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Introdução: O tracoma é uma doença considerada negligenciada com ampla 
disseminação no mundo. A Organização Mundial de Saúde (OMS), estima a 
existência de 150 milhões de pessoas com a endemia no mundo, e constitui-se 
importante causa de cegueira, sendo responsável por aproximadamente 6 
milhões de casos. No estado de Pernambuco a alta e média prevalência reforçam 
a necessidade de implementação e fortalecimento das ações de educação em 
saúde, vigilância epidemiológica e controle. Objetivo do trabalho foi fomentar 
ação de educação em saúde sobre o tracoma no município de Moreno-PE. 
Método: Foram realizadas atividades didáticas e lúdicas que geraram informação 
a respeito da doença para estudantes do ensino fundamental I e II, pais e 
funcionários das escolas do município. O estudo proporcionou atividades de 
prevenção e proteção à saúde, exemplificando os sinais e sintomas, ressaltando a 
importância da higienização pessoal, com lavagem das mãos e do rosto como 
forma de evitar a cadeia de transmissão. Resultado e discussão: O projeto 
abrangeu 10 escolas onde foram realizadas as atividades de educação em saúde 
que geraram informações a respeito da doença. Participaram em média 35 alunos 
por sala de aula, totalizando 875 estudantes, 15 pais e 20 professores. Foi 
evidenciado pouco conhecimento das pessoas com relação ao TRACOMA, que 
na maioria das vezes era confundido com GLAUCOMA. Nada se sabia com 
relação ao contágio e a cura. Os ouvintes receberam orientações e foram 
esclarecidas dúvidas sobre a doença. Se faz necessário maior atenção para 
programas de educação em saúde nessas áreas onde pouco se sabe a respeito 
da doença. Como também é relevante melhorias nas condições de saneamento, 
higiene e moradia. O projeto contribuiu de forma preventiva e diagnóstica para 
novos casos de tracoma. 
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