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O tracoma é uma doença ocular, causada pela 
bactéria chamada de Chlamydia trachomatis e 
ocorre principalmente em crianças;

O tracoma pode levar à cegueira ou perda visual 
no adulto ou idoso, que quando criança teve 
várias vezes a doença e não foi tratado.
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O tracoma pode ser transmitido ao coçar o olho sem 
lavar as mãos, após o contato com outras pessoas e  
objetos contaminados (como toalhas, fronhas, 
lenços, maquiagens, material escolar), ou ainda, pela 
mosca doméstica.

Ambientes coletivos, como escolas e creches, são 
favoráveis para transmissão.



COMO SABER SE ESTOU
COM TRACOMA?

FIGURA

3 COM TRACOMA?



COMO SABER SE ESTOU
COM TRACOMA?

FIGURA

3
A pessoa com tracoma pode apresentar lacrimejamento 
(olho chorando), sensação de corpo estranho (areia nos 
olhos), fotofobia (luz incomoda), um pouco de remela e 
coceira;

A doença também pode ocorrer sem manifestar sintomas;

Para saber se uma pessoa tem tracoma, procurar o 
posto de saúde para ser submetido a exame dos olhos. 
O exame é simples, rápido e indolor.
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O tracoma tem cura sim, e quanto mais cedo iniciar o 
tratamento melhor;

Procurar atendimento no Posto de Saúde e tomar a 
medicação recomendada pelo médico;

O medicamento é gratuito e a medicação é disponibilizada pelo SUS.
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É preciso tomar cuidados com a higiene pessoal, como lavar 
sempre as mãos e rosto com água corrente e sabão;

Evitar dormir na cama com outras pessoas que tenham tracoma, 
quando necessário, dormir com a cabeça para lados diferentes;

Toalhas, fronhas, lenços e maquiagens devem ser de uso 
individual, evitando serem compartilhados;


