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INTRODUÇÃO 

A World Health Organization, informou pelo World Malaria Report (WHO, 2008) os 

números da malária no mundo em 2006: 247 milhões de casos registrados, 3.3 bilhões de pessoas em 

situação de risco, quase um milhão de mortes (atingindo, principalmente, menores de cinco anos de idade) 

em 109 países onde a doença é endêmica, 45 deles na África. Lima e Guimarães (2007, p. 59), citando 

relatório da WHO do ano de 2005 e White (2006), informam que a “malária mata, anualmente, duas vezes 

mais que a AIDS e muito mais do que qualquer outra doença infecciosa”. 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), a Amazônia, região malárica no Brasil, apresenta 

mais de 99% dos casos registrados no país, originados nos nove estados que compõem a região, 

distribuídos em área de mais de 5 milhões de km2 de domínio morfoclimático que oferece as condições 

propícias ao ciclo de reprodução e disseminação da doença. A malária, segundo, ainda, o MS (2005, p. 521), 

“causa consideráveis perdas sociais e econômicas na população sob risco”. 

O cotidiano do homem da Amazônia, aqui se tratando especificamente do Amazonas, 

está diretamente ligado ao ambiente natural, até mesmo nas cidades entrecortadas pela rica malha hídrica 

da região. O trabalho de grande parcela da população está ligado a essas condições naturais também nos 

ambientes não urbanos, e essa necessidade muitas vezes impõe aos trabalhadores amazônicos o contato 

direto com as situações de risco malarígeno.  

O modelo do que se tem proposto para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, a 

“floresta em pé”, sob manutenção direta dos chamados “povos da floresta” (designações consagradas na 

mídia), sugere que a sustentabilidade ambiental passa pela saúde da população da região. A vigilância 

epidemiológica da malária, dessa forma, assim como as ações para seu controle, merece atenção contínua 

por parte de gestores, profissionais e pesquisadores da área da saúde na região, os quais devem utilizar-se 

de ferramentas, técnicas e teóricas, cada vez mais eficientes para as tomadas de decisões.    
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OBJETIVOS 

A partir da quantificação dos dados sobre a malária no Amazonas, nos anos de 2005 a 

2009, o presente trabalho teve como objetivo analisar a abrangência e intensidade deste agravo à saúde 

durante o período, buscando identificar pelo Índice Parasitário Anual (IPA) de cada um dos municípios do 

Estado quais são considerados áreas de baixo, médio e alto risco malarígeno ou, ainda, áreas não 

endêmicas (onde não ocorre o agravo). 

Buscou-se, ainda, identificar quais municípios do Amazonas foram estabelecidos como 

áreas de alto risco malarígeno por terem se mantido nessa faixa durante os cinco anos da série, assim como 

aqueles estabelecidos como áreas de baixo risco malarígeno, pelo mesmo motivo. Essa análise visou dar 

início à discussão sobre padrões espaciais da malária no Estado. 

 

METODOLOGIA 

Para alcançar o objetivo do presente estudo, que tem caráter retrospectivo, foram 

utilizados dados secundários obtidos na base do Ministério da Saúde, através do Sistema de Informações de 

Vigilância Epidemiológica em malária (SIVEP-Malária), no formato de relatórios de resumo epidemiológico, 

por local provável de infecção, referentes aos anos de 2005 a 2009 dos municípios do estado do Amazonas. 

A partir desses dados, ordenaram-se os municípios de acordo com o Índice Parasitário 

Anual (IPA) de cada um, estratificando esse indicador nas classes: a) áreas não endêmicas (IPA 0 [zero]); b) 

áreas malarígenas de baixo risco (IPA de 0,1 a 9,9 casos/1.000 habitantes); c) áreas malarígenas de médio 

risco (IPA de 10 a 49,9 casos/1.000 habitantes); e d) áreas malarígenas de alto risco (IPA acima de 49,9 

casos/1.000 habitantes), conforme estabelecido pelo MS (2006, p.25-26). 

Visando apoiar a tomada de decisão, as ocorrências do agravo foram também 

analisadas anualmente, buscando-se observar o comportamento da malária na série temporal delimitada e 

levantar quais municípios podem ser considerados áreas de contínuo alto risco malarígeno no Amazonas.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Cabe enfatizar, inicialmente, que a média simples do IPA para o Amazonas, dos cinco 

anos analisados, o classifica como área de alto risco malarígeno (51,58), diante dos demais estados da 

região amazônica. Na análise restrita ao Estado, no entanto, podem ser observados municípios que 

representam áreas de baixo, médio e alto risco malarígeno e, ainda, um único caso de área não endêmica 

(IPA 0 [zero]). 

O ano de 2005 foi marcado, ao mesmo tempo, por uma seca considerada extraordinária 

e o maior IPA dos últimos cinco anos, alcançando a marca de 74,8 casos de malária a cada mil habitantes. 

Naquele ano 61% dos municípios do Amazonas atingiram IPA acima de 49,9 casos/1.000 habitantes. 

Em 2006 o IPA é amenizado, reduzindo para 59,9 casos de malária a cada mil 

habitantes, e 55% dos municípios do Amazonas permanecem como área de alto risco malarígeno. O quadro 

é o mesmo para o ano de 2007, observando-se a um aumento de municípios com IPA entre 10 e 49,9 casos 

a cada mil habitantes (área de médio risco malarígeno).  

