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OBJETIVOS 
Avaliar os resultados dos 45 municípios do Tocantins que 

aderiram a Campanha de 2015.  

O tracoma é uma afecção inflamatória ocular ceratoconjutivite 

crônica recidivante) que tem como agente etiológico a bactéria 

gram-negativa Chlamydia trachomatis. Repetidas infecções por 

tracoma ao longo dos anos produzem cicatrizes na conjuntiva 

palpebral, podendo levar à formação de entrópio (pálpebra com a 

margem virada para dentro do olho) e triquíase (cílio invertido 

tocando a córnea). As lesões resultantes do atrito dos cílios 

dentro do olho podem levar a opacidades na córnea, causando 

alterações na visão e possivelmente levar à cegueira. A partir do 

ano de 2013, o Ministério da Saúde lançou a Campanha Nacional 

de Hanseníase, Verminoses e Tracoma, em escolares de 5 a 14 

anos das escolas públicas, como uma estratégia integrada para 

enfrentamento dessas doenças, uma vez que ainda persiste a 

dificuldade de acesso à rede de serviços de saúde pelas 

populações mais vulneráveis, refletindo diretamente na detecção 

e adesão ao tratamento, tornando-se imprescindível a 

implementação e continuidade de ações estratégicas que visam 

eliminar essas doenças como problemas de saúde pública e 

minimizar as suas consequências nesta parcela da população.  

INTRODUÇÃO 

CONCLUSÃO 

No ano 2015, foi realizado exame ocular externo em 69.500 

estudantes alcançando 77,15 % dos alunos matriculados nas 

443 escolas alvo da campanha, sendo identificados 1.357 casos 

de tracoma, com positividade de 1,95%. Três municípios (Bom 

Jesus do Tocantins, Praia Norte e Tocantínia) apresentaram 

positividade superior a 10% e outros dois (Esperantina e Guaraí) 

tiveram positividade ente 5% e 10%, todos os demais tiveram 

resultados inferior a 5% (Figura 1).  

 

RESULTADOS 

REFERÊNCIAS 

CAMPANHA DE 2015 COMO ESTRATÉGIA PARA A BUSCA ATIVA DE CASOS DE TRACOMA NO 

TOCANTINS. 

 

METODOLOGIA 
Estudo ecológico, realizado com dados da Campanha de 2015, 

obtidos junto a Gerência de Doença Vetoriais e Zoonoses da 

Secretaria de Estado da Saúde do Tocantins. A análise 

descritiva e quantitativa dos dados foi realizada com auxílio do 

Microsoft Excel® 2010 e do Tabwin. 
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Figura 3. Número de casos de tracoma por faixa etária. 

Fonte: Formsus/ Ministério da Saúde. 

Figura 2. Número de crianças examinadas, número de casos positivos e 

positividade na campanha 2015 segundo regiões de saúde do Tocantins. 

Fonte: Formsus/ Ministério da Saúde. 
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Figura 1 - Positividade de tracoma na campanha 2015, por município do 

Tocantins. 

Fonte: Formsus/ Ministério da Saúde. 
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Quando avaliado o número de municípios que aderiram à campanha segundo 

as regiões de saúde, verificou-se que a Região de Saúde Bico do Papagaio 

teve o maior número de municípios (17) , seguida por Cerrado Tocantins 

Araguaia com 10 e Médio Norte Araguaia com (seis). A Região de Saúde 

Cantão não teve município realizando a Campanha (Figura 3).  

A Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma se mostrou como 

uma estratégia exitosa, uma vez que favorece o acesso de escolares ao 

diagnóstico precoce e tratamento oportuno, integrando profissionais da saúde e 

educação. A parceria desses profissionais contribuiu para a eficácia da ação para 

eliminação do tracoma como causa de cegueira. A positividade superior a 5% 

verificada em alguns municípios sugerem a necessidade de intensificar ações de 

vigilância e controle do tracoma nesses munícipios para que se consiga baixar o 

número de casos ou até mesmo a eliminação da doença. 

Na avalição por regiões de saúde, verificou-se que a Região de 

Saúde Capim Dourado foi que realizou o maior número de 

exames (25.758), enquanto a maior detecção aconteceu na 

Região Bico do Papagaio (431 casos), a maior taxa de detecção 

ocorreu na Cerrado Tocantins Araguaia (3,3%) (Figura 2). 
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