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OBJETIVO

Avaliar os resultados e demonstrar os avanços alcançados com

a campanha nacional para o agravo Tracoma no período de

2013 a 2015 no Estado do Piauí.

O Tracoma é uma afecção inflamatória ocular sendo

caracterizada por uma ceratoconjuntivite crônica redicivante

que, em decorrência de infecções repetidas, produz cicatrizes

na conjuntiva palpebral superior, sendo o agente etiológico

causador da doença a Chlamydia trachomatis. A Campanha

Nacional de Hanseníase, Verminoses e Tracoma é uma

estratégia de combate a doenças que possuem diferentes

características clínicas e epidemiológicas, de ocorrência comum

em vários municípios. Considerando o potencial das

campanhas, a Coordenação Geral de Hanseníase e Doenças

em Eliminação/SVS/MS, decidiu adotá-las, a partir de 2013,

para intensificar a busca ativa de hanseníase em escolares de

áreas endêmicas; realizar o tratamento coletivo para geo-

helmintíases; e em relação ao Tracoma identificar casos e

realizar o tratamento. A população alvo foi constituída pelos

escolares da faixa de 5 a 14 anos, matriculados na rede pública

dos municípios que aderiram à campanha.

INTRODUÇÃO

A campanha nacional do Tracoma no estado do Piauí, mostrou-se uma

estratégia efetiva, onde os resultados apontaram um acréscimo na adesão de

municípios no ano de 2015 em relação ao de 2014, bem como de escolares a

serem examinados garantindo a efetivação de políticas públicas de saúde no

Piauí. Nos casos de Tracoma identificados durante a realização da Campanha

evidenciou-se que por conta do comportamento e hábitos típicos da faixa etária

examinada é um potente reservatório do agravo.
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MATERIAL E MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, para

coleta dos dados foi utilizado a plataforma de registro

FormSUS/DataSUS do período de 2013 a 2015 e dos

formulários preenchidos nas buscas ativas realizadas nos

municípios prioritários.
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O Piauí possui 224 municípios, para a campanha do Ministério

da Saúde foi definido que 10 municípios seriam prioritários no

ano de 2013, 28 em 2014 e 47 em 2015. Após a divulgação do

período de adesão 60% aderiam no ano de 2013, 80% em

2014 e 83,9% em 2015. Em 2013 não houve campanha para o

Tracoma no estado, no entanto foram examinados 18.639

escolares em 2014 com 151 tratamentos e 8.487 exames em

2015 com 45 escolares tratados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO


