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Malária  
 

Doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários (Plasmodium spp) 

transmitidos pela fêmea infectada de mosquitos do gênero Anopheles. 

 Apresenta cura se for tratada em tempo oportuno e adequadamente.    

 Nas formas graves da malária, o óbito é frequente. 

 No Brasil, a magnitude da malária está relacionada à elevada incidência da 

doença na Região Amazônica e à sua potencial gravidade clínica.   

Nas demais regiões, apesar notificações esporádicas, a doença não pode ser 

negligenciada, pois a letalidade chega a ser 100 vezes maior que na região 

endêmica. 



Agente Etiológico 

Cinco espécies de protozoários do gênero Plasmodium podem causar a 
malária humana: 

P. falciparum; 
P. vivax; 

P.malariae; 
P. ovale; 

P. knowlesi. 

                             Reservatório 

 
O homem é o principal hospedeiro com importância epidemiológica para 

malária humana. 

 



Vigilância Epidemiológica - Objetivos 

Detectar casos oportunamente, evitando a transmissão 
autóctone, surtos e epidemias; 
 
Adotar e recomendar as medidas necessárias para prevenir ou 
controlar a ocorrência da doença; 
 
Estimar a magnitude da morbidade e mortalidade da malária; 
 
Identificar tendências temporais, grupos e fatores de risco; 
 
Avaliar o impacto das medidas de controle. 
 



Definição de caso suspeito na área não-endêmica – toda caso que seja 
residente ou tenha se deslocado para área onde haja transmissão de malária, 
no período de 8 a 30 dias anterior à data dos primeiros sintomas, e que 
apresente febre com um dos seguintes sintomas: calafrios, tremores 
generalizados, cansaço, mialgia; ou toda pessoa testada para malária durante 
investigação epidemiológica.  

 
Definição de caso confirmado – toda caso cuja presença de parasito no 
sangue, sua espécie e parasitemia tenham sido identificados por meio de 
exame laboratorial.  

 
Definição de caso descartado – caso suspeito com diagnóstico laboratorial 
negativo para malária. 

 

 

Definições de caso 



Fonte: Ministério da Saúde 

Algorítmo de Decisão 



Brasil – região extra-amazônica 



 

Bahia 
 

Situação Epidemiológica 



Série histórica de casos notificados e confirmados de Malária. Bahia, 
2007 a 2017. 

Fonte: SINAN/ DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  



Distribuição de resultados parasitológicos dos casos confirmados de 
Malária. Bahia, 2007 a 2017. 

Fonte: SINAN/ DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  



Distribuição dos casos confirmados de Malária por país de infecção. 
Bahia, 2015 a 2017. 

País F. infecção 2015 2016 2017 

 BRASIL* 6 12 4 

 GUINE 0 0 1 

BURKINA FASO 0 1 0 

COSTA DO MARFIM 0 0 1 

NIGÉRIA 0 0 1 

ANGOLA 6 6 1 

AFRICA DO SUL 2 2 0 

GUIANA 1 1 0 

CONGO, REPUBLICA DO 1 1 1 

SEM INFORMAÇÃO 3 2 1 

Total 19 25 10 

* RO, AM, RR, PA, GO  

Fonte: SINAN/ DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  



Surto 
Wenceslau Guimarães 

Macrorregião Sul 



 
 

Antecedentes 
 

Primeiras notificações: 16 de janeiro de 2018 
 
Notificados 09 casos suspeitos de Febre Amarela, incluindo 01 óbito 
pela VE do município 
 
Devido à descrição dos sintomas incluindo calafrios e febre 
intermitente, foi sugerida a hipótese de malária, sendo confirmado o 
primeiro caso no dia 17/01 
 
 



Distribuição dos casos confirmados de Malária por dia do início dos 
sintomas. Wenceslau Guimarães-BA, 2018. 

Fonte: DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  



Distribuição dos casos confirmados de Malária por sexo. Wenceslau 
Guimarães-BA, 2018. 

Fonte: DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  



Distribuição dos casos confirmados de Malária segundo ocupação. 
Wenceslau Guimarães-BA, 2018. 

Fonte: DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  



Distribuição dos casos confirmados de Malária segundo faixa etária. 
Wenceslau Guimarães-BA, 2018. 

Fonte: DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  

Mediana = 28 anos 



Frequência e % dos sinais/ sintomas dos casos confirmados de malária. 
Wenceslau Guimarães-BA, 2018. 

Fonte: DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  

sinais/sintomas frequência % 

Febre 22 95,7 

calafrios 11 47,8 

cefaléia 9 39,1 

dor abdominal 8 34,8 

distensão abdominal 5 21,7 

icterícia 9 39,1 

hemorragia 1 4,3 

taquicardia 2 8,7 

náuseas/vômitos 4 17,4 

plaquetopenia<100.000 11 47,8 



Distribuição dos casos confirmados de Malária segundo evolução. 
Wenceslau Guimarães-BA, 2018. 

