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Introdução: A malária nas Américas tem aumentado significativamente, principalmente 

devido ao incremento observado no Brasil, Nicarágua e Venezuela. No início da década de 

30, a Venezuela tinha a mais alta incidência de malária na América Latina, contudo, após 

intensos esforços na implementação de várias medidas de controle, em 1961, esse país foi 

reconhecido como o primeiro do mundo a eliminar a malária na maior parte de seu território1. 

Hoje, a Venezuela vive um retrocesso de cerca de 60 anos, com uma casuística alarmante de 

cerca de 500.000 casos anuais, pois desde 2013 a Venezuela vem enfrentando uma severa 

crise, com a diminuição dos preços dos barris de petróleo, escassez de produtos e 

racionamento dos mesmos2. Em virtude da falta de investimentos, o sistema de saúde 

venezuelano entrou em colapso, o que acarretou em uma elevação do número de casos de 

doenças vetoriais, entre elas a malária. Entre 2016 e 2017, houve um aumento em 70% no 

número de casos de malária. Inúmeros fatores contribuíram para o incremento de casos: 

atividades de mineração ilegal, desmatamento de florestas, a deficiente implementação e 

manutenção das medidas de controle vetorial, a escassez de drogas antimaláricas de primeira 

linha, entre outros. O governo de Nicolás Maduro não reconhece a existência de uma crise 

humanitária na Venezuela, fazendo com que a epidemia de malária cresça e se alastre, por não 

haver atuação efetiva, e por não aceitar ajuda internacional para combate-la. A situação atual 

da Venezuela ressalta a necessidade de auxílio internacional e esforços conjuntos para o 

controle da malária pelos países amazônicos na região, considerando que uma parcela 

considerável dos casos importados são provenientes dessa nação3. Em virtude desses níveis 

preocupantes, recentemente a Venezuela foi incluída, juntamente com Nigéria, Sudão do Sul e 

Iêmen, na lista de países que necessitam de resposta emergenciais e medidas imediatas contra 

a malária4, o que certamente beneficiará a nação através de uma resposta global coordenada. 

O agravamento da crise política e econômica, com exorbitantes índices inflacionários, que 

levaram a população à pobreza e à péssimas condições de vida, com aumento da violência e 

insegurança, ocasionaram intensa emigração dos venezuelanos para os países vizinhos, na 

tentativa de escapar da fome e da miséria, vindo em grande parte se refugiar no Brasil. 

Objetivos: Avaliar o impacto da imigração de venezuelanos e os fatores que contribuíram 

para o aumento de registros de casos importados de malária. Métodos: Foi realizado um 

estudo retrospectivo, descritivo, transversal, na qual se utilizou dados provenientes do Sistema 

de Vigilância Epidemiológica (SIVEP-Malária) do Ministério da Saúde, referente ao período 

de 2014 a 2018. O presente estudo utilizou dados secundários, na base de dados do SIVEP, 

onde não há informações pessoais dos indivíduos, não sendo, portanto, necessária submissão 

ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). Resultados e Discussão: Com 44,7, a Venezuela é o 

segundo país com maior Índice Parasitário Anual (IPA) na América do Sul, ficando atrás 

apenas da Guiana com IPA de 77,7. A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou a 

World Malaria Report 2018, que apresentou a Venezuela como responsável por 84% do 

aumento no número de casos no continente, e responsável por 53% dos casos confirmados e 

presumidos de malária nas Américas. No Brasil, após seis anos de constante declínio no 
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número de casos de malária, o número de notificações voltou a aumentar em 2017. Isso se 

deve em grande parte ao relaxamento na manutenção de medidas de controle, aliado à 

mudança de foco das políticas públicas para as arboviroses como dengue, Zika vírus, 

Chikungunya, febre amarela. O número de casos de malária importados da Venezuela 

triplicou: de 1.404 casos em 2014, que correspondia a 30,35% dos casos importados, saltou 

para 4.860 em 2018 (73,60%), representando um aumento de 246%. O Brasil também 

apresenta casos de malária importados da Guiana (13,45%), Guiana Francesa (6,39%), Peru 

(4,30%), Bolívia (1,44%), entre outros. Roraima é o Estado que sofre maior impacto 

estatístico de malária importada da Venezuela (4.478 notificações em 2018, 86% do total de 

casos importados para esse Estado), representando um aumento total de 267% nos registros 

desse período, isso porque uma quantidade considerável de venezuelanos atravessa a fronteira 

pela cidade de Pacaraima em Roraima e depois segue para outras cidades e estados. A maioria 

dos casos importados da Venezuela é causada pelo Plasmodium vivax (69,26%), seguido pelo 

P. falciparum (27,28%) e infecções mistas de ambas as espécies (3,25%), o restante (0,21%) é 

P. malariae ou foi detectado pelo teste imunocromatográfico, sendo categorizado como não-

falciparum. Conclusão/Considerações Finais: O aumento desenfreado de malária na 

Venezuela e a intensa migração dos venezuelanos tem impactado no número de notificações 

em Roraima, que, de longe, é o Estado que apresenta maior quantidade de notificações de 

casos importados de malária, sendo quase sua totalidade provenientes da Venezuela. Parte 

dessa casuística constituem brasileiros que se infectaram com o plasmódio em garimpos 

venezuelanos, mas que notificaram e trataram a doença no Brasil. Grande parte dos imigrantes 

venezuelanos vive em ambientes públicos, acampados em praças e junto à rodoviárias, 

prejudicando o controle desse agravo, uma vez que dificulta o controle vetorial, com 

utilização de mosqueteiros impregnados, uso de repelentes e telas, assim, a implementação de 

tais medidas entre a população venezuelana residente no Brasil requer novas estratégias, 

adaptadas à essa nova realidade. O controle desse agravo requer rígida manutenção e 

acompanhamento das medidas de controle vetorial, com ações de busca ativa, associadas ao 

diagnóstico precoce e tratamento imediato. Historicamente, o incremento de casos está 

diretamente relacionado ao afrouxamento no monitoramento de tais medidas. 
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