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O município de Candeias do Jamari possui uma extensão territorial de 6.843 km2, 
uma população estimada de 23.573 habitantes, sendo 68,4% da área urbana. 
Desses, 52,2% são do sexo masculino. Oitenta e quatro localidades estão 
cadastradas no SIVEP-Malária, sendo 81 estão ativas, 2 extintas e 1 com 
cadastro inválido. Nos últimos seis anos o município vem ocupando as primeiras 
posições em relação a IPA, sendo que somente em 2015 reduziu para médio 
risco de transmissão (IPA=47,0). Buscou-se georreferenciar as localidades 
cadastradas para estudo de análise espacial, identificando as localidades com 
maior risco de transmissão da malária no período de 2010 a 2015, onde foram 
realizados: a) o georreferenciamento das localidades; b) a coleta de casos 
registrados de malária por localidade; c) a análise espacial de estimativa de 
densidade de casos de malária das localidades; d) a elaboração de mapas 
temáticos. Das 84 localidades nenhuma apresentava registro de coordenadas 
geográficas no SIVEP-Malária, e em 2015 a 81,7% da população estava sob risco 
de transmissão. O estudo georreferenciou 100% das localidades, o que permitiu a 
elaboração de mapas que possibilitaram a análise espacial dos casos de malária. 
Observou-se gradual concentração de casos na área urbana. Em 2010, 28,4% 
dos casos (1.177/4.177) ocorreram em quatro bairros urbanos (Satétile, União, 
Palheiral e Santa Izabel), e em 2015 essa proporção evoluiu para 50,9% 
(596/1.170). A análise estatística e espacial dos casos de malária permitiu 
observar que a maioria dos casos está se concentrando na área urbana. Apesar 
da redução do número absoluto de casos de malária observada no período, deve-
se considerar que esse declínio não foi resultado de ações locais de controle da 
doença. Os resultados do presente estudo foram repassados ao Departamento de 
Endemias municipal, com os quais poderão otimizar as ações de controle, 
visando a eliminação da malária no município.  
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