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O tracoma é uma afecção oftalmológica altamente contagiosa , que causa 
conjuntivite crônica. Considerada a principal causa infecciosa de cegueira no 
mundo, seu agente etiológico é a bactéria Chlamydia trachomatis. Possui relação 
com más condições socioeconômicas e saneamento básico. A transmissão ocorre 
em contato direto com secreções oculares e também de forma indireta através de 
objetos contaminados e vetores mecânicos. A bactéria produz cicatrizes na 
conjuntiva palpebral superior que causa entrópio e triquíase, ocasionando lesão do 
globo ocular, podendo levar a cegueira. A OMS (2015) estima que 41 milhões de 
pessoas possuem doença ativa e 7,6% desenvolveram triquíase e 1,3 milhões 
apresentaram cegueiras. No Brasil foram notificados 128.233 casos de tracoma 
entre 2008 a 2015, de acordo com o Ministério da Saúde, pelo qual se evidenciou 
maior prevalência em escolares. De acordo com AGEVISA, em 2014 foram 
examinados em Rondônia 28.469 escolares entre 5 a 14 anos, onde 1805 
crianças foram diagnosticadas com tracoma. Em 2015, 33.937 escolares foram 
avaliados e 1.092 tiveram resultado positivo para a doença. Sendo a sua 
frequência na população estudada de 6,50% no ano de 2014 e 3,21% no ano de 
2015. Observa-se o declínio da frequência no ano de 2015 em relação a 2014. Foi 
detectada nas escolas, a falta de higiene nas salas de aula, pátio e banheiros, 
além de proliferação de insetos (moscas), situação que acarreta a permanência da 
bactéria entre os escolares. Dos casos positivos, foram reavaliados 273 escolares 
após 6 meses de tratamento com Azitromicina, 187 evoluíram para cura, e 86 
continuaram com o tracoma em atividade. Esses dados fornecem informações 
epidemiológicas na região do estado de Rondônia, a fim de possibilitar estratégias 
de intervenção e controle. 
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