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MALÁRIA 

Definição: malária é uma doença infecciosa causada por diferentes 

espécies de protozoários unicelulares do gênero Plasmodium, e 

transmitida, entre humanos, por meio da picada de mosquitos do 

gênero Anopheles.  

No mundo todo, há quatro espécies de Plasmodium importantes 

que causam a malária em humanos: Plasmodium falciparum, 

Plasmodium vivax, Plasmodium malarie e Plasmodium ovale (essa 

última não ocorre no Brasil). 

Plasmodium falciparum é um parasita que causa malária grave e 

pode levar ao óbito, se não tratada de maneira adequada e a 

tempo. 

 

 



O quadro clínico da Malária é variável, dependendo da espécie de 

plasmódio infectante, do uso de algumas medicações e da resposta 

imune individual, entre outros fatores. 

Classicamente a malária causa febre, em geral acima de 38ºC, calafrios, 

fraqueza, dor de cabeça, dor no corpo e, eventualmente, sintomas 

gastrointestinais como náuseas, vômitos, diarreia ou dor abdominal.  

A malária quando detectada correta e precocemente é uma doença de 

tratamento bastante simples. Para cada espécie do plasmódio é utilizado 

medicamento ou associações de medicamentos específicos em dosagens 

adequadas, prescritas por um médico. 

SINTOMAS  



MODOS DE TRANSMISSÃO 

A malária não é uma doença contagiosa, ou seja, uma pessoa doente 

não é capaz de transmiti-la diretamente a outra pessoa. 

Os plasmódios que causam a malária humana são naturalmente 

transmitidos de uma pessoa infectada para outra pessoa sadia apenas 

pelas picadas de determinadas espécies mosquitos do gênero 

Anopheles. 

As fêmeas dos mosquitos, ao picarem para se alimentar de sangue, 

injetam saliva anticoagulante, na qual existem os protozoários 

parasitas que causam a doença, no capilar sanguíneo do hospedeiro. 



MOSQUITOS TRANSMISSORES DE MALÁRIA 

No mundo todo são conhecidas atualmente 475 espécies de mosquitos do 

gênero Anopheles, das quais 41 são competentes para realizar o ciclo dos 

plasmódios e também capazes de transmiti-los entre humanos. 

No Brasil, podemos considerar quatro espécies importantes na transmissão da 

malária: Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi, Anopheles (Nys.) albitarsis lato 

sensu,  An. (Nys.) marajoara, Anopheles (Nys.) aquasalis. É importante ter 

sempre em mente que outras espécies de Anopheles podem apresentar 

importância local e/ou secundária. 

Todas essas espécies de mosquitos ocorrem naturalmente também no Estado de 

São Paulo, acrescentando-se ainda  Anopheles (Kerteszia) cruzii e Anopheles 

(Ker.) bellator, importantes transmissores de malária na Floresta Atlântica. 

 



MOSQUITOS TRANSMISSORES DE MALÁRIA 

Recentemente, pesquisadores do Brasil e do exterior propuseram a 

elevação dos subgêneros Kerteszia, Lophopodomyia, Nyssorhynchus 

e Stethomyia para status de gênero, baseados em análises 

genéticas. 

Assim, segundo esses autores, Anopheles (Nyssorhynchus) darlingi 

passou a se chamar Nyssorhynchus darlingi. 

Por enquanto, a Sucen tem mantido o status tradicional dos 

subgêneros citados, até que estudos complementares confirmem 

essa proposta de alteração. 

 



Distribuição prevista de Anopheles darlingi no Brasil  

Anopheles darlingi Criadouro de Anopheles darlingi 



Anopheles (Kerteszia) cruzii 

Criadouros de Anopheles (Kerteszia) sp. 



Período de transmissibilidade: entre 8 e 16 dias após se alimentar 

com o sangue de uma pessoa com malária, a fêmea do anofelino 

poderá passar a transmitir a doença para outras pessoas através de 

sua picada. A transmissão da doença pode continuar por toda a vida 

do inseto adulto, que dura cerca de 30 dias, em média. 

Outros modos de transmissão não natural (raros): 

• transfusão de sangue; 

• pelo uso compartilhado de agulhas e/ou seringas contaminadas; 
• a mãe pode transmitir ao recém-nascido durante o parto (malária 

congênita); 
• através de acidentes de trabalho em pessoal de laboratório ou 

hospital.  

 

MODOS DE TRANSMISSÃO 



PERÍODOS DE INCUBAÇÃO 

No ser humano, o tempo transcorrido entre a picada do mosquito 

infectado e o aparecimento dos primeiros sintomas pode variar de 8 

a 30 dias, dependendo da espécie de Plasmodium, da carga 

parasitária injetada pelo mosquito no momento da picada e do 

sistema de defesa do paciente. 

