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1. INTRODUÇÃO 

Estima-se que nas Américas cerca de 120 milhões de pessoas têm algum risco de 

contrair malária, dentre as quais 25 milhões têm alto risco. Entre 2000 e 2012 o número de 

casos de malária na região diminuiu 58%, passando de 1,1 milhão em 2010 para 469 000 

milhões em 2012. Três países somaram 75% dos casos notificados em toda a região: Brasil 

(52%), Colômbia (13%) e Venezuela (1%). Nesse período, 13 dos 21 países endêmicos das 

Américas (Argentina, Belize, Bolívia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guiana Francesa, 

Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Paraguai e Suriname) já registraram uma 

diminuição de mais 75% dos casos; estima-se que três países reduzirão em mais de 75% até 

2015 (Brasil, Colômbia e Peru); dois países alcançarão uma redução de 50% dos casos até 

2015; e outros três (Guiana, Venezuela e Haiti) apresentaram um aumento no número de 

casos em 2012, comparado com 2000. Além disso, o número de mortes por malária nas 

Américas reduziu 72% no mesmo período, passando de 390 em 2000 para 108 em 2012. 

Apenas dois países concentraram 78% dos casos fatais de malária em 2012: Brasil com 59%, 

e Colômbia com 19% (1). 

No Brasil 99,9% dos casos de malária ocorre nos estados da Amazônia Legal
1
. Entre 

2003 e 2014 houve uma diminuição de 69% dos casos diagnosticados: de 464.900, em 2003, 

a região amazônica brasileira notificou 143.552 casos em 2014. Desde 2010 este número 

sofre contínuo decréscimo. Em 2011 foram registrados 265 994 casos, representando uma 

queda de aproximadamente 20%, quando comparado ao ano anterior. Entre 2011 e 2012 

observou-se uma redução de 9% dos casos de malária na região amazônica, e entre 2012 e 

2013 houve uma diminuição de 26%: 241 806 casos em 2012; e 177 789 em 2013A 

participação da espécie Plasmodium falciparum nos casos diagnosticados na Amazônia Legal 

tem diminuído, em 2003 representou 22% e em 2014, 16% dos casos foi de malária do tipo 

misto ou por P. falciparum. Cerca de 80% dos casos de malária foram causados 

principalmente pela espécie P. vivax – Figura 1. 

                                                 

1 Nove estados brasileiros localizados na região amazônica: Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins. 
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Figura 1 - Total de casos de malária notificados na região amazônica brasileira, e por espécie causadora da doença, entre 2003 e 2014 (Fonte: 

SIVEP-MALÁRIA/SVS – Ministério da Saúde). 

Existem bolsões com alta incidência de malária no Brasil, que em alguns casos 

coincidem com áreas onde são desenvolvidas atividades extrativistas, tais como garimpos. A 

atividade de garimpagem contribui especialmente para a propagação da malária uma vez que 

favorece o desmatamento da floresta e a criação de poças de água, habitat ideal para a 

reprodução de insetos transmissores do plasmódio. Outra característica que contribui pra a 

manutenção da malária entre garimpeiros é a grande mobilidade dessas populações, e o 

regime de trabalho intenso que coincide com o pico de atividade dos insetos responsáveis pela 

sua transmissão (2). Ainda, os garimpos localizam-se em áreas de difícil acesso com limitados 

serviços de saúde, e em alguns casos, operam na ilegalidade, fatores que dificultam 

consideravelmente o diagnóstico oportuno (3). Além disso, os garimpeiros moram em 

barracos cobertos com lona e sem paredes, e em geral dormem desprotegidos de mosquiteiros 

e cortinados. Em algumas localidades, empresas que exploram os garimpos associam-se à 

autoridade local de atenção à saúde para promover atividades educativas em suas 

dependências, a fim de prevenir a infecção por malária (4). 

Os dados oficiais apontam que 5% dos casos notificados em 2014 foram contraídos 

em garimpos, no entanto, estima-se que este número seja ainda maior. Em alguns estados que 

fazem fronteira internacional, por exemplo, há indícios de casos importados contraídos em 

garimpos de outros países, mas que não são registrados como tal, visto que a única 

informação constante na ficha de notificação sobre o local provável de infecção é o nome do 
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país, sem qualquer caracterização da área. Ainda, em garimpos o percentual de malária mista 

e causada por P. falciparum é maior do que aquele encontrado em toda região amazônica. Em 

2014, 19% dos casos de malária que tiveram garimpos como local provável de infecção foi do 

tipo misto ou causado por P. falciparum, enquanto no restante do país – excluídos os casos 

originados em garimpos – apenas 16% dos casos foram deste tipo. 

