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RESUMO

O Tracoma é umas das doenças de maior disseminação no mundo, sendo reconhecida milenarmente como importante causa de cegueira causada 
pela bactéria Chlamydiatrachomatis, e está  incluída  no grupo de doenças relacionadas à pobreza, acometendo portanto as populações mais 
vulneráveis. Objetivou-se analisar a situação epidemiológica do tracoma em quatro setores censitários de municípios da V Região de Saúde do 
Estado de Pernambuco, no ano de 2014. Trata-se de um estudo descritivo, de corte transversal, e abordagem quantitativa, realizado a partir de 
base de dados secundários do Inquérito Nacional Domiciliar do Tracoma que se encontra em fase de execução e faz parte de um termo de 
Cooperação entre a Secretaria de Vigilância em Saúde e a Fundação Oswaldo Cruz.  Esta pesquisa é um subprojeto da pesquisa intitulada 
“Situação do tracoma em áreas de risco epidemiológico na população brasileira”, os dados  foram cedidos pela Coordenação Nacional da pesquisa 
supracitada. Foi submetida a avaliação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade Estácio do Recife, sendo aprovada (CAAE 
48317415.7.0000.5640). O estudo foi realizado a partir de dados coletados em alguns setores censitários da V Região de Saúde do estado de 
Pernambuco. Esta Região de Saúde é responsável pelos municípios de Águas Belas, Angelim, Bom Conselho, Brejão, Caetés, Calçado, Canhotinho, 
Capoeiras, Correntes, Garanhuns, Iati, Itaíba, Jucati, Jupi, Lagoa do Ouro, Lajedo, Palmerina, Paranatama, Saloá, São João e Terezinha.  A 
população do estudo foi composta por todos os domicílios onde residiam crianças com idade entre um e nove anos, em setores censitários 
considerados de risco social na área em estudo (domicílios de setores censitários onde pelo menos 50% possuem renda per capita até ¼ de salário 
mínimo e percentual de domicílios ligados à rede de abastecimento de água inferior a 95%).  Para a seleção da amostra do Inquérito Nacional 
utilizou-se uma prevalência de tracoma ativo de 5%, com nível de confiança de 95%, com uma margem de erro máxima de 0,02, aplicando-se um 
fator de correção para populações finitas no cálculo do tamanho amostral com efeito de 4. Sendo constituída por 221 domicílios e 195 pessoas. 
Os dados foram categorizados e digitados no programa Microsoft Excel 2010. Após análise dos resultados, observou-se que 85,5% da população 
fazia uso da toalha de rosto, mas 58,2% eram de uso compartilhado. Todos utilizavam toalha de banho, sendo que 75,2% o faziam de forma 
individualizada. 98,6% dos domicílios possuia acesso à água de forma inadequada e a maioria (62,5%) tinha esgotamento sanitário inadequado. 
Foi encontrada a presença de moscas em 97,3% das casas. A renda familiar era igual ou inferior a um salário mínimo na maior parte das famílias 
(91,9%) e a escolaridade do chefe de família era baixa, com menos de 11 anos de estudos concluídos (92,3%). A taxa de detecção média foi de 
8,6%, acima do preconizado pela OMS. A participação da atenção primária de Saúde é imprescindível para a vigilância e controle do tracoma. A 
Estratégia Saúde da Família é uma importante ação para o acesso das populações mais vulneráveis. É papel do enfermeiro da atenção básica 
participar de atividades de busca ativa, notificar os casos à secretária Municipal de Saúde, realizar consultas, solicitar exames complementares e 
administrar medicamentos de acordo com as normas técnicas estabelecidas pelo gestor municipal, considerando as disposições legais da 
profissão.
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