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RESUMO

Introdução: Malária  é  uma  doença  febril  infecciosa  grave  causada  pelo
parasito  Plasmodium sp.  que possui  como vetor  o  mosquito  Anopheles8.  A
mesma possui  grande incidência em países tropical  e  subtropical,  no Brasil
destaca-se os estados pertencentes a “Amazônia Legal”. O diagnóstico é de
fundamental importância e que o atraso do mesmo pode comprometer a saúde
do indivíduo6. Diante disso o presente trabalho tem como objetivo descrever o
perfil  epidemiológico  correlacionando-o  com  o  diagnóstico  no  Brasil.
Metodologia: Realizou-se  um  estudo  epidemiológico  retrospectivo  e
exploratório, de caráter quantitativo com uma abordagem transversal. Os dados
coletados foram equivalentes a todos os estados do Brasil, através de buscas
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (DATASUS) entre 2015
até 2020. Para aprimorar a pesquisa, realizou-se um levantamento bibliográfico
utilizando descritores como: Malária, diagnóstico, epidemiologia  indexados no
DeCS (Descritores  em Ciências  da Saúde),  de  modo isolado  e  associados
utilizando o operador booleano: AND, no período de 2010 a 2020. Resultados
e Discussão:  Nas Américas a prevalência da doença ocorre na América do
Sul, no Brasil, juntamente com a Venezuela e Colombia compreende 70% dos
casos6.  O País  notificou 2.793 casos confirmados,  sendo o  estado de São
Paulo com o maior índice, abrangendo 648 casos de malária.  A faixa etária
mais acometida foi entre 20-39 anos, o sexo masculino (75,26%). O resultado
parasitológico apresentou uma prevalência para o  Plasmodium vivax  61,69%,
logo em seguida  Plasmodium falciparum (29,18%), isso se dá porque ambos
são os agentes etiológicos mais comum na região  brasileira1.  Conclusões:
Perante ao exposto, a Malária continua sendo um grande desafio tanto para a
saúde pública como para autoridades sanitárias. O diagnóstico precoce e de
forma correta podem aumentar as chances de vida do paciente, assim como
fazer o tratamento de maneira adequado. 
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ABSTRACT

Introduction:  Malaria  is  a  serious  infectious  febrile  disease  caused  by  the
parasite Plasmodium sp. whose vector is the Anopheles mosquito8. It  has a
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great  incidence  in  tropical  and  subtropical  countries,  in  Brazil  the  states
belonging  to  “Legal  Amazon”  stand  out.  The  diagnosis  is  of  fundamental
importance  and  that  its  delay  can  compromise  the  individual's  health6.
Therefore, this study aims to describe the epidemiological profile correlating it
with  the  diagnosis  in  Brazil.  Methodology:  A  retrospective  and  exploratory
epidemiological study of a quantitative character with a transversal approach
was  carried  out.  The  data  collected  were  equivalent  to  all  states  in  Brazil,
through searches in the Notifiable Diseases Information System (DATASUS)
between 2015 to 2020. To improve the research, a bibliographic survey was
carried out using descriptors such as: Malaria, diagnosis, epidemiology indexed
in DeCS (Descriptors in Health Sciences) in isolation and associated using the
Boolean  operator:  AND,  in  the  period  from  2010  to  2020.  Results  and
Discussion: In the Americas, the prevalence of the disease occurs in South
America, in Brazil, together with Venezuela and Colombia it comprises 70% of
the cases6. The country reported 2,793 confirmed cases, with the state of São
Paulo having the highest rate, covering 648 cases of malaria. The most affected
age group was between 20-39 years old, male (75.26%). The parasitological
result  showed  a  prevalence  for  Plasmodium  vivax  61.69%,  followed  by
Plasmodium falciparum (29.18%), this is because both are the most common
etiological agents in the Brazilian region1. Conclusions: In view of the above,
Malaria remains a major challenge for both public health and health authorities.
Early and correct diagnosis can increase the patient's chances of life, as well as
make the treatment properly.
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INTRODUÇÃO