Algumas ações com o objetivo de reduzir a incidência e mortalidade por malária em 

áreas de garimpo já são desenvolvidas no Brasil, no entanto, elas ainda não foram 

sistematizadas. Portanto, o presente trabalho visa documentar as ações desenvolvidas em 

áreas de garimpo que buscam promover o acesso ao diagnóstico e ao uso de medicamentos. 



9 

 

2. OBJETIVOS 

O presente relatório objetiva descrever as ações desenvolvidas no município de Itaituba, 

sudoeste do estado do Pará, que buscam promover o acesso ao diagnóstico e ao uso de 

medicamentos em áreas de garimpo. 
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3. ABORDAGEM CLÁSSICA EM ÁREAS DE GARIMPO 

3.1. Antecedentes 

No período compreendido entre 2003 e 2014 foram registrados 1.072.016 casos cuja 

infecção se deu no estado do Pará. Quando comparados os anos de 2003 e 2014, observou-se 

uma queda de 90% do número de casos de malária. Em 2003 foram notificados 117.367 

novos casos com local provável de infecção no Pará, e em 2014 esse número passou para 

11.470 casos. No ano de 2010 houve um pico de 136.466 casos, o maior para o período 

considerado – Figura 2. 

 

Figura 2 - Total de casos de malária contraídos no estado do Pará, e por espécie causadora da doença, entre 2003 e 2014 (Fonte: SIVEP-

MALÁRIA/SVS – Ministério da Saúde). 

Em 2014, 18% dos casos contraídos no estado foram causados por P. falciparum ou 

foram malária mista, enquanto em 2003 esse percentual foi igual a 24%. Além disso, em 2014 

os casos que foram contraídos em garimpos no Pará somaram 51% do total de casos cuja 

infecção ocorreu no estado, como mostra a figura 3. 
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Figura 3 - Distribuição dos casos de malária contraídos no estado do Pará segundo classificação da área onde se deu a transmissão, em 

urbana, garimpo, indígena, assentamento e rural restante, entre 2003 e 2014 (Fonte: SIVEP-MALÁRIA/SVS – Ministério da Saúde). 

O município de Itaituba está situado no sudoeste do estado do Pará, possui área de 

62.306,28 km
2 

e abriga um total de 97.493 habitantes. Aproximadamente 73% da população 

de Itaituba vive na área urbana e 27% na área rural (5). Apesar da expressiva diminuição do 

número de casos contraídos no Brasil e no estado do Pará entre 2003 e 2014, no município de 

Itaituba essa redução foi mais sutil, de apenas 34%. Em 2003 ocorreram 7.497 infecções em 

Itaituba, e em 2014 foram 4.933 – representando 43% dos casos contraídos no Pará. Além 

disso, entre 2011 e 2012 houve em Itaituba um aumento de 20% das infecções: passando de 

11.740 casos em 2011 para 14.155 casos em 2012. No que concerne às espécies de 

plasmódio, tem-se uma redução da participação percentual das infecções causadas por P. 

falciparum: em 2003, 44% dos casos foram deste tipo, enquanto em 2014 este tipo 

representou 23% do total – Figura 4. 
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Figura 4 - Total de casos de malária contraídos em Itaituba, e por espécie causadora da doença, entre 2003 e 2014 (Fonte: SIVEP-

MALÁRIA/SVS – Ministério da Saúde). 

Na parte sul do município de Itaituba ocorre um complexo sistema fluvial, onde a 

exploração garimpeira é intensa. Em todos os anos do período compreendido entre 2003 e 

2014 mais de 75% dos casos de malária contraídos no município de Itaituba tiveram origem 

em área de garimpo. Em 2014, 91% dos casos de Itaituba tiveram garimpos como local 

provável de infecção – Figura 5. 