O ano de 2008 apresentou nova redução no IPA estadual, tendo apresentado 41,6 casos 

de malária a cada mil habitantes. A principal característica nesse ano é o aumento de municípios 

considerados áreas de baixo risco malarígeno (1 a 9,9 casos de malária a cada mil habitantes). 

2009 foi o ano da maior cheia dos rios registrada no Amazonas. Apresentou, também, o 

melhor saldo da série, com IPA de 30,1 casos de malária a cada mil habitantes, quase 45 pontos a menos 

que 2005. O número de municípios com alto risco malarígeno diminuiu para 39% (contra 61% em 2005; 55% 

em 2006/2007; e 52% em 2008). 2009 é, ainda, o ano que apresentou um município com IPA 0 (zero), sendo 

considerado, naquele ano, área não endêmica para a malária (Barreirinha), único caso observado nos cinco 

anos analisados. 

De forma geral, os casos de malária no estado do Amazonas diminuíram de forma 

notória durante a série temporal analisada. Sem o intuito de sugerir a relação entre número de casos do 

agravo e características ambientais ligadas às secas e cheias, o ano de maior IPA coincide com a última 

seca extraordinária ocorrida no Amazonas, enquanto que o menor IPA, apresentado em 2009, ocorre no ano 

da maior cheia dos rios registrada no Estado. Uma visão geral da situação da malária nos últimos cinco anos 

pode ser observado na Figura 1. 
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Figura 1 – Número de municípios do Amazonas considerados áreas não endêmicas, de baixo, médio e alto 

risco malarígeno (2005 a 2009). 

 
 

Também foi observado que seis municípios amazonenses mantiveram-se na faixa de IPA 

referente a áreas de baixo risco malarígeno. Foram eles Barreirinha, Uricurituba, Parintins, Envira, Boa Vista 

do Ramos e Tonantins. Por outro lado, quinze municípios mantiveram-se com IPA acima de 49,9 em todos os 

anos da série. Foram eles Guajará, Careiro, Atalaia do Norte, Canutãma, Presidente Figueiredo, Alvarães, Rio 

Preto da Eva, Barcelos, Lábrea, Tapauá, Borba, Uarini, Novo Aripuanã, São Gabriel da Cachoeira e Coari. 

Juntos, os quinze municípios considerados áreas de alto risco durante toda a série, 

representaram IPA médio de 210 casos de malária a cada mil habitantes (média simples dos cinco anos), 

sendo liderados por Guajará (IPA 342,16 casos/mil habitantes). Em 2007, Santa Isabel do Rio Negro chegou 

atingiu o IPA de 737,3 casos de malária a cada mil habitantes do município, sendo o maior Índice individual 

da série da série. 

Da observação da localização dos municípios, segundos os IPA gerados, pode-se 

constatar que os municípios estabelecidos como áreas de alto ricos malarígeno, nos últimos cinco anos 

completos, estão presentes em todas as regiões administrativas do Amazonas, inclusive na (em formação) 

Região Metropolitana de Manaus (RMM). Os municípios que se mantiveram na faixa de IPA considerados 

áreas de baixo risco malarígeno apresentam alguma concentração ao leste do Estado, na mesorregião 

Centro-Amazonense. Os municípios que oscilaram os IPA, de baixo a alto, estão presentes em todas as 

regiões.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que tange as abordagens preliminares sobre a malária no Amazonas, a principal 

constatação é o declínio do IPA nos últimos cinco anos completos. Vigilância Epidemiológica, no entanto, 

exige constantes estudos de diferentes abordagens mesmo diante dos resultados vistos em progressão 

positiva. O presente estudo apontou possíveis recortes para análises futuras que devem incluir variáveis 

como tipo de malária (vivax, falciparum, mista), idade e gênero de pessoas infectadas, e outras 

características biológicas e sociais. 

Além dos números, dos mapas e de toda técnica que se possa empregar nesse sentido, 

percebe-se a necessidade da discussão sobre o aspecto social da malária. Dito de outra forma, a 

necessidade da análise além (ou aquém) do fator biológico do agravo, com o devido aprofundamento nas 

nuances ligadas à doença como fenômeno social, analisando-se os casos de infecção como resultado da 

necessidade do contato com o ambiente de risco malarígeno pelo homem em seu trabalho e as condições 

em que se dá essa relação. 

Assim sendo, a malária pode ser entendida como reflexo da transformação do espaço 

na Amazônia pelo fato de apontar para o encontro entre o homem e a natureza, resultando na transformação 

dessa. Reflete, por outro lado, desigualdades espaciais, aqui entendidas como a diferença de disponibilidade 

de ações e equipamentos, preventivos ou combativos do agravo em diferentes lugares. Sugere-se, para o 

aprofundamento dessas questões, a inclusão da análise da Geografia da Saúde nos debates e na vigilância 

da doença. 

Por fim é importante enfatizar que não pode haver desenvolvimento sustentável sem o 

desenvolvimento humano, e que nesse processo a saúde de uma população é condição básica e fator 

primordial. 
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