Fonte: DIVEP/ SESAB. Dados sujeitos a alterações  



Principais ações desencadeadas  

  

- Deslocamento de equipe dá regional de Gandu e da Divep para o 

município de forma imediata; 

- Divulgação de Alerta epidemiológico; 

- Busca ativa de casos compatíveis em toda á área e localidades 

adjacentes; 

- Investigação epidemiológica detalhada dos casos; 

- Coleta de 510 lâminas para exame de gota espessa (diagnóstico, 

verificação de cura e inquérito parasitológico); 

- Disponibilização de esquema de tratamento para todos os casos 

confirmados; 

 



Principais ações desencadeadas  

 

 

- Atividades de educação em saúde com ACS, médicos, enfermeiros 

e com a comunidade; 

- Pesquisa entomológica na localidade, identificando a presença do 

vetor na maioria das residências (peri e intra domicílio); 

- Ações de controle vetorial nas unidades domiciliares da localidade; 

- Atualização dos croquis (reconhecimento geográfico-RG) da 

localidade e do entorno. 

 

 

 



 
 

Situação Atual 
 
- Sem registro de casos novos confirmados desde o dia 20/01 
 
- Surto em vias de controle 

 
- Permanecem atividades de vigilância epidemiológica, entomológica 

e de controle vetorial 
 

- Alerta para todo o estado de casos compatíveis, para imediata 
notificação, diagnóstico e tratamento 
 

- A área afetada permanecerá sob vigilância por no mínimo 2 anos 
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Malária: aspectos clínicos, 

laboratoriais e tratamento. 

 

 

 
Salvador, dezembro de 2017 



Sinonímia 

A malária é também chamada de: 
 

Paludismo; 
Impaludismo; 

Febre palustre; 
Febre intermitente; 
Febre terçã benigna; 
Febre terçã maligna; 

Maleita, sezão, tremedeira, batedeira, etc... 
 

 



Definição 

A malária é uma doença infecciosa febril aguda, causada por protozoários transmitidos 

pela fêmea infectada do mosquito Anopheles. A cura é possível se a doença for tratada em 

tempo oportuno e de forma adequada. Contudo, a malária pode evoluir para forma grave e 

para óbito.  

 

No Brasil, a maioria dos casos de malária se concentra na região Amazônica, nos estados 

do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins. Nas demais regiões, apesar das poucas notificações, a doença não pode ser 

negligenciada, pois se observa uma letalidade mais elevada que na região Amazônica. 

 

 



Plasmódios que infectam 

humanos 

P. falciparum é encontrado em todo o mundo em áreas tropicais e subtropicais, e especialmente em África, onde esta espécie 

predomina. P. falciparum pode causar malária grave porque se multiplica rapidamente no sangue e, portanto, pode causar uma 

perda grave de sangue (anemia). Além disso, os parasitas infectados podem obstruir pequenos vasos sanguíneos. Quando isso 

ocorre no cérebro, a malária cerebral resulta, uma complicação que pode ser fatal. 

P. vivax que se encontra principalmente na Ásia, América Latina e em algumas partes da África. Devido às densidades 

populacionais, especialmente na Ásia, é provavelmente o parasita da malária humana mais prevalente 

P. ovaleé encontrado principalmente na África (especialmente na África Ocidental) e nas ilhas do Pacífico ocidental. É 

biologicamente e morfologicamente muito parecido com P. vivax. No entanto, de forma diferente de P. vivax, pode infectar indivíduos 

que são negativos para o grupo sanguíneo Duffy, o que é o caso de muitos residentes da África subsaariana. Isso explica a maior 

prevalência de P. ovale (em vez de P. vivax) na maior parte da África. 

P. malariae encontrado em todo o mundo, é a única espécie de parasita da malária humana que possui um ciclo quartano (ciclo de 

três dias). (As outras três espécies têm um ciclo de dois dias.) Se não tratada, P. malariae causa uma infecção crônica duradoura 

que em alguns casos pode durar toda a vida. Em alguns pacientes cronicamente infectados, P. malariae pode causar complicações 

graves, como a síndrome nefrotica. 

P. knowlesi  é encontrado em todo o Sudeste da Ásia como um patógeno natural de macacos de cauda longa e de porco. Foi 

recentemente demonstrado que é uma causa significativa da malária zoonótica na região, particularmente na Malásia. P. knowlesi 

tem um ciclo de replicação de 24 horas e, portanto, pode progredir rapidamente de uma infecção não complicada para uma grave; 

casos fatais foram relatados. 

