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Introdução: Na Amazônia os casos de malária ocorrem na maioria dos estados, 
contribuindo desta forma com 99,7% dos casos notificados no Brasil. Em Roraima, 
no município de Caracaraí a incidência parasitária anual (IPA) em 2015 chegou a 
40,2/1000 habitantes, caracterizando essa área como médio risco de transmissão. 
Neste mesmo ano, houve aumento nos números de casos de malária por possíveis 
recidivas, sendo registrado um percentual de 42% no mês de maio. Objetivo: 
Monitorar os casos de malária por recidivas após o tratamento dispensado aos 
pacientes no município de Caracaraí- RR no período de junho a dezembro de 2015. 
Métodos: O monitoramento foi realizado através de investigações epidemiológicas, 
acompanhamento do esquema terapêutico por meio do tratamento supervisionado 
com base no peso e coletas de lâminas de verificação de cura (LVC) por meio da 
gota espessa em 16 pacientes com histórico de dois (02) ou mais episódios de 
recaídas no referido período. Resultados: Observou-se que os pacientes 
apresentaram recaídas devido a falha terapêutica associada a não adesão do 
tratamento de forma adequada tendo como principais motivos o uso de bebida 
alcoólica e banalização da doença. Após a estratégia do monitoramento, verificou-
se que os pacientes obtiveram êxito na cura da doença constatada pela 
negativação da parasitemia na corrente sanguínea por meio das LVC. Além disso, 
este trabalho causou impacto significativo na redução de (42%) para (6%) nos 
casos de malária por recidiva no município de Caracaraí-RR. Discussão: A recidiva 
da malária é conceituada como a recorrência de parasitemia assexuada seguinte 
ao tratamento, após ter sido constatada a sua negativação, e geralmente ocorrem 
pela falha terapêutica resultante de não adesão ao tratamento, corroborando com 
as causas das recaídas identificada neste trabalho. Conclusão: Mediante ao 
exposto, este monitoramento foi considerado eficaz e deve ser continuado nas 
atividades de rotina de controle da malária no município. 
 

Palavra-chave: Malária, recidivas, monitoramento. 


