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A malária permanece como um sério problema de saúde pública no Brasil. No 
entanto, recentemente ocorreram muitos avanços no controle da malária, 
demonstrando que no país essa doença não é negligenciada. O Programa 
Nacional de Controle da Malária foi premiado com o “Malaria Champions of the 
Americas award 2015”, e  lançou ainda em 2015 o plano de eliminação da malária 
no Brasil após ter apresentado êxito nas ações de controle e diminuição dos 
casos no país, em conjunto com os Estados e os Municípios. Foi realizado um 
estudo retrospectivo, transversal, analisando-se os dados obtidos do SIVEP-
Malária referente ao período de 01/01/2011 a 31/12/2015. No ano de 2011 o 
Estado mais prevalente foi o Pará, sendo nos anos seguintes o Amazonas. 
Contudo, o Estado do Acre foi o que apresentou o maior Índice Parasitário Anual 
(IPA), ou seja, a maior incidência de casos a cada 1.000 habitantes. No ano de 
2015 houve 137.887 casos de malária no Brasil, dentre os quais 88% foram 
causados por Plasmodium vivax, 11% por P. falciparum, 0,47% por infecção mista 
e 0,02% por P. malarie. No período avaliado, o sexo masculino foi o mais 
acometido com 60,77% dos casos. Do total de mulheres acometidas com malária, 
4,95% estavam grávidas. A faixa etária mais acometida foi a de 20 a 29 anos 
(20,00%), seguido por 30 a 39 anos (14,95%) e 10 a 14 anos (11,84%). Quanto à 
parasitemia, a maioria dos indivíduos (35,68%) tiveram parasitemia moderada 
(++). Nos últimos cinco anos houve considerável redução (47,01%) no número de 
casos de malária no Brasil. Estes dados são resultado do trabalho desenvolvido 
pelo Ministério da Saúde em parceria com os Estados e Municípios e se deve em 
grande parte ao sucesso obtido no Estado do Pará, o qual reduziu em 93% o 
número de notificações.  
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