Esse período corresponde à fase em que o Plasmodium está se 

reproduzindo no fígado do indivíduo e ainda não há sintomas da 

doença.  



CICLO DO PARASITA 

No mosquito: Ao picarem uma pessoa infectada, os Anopheles sugam 

gametócitos machos e fêmeas do Plasmodium que se fundem no intestino do 

mosquito (multiplicação sexuada). 

Em seguida, tem início uma fase de multiplicação assexuada, chamada 

esporogonia, quando milhares de esporozoítos (forma infectante do parasita) 

são produzidos. Esses migram para as glândulas salivares do mosquito, onde 

ficam prontos para serem injetados em um novo hospedeiro humano, numa 

próxima picada. 

Esse período dentro do mosquito pode durar de 8 a 22 dias, dependendo das 

condições ambientais e espécies envolvidas. Os esporozoítos permanecem 

viáveis por 30-40 dias dentro das glândulas salivares, sobrevivendo nelas até 

a morte do mosquito. 



CICLO DO PARASITA 

No humano: A infecção tem início quando os parasitos (esporozoítos) são 

inoculados na pele pela picada do vetor. Eles caem na circulação sanguínea e 

invadem as células do fígado (os hepatócitos). 

Nessas células do fígado multiplicam-se e dão origem a milhares de novos 

parasitos (os chamados merozoítos), que rompem os hepatócitos e, caindo 

novamente na circulação sanguínea, vão invadir as hemácias (glóbulos 

vermelhos), dando início à fase chamada de esquizogonia sanguínea. Os 

merozoítos então se dividem em grande número, crescem e rompem as 

hemácias. É nessa fase sanguínea, quando os glóbulos vermelhos são 

destruídos, que aparecem os sintomas da malária. 

O desenvolvimento do parasito nas células do fígado requer aproximadamente 

uma semana para o P. falciparum e P. vivax e cerca de duas semanas para o P. 

malariae. 



CICLO DO PARASITA 

No humano: Nas infecções por P. vivax e P. ovale, alguns parasitos 

se desenvolvem rapidamente, enquanto outros ficam em estado de 

latência nos hepatócitos. São, por isso, denominados hipnozoítos (do 

grego, hipnos = sono). Esses hipnozoítos são responsáveis pelas 

recaídas da doença, que ocorrem após períodos variáveis de 

incubação (geralmente dentro de seis meses). 

Na fase sanguínea do ciclo, os merozoítos formados rompem a 

hemácia e invadem outras, dando início a ciclos repetitivos de 

multiplicação eritrocitária. Os ciclos eritrocitários repetem-se a cada 

48 horas nas infecções por P. vivax e P. falciparum e a cada 72 horas 

nas infecções por P malariae. 

 



CICLO DO PARASITA 

No humano: Depois de algumas gerações de merozoítos nas células 

sanguíneas, alguns se diferenciam em formas sexuadas: os macrogametas 

(feminino) e microgametas (masculino). Esses gametas no interior das 

hemácias (gametócitos) não se dividem e, quando ingeridos pelos insetos 

vetores, irão se fundir para dar origem ao ciclo sexuado do parasito.  

 

Fonte: https://www.coladaweb.com/doencas/malaria 

https://www.coladaweb.com/doencas/malaria


DIAGNÓSTICO DA MALÁRIA 

A principal causa de morte por malária é o diagnóstico tardio e a 
falta de profissionais familiarizados com o quadro da doença fora da 
região endêmica. No Brasil, por exemplo, ocorrem cem vezes mais 
óbitos nas áreas fora da Região Amazônica do que na região 
endêmica propriamente. 

Por isso é importante que pessoas com suspeita de malária, que 
residam fora da região endêmica, procurem um serviço especializado 
no diagnóstico e tratamento da malária. No estado de São Paulo há 
centros de referência regionais para diagnóstico e tratamento da 
malária. 

O diagnóstico dos pacientes com suspeita de malária geralmente é 
feito por meio de exames parasitológicos por microscopia ou de 
testes rápidos de diagnósticos. 



TRATAMENTO DA MALÁRIA 

Após a confirmação da malária, o paciente recebe o tratamento em 
regime ambulatorial, com comprimidos que são fornecidos 
gratuitamente em unidades do Sistema Único de Saúde (SUS). Somente 
os casos graves deverão ser hospitalizados de imediato. 

O tratamento indicado depende de alguns fatores, como a espécie do 
plasmódio infectante; a idade e o peso do paciente; condições 
associadas, tais como gravidez e outros problemas de saúde; além da 
gravidade da doença. 

Quando realizado de maneira correta e em tempo oportuno, o 
tratamento garante a cura da doença. 

Atualmente há laboratórios pesquisando vacinas contra a malária, mas 
nenhuma ainda atingiu um nível de imunização satisfatório para ser 
adotada como estratégia de controle da doença.  



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MALÁRIA 

Apesar dos avanços no conhecimento sobre a doença, a malária continua 

a causar elevado número de casos e mortalidade nas áreas onde ocorre a 

transmissão. Mais de 40% da população mundial vive em áreas 

endêmicas, compreendendo 105 países. 

A doença afeta principalmente a população mais pobre, devido às 

precárias condições de moradia e o difícil acesso ao tratamento efetivo. 

No Brasil, a malária é endêmica na Amazônia (estados do Acre, Amapá, 

Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima,  Tocantins, parte do Maranhão e do 

Mato Grosso). Em 2018, 99% dos 193.838 casos notificados de malária 

ocorreram naquela região, sendo que mais de 89% (173.006) foram 

causados por P. vivax e 10% (19.283) por P. falciparum. 

 



MAPA DE RISCO POR MUNICÍPIO DE INFECÇÃO 

Fonte: saude.gov.br/images/jpeg/2020/June/02/IPA-2018.jpeg 



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MALÁRIA 

Nas áreas endêmicas da bacia amazônica, a malária está associada a 

atividades que exigem o desmatamento da floresta, como construção de 

infraestrutura, expansão agrícola, mineração, extração de madeira e aumento 

da urbanização. 

Isso acontece porque o impacto ambiental causado pela derrubada das 

árvores favorece o aumento das populações de Anopheles darlingi, a principal 

espécie transmissora da malária na Amazônia. Neste caso, o aumento da 

incidência da malária é uma consequência da ocupação mal planejada ou não 

planejada da terra para o desenvolvimento socioeconômico. 

Fora da região amazônica, grande parte dos casos registrados são importados 

dos estados pertencentes à área endêmica brasileira, de outros países 

amazônicos, do Paraguai, e do Continente Africano.  



Mapa com o número de casos de malária (autóctones + importados), por UF de 
notificação na região extra-Amazônica, entre janeiro de 2015 e junho de 2020* 



Mapa de municípios com casos autóctones de malária na região sudeste 
do Brasil, notificados entre janeiro de 2015 a junho de 2020* 



Casos confirmados de malária notificados na região extra-Amazônica por 
espécie parasitária, 2007 a junho de 2020* 



SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA MALÁRIA 

Existe transmissão residual de malária no Piauí, na Bahia, no Paraná e em 

áreas de Mata Atlântica nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de 

Janeiro e Espírito Santo.  

Embora Anopheles darlingi esteja presente em grande parte do Brasil e 

também no estado de São Paulo, a principal espécie transmissora de 

malária no território paulista é Anopheles cruzii, espécie de mosquito que se 

cria exclusivamente em água acumulada entre as folhas de bromélias, 

plantas muito abundantes na Floresta Atlântica. 

Durante o triênio 2018/2020, foram confirmados, até o momento, 26 casos 

autóctones de malária de transmissão vetorial no estado de São Paulo, em 

municípios da região metropolitana de São Paulo, Litoral Norte, Litoral Sul, 

Vale do Paraíba e Vale do Ribeira, todos causados por Plasmodium vivax. 



Distribuição do número de casos autóctones de malária segundo município 
provável de infecção e ano de sintomas. Estado de São Paulo, 2018 a 2020* 



VIGILÂNCIA DA MALÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Devido ao pequeno número de casos de malária no estado de São 

Paulo, é de grande importância que as vigilâncias epidemiológicas dos 

municípios estejam alertas para a doença. 

A não suspeição deste agravo leva a demora do diagnóstico e do 

tratamento do caso importado, que pode acarretar a eventual 

instalação de foco ativo da doença  e óbito do paciente sem tratamento 

oportuno, quando da malária causada por Plasmodium falciparum, 

espécie presente em algumas regiões da Amazônia. 



VIGILÂNCIA DA MALÁRIA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

Na área do estado que ainda apresenta cobertura pela Floresta 
Atlântica a malária se manifesta de forma esporádica no tempo e no 
espaço. A situação epidemiológica neste bioma é mais complexa, 
considerando a elevada presença de Anopheles (Kerteszia) somado a 
elevada presença humana residente ou flutuante.  

A malária causada por Plasmodium vivax se mantém endêmica em 
algumas localidades neste ambiente, geralmente com a produção de 
poucos casos autóctones detectados anualmente pelo sistema de 
vigilância. 

Os óbitos pela doença, felizmente, são muito raros. 