 

Figura 5 - Distribuição dos casos de malária contraídos em Itaituba segundo classificação da área onde se deu a transmissão, em urbana, 

garimpo, indígena, assentamento e rural restante, entre 2003 e 2014 (Fonte: SIVEP-MALÁRIA/SVS – Ministério da Saúde). 
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A área selecionada para o acompanhamento das ações desenvolvidas com o objetivo 

de aumentar o acesso ao diagnóstico e ao uso de medicamentos da malária encontra-se nas 

imediações do rio do Prata. Em 2003, 749 casos foram contraídos nas proximidades do Rio do 

Prata, enquanto que em 2014 foram notificados 581 casos cujo local provável de infecção foi 

a região do Rio do Prata – uma redução de 22% do número de casos. No que concerne à 

distribuição dos casos segundo espécie de plasmódio, tem-se que em 2014, 35% dos casos 

foram do tipo mista ou causada por P. falciparum, enquanto em 2003 estes tipos 

representaram 57% do total  – Figura 6. 

 

 

Figura 6 - Total de casos de malária contraídos no Rio do Prata, município de Itaituba e Jacareacanga, e por espécie causadora da doença, 

entre 2003 e 2014 (Fonte: SIVEP-MALÁRIA/SVS – Ministério da Saúde). 

A distância a ser percorrida entre a sede do município de Itaituba e os garimpos do rio 

do Prata é de aproximadamente 600 quilômetros que são cumpridos em etapas num total de 

mais de 20 horas de viagem. O trajeto para acessar os garimpos do rio do Prata desde a sede 

do município de Itaituba se inicia com a travessia do rio Tapajós por meio de viagem de barca 

que dura cerca de 25 minutos, até o distrito de Miritituba, pertencente ao município de 

Itaituba e situado na margem oposta. Em seguida, a viagem segue por via terrestre na 

Transamazônica (BR 230) por 30 quilômetros até Campo Verde, distrito do município de 

Itaituba, quando a viagem prossegue pela BR 163 (Cuiabá/Santarém). Após 170 quilômetros é 

necessário cruzar o município de Trairão, entre a ponte do rio Itapacurá Grande e a ponte do 

rio Arurí. Depois de 100 quilômetros se alcança Moraes de Almeida, distrito de Itaituba. 
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Neste ponto, começa a rodovia Transgarimpeira que tem 192 quilômetros de extensão (até o 

distrito de Creporizão). Normalmente a equipe da SEMSA/Itaituba e da Secretaria de saúde 

do estado do Pará (SESAU/PA) pernoitam em Creporizão, numa casa de apoio ao único posto 

de saúde da localidade. No quilômetro 174 da Transgarimpeira é necessário seguir à esquerda 

no Tirirical sentido Cabaçal (localidade pertencente ao município vizinho de Jacareacanga, 

situada a cerca de 10 quilômetro da região centra do rio do Prata). Até a região do rio do Prata 

na pista Rica da Nani, que servirá de alojamento para a equipe de trabalho durante 3 meses da 

estação seca, são 78 quilômetros.  

A Transgarimpeira possui uma extensão de 192 km, desde a BR 163, na altura de 

Morais de Almeida, até Crepurizão. Sua construção data do início dos anos 80, com recursos 

do governo federal, para servir ao escoamento de ouro da região – entre as décadas de 60 e 80 

esta foi a maior província aurífera do estado do Pará. Até os dias de hoje a Transgarimpeira é 

a maior via de acesso para abastecimento dos garimpos da região. Por ela chegam os 

alimentos e combustíveis necessários para a operação das máquinas. Estima-se que mais de 

50 mil habitantes moram em sua área de influência direta. Segundo a Associação dos 

Mineradores de Ouro do Tapajós (6), um terço do produto interno bruto (PIB) de Itaituba é 

gerado nas áreas de influência da rodovia Transgarimpeira – que abarca os municípios 

vizinhos de Trairão, Novo Progresso e Jacareacanga. Em março de 2010 a rodovia foi 

estadualizada. 
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Itaituba (sede)                             Moraes de Almeida 

                             Creporizão                                     Rio do Prata 

Figura 7 - Mapa da região sul do município de Itaituba (Pará), mostrando a localização de áreas de garimpos. Legenda: JO (Jardim do Ouro); 

CG (Canta Galo); PP (Porto Paraíba). 
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Figura 8 - Croqui da região sul do município de Itaituba (Pará), mostrando a localização de áreas de garimpos. Legenda: JO (Jardim do 

Ouro); CG (Canta Galo); PP (Porto Paraíba). 
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3.2. Estrutura instalada 

O Programa de controle da malária do município de Itaituba conta com 35 

profissionais dedicados ao seu controle. Na sede do município, estão localizados dois postos 

de diagnóstico de malária, e oito postos de coleta. Além dos postos de diagnósticos mantidos 

pela Secretaria Municipal de Saúde de Itaituba (SEMSA/Itaituba), seis estabelecimentos 

particulares de saúde conveniados ao SUS realizam a coleta de sangue para a análise da 

presença de plasmódios. Outros 23 postos de diagnósticos estão distribuídos na zona rural do 

município, dentre os quais 19 são capacitados para realizar diagnósticos, enquanto os outros 

quatro apenas realizam coleta de material para análise – Quadro 1. 

