
 
Área Descentralizada de Saúde de Russas 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

Av. Dom Lino,, Russas, Ceará - CEP: 62.900-000 
Fone: (88) 3411.8501 

 

BOLETIM E 
 

P27 de Agosto de 2020 | Página 1/17 

 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

TRACOMA 

  

  
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O tracoma é uma ceratoconjuntivite crônica e recidivante causada por 

Chlamydia trachomatis que se mantém como problema de saúde pública e 

importante causa de morbidade, deficiência visual e cegueira evitável no 

Brasil (BRASIL, 2014). 

A doença não é de notificação compulsória nacional e o registro de casos é 

realizado sob a forma de inquérito no FormSUS - Formulários do Sistema 

Único de Saúde e no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 

(SINAN). 

 

São considerados endêmicos os países/estados/municípios com 

comunidades onde os indicadores de tracoma se mantêm como problema 

de saúde pública: Prevalência de tracoma inflamatório folicular (TF) em 

crianças com idade de 1 a 9 anos igual ou superior a 5% nos distritos 

endêmicos e Prevalência de triquíase tracomatosa (TT) desconhecida para 

o sistema de saúde igual ou superior a dois (2) casos por 1.000 habitantes 

na população de 15 anos de idade (SOLOMON et al, 2015). 

 

A Aliança Global para a Eliminação Mundial do Tracoma em 2020 

(GET2020), criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) tem o Brasil 

como um dos seus participantes com a finalidade de eliminar o tracoma 

como causa evitável de cegueira (WHO, 2005). 

 

Para alcançar esta meta em Saúde pública é preconizada a utilização da 

estratégia sob o acrônimo em inglês SAFE (Surgery, Antiobiotic treament, 

Facial cleanliness and Environmental improvement - Cirurgia, Tratamento 

com Antibióticos, Limpeza facial e Melhoria ambiental) utilizada para 

controlar tracoma. Tem como significação S: cirurgia dos casos de TT, A: 

antibioticoterapia nos casos de tracoma ativo, F: higiene facial e E: melhoria 

no meio ambiente (BRASIL, 2012a). 

 

Definição de caso 

 

O diagnóstico de tracoma é essencialmente 

clínico, estabelecido por meio de exame 

ocular externo utilizando lupa binocular de 

2,5 vezes de aumento, com boa iluminação. 

Deve-se observar pálpebras e córnea, 

verificando-se a presença ou a ausência de 

entrópio, triquíase e opacificações 

corneanas. Na conjuntiva tarsal superior 

deve-se observar a presença de folículos, 

infiltração difusa, espessamento e 

opacificação difusa da conjuntiva. 

Classificação do caso 
Para fins da classificação diagnóstica 

definem-se graus de inflamação 

tracomatosa da conjuntiva: 

 

¶ Predominância de inflamação folicular 
(Tracoma Inflamatório Folicular -TF). 

¶ Predominância de infiltração e 
espessamento difuso da conjuntiva  
(Tracoma Inflamatório Intenso -TI). 
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¶ Outros sinais para diagnóstico: 
 
Cicatrização Tracomatosa (TS). 

Triquíase Tracomatosa (TT). 

Opacificação Corneana (CO). 

Tratamento 

O objetivo do tratamento é a cura da 

infecção. Em nível populacional, o objetivo 

é interromper a transmissão da doença e 

diminuir a circulação do agente etiológico 

na comunidade, o que leva à redução da 

frequência das reinfecções e da gravidade 

dos casos. 

O tratamento preconizado pelo Ministério 

da Saúde é: 

Azitromicina - 20 mg/kg de peso em dose 

única, via oral, dose máxima 1 g. 

1.1 Epidemiologia do tracoma  

 

Mundo 
 
Estimativas mundiais em 2010 demonstram que aproximadamente 2,2 

milhões de pessoas apresentavam deficiência visual em decorrência do 

tracoma, das quais 1,2 milhões com cegueira irreversível (PASCOLLINI, 

2012). Segundo a OMS, em 2009 havia em torno de 41 milhões de pessoas 

no mundo com tracoma ativo, 8 milhões com triquíase tracomatosa e 1,8 

milhão de pessoas cegas devido ao tracoma (BRASIL, 2009). 

 

Brasil 
 
Dados registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação -

SINAN, no período de 2008 a 2016, revelam que de 3.908.921 examinados, 

foram identificados 149.752 casos de em 967 municípios, distribuídos nas 

27 Unidades Federadas. O percentual médio de positividade de tracoma 

neste período foi de 3,8%, com variações médias entre 2,4% a 4,9% 

(SVS,2017). 

Em  2019 foi realizado o Inquérito Nacional para Validação da Eliminação 

do Tracoma como Problema de Saúde Pública no Brasil, que proporcionou 

o conhecimento sobre a prevalência da doença, estimada dentro dos 

parâmetros para eliminação da doença como problema de saúde pública 

(EXPOEPI, 2019). 

 

Ceará 
 
A situação epidemiológica observada no período de 2010 a 2019 

demonstra que em 12% (69) dos municípios o percentual de positividade 

esteve acima de 10%, em 14% (83) entre 5,0-9,9%, e em 74% (440) dos 

municípios, igual ou maior que 5%, de um total de 1.718.425 exames 

realizados. Observa-se decréscimo no percentual (55%) dos municípios 

com taxa de positividade entre escolares acima de 10% e aumento (35%) 

naqueles com percentual abaixo de 5%. Atualmente (2019) 13% dos 

municípios (12) encontram-se com positividade igual ou maior que 5%. 



