCs na EU (dados de todas as unidades de execução da UA)

Levantamento de referência (dados para todos os sítios-sentinela e sítios de levantamentos aleatórios na EU)

Levantamento de médio-prazo (dados para todos os sítios-sentinela e sítios de levantamentos aleatórios na EU)

Levantamento mais recente de acompanhamento (dados para todos os sítios-sentinela e sítios de levantamentos aleatórios na EU)

MM/AAAA MM/AAAA
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Desenho da pesquisa 

Nome do país Burkina Faso
Ano dos dados informados 2013
Nome da EU Defra-Lena-KV
Número de Unidades de Execução (IU) na EU 3
População total 430647
Área total (km2) 6000
Espécies parasitas W. bancrofti
Vetor predominante Anopheles
Objetivo da Pesquisa de Avaliação da Transmissão Pare TC

Taxa líquida de matrícula nas escolas (%) 95%
Local da pesquisa escola
[Selecionar o local do levantamento] 1-3
[Selecionar o local do levantamento] 2,547
[Selecionar o local do levantamento] 26

Tipo de pesquisa sistemática
Testes diagnósticos TIC
Lista das escolas ou dos setores alvo
Tamanho da amostra alvo
Valor crítico do ponto de corte
Taxa estimada de pendência
Intervalo amostral

Mês e ano visados para o início
Estimativa do número de dias necessários 
Custo orçado
Fontes de verbas
Número de testes TIC ou Brugia Rapid

Informação sobre a EU

Marco de amostragem

Cronograma e recursos estimados

Desenho (do Programa Delineador de Amostragens)
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Resultados

Burkina Faso
2013

Defra-Lena-KV
3

430647
6000

W. bancrofti
Anopheles

Pare TC

escola
sistemática

TIC

Positivos
Negativos
Total testado
Ausências (%)
Recusas ou não consentimentos (%)
Impossibilidade de realizar o teste diagnóstico (%)
Total (%)

Fontes de recursos
Número de testes TIC ou Brugia Rapid usados

Taxa estimada de pendência
Intervalo amostral

Cronograma e recursos reais
Mês e ano em que as atividades foram iniciadas
Número de dias necessários para a pesquisa

Taxa real de 
pendência (%)

Decisão sobre ponto de corte crítico

Testes diagnósticos
Lista das escolas ou dos setores alvo
Tamanho da amostra alvo
Valor crítico do ponto de corte

Custo real

Informação sobre a EU
Nome do país

Tamanho da 
amostra realmente 
testada 

Lista das escolas ou dos setores alvo de fato pesquisados
Resultados

Vetor predominante
Objetivo da Pesquisa de Avaliação da Transmissão

Desenho (do Programa Delineador de Amostragens)
Local da pesquisa

Ano dos dados informados
Nome da EU
Número de Unidades de Execução (IU) na EU

Área total (km2)
Espécies parasitas

População total

Tipo de pesquisa

Resultados

Burkina Faso
2013

Defra-Lena-KV
3

430647
6000

W. bancrofti
Anopheles

Pare TC

escola
sistemática

TIC

Positivos
Negativos
Total testado
Ausências (%)
Recusas ou não consentimentos (%)
Impossibilidade de realizar o teste diagnóstico (%)
Total (%)

Fontes de recursos
Número de testes TIC ou Brugia Rapid usados

Taxa estimada de pendência
Intervalo amostral

Cronograma e recursos reais
Mês e ano em que as atividades foram iniciadas
Número de dias necessários para a pesquisa

Taxa real de 
pendência (%)

Decisão sobre ponto de corte crítico

Testes diagnósticos
Lista das escolas ou dos setores alvo
Tamanho da amostra alvo
Valor crítico do ponto de corte

Custo real

Informação sobre a EU
Nome do país

Tamanho da 
amostra realmente 
testada 

Lista das escolas ou dos setores alvo de fato pesquisados
Resultados

Vetor predominante
Objetivo da Pesquisa de Avaliação da Transmissão

Desenho (do Programa Delineador de Amostragens)
Local da pesquisa

Ano dos dados informados
Nome da EU
Número de Unidades de Execução (IU) na EU

Área total (km2)
Espécies parasitas

População total

Tipo de pesquisa
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Anexo 4. Algoritmo para escolher o desenho 
da TAS em áreas onde Anopheles ou Culex 
é o principal vetor (acima) e onde o Aedes é o 
principal vetor (abaixo)

EU: unidade de avaliação; SC : setor censitário

Taxa líquida de 
matrícula nas 
escolas ≥75%

Quantas 
crianças estão 

na 1ª e 2ª séries 
das escolas 

primárias no 
SC?