Postos de diagnóstico Postos de coleta de sangue 

Zona urbana Zona rural Zona urbana Zona rural Zona urbana (Estabelecimentos privados) 

Hospital Municipal Centro de Saúde de 

Moraes de Almeida 

Posto de Saúde de Miritituba Pimental Hospital Dom Bosco 

Bom Remédio Patrocínio Posto de Saúde Liberdade Paraná Mirim Hospital Santo Antônio 

 Pista nova do Tocantins Posto de Saúde São Tomé Muybu Hospital São Vicente 

 Tocantins (ProNorte) Posto de Saúde Floresta Igarapé do Ipiranga Policlínica Santana 

 Crepurizão Posto de Saúde Piracanã  Hospital Menino Jesus 

 Crepurizinho Posto de Saúde Carlos Furtado 

(Santo Antônio) 

 Hospital Cristo Salvador 

 Surubim (Vila Nova) Posto de Saúde Jardim 

Aeroporto 

  

 Água Branca Posto de Saúde São Luiz   

 São Domingos    

 Jardim do Ouro    

 Jatobá (Vilinha)    

 Aruri    

 Marupá    

 Penedo    

 Mamoal    

 Boa Esperança    

 Bom Jardim    

 Pista Piririma (Beija 

Flor) 

   

 Cuiu-cuiu    

Quadro 1 – Distribuição dos postos de diagnóstico e coleta no município de Itaituba. 

A maior demanda para testagem de malária concentra-se no Hospital Municipal, desde 

janeiro até o final do mês de agosto de 2014 foram realizados mais de 3000 testes. Estima-se 

que o Hospital Municipal realiza cerca de 250 exames ao mês, no entanto, segundo 

funcionária do posto, no mês de agosto de 2014 foram realizados 372 exames. Ela atribui esta 
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alta à chegada de novos empreendimentos de infraestrutura na região – portos e asfaltamento 

da BR 163, uma vez que os funcionários contratados pelas empresas são obrigados a realizar 

o teste para a detecção da malária. 

Segundo estudo realizado junto a moradores da área rural do município de Itaituba, 

alguns garimpeiros recorrem a farmácias privadas situadas em corruptelas com maior 

infraestrutura para realizar o teste da gota espessa e pagam aproximadamente R$ 50,00 pelo 

serviço. Isto foi relatado no distrito de Creporizão e Água Branca, mesmo havendo postos de 

diagnósticos mantidos pela SEMSA/Itaituba nestas localidades. Segundo relatos, em alguns 

dos postos onde existem microscópios não há pessoal no local para realizar os exames, e às 

vezes quando há estes nem sempre cumprem seus expedientes corretamente (7). Em alguns 

casos, os locais onde são instalados os postos de diagnósticos de malária são cedidos por 

empresas mineradoras que exploram os garimpos da região. Em outros, os postos de 

diagnóstico funcionam em escolas, em casas fornecidas pela comunidade, ou construídas 

especialmente para este fim, ou ainda nas dependências de estabelecimentos comerciais 

privados. O posto de diagnóstico do Distrito de Crepurizão funciona no Centro de Saúde, com 

boa estrutura. A microscopista é moradora da comunidade, contratada para esta função. Esta 

unidade recebe uma grande demanda espontânea, e atende moradores de vários garimpos 

vizinhos (8). 

Segundo relatório de atividades apresentado pela SEMSA/Itaituba, em áreas de garimpo 

do município é possível identificar o uso e a venda do Artecom (piperaquine-

dihydroartemisinin-trimethoprim), do Lumartem (artemether/lumefantrina) e do Coartem 

