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Introdução: A malária no Brasil representa uma doença endêmica de importante 

incidência em populações pobres, cuja prevenção, diagnóstico e educação em saúde são 

essenciais para seu controle, sendo a região amazônica detentora de 99,9% dos casos no 

país. No Pará, dentre os municípios de maior incidência está Anajás, cujas condições 

ambientais favorecem a presença da doença. Objetivos: Analisar o perfil clínico-

epidemiológico dos casos confirmados de malária por local de infecção no município de 

Anajás-PA. Métodos: Realizou-se estudo descritivo quantitativo, a partir do banco de 

dados do SIVEP-Malária no município de Anajás, estado do Pará, no período de 2013 a 

2017. Os dados foram tabulados em planilhas do Excel para produção de tabelas, 

gráficos e analise estatística simples. Resultados e Discussão: Observou-se 15.826 

casos, com maior frequência do agente etiológico Plasmodium vivax (76,6%), seguido 

de P. falciparum (13,9%) e malária mista (1,5%); de ocorrência maior no sexo 

masculino (57%); na faixa etária de 1 a 4 anos (23,1%); na zona rural (92,3%); de 

ensino fundamental incompleto (43,3%); a ocupação usualmente não foi citada (89,7%). 

Esses dados refletem o que a literatura registra no Brasil, e está fortemente relacionado 

à pobreza, o que ficou reforçado pelos 86,8% de busca passiva realizada pelo município. 

O índice parasitário anual – IPA foi de alto risco (≥ 50), com maior índice em 2017 

(206,5), sendo frequentemente autóctones (96,2%), com um óbito em 2015. Dos casos 

importados (3,8%) a maioria procedeu de Breves (31,4%). Conclusão: Os casos de 

malária em Anajás usualmente possui Plasmodium vivax como agente etiológico, 

atingindo frequentemente o sexo masculino na zona rural, com casos principalmente em 

crianças. O número de casos e IPA aumentou no ultimo ano, apesar da busca passiva ser 

representativa durante todo o período de estudo, sendo este fator, indicador de 

importante participação da população na procura de diagnostico e tratamento.  
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