Quantas 
crianças com 

idade entre 6 e 
7 anos vivem 

no	SC?

Testar todas as 
crianças das 

1ªs e 2ªs séries 
primárias 

Amostragem 
sistemática das 
crianças das 1ªs 
e 2ªs séries nas 

escolas

Testar todas as 
crianças com 
idade de 6 e 7 

anos 

Amostragem 
sistemática das 
crianças com 
idade de 6 e 7 

anos 

Há um mínimo 
de 40 escolas com 
crianças na 1ª e 2ª 
séries	do	primário?	

Há um mínimo 40 SC 
(Setores	Censitários)?	

O desenho por 
conglomerados é 
mais factível do 

que a amostragem 
sistemática, em 
termos	de	custo?

Um desenho por 
conglomerados é 
mais factível do 

que a amostragem 
sistemática, em 
termos	de	custo?

Pesquisa por 
conglomerados de 

crianças nas 1ªs e 2ªs 
séries primárias

Amostragem 
sistemática das 

crianças na 1ª e 2ª 
séries do primário

Pesquisa em 
conglomerados de 

crianças de 6 e 7 anos

Amostragem 
sistemática de 

crianças de 6 e 7 anos

ESCoLA

ComUNIdAdE  

SIm

NÃo

SIm

NÃo

NÃo

NÃo

SIm

NÃo

≥ 1800

< 1000

1000–1799

≥ 1800

< 1000

1000–1799

SIm

SIm

Taxa líquida de 
matrícula nas 
escolas ≥75%

Quantas 
crianças estão 

na 1ª e 2ª séries 
das escolas 

primárias no 
SC?

Quantas 
crianças com 

idade entre 6 e 
7 anos vivem 

no	SC?

Testar todas as 
crianças das 

1ªs e 2ªs séries 
primárias 

Amostragem 
sistemática das 

crianças das 
1ªs e 2ªs séries 

nas escolas

Testar todas as 
crianças com 
idade de 6 e 7 

anos 

Amostragem 
sistemática das 
crianças com 
idade de 6 e 7 

anos 

Há um mínimo 
de 40 escolas com 
crianças na 1ª e 2ª 
séries	do	primário?	

Há um mínimo 40 SC 
(Setores	Censitários)?	

O desenho por 
conglomerados é 
mais factível do 

que a amostragem 
sistemática, em 
termos	de	custo?

Um desenho por 
conglomerados é 
mais factível do 

que a amostragem 
sistemática, em 
termos	de	custo?

Pesquisa por 
conglomerados de 

crianças nas 1ªs e 2ªs 
séries primárias

Amostragem 
sistemática das 

crianças na 1ª e 2ª 
séries do primário

Pesquisa em 
conglomerados de 

crianças de 6 e 7 anos

Amostragem 
sistemática de 

crianças de 6 e 7 anos

ESCoLA

ComUNIdAdE 

SIm

NÃo

oUI

NÃo

NÃo

NÃo

SIm

NÃo

≥ 1000

< 400

400–999

≥ 1000

< 400

400–999

SIm

oUI
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Usado para detectar a prevalência e a densidade de microfilárias no sangue.

Procedimento do teste

 1. Limpe a lâmina com álcool para remover fibras e resíduos de óleo, e etiquete a  
  lâmina adequadamente.

 2. Faça a punção do dedo conforme descreve o procedimento operacional padrão  
  para coleta de sangue.
 3. Colete 60 μl de sangue em um tubo de coleta ou em um tubo capilar calibrado.

 4. Usando uma micropipeta ou tubo capilar, disponha três tiras de sangue em   
  paralelo (20 µl cada) ao longo do comprimento da lâmina

 5. Seque a película de sangue completamente por 24 - 72 horas.

 6. Posicione as lâminas cuidadosamente nas raques para coloração. Faça a 
  desemoglobinização do esfregaço por aproximadamente 5 minutos em água   
  corrente, água destilada ou solução salina normal.