(artemether/lumefantrina). Ambas as marcas da associação artemether/lumefantrina são 

adquiridas pelo Ministério da Saúde do Brasil (MS) e fornecidas gratuitamente para todas as 

pessoas diagnosticadas com malária no território brasileiro. O relato da utilização do Artecom 

em Itaituba é uma evidência da circulação de medicamentos adquiridos em outros países, 

provavelmente fronteiriços. A venda do Lumartem e do Coartem em garimpos sugere que 

pode haver adesão incompleta ao tratamento oferecido pelo MS, ou ainda a venda indevida 

dos mesmos. No entanto, esta última hipótese, apesar de válida, merece análise cautelosa, já 

que a cada nova compra realizada pelo MS a contratação das empresas fornecedoras dos 

fármacos não se dá de forma constante, podendo em alguns anos não serem contratadas, ou 

serem chamadas a fornecer diferentes apresentações da associação. No dia 25 de março de 

2014, quando da visita da equipe da SEMSA ao Igarapé do Rato, encontraram uma pessoa 

com sintomas de malária que tinha pago 1,5 gramas de ouro por uma cartela de Lumartem 
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B24 a um marreteiro (comerciante ambulante). Além disso, a adesão incompleta ao 

tratamento também foi relatada. Em alguns casos de malária causada por P. falciparum o 

tratamento foi interrompido a partir da terceira dose. Um dos argumentos avançados para o 

não cumprimento de todo o tratamento é a possibilidade de utilizar a “sobra” do tratamento 

para outra pessoa que venha a precisar (9). 

Nas proximidades do Rio do Prata não há laboratório para realizar diagnóstico da 

malária. Moradores desta região utilizam os postos de localidades vizinhas ou daqueles 

situados na sede do município. Os postos das localidades de Cabaçal, Marupá ou Creporizão, 

situados a 8, 40, 100 quilômetros, respectivamente, são os mais utilizados por pessoas 

oriundas dos garimpos do Rio do Prata. Ainda, há, segundo relatos de profissionais da 

SEMSA, pessoas que se automedicam com remédios diferentes daqueles comprados e 

distribuídos gratuitamente pelo MS (10). 

Em geral os laboratórios de diagnóstico existentes nessas regiões de garimpo operam 

em condições precárias. Em fevereiro de 2013, Itaituba pactuou com o município vizinho de 

Novo Progresso para controlar a malária em áreas de garimpo situada nos limites dos dois 

municípios. Em abril de 2014 foi observado que o município de Novo Progresso não estava 

disponibilizando água tamponada para a realização do diagnóstico em um dos postos 

incluídos no acordo intermunicipal, e os microscopistas estavam usando água normal, 

procedimento que pode ocasionar dificuldades para o bom desempenho da atividade. Segundo 

relatório da SEMSA, os microscopistas que trabalham em regime de prestação de serviços 

para o município de Itaituba, queixaram-se do isolamento e da falta de atenção pela gestão 

local do serviço. Ainda, questionaram a falta de um técnico em enfermagem para trabalhar 

nas áreas de garimpo (11). O rádio amador é o meio de comunicação mais disseminado e 

eficaz nestas regiões, e comumente encontrado nos laboratórios de diagnóstico que aí se 

encontram (11). 

Além disso, mediante supervisão realizada pela SEMSA/Itaituba em postos de 

diagnósticos na área rural de Itaituba foi identificado o não cumprimento de atribuições por 

parte de alguns microscopistas, além de desempenho insatisfatório na realização de 

diagnóstico de qualidade por parte de outros. Ainda, é comum que a maioria esteja instalada 

em construções cedidas temporariamente, sejam elas particulares, como em estabelecimentos 

comerciais, ou de propriedade coletiva da comunidade atendida. Além disso, a 

descontinuidade de fornecimento de insumos necessários ao diagnóstico e tratamento também 

são relatados. O garimpo de Pistinha, localizado em Itaituba, por exemplo, possui um 
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microscópio, mas em agosto de 2014 não tinha nenhum microscopista trabalhando em suas 

dependências (11). A SEMSA/Itaituba busca treinar moradores das localidades para que 

possam assumir o cargo de microscopistas, pois desta forma aumentam as chances de 

continuidade do serviço de diagnóstico (12). 

Relatórios de atividades produzidos pela SEMSA também mostram que faz parte da 

rotina da equipe de controle de endemias a entrega e instalação de MILDS e a detecção ativa 

por novos casos de malária em regiões de garimpo. No entanto, a influência das condições 

climáticas é patente, visto que o pico de atividade coincide com o verão, ou época seca. Isto 

se dá principalmente pelas precárias vias de acesso terrestre, que se tornam intransitáveis 

durante o período de chuva intensa. (13). Além disso, a continuidade das atividades de 

detecção ativa também é comprometida pelas precárias condições de trabalho e pela falta de 

repasse de recursos necessários ao desempenho das atividades de rotina. Alguns trabalhadores 

do município de Itaituba e Novo Progresso relataram a falta de combustível para realizar os 

deslocamentos necessários para a realização da detecção ativa, e a demora em consertar as 

motos danificadas nas estradas precárias. 

“(...) O microscopista queixou-se sobre a redução do salário e a falta de apoio/supervisão e 

insumos que o município de Novo Progresso dá. Relatou que o combustível disponibilizado não é 
suficiente para realização da detecção ativa, pois os garimpos de abrangência são distantes um do outro, a 

equipe de viagem observou que esta informação é verdadeira. Queixou-se sobre o pagamento do frete de 

combustível e sobre o conserto/compra de peças da moto, pois o mesmo compra com o próprio salário 
(notas ficais em anexo) e a prefeitura de Novo Progresso não reembolsa o valor gasto (...)” (13). 

Atividades de educação encontram-se descritas em relatórios produzidos pela 

SEMSA. Em geral trata-se de reuniões e palestras da equipe de profissionais volantes, com os 

garimpeiros e demais moradores das áreas de garimpo. Os principais temas tratados são a 

importância de prevenir a malária por meio do uso correto dos MILDS, da busca por 

diagnóstico imediatamente após o início dos sintomas, e a completa adesão ao tratamento 

(11). 

3.3. Descrição da intervenção 

As ações programadas pela SESAU/PA e SEMSA/Itaituba nas imediações do Rio Prata 

consistem na realização de detecção ativa (DA) de novos casos de malária durante o período 

da seca (compreendido entre os meses de agosto e setembro) e instalação de estrutura e 

capacidade para o fornecimento de diagnóstico e tratamento durante a estação chuvosa, uma 

vez que o acesso à região fica muito difícil durante este período do ano. O público-alvo da 

intervenção é a população de garimpeiros que trabalha e/ou reside na região do Rio do Prata. 

Em decorrência da dinâmica inerente à atividade garimpeira, os adensados populacionais que 
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se formam nestas regiões são, em sua maioria, efêmeros. Logo, uma das dificuldades 

inerentes ao controle da malária nestas regiões é o não conhecimento do tamanho desta 

população, nem das suas flutuações ao longo do tempo. 

Está prevista participação de uma equipe de quatro profissionais para desenvolvimento 

das atividades na região do Rio Prata. Eles trabalharão em duplas que se revezarão em escalas 

de 22 dias. O deslocamento da dupla entre um baixão e outro se dará em uma moto recém-

adquirida. O diagnóstico será feito por meio de teste rápido e gota espessa, no período da seca 

(entre os meses de setembro a novembro de 2015). Quando diagnosticados novos casos 

realiza-se a dispensação de tratamento adequado e gratuito. Serão visitados os barracões 

encontrados na região, que servem de moradia para os garimpeiros. Em paralelo está 

programada a continuidade da instalação de mosquiteiros impregnados de longa duração 

(MILDs) e checagem do uso correto daqueles já instalados. Ainda, durante as entradas dos 

profissionais nas áreas de garimpo, são realizadas ações educativas por meio de conversas 

informais com todos os indivíduos encontrados durante a atividade, a fim de estimular a 

mudança de comportamento em favor da adesão ao tratamento, e do uso de MILDs. 

Adicionalmente, serão checados os registros dos dados referentes aos testes realizados e 

tratamentos dispensados, feitos em caderno apropriado. Além disso, as fichas de notificação 

preenchidas para cada nova lâmina realizada serão digitadas no Sistema de Informação de 

Vigilância Epidemiológica da Malária (SIVEP-Malária), e servirão posteriormente para 

análise epidemiológica da região ao longo do tempo, de modo a permitir a avaliação dos 

impactos das ações desenvolvidas no que tange à promoção do acesso ao diagnóstico e ao 

tratamento da malária. 

Pretende-se, ao final da estação seca, deixar um laboratório instalado na Pista Rica a fim 

de oferecer diagnóstico e tratamento acessível à população exposta ao contágio da malária. 

Para isso, os profissionais responsáveis pela realização das atividades de DA nas áreas de 

garimpo se ocuparão de formar um microscopista residente da área. 

3.3.1. Teoria da mudança 

A Teoria da Mudança, apresentada no Quadro 2, mostra como as ações já desenvolvidas 

pela SESAU/PA e SEMSA/Itaituba podem agir no sentido de promover melhorias no acesso a 

diagnóstico e tratamento da malária, segundo a lógica de satisfação de precondições 

(outcomes) subsequentes, até o atingimento de um cenário final desejado. As precondições 

primordiais a serem satisfeitas podem ser enumeradas em três níveis, que se encadeiam, de 
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modo que o atingimento das situadas mais acima está condicionado à consecução das 

inferiores: 

1) Redução das populações de plasmódios circulantes. 

1.1) Oferta de tratamento adequado, completo, oportuno e gratuito;  

1.2) Adesão ao tratamento. 

1.1.1) Diagnóstico de todos infectados sintomáticos da região. 

2) Redução do contato entre vetores e seres humanos. 

2.1) Utilização de MILDs; 

2.2) Evitar frequentar locais próximos a criadouros naturais de mosquitos, 

como beira de rio ou áreas alagadas, do final da tarde até o amanhecer; 

2.3) Proteger áreas do corpo que o mosquito possa picar, com o uso de calças e 

camisetas de mangas compridas e cores claras. 

É sabido que os principais problemas para melhoria nos indicadores relativos à 

malária em áreas de garimpo estão ligados principalmente: aos longos turnos de trabalho que 

muitas vezes coincidem com os locais e horários de maior atividade dos mosquitos 

transmissores da malária; às precárias condições de moradia que expõem os garimpeiros aos 

mosquitos durante o sono; ao difícil acesso ou inexistência de serviços de saúde nas 

proximidades dos garimpos; e à baixa adesão aos tratamentos. Portanto, são apresentadas as 

intervenções descritas no presente documento, pois se acredita que elas são capazes de 

melhorar o acesso ao diagnóstico e tratamento da malária ao mesmo tempo que contribuem 

para a diminuição das populações de plasmódios e da redução do contato entre vetores e seres 

humanos: 

 Visitas a estabelecimentos comerciais e habitações para realizar 

diagnóstico por meio de teste da gota espessa ou de teste rápido durante a 

estação seca; 

 Realização de teste da gota espessa ou teste rápido mediante demanda 

passiva – durante a estação seca, pelos profissionais; durante a estação 

chuvosa pelo habitante selecionado e treinado para realizar os testes 

diagnósticos e dispensação de medicamentos; 

 Dispensação de tratamento mediante diagnóstico; 
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 Distribuição, instalação e checagem do uso de MILDs durante a estação 

seca; 

 Visitas a estabelecimentos comerciais e habitações para transmitir 

informações, por meio de conversas informais, com o intuito de estimular 

a adoção de comportamentos preventivos, tais como: 

 Busca por diagnóstico imediatamente após o aparecimento dos 

primeiros sintomas; 

 Adesão completa ao tratamento; 

 Emprego e conservação correta dos MILDs; 

 Evitar frequentar locais próximos a criadouros naturais em horários de 

pico de atividade dos vetores; e 

 Proteger braços e pernas com mangas e calças compridas. 
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Elementos Proposta 

Visão de êxito Aumentar o acesso ao diagnóstico e ao tratamento da malária entre garimpeiros e moradores da região do Rio do Prata, localizada no município de Itaituba, no estado do Pará (Brasil). 

Precondições 1. Redução das populações de plasmódios circulante. 

1.1. Tratamento adequado, completo, oportuno e gratuito; 

1.2. Adesão ao tratamento. 

1.2.1. Diagnóstico oportuno e gratuito de infectados sintomáticos. 

2. Redução do contato entre vetores e seres humanos. 

2.1. Utilizar de mosquiteiros impregnados de longa duração (MILDs). 

2.2. Evitar frequentar locais próximos a criadouros naturais de mosquitos, como beira de rio ou áreas alagadas, do final da tarde até o amanhecer; 

2.3. Proteger áreas do corpo que o mosquito possa picar, com o uso de calças e camisetas de mangas compridas e cores claras. 

