
O modelo da Revisão da Eliminação ou Aceleração da Erradicação 
Global (GEAR): 

Estudo de caso sobre a eliminação da oncocercose 
 

Introdução à GEAR 

O  “WHO 2030 NTD Roadmap” (Roteiro das DTN da OMS 2030, disponível em Inglês) tem como 
alvo doze doenças para eliminação ou erradicação (E&E). Para ser bem sucedida nesta próxima 
década, a comunidade de doenças tropicais negligenciadas (DTN) terá de olhar de forma 
proativa e crítica para as experiências passadas (tanto os sucessos como os fracassos), melhorar 
a aprendizagem entre as diferentes doenças e programas e desenvolver ferramentas para 
ajudar a identificar os pontos fracos para construir programas mais fortes. O processo GEAR e 
as ferramentas associadas foram concebidos para facilitar este pensamento crítico e reforçar a 
aprendizagem contínua para apoiar os doze programas de E&E de doenças tropicais 
negligenciadas incluídos no Roteiro da OMS, bem como outros programas de E&E de doenças 
para se manterem no bom caminho para atingir os seus objetivos.  
O processo GEAR foi concebido por uma pequena equipe do Global Institute for Disease 
Elimination (GLIDE) e Bridges to Development (Pontes para o Desenvolvimento).  O trabalho 
começou com o desenvolvimento de um "artigo técnico" que reviu o que funcionou e não 
funcionou para outros esforços de eliminação e erradicação de doenças e identificou sete 
principais riscos para os programas de E&E de doenças. Estes resultados foram analisados e 
apresentados como uma ferramenta potencial para rever e identificar oportunidades para 
reforçar os programas.  Este conceito foi apresentado na Reunião Anual da Coalition for 
Operational Research on NTD (COR-NTD) (Outubro de 2020). Durante esta reunião, a 
oncocercose foi sugerida como a primeira doença a pilotar a avaliação do GEAR.  
 
O processo GEAR fornece um modelo e as ferramentas necessárias para apoiar as equipes a 
solicitar e analisar o feedback de toda a vasta comunidade de partes interessadas envolvidas 
num programa de E&E da doença através de inquéritos, grupos focais e entrevistas. Com a 
ajuda de um grupo de peritos em doenças e de um grupo consultivo independente, os 
resultados do processo de revisão, incluindo a identificação de pontos fortes e riscos para o 
programa alcançar os objetivos de E&E, são partilhados com a comunidade de especialistas na 
doença para levar por diante a melhoria estratégica e o aumento do impacto.  
Em última análise, o objetivo do processo GEAR é melhorar e aumentar a eficiência e eficácia 
dos esforços de eliminação e erradicação da doença através da aplicação de um quadro 
independente de revisão e avaliação.  
 

O Piloto GEAR com Onchocerciasis  

De Junho de 2021 a Maio de 2022, a equipe do projeto concebeu e testou o processo e as 
ferramentas GEAR com a comunidade oncocercose. Durante esse esforço de colaboração, a 
equipe desenvolveu e executou: 

https://www.who.int/publications/i/item/9789240010352
https://glideae.org/
https://glideae.org/
https://bridgestodevelopment.org/
https://hr5093n87s8ysyki3ejec55z-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2022/04/GLIDE_Bridges_EE_Paper.pdf


• um questionário de inquérito abrangendo várias facetas de eliminação de doenças  

• e uma série de protocolos de entrevistas para informadores chave e entrevistas de 
grupos focais;  

• um processo de revisão independente com base num grupo consultivo independente e 
o envolvimento com um grupo representativo de peritos no assunto em várias fases do 
processo  

• uma síntese da aprendizagens iniciais e ferramentas para o processo GEAR para 
utilização em outros esforços de eliminação e erradicação. 

  
O processo GEAR inclui cinco etapas, que são detalhadas no guia do processo GEAR para 
utilização por outros programas de doenças no futuro. 

 
Resultados: 

Seguindo os passos acima referidos, o processo GEAR identificou oportunidades e ações 
associadas para a comunidade de especialistas da oncocercose avançar, apoiando o progresso 
em direção ao objetivo de eliminação.  
O processo GEAR identificou os principais trunfos da comunidade de oncocercose: 

• parceiros dedicados com vasta experiência a partilhar;  

• compreensão comum das lacunas e fraquezas do programa entre as partes 
interessadas;  

• desejo partilhado de construir uma parceria e uma liderança mais fortes;  

• oportunidades/lições para aprender com a heterogeneidade das abordagens do 
programa ao longo dos últimos anos.  

 
Com base nestes pontos fortes do programa, surgiu consenso para uma ação comunitária nas 
seguintes áreas:  



• estabelecimento de uma parceria coordenada a nível global;  

• atualização de uma estratégia para a eliminação da oncocercose; e 

• desenvolver uma agenda de investigação harmonizada.  
 
O piloto GEAR Oncocercose concluiu com uma apresentação dos resultados à comunidade da 
doença a 13 de Junho de 2022. 
 
Para além de partilhar o feedback específico da oncocercose da avaliação GEAR, a equipe 
também partilhou o guia do processo GEAR e as ferramentas desenvolvidas ao longo do 
processo com a comunidade DNT. Estes recursos estão disponíveis para outros programas de 
doenças interessados em reforçar o seu programa de eliminação ou erradicação.  
 
Ferramentas GEAR:  

  
  
Guia do processo GEAR  
- princípios orientadores 
- descrições passo a passo  
- sub-tarefas detalhadas  
- resultados esperados  
- dicas baseadas nas nossas primeiras lições 
aprendidas 

Ligações a recursos  
Exemplos e modelos desenvolvidos durante 
2021-22 com oncocercose disponível para 
adaptação a outras áreas da doença 

  
Próximos passos: 

A equipa explorará oportunidades futuras para partilhar o modelo GEAR e os resultados do 
Piloto de Eliminação da Oncocercose e para ouvir sugestões da comunidade para outros 
programas de doenças que possam querer implementar o processo GEAR. Tal como foi 
discutido com o Grupo Consultivo Independente GEAR, os próximos passos podem também 
incluir o envolvimento com a Força Tarefa Internacional para a Erradicação de Doenças para 
discutir futuras aplicações da GEAR em relação ao seu trabalho. 
 
A Organização Mundial de Saúde foi mantida envolvida e informada ao longo de todo o 
processo GEAR. Sob a nova liderança do programa de Eliminação da Oncocercose Global, a 
OMS irá agora basear-se nas conclusões do GEAR em apoio ao Roteiro para 2030 para orientar 
os próximos passos no reforço dos esforços de eliminação da Oncocercose com a comunidade 



da doença. A equipa GEAR trabalhou com a OMS para organizar os resultados do processo 
GEAR em duas vertentes de trabalho - programa e parceria. A equipa GEAR espera que os 
resultados sejam úteis e apoiem a OMS e a comunidade de oncocercose a acelerar o progresso 
no sentido da eliminação da doença e a equipe espera ouvir como o processo GEAR poderia ser 
melhorado para ajudar a apoiar outros programas de doenças no futuro. 