Anexo 5. Procedimento para testar 
esfregaços de sangue

	 	 •	 A	desemoglobinização	é	necessária	para	clarear	as	células	vermelhas	para	 
   que as microfilárias possam ser visualizadas mais facilmente. Esse processo é  
   concluído quando o esfregaço adquire um tom de coloração cinza- 
   esbranquiçado opaco. Cuidado neste momento, uma vez que o esfregaço é  
   frágil, e uma lavagem agressiva ou uma agitação mais vigorosa pode descolar o  
   esfregaço da lâmina. Apesar de a fixação com metanol não ser absolutamente  
   necessária, esta etapa produz uma melhor coloração das microfilárias.

 7. Seque as lâminas naturalmente, mantendo-as nos suportes para coloração.

 8. Fixe em metanol por 3 a 5 minutos.

 9.  Use coloração de Giemsa. A regra geral é que a coloração deve durar tanto quanto  
  o tempo de diluição da tintura. Use rotineiramente uma diluição de 1:50  
  de Giemsa e fixe por 50 minutos. Se os núcleos das células brancas forem corados  
  adequadamente, as microfilárias também deverão estar adequadamente coradas.  
  O pH da solução de coloração não é um elemento crítico para possibilitar que  
  esfregaços corados com Giemsa sejam examinados para microfilárias (diferente  
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  do que ocorre com os submetidos para análises e identificação de parasitas   
  causadores da malária). A coloração geral do esfregaço pode variar de rosa a   
  roxo ou azul, dependendo do pH, porém as microfilárias serão coradas   
  adequadamente, independente da cor.

 9. Secar ao ar.

 10. Examinar a preparação sob um microscópio. Primeiro, use a objetiva de 10  
  aumentos (10x) para localizar as microfilárias; em seguida, identifique as espécies  
  filariais com a objetiva de 40x e 100x.

 

Interpretação dos resultados

 Caso estejam presentes e se adequadamente coradas, as microfilárias podem ser 
visualizadas na lâmina com o auxílio de um microscópio (Figura 3). Fique atento(a) para 
identificar adequadamente a espécie filarial com base nas características morfológicas. 
Imagens para a identificação correta das espécies filariais podem ser adquiridas junto à 
OMS.
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Havendo recursos, os gerentes de programa podem optar por dar 
acompanhamento aos casos positivos. Os testes diagnósticos disponíveis para a 
confirmação dos testes positivos incluem:

As gotas de sangue seco em papel filtro podem ser usadas como alternativas às 
amostras de soro para a testagem diagnóstica. Essas são mais fáceis de coletar, armazenar 
e despachar, podendo ser usadas para a detecção de microfilárias (PCR), antígenos filariais 
(ELISA) e anticorpos filariais (ELISA). 

Anexo 6. Procedimentos para testagem 
confirmatória

diretrizes básicas

Para evitar que uma amostra contamine a outra, as gotas de sangue devem ser coletadas 
em um local centralizado onde estas possam secar completamente antes de serem 
armazenadas. Se as gotas de sangue serão usadas para detectar DNA filarial (PCR), deve-
se considerar a periodicidade das microfilárias antes de coletar a amostra de sangue.

Procedimento do teste

 1. Rotule o disco de filtro adequadamente.
 2. Ao usar papel filtro TropBio, tocar a gotícula de sangue, resultante da punção, em  
  todas as seis abas (orelhas) do disco de papel. Outra opção é tocar um pedaço  
  do papel-filtro (p. ex., Whatman) no dedo para coletar o sangue. Essa técnica  
  pode ser aplicada usando-se 10 μl de sangue coletados com o auxílio de uma  
  micropipeta e adicionando o volume mensurado em cada aba (orelha) ou  
  adicionando 100 μl a um pedaço de papel filtro. 
 3. Permita que o filtro de papel seque completamente à temperatura ambiente por no  
  mínimo duas horas; o ideal é que a secagem ocorra de um dia para o outro.
 4. Uma vez que o papel-filtro tenha secado completamente, coloque-o em um  
  pequeno saco plástico e mantenha-o o mais seco possível.

 meta Teste Espécime onde os testes podem ser  
    executados

 Microfilárias Esfregaços de sangue, Sangue total, gotas de sangue dessecadas em papel Localmente ou laboratório de  
  PCR filtro referência

 Antígeno filarial Og4C3 ELISA Soro ou plasma, dessecado em papel filtro  Laboratório de referência

 Anticorpo antifilarial ELISA Soro ou plasma, gotas de sangue dessecadas Laboratório de referência 
   em papel filtro
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Armazenagem

 Para armazenar por um período curto (até uma semana): Conserver à 4 °C.
 Para armazenar por períodos mais longos:
	 •	 Coloque	grupos	de	50	discos	(cada	um	em	seu	plástico	individual)	em	sacos	 
  plásticos maiores.
	 •	 Um	dessecador	com	sílica	em	gel	pode	ser	colocado	no	plástico	maior.	Certifique- 
  se de que os plásticos menores que contêm os filtros sejam selados completamente  
  para que não entrem em contato com o dessecante.
	 •	 Armazenar	a	-20°C.
	 •	 Discos	secos	embalados	e	armazenados	desta	forma	podem	ser	transportados	 
  com segurança ao laboratório executor dos testes, por até uma semana sob  
  temperatura ambiente normal.

Disque papier-filtre TropBio Papier-filtre Whatman



81ANEXOS

Anexo 8. Modelo de cronograma
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Anexo 9. Lista de verificação para o 
planejamento e a implementação de uma 
pesquisa de avaliação da transmissão

Tarefa                                                                     Pessoal possivelmente responsável  módulo relevante 
   Prog.  Prog. 
   Nacional  Regional

Planning

1. definir Eu  
 Completar as folhas de trabalho ‘INTRO’ e ‘ELIGIBILIDADE’ do Formulário    2 e 3

 de elegibilidade e notificação de TAS √ 
 Elaborar o desenho da pesquisa √  

 Enviar o Formulário de elegibilidade e notificação de TAS via OMS para o GRRP √
  
2. desenho da pesquisa   

 Determinar a taxa líquida de matrícula nas escolas primárias da EU √   4 e 8

 Pesquisa em escolas (taxa líquida de matrículas em escolas primárias ≥ 75%)   
 Determinar as séries com a maioria de crianças com idade entre 6–7 anos √ 
 Obter estimativa da taxa de matrícula nas séries selecionadas junto ao Ministério da Educação √ 
 Estimar a taxa de pendência da EU  √ 
 Obter a lista de todas as escolas primárias na EU, e organizá-las segundo a proximidade geográfica √ 
 Usar o programa delineador de amostragens para randomizar os locais de pesquisa e  

 determinar o desenho da pesquisa, o tamanho da amostra alvo e o limite de corte √  
 Determinar a taxa real de matrículas nas séries selecionadas nas escolas e fazer ajustes ao 

 desenho da pesquisa se necessário  √
  
Pesquisa na comunidade (taxa líquida de matrículas em escolas primárias < 75%)   

 Definir a unidade administrativa (recomenda-se os setores censitários) √  
 Obter o número estimado de crianças com idades entre 6–7-anos nos setores censitários √  
 Estimar a taxa de pendência da EU √  
 Obter a lista de todos os setores censitários da EU, e organizá-los segundo a proximidade geográfica √ 
 UUsar o programa delineador de amostragens para determinar os locais da pesquisa,  

 determinar o desenho da pesquisa, o tamanho da amostra alvo e o limite de corte √
 Fazer a revisão da estimativa de crianças com idade entre 6-7 anos, junto às autoridades,  

 nos setores censitários selecionados, e introduzir ajustes ao desenho da pesquisa se necessário √
  
3. Administração    9

 Preparar um orçamento √   
 Preparar um cronograma √  
 Obter a autorização ética para realizar a pesquisa, se necessário √

  
4.  Materiais      9

 Obter os testes diagnósticos √  
 Desembaraçar os testes diagnósticos junto à alfândega  √
 Obter e organizar os materiais de consumo √	 	 √  
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Tarefa                                                                          Pessoal possivelmente responsável  módulo relevante 
   Prog.  Prog. 
   Nacional  Regional
 

 Elaborar e imprimir os formulários de Consentimento  √  √ 
 Coordenar junto às escolas para que os formulários de Consentimento Informado sejam distribuídos,  

 se necessário √  √ 
 Elaborar e imprimir formulários de coleta de dados com sistemas claros de identificação, ou  

 preparar formulários eletrônicos √  √ 
 Obter os mapas dos setores censitários (para levantamentos com base na comunidade) √  √

 
5. Preparação para atividades de campo √   9

 Organizar e designar as funções das equipes de servidores de escritório e de campo √  √ 
 Treinar servidores no desenho das pesquisas, nos procedimentos de campo e na realização dos testes  

 diagnósticos √  √ 
 Organizar e gerir as questões de transporte e veículos √  √ 
 Notificar as autoridades nas escolas ou nos setores censitários, sobre a pesquisa a ser realizada √  √

Trabalho de campo (para cada escola ou setor censitário)

1. Antes da amostragem    9
 Orientar e informar as equipes de pesquisa, os funcionários de apoio e as autoridades sobre  

 o desenho da pesquisas  √  √ 
 Certificar-se de que os consentimentos tenham sido adequadamente obtidos. Identificar onde a  

 amostragem pode ser feita na escola (no caso das pesquisas com base nas escolas) √  √ 
 Identificar, na escola, um local onde a amostragem possa ser feita √  √

 
2. Seleção dos participantes    10
 Pesquisa em escolas    

 Reunir todas as crianças elegíveis, com a assistência dos professores e das autoridades da escola √  √ 
 Registrar os números de crianças elegíveis presentes e ausentes no dia da pesquisa  √  √ 
 Escolher, aleatoriamente, uma das duas listas √  √ 
 Dispor todas as crianças elegíveis em fila e selecionar, a partir da lista, aquelas designadas para  

 a pesquisa, se necessário √  √ 
Levantamento nas comunidades   

 Rever a população estimada e os limites do setor censitário junto às autoridades locais  √  √ 
 Planejar uma rota de caminhada que passe em cada um dos domicílios com o auxílio de mapas  

 ou de outros guias √  √ 
 Escolher, aleatoriamente, uma das duas listas √  √ 
 Iniciar o percurso, parando em cada domicílio incluído na lista √  √ 
 Selecionar todas as crianças com idade entre 6 e 7 anos nos domicílios √  √ 
 Registrar o número real de crianças de cada domicílio presentes ou ausentes no dia da pesquisa √  √

 
3. Amostragem    5 e 10

 Designar uma área para coletar dados e sangue √  √ 
 Coletar dados demográficos para cada criança selecionada √  √ 
 Coletar uma amostra de sangue de cada criança (em tubo revestido com EDTA caso o teste deva  

 ser realizado mais tarde, em um local centralizado)  √  √ 
 Conduzir um TIC ou Brugia RapidTM diretamente a campo ou enviar para um local centralizado √  √ 
 Registrar os resultados em um formulário de papel ou em um sistema eletrônico √  √

 
4. Após a coleta das amostras      6 e 10

 Limpar a área de amostragem √  √ 
 Tratar ou providenciar o tratamento dos casos positivos √  √

TAS, pesquisa de avaliação da transmissão; TIC, teste imunocromatográfico; EU, unidade de avaliação.
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Anexo 9. Modelo de orçamento
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Anexo 10. Formulário de coleta de dados 
para levantamentos em escolas 
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Anexo 11.Quadro explicativo para o novo 
teste diagnóstico para detecção de antígeno 
de W. bancrofti

AlereTM

Teste em Tiras para Filariose

Diretrizes básicas

i. Os kits devem ser armazenadas sob temperatura de 2°C a 27°C. As tiras NÃO devem ser congeladas. 
O AlereTM Filariasis Test Strip é estável até a data de vencimento marcada na embalagem--quando 
armazenado dentro das especificações.  Os kits NÃO devem ser utilizados após a data de vencimento.    

ii. Antes de iniciar a pesquisa a campo, testar duas tiras de cada kit com um controle positivo, que pode 
ser obtido junto ao Filariasis Research Reagent Repository Center (www.filariasiscenter.org). NÃO use 
tiras que apresentem resultado negativo em relação ao controle.  

iii. Ao transportar as tiras para uso a campo, não é necessário utilizar recipiente de isopor (isolante 
térmico). Entretanto, evite expor as tiras a temperaturas extremas por longos períodos.

iv. As tiras devem ser lidas sob luz clara e não filtrada.  Linhas muito tênues podem ser de difícil leitura 
quando a iluminação não é adequada. Isso é especialmente importante quando a leitura das tiras for à 
noite.   

Procedimento 
do teste

O AlereTM Filariasis Test Strip é um teste diagnóstico rápido usado para a detecção qualitativa do antígeno 
para Wulchereria bancrofti em amostras de sangue humano coletadas por punção digital. Apesar de o teste 
ser relativamente simples de usar, é necessário submeter os técnicos de laboratório a treinamento adequado 
para reduzir a variabilidade entre observadores e reduzir a leitura errônea das tiras.  

v.1.0 (August 2013)

Confirme que todos os componentes 
do kit atingiram a temperatura 
ambiente (15°C a 37°C) antes de 
iniciar os testes. 

Remova o conteúdo do envólucro de 
alumínio antes de usar. O material do 
envólucro inclui uma tira para teste, 
uma bandeja plástica e uma 
micropipeta de volume fixo (75 µL).

1

A tira deve ser colocada na bandeja 
plástica antes da adição da amostra.  

NOTA: É recomendável firmar a tira na 
bandeja plástica usando uma etiqueta 
adesiva ou uma fita adesiva contendo as 
informações de identificação do paciente.

2

As tiras devem ser manuseadas 
com cuidado e tocadas apenas 
na extremidade sem setas. NÃO 
pressione a almofada de 
colocação da amostra situada na 
extremidade inferior da tira.  

As tiras devem ser identificadas com 
os devidos identificadores do 
paciente. A identificação pode ser 
colocada diretamente sobre as tiras 
(A - método preferencial). Outra 
opção é identificar a bandeja 
plástica (B).   

A

B

3

Colete 75 µL ou faça uma punção no 
dedo segurando a micropipeta em 
posição ligeiramente acima do plano 
horizontal. Ao coletar a amostra, NÃO 
aperte a extremidade da micropipeta que 
contém o bulbo. Outra opção, é medir 75 
µL de sangue anticoagulado com um 
tubo de microcentrífuga usando uma 
micropipeta calibrada. NÃO adicione 
sangue diretamente do dedo na tira. 
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5

Leia o resultado do teste 10 minutos após 
a adição da amostra.

NOTA: Marque o resultado obtido na tira 
(método perferencial) ou na bandeja 

plástica.

4

Adicione a amostra de sangue à metade 
inferior da almofada vagarosamente, 
apertando o bulbo com delicadeza.  

Programe o timer para tocar em 10 
minutos.

NOTA: É útil anotar o momento da 
leitura na bandeja plástica.  

NÃO faça a leitura dos testes caso a 
amostra não tenha fluído por TODO o 

percurso da tira.  

Interpretação dos 
resultados

POSITIVO* POSITIVO (fraco)* NEGATIVO*
Toda e qualquer linha rosada visível na área do teste deve ser

interpretada como resultado positivo.

C 

T

C 

T

C 

T

Linha apenas para 
controle  

*A pontuação das tiras do teste é útil, porém opcional. Negativo, 0: a linha do teste é mais fraca que a linha de controle, 1; linha do teste é igual à 
linha de controle, 2; linha do teste é mais forte que a linha de controle, 3

C = controle

T = teste

INVÁLIDO INVÁLIDO

C 

T

C 

T

Não há o aparecimento de linhas Linha apenas para teste

Uma versão eletrônica desse teste de bancada pode ser encontrada no site : http://www.ntdsupport.org/resources
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Preventive Chemotherapy and Transmission Control (PCT)
Department of Control of Neglected Tropical Diseases (NTD) 
World Health Organization
20, Avenue Appia
1211 Geneva 27, Switzerland

http://www.who,int/neglected_diseases/en

TASTAS
GUIA DO PARTICIPANTE

PROGRAMA MUNDIAL PARA 
ELIMINAÇÃO DA   

FILARIOSE LINFÁTICA 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE

FILARIOSE

LINFÁTICA

TREINAMENTO EM 
MONITORAMENTO E 
AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA 
DA INTERVENÇÃO COM 
TRATAMENTOS COLETIVOS PARA 
ELIMINAÇÃO DA FILARIOSE 
LINFÁTICA

Monitoramento e avaliação efetivos são necessários para atingir a meta da eliminação da FL. Após 
os tratamentos coletivos de acordo com o regime estabelecido pela OMS, os programas devem 
avaliar se as intervenções baixaram a prevalência da infecção a um nível em que a transmissão 
provavelmente não mais é sustentável. O manual descreveu um método novo e padronizado para 
medir a prevalência — a  pesquisa de avaliação da transmissão (TAS) — em que resultados de 
testes diagnósticos de sangue são usados para determinar se as áreas alcançaram um limiar crítico 
de infecção. Os resultados de uma TAS apresentam evidência para decidir se se deve suspender ou 
continuar os tratamentos coletivos.

O manual foi elaborado para treinar funcionários dos programas nacionais, regionais e sub-regionais 
sobre os elementos essenciais de vigilância e monitoração nos programas de eliminação da FL.




