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A Organização Mundial de Saúde estima que mais de um bilhão

de pessoas estão acometidas com uma ou mais doenças

negligenciadas, o que em um contexto global representa um sexto

da população mundial. A Secretaria de Vigilância em Saúde do

Ministério da Saúde – SVS/MS, realizada por meio de uma

abordagem integrada propõem a Campanha nacional de

eliminação da hanseníase, geo-helmintíase e tracoma como uma

estratégia que visa fortalecer a vigilância destes agravos nos

municípios prioritários com baixo índice de desenvolvimento

humano municipal (IDH-M) e altos índices dos indicadores

relativos a incidência e prevalência dos agravos mencionados.

Identificar os casos de hanseníase, tracoma e reduzir a carga

parasitária de geo-helmintos nos escolares de 5 a 14 anos nos

municípios prioritários.

Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com abordagem

quantitativa, utilizou-se como banco de dados as planilhas de

monitoramento da campanha da Secretária estadual do Ceará e os

relatórios emitidos pelo formSUS versão 3.0 dos anos de 2013 a

2016. Utilizou-se materiais ilustrativo e TCLE (Termo de

consentimento Livre e Esclarecido) para ser entregue aos pais,

devido o público alvo da campanha pertencer a menor idade

(crianças de adolescentes de 05 a 14 anos). Foram respeitados os

preceitos éticos.

A busca ativa de casos de tracoma e hanseníase por meio da utilização de

campanha mostrou-se uma estratégia eficaz, viabilizando acesso ao diagnóstico

precoce e oportuno dos escolares menores de 15 anos. A detecção dos casos

desvela uma cadeia de transmissão oculta e reverberando oportunizando ações

de controle e eliminação do agravo.
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11.820 escolas.

343 municípios.

Incremento das escolas de 
2013 (17,6%) para 2016 

(28,1%).

Mais de 2.570.371 milhões escolares receberam o formulário de

autoimagem. Nos anos de 2015 foram registrados o maior

número de escolares cadastrados (n=691.850). Destes, 26 casos

foram confirmados como hanseníase. No ano de 2014

apresentou a maior proporção (34,6%) de casos diagnosticados

com hanseníase.

Tracoma
1.000.794

examinados

37.197 
casos.
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