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A malária é endêmica em cerca de 100 países e territórios. O Brasil detém cerca 
de metade dos casos das Américas, com 20% da casuística determinada por P. 
falciparum, com potencial para evoluir com gravidade e até mesmo óbito. Essa 
pesquisa objetivou analisar os aspectos clínicos, epidemiológicos e 
parasitológicos dos indivíduos acometidos por malária falciparum. Estudo 
retrospectivo, no período de 1996 a fevereiro de 2016, com 502 pacientes com 
gota espessa positiva para P. falciparum, atendidos e acompanhados no 
Laboratório de Ensaios Clínicos em Malária do Instituto Evandro Chagas 
(LECEM/IEC). Elaborou-se protocolo para coleta de dados. Na série histórica de 
20 anos, observou-se picos de incidência em 2001 (10,3%), 2003 (11,3%), 2009 
(11,1%) e 2012 (10%), com destaque para o declínio no número de casos nos 
últimos 4 anos (9,6%).  No total, 61% dos pacientes eram do gênero masculino.  
29% dos casos foram autóctones. Cerca de 31% adquiriram a malária em 
garimpos, localizados principalmente nas Guianas seguido do Estado do Pará. A 
média da parasitemia foi de 12.748 ± 22.169 parasitos/mm3, excluindo-se 1,4% 
dos pacientes cuja parasitemia já se encontrava negativa, à admissão ao serviço. 
Ocorreu o clearance da parasitemia no 2º ou no 3º dia de tratamento em 71,6% 
dos pacientes e cerca de 90% já apresentavam parasitemia negativa no 5º dia de 
tratamento. Quase 60% apresentaram gametócitos no momento do diagnóstico. A 
tríade malárica representou 21,9% dos sinais e sintomas. No tratamento foram 
utilizados principalmente artesunato oral ou parenteral (32,2%), artesunato com 
halofantrine (26,5%), quinino (25%) e mefloquina (11,7%).  Em 61% a resposta ao 
tratamento foi indefinida, nos demais observou-se cura (35%), recrudescência 
(3%) e óbito (1%).  Embora com declínio no número de casos de malária 
falciparum nos últimos anos, é necessário mantê-la sob controle, nos locais de 
maior prevalência, com ênfase no diagnóstico precoce, tratamento adequado e 
controle de seguimento. 
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