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A malária vem apresentando um declínio no Brasil e no mundo. Muitos municípios 
da Amazônia Legal apresentam uma elevada proporção de casos por 
Plasmodium vivax. O tratamento curto supervisionado (TS) seguido de tratamento 
para evitar recaídas frequentes (TIPS) mostrou resultados significativos em áreas 
ribeirinhas de Rondônia. Em cooperação com a Secretaria Municipal de Saúde de 
Candeias do Jamari, Rondônia, em janeiro de 2014 foi implantado o TS seguido 
do TIPS seletivamente para indivíduos que apresentam recaídas frequentes em 
três localidades urbanas. O estudo será conduzido até dezembro de 2017. Foram 
georreferenciadas as 84 localidades urbanas e rurais do município, associando-se 
com as informações de casos de malária por local provável de infecção. Para  
análise da redução do número de casos de malária vivax, utilizou-se a 
comparação de taxas de pessoas-tempo, e o número de casos por 100 pessoas-
ano dos três bairros com maior incidência de malária da sede do município 
(Satélite, Santa Izabel e Palheiral), comparando com o bairro controle (União) 
onde TS e TIPS não foram aplicados. De 2010 a 2014 o número total de casos de 
malária apresenta uma tendência de declínio, com 4.187 casos em 2010 e 1.174 
em 2015. A área urbana da cidade é dividida em 7 localidades, que em 2010 
respondiam por 32,8% do total de casos de malária, e em 2015 respondeu por 
60,1%, e a proporção de malária vivax foi menor em 2014 (91,4%) e maior em 
2013 (97,3%). Em 2015 essa proporção foi de 92,8%. A análise espacial mostrou 
que o bairro Satélite é o mais crítico. Os resultados aqui apresentados são 
preliminares, e o TS e TIPS ainda não está abrangendo a todos casos devido ao 
baixo efetivo de Agentes de Saúde do município, que receberam treinamento 
específico. Entretanto, a análise de casos por pessoas-ano e a razão de risco 
mostra que os bairros Palheiral e Santa Izabel apresentam declínio na incidência 
da malária vivax. 
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