 



Suscetibilidade e imunidade 

Toda pessoa é suscetível. Indivíduos que apresentaram vários episódios 

de malária podem atingir um estado de imunidade parcial, com quadro 

oligossintomático, subclínico ou assintomático. Mas uma imunidade 

esterilizante, que confere total proteção clínica, até hoje não foi 

observada 



Homem doente                mosquito infectado               homem sadio  

MODO DE TRANSMISSÃO 

PERÍODO DE INCUBAÇÃO 

P. falciparum, de 8 a 12 dias;  

P. vivax, de 13 a 17 dias;  

P. malariae, de 18 a 30 dias. 



Ciclo da Malária no Anopheles e no Homem 



Período de transmissibilidade 

O mosquito é infectado ao sugar o sangue de uma pessoa com 

gametócitos circulantes.  

Parasitemia: 

•  P. vivax: poucas horas  a partir do inicio dos sintomas  

•  P. falciparum: de 7 a 12 dias  a partir do início dos sintomas. 

Persistencia da parasitemia - caso não seja adequadamente tratado 

• P. falciparum: 01 anoso indivíduo pode ser fonte de infecção por até 1 

ano 

• P. vivax: até 3 anos para 

• P. malariae: > 3 anos 



Manifestações Clínicas da Malária 

Malária não complicada Malária Severa 

Fase fria  

•   Sensação de frio 

•   Tremores 

Fase quente 

• Febre 

• Cefaleia 

• Convulsão (crianças 

pequenas) 

Fase de transpiração 

• Sudorese 

•Queda da temperatura 

•Astenia 

Malária cerebral 

Anemia Severa 

Hemoglobinúria 

SARA 

Alteração da coagulação 

IRA 

Acidose metabólica 



Manifestações Clínicas da Malária 

Malária não complicada Malária Severa 

Exame Físico 

•   Febre 

•   Sudorese 

•   Hepatoesplenomegalia 

•   Icterícia 

 

Exame Físico 

•  Choque 

•  Aumento da frequencia 

respiratória 

•  Convulsão 



Período de latência 

Nas infecções por P. vivax e P. ovale, alguns esporozoítos originam 

formas evolutivas do parasito denominadas hipnozoítos, que podem 

permanecer em estado de latência no fígado. Estes hipnozoítos são 

responsáveis pelas recaídas da doença, que ocorrem após períodos 

variáveis, em geral dentro de 3 a 9 semanas após o tratamento para a 

maioria das cepas de P. vivax, quando falha o tratamento radical 

(tratamento das formas sanguíneas e dos hipnozoítos).  



DIAGNÓSTICO LABORATORIAL 

- Gota espessa: método simples, eficaz, de baixo custo e de fácil 

realização. Considerado padrão ouro. 

- Esfregaços: Baixa sensibilidade 

- Testes rápidos: uso restrito a situações onde não é possível a 

realização da gota espessa. Não avaliam a densidade parasitária 

nem a presença de outros hemoparasitos e não devem ser usados 

para controle de cura. Deve ser confirmado pela gota espessa. 

  



TRATAMENTO 

Os medicamentos antimaláricos são disponibilizados gratuitamente 

em todo o território nacional, em unidades do Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

 

O diagnóstico oportuno, seguido imediatamente de tratamento 

correto, é o meio mais efetivo para interromper a cadeia de 

transmissão e reduzir a gravidade e a letalidade da malária. 

 

Medicamentoso antiamarílico – visa atingir o parasito em pontos-

chave de seu ciclo evolutivo, evitando assim as recaídas tardias, 

interrupção da transmissão.  



DECISÃO SOBRE O TRATAMENTO 

A decisão de como tratar o paciente com malária deve 

ser precedida de informações sobre os seguintes 

aspectos: 

- Espécie de plasmodium infectante; 

- Idade do paciente; 

- História de malária anterior; 

- Condições associadas como gravidez e comorbidades 

- Gravidade da doença 

 



DECISÃO SOBRE O TRATAMENTO 

Condições em que a hospitalização do paciente com malária é 

preferível em relação ao tratamento ambulatorial:  

• Criança < 5 anos 

• Idoso > 60 anos 

• Gestantes 

• Pacientes imunodeprimidos 

• Todo paciente com sinal de gravidade: convulsão, 

hiperparasitemia (>200.000/mm3 ), vômitos repetidos, 

oligúria, dispneia, anemia intensa, icterícia, hemorragias e 

hipotensão arterial. 



ESQUEMAS DE TRATAMENTO 

ESQUEMA CURTO - VIVAX 



ESQUEMAS DE TRATAMENTO 



ESQUEMAS DE TRATAMENTO 

FALCIPARUM 



ESQUEMAS DE TRATAMENTO 

FALCIPARUM 



ESQUEMAS DE TRATAMENTO 

INFECÇÕES MISTAS 