A  Malária  é  uma  doença  infecciosa  grave,  causada  por  protozoários
transmitidos pela fêmea infectada do mosquito Anopheles (inseto vetor) em
regiões  tropicais  e  de  alta  umidade4.   É  considerada  uma  das  principais
doenças parasitarias em todo o mundo; no Brasil é a principal causa de morte
por  parasitoses3.  O  agente  etiológico  da  malária  consiste  no  parasito
Plasmodium sp,  onde no Brasil  a  predominância  é  do  Plasmodium vivax  e
Plasmodium falciparum sendo o último a forma mais grave2. Vale ressaltar que
o principal foco da infecção ocorre na área denominada Amazônia Legal que
compreende os estados do Amazonas, Tocantins, Acre, Roraima, Amapá, Mato
Grosso, Pará, Maranhão e Rondônia5. A mesma possui sintomas como: febre,
dor de cabeça, calafrios e vômito, que aparecem usualmente entre 10 e 15 dias
após  a  infecção.  Caso  não  diagnosticada  e  tratada  rapidamente  com
medicamentos eficazes pode evoluir para formas graves inclusive à morte2. O
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diagnóstico  microscópico  consiste  no  encontro  do  parasito  no  sangue  do
indivíduo, pelo método denominado gota espessa. Além desse método existem
os  testes  rápidos  imunocromatográfico  que  se  baseia  pelo  antígeno  do
parasito2.  Vale destacar que além da picada do mosquito a Malária também
pode ser transmitida através da via materno-fetal, transfusão sanguínea e seus
derivados,  e  menos  frequente,  mediante  o  compartilhamento  de  seringas
contaminadas5.  Diante  do  exposto  acima,  o  presente  trabalho  tem  como
objetivo descrever o perfil epidemiológico, correlacionando-o com o diagnóstico
no Brasil.

METODOLOGIA

Realizou-se um estudo epidemiológico retrospectivo e exploratório, de caráter
quantitativo com uma abordagem transversal. Os dados coletados envolveram
todos os estados brasileiros, por meio de buscas no Sistema de Informação de
Agravos de Notificação (DATASUS), referente ao intervalo 6 anos. O enfoque
da pesquisa se deu pelas variáveis: população acometida e diagnóstico. Para
aprimorar a análise, foi realizado uma busca através de pesquisas indexadas
na  BVS  (Biblioteca  Virtual  de  Saúde)  e  Scientific  Electronic  Library  Online
(SciELO), utilizando as bases de dados online: Literatura Latino-Americana e
do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Medical  Literature Analysis and
Retrieval  System  on-line  (MEDLINE)  tendo  como  descritores:  Malária,
diagnóstico, epidemiologia indexados no DeCS (Descritores em Ciências da
Saúde), de modo isolado e associados com o operador booleano: AND.  Usou-
se como critérios de inclusão artigos publicados no período de 2010 a 2020,
disponibilizados  na  íntegra  (texto  completo)  apresentando-se  nas  línguas
portuguesa,  espanhola  e  inglesa.  Os  demais  artigos  foram  excluídos  por
abordarem  assuntos  que  não  estão  relacionados  com  o  tema,  estavam
indisponíveis na integra ou foram publicados abaixo de 2010.

RESULTADOS

No  levantamento  bibliográfico,  foram  encontradas  25  publicações  nas
plataformas, sendo 1 excluídos por repetição, 1 por recorte temporal e 7 por
fuga ao tema proposto, restando apenas 16 artigos para a utilização. Durante o
período de 2015 a 2020 foram notificados 2.793 casos de Malária no território
brasileiro, com a região sudeste possuindo os maiores índices, apresentando
aproximadamente 54,92%. O ano com maior número de notificações foi o de
2018 (729 casos),  sendo janeiro o mês de maior incidência com 347 casos
(12,42%). Segundo as estatísticas o estado com maior número de notificações
foi São Paulo, com os seguintes casos respectivamente: 2015 (24,33%), 2016
(27,68%),  2017  (25,34%),  2018  (18,79%)  2019  (21,63%)  2020  (28,57%),  o
estado com menor número de casos foi o de Alagoas com 15 casos (0,54%). A
zona urbana apresentou valores superiores a outras, com 2162 notificações
(77,41%), logo em seguida a zona rural com 412 (14,75%).  Analisou-se os
dados da periodicidade de casos por ano segundo a faixa etária distribuída em
5 classes durante o período de análise, podemos observar que a faixa de 20 a
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39 anos mostrou ser a de maior ocorrência entre os pacientes com 1.268 casos
(45,40%). A faixa etária de menor ocorrência foi 15 A 19 anos com 101 casos
(3,62%).  Em relação ao sexo, compararmos o total e temos 2.102 homens,
enquanto  691  mulheres  foram  acometidas.  O  também  estudo  abrangeu  o
diagnóstico  dos  casos  confirmados  segundo  o  resultado  parasitológico
apresentando  uma  prevalência  para  o  Plasmodium  vivax  com  1723  casos
(61,69%), logo em seguida Plasmodium falciparum com 815 casos (29,18%).

    Tabela 1 - Dados sociodemográficos dos pacientes com Malária no Brasil - (2015-2020)

Faixa Etária 2015 2016 2017 2018 2019 2020

< 01-14 4,76 6,27 5,55 7,95 3,67 9,54

15-19 3,6 3,03 2,97 4,94 2,7 9,52

20-39 43,35 48,89 45,35 42,94 48,17 33,33

40-59 39,54 33,33 36,04 33,2 35,99 47,61

60+ 8,75 8,48 10,09 10,97 9,47 0

 Zona de residência

Ign/Branco 7,98 7,07 7,92 6,31 7,35 -

Urbana 81,94 83,23 81,98 61,04 85,3 90,48

Rural 8,94 9,2 9,5 32,1 6,77 9,52

Periurbana 1,14 0,5 0,6 0,55 0,58 -

Sexo

Masculino 79,85 74,14 79,01 72,84 71,18 80,95

Feminino 20,15 25,86 20,99 27,16 28,82 19,05
       Fonte: Sistema de Informação de Agravos de Notificação - DATASUS

DISCUSSÃO

A incidência da Malária de acordo com os dados de notificação do DATASUS
desprezando  a  região  norte  do  país,  encontra-se  na  região  sudeste  com
destaque ao estado de São Paulo. Uma justificativa plausível para esse alto
número  é  devido  a  doença  ser  influenciada  por  fatores  ambientais,
sociodemográficos,  biológicos  e  políticos-organizacionais,  e  o  estado  citado
acima apresenta um clima tropical úmido, e possui números considerável de
imigrantes3. Vale ressaltar também, que na região extra-amazônica, mais
de 80% dos casos registrados são importados de estados brasileiros
pertencentes à áreas endêmicas1.  Em 2018 a Amazônia Legal teve um
aumento de 60% no desmatamento comparado ao ano de 2017, dando uma
ênfase  maior  no  para  o  mês  de  janeiro,  causando  assim  alterações
ambientais4.  Esse  grande  aumento  da  devastação  do  bioma  amazônico,
justifica o ano citado acima ter o maior número de casos nos últimos anos,
totalizando 729 casos notificados. As maiores ocorrências de casos ficaram na
faixa etária economicamente ativa entre jovens e adultos com predominância
no sexo masculino, isso se dá pelo crescente fluxo de viajantes domésticos e
internacionais4.  Devido  a  menor  probabilidade  de  exposição  aos  possíveis
locais de foco do vetor, os jovens de 15 a 19 anos são os menos suscetíveis,
com a menores notificações. A predominância de casos de Plasmodium vivax e
Plasmodium falciparum se dá porque ambos são os agentes etiológicos mais
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comum  na  região  brasileira1.  Para  o  diagnóstico  a  gota  em  espessa  é  o
método oficialmente adotado no Brasil,  mesmo após o avanço de técnicas
diagnósticas, este exame continua sendo um método simples, eficaz, de baixo
custo e de fácil  realização5.  Vale ressaltar que o diagnóstico precoce é de
fundamental importância para a diminuição das taxas de incidência no Brasil5.

CONCLUSÕES

Diante do exposto, a Malária mostrou-se ser uma das doenças de parasitoses
que mais causa problemas de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, por
se tratar de um país tropical e com escassez de políticas públicas, dificulta a
eliminação  do  parasito  juntamente  com  o  vetor.  Sua  proliferação  está
extremamente  adaptada  ao  ambiente  urbano,  onde  encontra  todas  as
condições para o seu desenvolvimento. Por fim, cabe ressaltar também que o
diagnóstico  precoce  e  realizado  da  maneira  correta  e  eficaz  é  de  suma
importância  para  obter-se  um tratamento  adequado  e  consequentemente  a
cura da doença.
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