 
Área Descentralizada de Saúde de Russas 
Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

Av. Dom Lino,, Russas, Ceará - CEP: 62.900-000 
Fone: (88) 3411.8501 

 

BOLETIM E 
 

P27 de Agosto de 2020 | Página 3/17 

 

BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO 

TRACOMA 

  

  
 

 

 

Microrregião Baixo Jaguarbe 

A Microrregião Baixo Jaguaribe tem em sua composição dez municípios 

(Russas, Morada Nova, Jaguaruana, Palhano, Limoeiro do Norte, Alto Santo, 

São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Ibicuitinga e Quixeré). Destes, 

metade são silenciosos para tracoma e outra metade (cinco) com perfil 

epidemiológico endêmico para doença (Jaguaruana, Morada Nova, 

Palhano, Russas e Limoeiro). Em conjunto, compõem as Áreas 

Descentralizadas de Saúde de Russas (quatro) e Limoeiro do Norte (um). 

 

Durante período de implantação da Campanha Nacional 

de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose (2014-2018),  os  

municípios da Microrregião Baixo Jaguaribe prioritários para a doença 

(Morada Nova e Russas) passaram a desenvolver ações de vigilância  e 

controle do tracoma por meio do inquérito escolar (público alvo crianças 

de 1-9 anos de idade), antes domiciliar (público alvo crianças e 

adolescentes de 5-14 anos de idade), ampliando a vigilância junto aos 

demais municípios. Em 2018 as atividades do Programa de Controle do 

Tracoma foram incorporadas à rotina das ações de saúde a nível municipal. 

A Coordenação de Vigilância Epidemiológica e o Grupo de Trabalho de 

Vigilância em Saúde (GT Vigilância em Saúde) da ADS de Russas vem por 

intermédio deste Boletim Epidemiológico informar sobre a epidemiologia 

do tracoma em municípios endêmicos da Microrregião Baixo Jaguaribe. Os 

dados deste boletim foram produzidos com base na análise da série 

histórica da doença no período de 2010 a 2019, a partir do SINAN da 

Secretaria de Saúde do Estado do Ceará (SESA - CE). 

As informações são referentes às Campanhas Nacionais de Tracoma 

realizadas nos municípios da Microrregião e registradas sob forma de 

inquérito no SINAN. 

 

 
Estratégias de tratamento do tracoma 

com Azitromicina 
 
 
Proporção de crianças de 1 a 9 anos com 
tracoma: 

¶ җмл҈ ŘŜ ǘǊŀŎƻƳŀ ŦƻƭƛŎǳƭŀǊ ό¢Cύ - 
Tratamento coletivo com Azitromicina 
de toda comunidade por três anos 
seguidos 

¶ 5% e <10% de tracoma folicular (TF) - 
Tratamento familiar/domiciliar ou 
coletivo com Azitromicina 

¶ < 5% de tracoma folicular (TF) - 
Tratamento familiar/domiciliar com 
Azitromicina 

 
Utiliza-se o tratamento domiciliar com 
Azitromicina para todos os membros de um 
núcleo familiar, quando detectado um ou 
mais casos de tracoma inflamatório (TF 
e/ou TI) e a prevalência do tracoma 
encontra-se abaixo de 10%. 
 
 
Tratamento coletivo em escolares 
 
Quando a prevalência de tracoma 
inflamatório (TF/TI) for maior ou igual a 
10% em escolares de uma mesma sala de 
aula, todos os alunos desta sala deverão 
ser tratados. Realizar tratamento de todos 
os comunicantes domiciliares.  
 
Quando a prevalência de tracoma 
ƛƴŦƭŀƳŀǘƽǊƛƻ ό¢Cκ¢Lύ ŦƻǊ җмл҈ Ŝm toda a 
escola, realizar tratamento de todos os 
alunos da escola. Realizar busca ativa e 
tratar os comunicantes domiciliares dos 
escolares. 
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2. SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DO TRACOMA EM MUNICÍPIOS ENDÊMICOS NA MICRORREGIÃO BAIXO 
JAGUARIBE 

O Programa de Vigilância e Controle do Tracoma (PVCT) tem ações de vigilância do agravo realizadas em cinco 

municípios na Microrregião Baixo Jaguaribe: Jaguaruana, Morada Nova, Palhano, Russas e Limoeiro do Norte. No 

período de 2010 a 2019 foram examinados 105.454 escolares, com 6.492 (6,2%) casos diagnosticados da doença. O 

maior número de exames foi realizado no ano de 2014 com 24.482 escolares examinados nos municípios da 

microrregião. Houve alta taxa de positividade para tracoma em 2012 (15,1%) e 2014 (12,6%), com redução nos anos 

seguintes, após implementação da Campanha Nacional de Hanseníase, Verminoses, Tracoma e Esquistossomose em 

2014, alcançando percentual de positividade 1,1% em 2019. O período de 2010 a 2017 manteve-se em grande parte 

com percentual de positividade acima de 5%, favorecendo a manutenção de transmissão ativa da doença. Entre 2012 

e 2014 o percentual foi próximo ou acima de 10%, situação epidemiológica com necessidade de tratamento coletivo e 

indicativa de risco para evolução com casos de cegueira (Gráfico 1). 

Figura 1: A: Estado do Ceará, B: Áreas Descentralizadas de Saúde de Russas e Limoeiro do Norte, C: Município  

 
Fonte: IBGE 


