
Perguntas Adicionais

Tracoma

Favor trabalhar junto a seu conselheiro técnico do SightFirst, parceiros dos projetos e profissionais de cuidados com
a visão para fornecerem as informações solicitadas abaixo. Esta informação deverá ser fornecida além das perguntas
relevantes contida na solicitação principal do SightFirst.

Projeto Meio Ambiente
1. Envie o plano nacional para controle e eliminação do tracoma adotado pelo Ministério da Saúde e a pesquisa sobre

o tracoma feita na área em questão. Qual a situação do plano e suas recomendações?

2. Envie uma lista das organizações que estão ativamente engajadas na implementação do SAFE na área do projeto
e outras atividades de controle e eliminação do tracoma no país. Em ambos os casos, favor descrever as funções,
responsabilidades e realizações.

3. Qual o número total de casos de TT em sua área? Qual é a incidência de novos casos?

Planejamento do Projeto – Oferecimento dos Serviços
4. Forneça uma descrição detalhada de como os componentes “A”, “F” e “E” serão abordados, o custo da iniciativa e

planos de vigilância (se apropriado). Forneça um gráfico, ano- a-ano, dos resultados das estratégias-chave que
serão fornecidas através desta iniciativa (cirurgias de triquíase feitas, cirurgiões treinados em triquíase, tratamentos
com azithromycin, etc.).

5. Forneça os objetivos do tratamento e prazos das cirurgias TT. Os pacientes e suas famílias deverão fornecer parte
do custo da cirurgia? Se for o caso, quanto?

6. Descreva em detalhe o plano para cumprir o principal objetivo do tratamento.

7. Que tipo de plano de aconselhamento existe para maximizar os serviços do projeto?

8. Quantas pessoas estarão envolvidas no projeto? Descreva suas qualificações e experiência prévia em
campanhas de TT.

9. Descreva o programa de treinamento para todos os novos cirurgiões de TT, e como os organizadores do projeto
monitorarão e avaliarão o desempenho dos cirurgiões. Como o currículo de treinamento será usado? Qual
organização será responsável pela realização e treinamento, monitoramento e avaliação?

10. Em termos de cirurgiões com experiência prévia, favor fornecer dados sobre o número de cirurgias feitas
anteriormente e o índice de sucesso.
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