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Introdução: A malária é uma doença infecciosa aguda, associada aos agentes 

etiológicos Plasmodium falciparum, P. malariae e P. vivax (forma menos grave), bem 

como representa um dos maiores problemas de saúde pública em áreas tropicais e 

subtropicais do mundo, com incidência na região Amazônica superior a 90% dos casos 

do Brasil e neste aspecto, o município de Oeiras do Pará, contribui com inúmeros casos, 

pois apresenta índice parasitário anual (IPA) elevado. Objetivos: Analisar o perfil 

clínico-epidemiológico dos casos confirmados de malária por local de infecção no 

município de Oeiras do Pará-PA. Métodos: Realizou-se estudo descritivo quantitativo, 

do banco de dados do SIVEP-Malária no município de Oeiras do Pará, estado do Pará, 

no período de 2013 a 2017, sendo os dados tabulados em planilhas do Excel para 

produção de tabelas, gráficos e análise estatística simples. Resultados e Discussão: 

Observou-se 5.792 casos, usualmente provocado pelo agente etiológico Plasmodium 

vivax (88,69%), seguido de P. falciparum (0,12%) e malária mista (0,03%); atingindo 

frequentemente o sexo masculino (60,17%); na faixa etária de 5 a 39 anos (70,70%); de 

ensino fundamental incompleto (64,48%); na zona rural (93,71%), principalmente em 

trabalhadores da agricultura (26,79%), realizam caça e pesca (22,59%) e domésticas 

(8,12%); sem óbitos  durante o período do estudo, sendo registradas 486 lâminas 

importadas, onde 71,0% pertencem ao município limítrofe de Bagre. Conclusão: 

Usualmente Plasmodium vivax é responsável pela maioria dos casos de malária em 

Oeiras do Pará, atingindo frequentemente o sexo masculino, em ampla faixa etária, 

principalmente na zona rural. O número de casos e IPA aumentou no ultimo ano, que 

pode estar ligado à fragilidade epidemiológica entre os municípios fronteiriços. Desta 

forma, manter a vigilância epidemiológica por meio de laboratórios volantes para 

diagnóstico e tratamento rápido, distribuição de mosquiteiros impregnados com 

inseticida, principalmente nas fronteiras de seus municípios vizinhos são necessários 

para sanar essa problemática.  
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