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Introdução: A malária é uma das doenças parasitária mais prevalente hoje, no mundo, com 

sérias implicações sanitárias, que leva a consideráveis perdas econômicas e sociais. Estão 

expostas à malária um equivalente de dois bilhões de pessoas⁽¹⁾. Dados da Organização Pan-

Americana da Saúde (OPAS) revelam que a maior parte da população no continente 

americano mora em zonas com risco de transmissão da doença. Nessas populações, a 

ocorrência da malária está relacionada à ocupação desordenada de terras, à exploração manual 

de minérios, a projetos de assentamento e colonização agrária e à intensa migração de pessoas 

da zona rural para a periferia de cidades amazônicas⁽²⁾. A malária é uma enfermidade 

infecciosa febril aguda e seu agente etiológico é um protozoário do gênero Plasmodium. São 

mais de 125 espécies de plasmódios, das quais quatro infectam o homem: P. vivax, P. 

falciparum, P ovale e P. malariae. O P. falciparum é a espécie causadora da maior parte da 

mortalidade por malária no mundo⁽¹⁾. O profissional de enfermagem, como integrante das 

equipes de saúde que atuam em todos os níveis da estrutura dos serviços de saúde, tem uma 

importante contribuição nos programas de controle dessa endemia, principalmente no que se 

refere ao trabalho educativo junto às populações atingidas e no tratamento dos casos, bem 

como participando na elaboração dos referidos programas. Salienta-se sobre as 

recomendações da Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, uma das ações 

prioritárias para a melhoria das políticas de controle da malária é a ampliação da rede de 

Atenção Básica na Amazônia⁽³⁾. Objetivos: Evidenciar e identificar as principais dificuldades 

enfrentadas pelo enfermeiro nas ações de combate á malária. Métodos: Estudo exploratório 

descritivo, realizado através de uma busca bibliográfica junto ao banco de dados Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), visando identificar as 

principais dificuldades de enfermagem frente as ações de combate à malária. Utilizaram-se 

para a busca os descritores dos assuntos: Medidas preventivas; Enfermagem e Malária. Os 

trabalhos foram selecionados por meio dos seguintes critérios: artigos na íntegra e que 

atendiam ao tema proposto, idioma de publicação em português e publicação dentro do 

período proposto, ou seja, entre os anos de 2010 a 2017, sendo selecionado 10 artigos. De 

posse do material para análise, seguiram-se as etapas de leitura exploratória e reconhecimento 

dos artigos que interessavam à pesquisa; em seguida, leitura seletiva, com escolha do material 

que, de fato, atendesse os objetivos da pesquisa. Após as etapas citadas, realizou-se a leitura 

completa de cada artigo pré-selecionado e a categorização dos artigos frente às temáticas 

abordadas, foram excluídas 05 (cinco) publicações que não apresentavam estudos de acordo 

com a temática estudada. Sendo assim, foram selecionados 05(cinco) artigos que atendiam 

aos critérios de seleção. Por fim, para a análise dos dados foi constituído um grau de 

dificuldade, onde foram selecionadas as principais dificuldades e selecionadas em 3 temáticas. 

Resultados e Discussão: Dos cincos artigos selecionados, todos descreveram as mesmas 

dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros para realizar ações de combate as endemias. Na 

primeira temática a dificuldade abordada, foi sobre a 1. Dificuldade de acesso nas localidades, 



 

 

 

Anais do VIII Congresso de Educação em Saúde da Amazônia (COESA), Universidade Federal do Pará – 

09 a 12 de dezembro de 2019. ISSN 2359-084X. 

 

essa temática acabou sendo analisada como uma das principais dificuldades enfrentadas pelos 

enfermeiros. Mesmo com a disponibilização de ambulâncias, transportes e de equipes que 

realizem mutirão de atendimentos, as áreas que não recebem atendimentos, informações e 

medidas de ações é extensa. A população das áreas rurais e ribeirinhas pareceu ser o grupo 

mais vulnerável, uma vez que enfrenta as maiores barreiras de acesso: geográficas, financeiras 

e de informação. Essa população é grandemente afetada pela malária. Na segunda temática o 

assunto analisado, refere-se a 2. Ausência de recursos mínimos para trabalhar, a falta de 

recursos para realizar ações educativas é uma realidade enfrentada constantemente pelos 

enfermeiros e outros profissionais, este é um problema que limita a assistência realizada pelo 

enfermeiro e que acaba desvalorizando a assistência que deve ser prestada pela atenção 

básica. A consecução de políticas públicas gestoriais municipais está voltada para o modelo 

hospitalocêntrico de saúde o que acaba dirigindo maiores recurso para os hospitais e os 

sobrecarregando e relegando a segundo plano as unidades de atenção primária, que são a porta 

de entrada do SUS. A Atenção Primária à Saúde – APS engloba ações de prevenção e 

promoção da saúde nas comunidades, através da educação em saúde, saneamento básico, 

programa materno-infantil, prevenção de endemias, planejamento familiar, tratamento de 

doenças mais comuns, fornecimento de remédios, incentivo à alimentação saudável e 

valorização de práticas complementares. Contudo, o papel atual da atenção primária da saúde 

vem sendo potencialmente reduzido a políticas esporádicas e de combate, com a 

desvalorização de tecnologias leves, ou seja, aquelas referentes ao contato humano com o 

paciente⁽⁴⁾. Na terceira temática a questão analisada foi a 3. Falta de estrutura adequada é uma 

problema que prejudica a eficiência das ações em saúde e precariza o trabalho do enfermeiro. 

Para atender a demanda e prestar serviços educativos de saúde para a comunidade o 

enfermeiro necessita de um local que atenda às necessidades do ambiente o que na maioria 

das vezes não ocorre, o profissional acaba limitando sua assistência e as ações não chegam de 

forma abrangente para a comunidade. Para que o funcionário obtenha resultados competentes 

é imprescindível que o local de trabalho compreenda boas condições para o exercício da 

atividade, satisfazendo não só a prática da profissão em si, como também as premissas 

necessárias para o bem estar do funcionário, figurando a boa qualidade de vida no local de 

trabalho⁽⁵⁾. Conclusão/Considerações Finais: Desafios são enfrentados diariamente pelos 

enfermeiros, no Brasil, em relação à expansão das ações de combate à malária e na 

qualificação da comunidade sobre as medidas de controle que ajudam a reduzir o índice de 

casos de malária. Portanto, as políticas de saúde voltadas para a região endêmica em malária, 

no Brasil, devem ser planejadas atentando-se às suas peculiaridades de cada região. Como 

analisado no estudo o que colabora para aumentar as dificuldades enfrentas pelos enfermeiros 

e apresentadas como principais dificuldades são as regiões com difíceis condições geográficas 

e com população de baixa escolaridade e baixo nível socioeconômico, estrutura inadequada e 

recursos limitados. Por tudo isso, a região necessita de políticas de proteção social eficazes, 

dentre essas, as estratégias de qualificação e o fortalecimento da integração entre a Atenção 

Básica e o Programa Nacional de Controle da Malária. A prevenção, que consiste em adotar 

medidas capazes de evitar o aparecimento da doença ainda é um investimento eficaz e mais 

barato quando feito a comparação com os recursos desprendidos na cura. Mostra-se 

necessário então a maior importância governamental na busca em precaver a patologia, 

medida que pode evitar gastos exorbitantes e o aumento de casos de malária. 
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