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INTRODUÇÃO

OBJETIVO

METODOLOGIA

RESULTADOS

A malária é uma doença infectocontagiosa cujo agente etiológico é um protozoário do gênero Plasmodium,

sua transmissão ocorre principalmente através da picada do mosquito fêmea infectado do gênero Anopheles,

entretanto também pode decorrer de transfusão de sanguínea e de forma congênita. No Brasil, três espécies

são associadas a malária em humanos: P. malariae, P. vivax e P. falciparum. A doença ocorre em áreas

tropicais e subtropicais do mundo, tornando-se uma problemática de escala global. O presente trabalho trata-

se de uma análise dos casos da Malária no Brasil, em áreas que não abrangem a Amazônia Legal.

Traçar o perfil de infectados que estão fora da região de maior incidência de casos.

Realizou-se uma coleta dos dados disponibilizadas pelo Sistema de Informações de Agravos de Notificações

(SINAN), vinculado ao Ministério da Saúde. Foram analisados os anos de 2018 e 2019, com as seguintes

variáveis: sexo, faixa etária, região de notificação, UF de notificação, etnia e resultado parasitológico.

Durante o período analisado foram registrados o total de 1.222 casos, sendo 72.01% do gênero masculino e

27.98% do feminino. A faixa etária mais acometida foi de 20 a 39 anos (44.92%). A maior incidência de

notificações por região, aconteceu na Sudeste (50.81%) e no Nordeste (20.78%). Quanto a UF, Espírito

Santo esteve em 1.º lugar em 2018 (21.7%) e São Paulo obteve o maior destaque em 2019 (21.25%). Pardos

tiveram maior evidência em ambos os anos (45%). Ademais, os resultados parasitológicos mostraram que as

espécies mais recorrentes foram: P. vivax (62.84%) e P. falciparum (26.75%).

CONCLUSÕES

Mostrou-se que a malária também está consideravelmente presente em áreas que não envolve a Amazônia

Legal. Assim, se faz necessário uma melhor vigilância epidemiológica da doença em conjuntura a uma

estratégia de desenvolvimento de ações para promoção e prevenção a saúde, com a finalidade de reduzir o

número de casos dessa enfermidade.
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