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O tracoma, doença causada por infecção ocular pela bactéria Chlamydia trachomatis, é 

a principal causa de cegueira evitável no mundo. De acordo com a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), o Ministério da Saúde (MS) inclui o tratamento comunitário 

com antibióticos orais na presença de tracoma ativo em crianças e seus comunicantes, 

assim como, educação de higiene e orientações para melhorias sanitárias porque está 

relacionado com baixas condições socioeconômicas e de saneamento. O objetivo é 

analisar a ocorrência do tracoma e recomendar as ações de controle correspondentes 

com os resultados encontrados em Jabuti e Retiro Grande, Cachoeira do Arari, Ilha do 

Marajó. É um estudo quantitativo descritivo, amostragem por conveniência a partir de 

uma população rural do município de Cachoeira do Arari, em novembro de 2014. 

Participaram 100% dos domicílios de Jabuti e 10% dos domiciliados de Retiro Grande, 

totalizando 384 pessoas. Após consentimento, os participantes foram submetidos ao 

exame ocular externo, com lupa binocular, para detecção de sinais clínicos de tracoma 

segundo critérios da OMS e responderam questionário. Foi identificado 09/384 (2,29%), 

(IC 95%: 1,21-4,29) casos de tracoma. Dos participantes 82% sabem identificar os 

hábitos pessoais específicos e das condições específicas que expõem um indivíduo a 

adquirir tracoma, porém mais de 50% mencionou ocorrência de moscas voando dentro 

do seu domicílio, apesar de 95,4%, referir queima de lixo domiciliar. Recomenda-se 

para melhorar essa ocorrência, o desenvolvimento de estratégias específicas como, 

realizar inquérito de avaliação e implementar as ações de vigilância do tracoma no 

município de acordo com as diretrizes nacionais. Todos os participantes receberam 

instrução de higiene ocular e foi realizado georreferenciamento daqueles que precisaram 

de tratamento específico. Os casos de tracoma detectados na pesquisa foram tratados. 