Intervenções 1. Visitas a estabelecimentos comerciais e habitações para realizar diagnóstico por meio de teste da gota espessa ou de teste rápido durante a estação seca; realização de teste da gota espessa ou teste rápido mediante demanda passiva – durante a estação 

seca, pelos profissionais; durante a estação chuvosa pelo habitante selecionado e treinado para realizar os testes diagnósticos e dispensação de medicamentos; Dispensação de tratamento mediante diagnóstico; 

2. Distribuição, instalação e checagem do uso de MILDs durante a estação seca; Visitas a estabelecimentos comerciais e habitações para transmitir informações, por meio de conversas informais, com o intuito de estimular a adoção de comportamentos 

preventivos, tais como: busca por diagnóstico imediatamente após o aparecimento dos primeiros sintomas; adesão ao tratamento; emprego e conservação correta dos MILDs; evitar frequentar locais próximos a criadouros naturais em horários de pico de 

atividade dos vetores; e proteger braços e pernas com mangas e calças compridas. 

Supostos a) Áreas de garimpo são acessíveis por meio terrestre durante a estação seca; 

b) Existência de diagnóstico gratuito de qualidade; 

c) Existência de pessoal treinado para executar atividades em áreas de garimpo; 

d) Existência de recursos para custear atividades ao longo do tempo. 

Indicadores 1. Exames realizados (DA, DP, durante a estação seca e chuvosa); 

2. Percentual de resultados positivos de testes rápidos e lâminas realizadas. 

3. Número de casos de malária (DA, DP, espécie, sexo, idade e em gestantes); 

4. Proporção de malária do tipo mista e causada por P. falciparum. 

5. Número de LVC positivas e negativas. 

6. Número de pessoas tratadas; 

7. Tempo médio entre início dos sintomas e tratamento; 

8. Número de MILDs distribuídos e instalados; 

9. Número de MILDs já instalados cujo uso foi verificado; 

10. Percentual da população coberta pelo uso de MILDs. 

Quadro 2 - Teoria da mudança proposta para o controle da malária em garimpos na região do Rio do Prata, no município de Itaituba, no estado do Pará. *DA (detecção ativa), ** DP (detecção passiva). 
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A figura 9 apresenta o cenário onde serão desenvolvidas as intervenções que têm 

como objetivo diminuir a incidência de malária nos garimpos da região do Rio do Prata, no 

município de Itaituba, no estado do Pará. As incursões à região durante a estação seca 

promoverá o acesso ao diagnóstico e tratamento de malária, gratuitos, oportunos e de 

qualidade – por meio da detecção ativa e passiva – para a população que vive e trabalha nesta 

região. A instalação de um posto de diagnóstico é uma estratégia que intenta sustentar a oferta 

de diagnóstico e tratamento durante a época de chuvas, quando as estradas que dão acesso à 

região ficam praticamente intransitáveis. Ainda, durante as visitas às habitações e 

estabelecimentos comerciais as pessoas serão abordadas em conversas informais para que se 

tornem mais sensíveis à necessidade de adoção de hábitos preventivos e que busquem 

diagnóstico e adiram completamente ao tratamento da malária. Por fim, serão distribuídos 

mosquiteiros impregnados de longa duração (MILDs) a fim de diminuir a exposição dos 

habitantes da região durante o sono, uma vez que a grande maioria das moradias não possuem 

paredes, o que facilita o contato entre os mosquitos e as pessoas. 

 

Figura 9 - Rota da mudança proposta para o controle da malária em garimpos na região do Rio do Prata, no município de Itaituba, no estado 

do Pará. 

3.3.2. Componentes da intervenção 

A intervenção posta em prática nos garimpos situados nas proximidades do Rio do 

Prata pela SESAU/PA e SEMSA/Itaituba pode ser dividida de forma esquemática em 6 

componentes, a saber: 1) diagnóstico; 2) tratamento; 3) mosquiteiros impregnados de longa 

duração (MILDs); 4) educação; 5) notificação; e 6) monitoramento. Cada componente é 

Incursões à região 
do Rio do Prata 
(estação seca) + 

Instalação de posto 
para diagnóstico 

(estação chuvosa) 

Conversas informais 
com moradores e 
trabalhadores da 
região do Rio do 

Prata 

Distribuição e 
instalação de MILDs 

nas moradias da 
região do Rio do 

Prata 

Alta incidência de malária 
em garimpos na região do 
Rio do Prata, Itaituba/PA 

Exposição ao vetor 

Moradias sem parede 

Expediente de trabalho 
durante horários de 
atividade do vetor 

Não utilização de MILDs 
durante a noite 

Não busca por diagnóstico 
e/ou não adesão ao 

tratamento 

Inexistência de serviços de 
diagóstico e tratamento da 
malária na região do Rio do 

Prata 
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formado por uma ou mais atividades, e estas, por sua vez, são compostas por uma ou mais 

tarefas, todas detalhadas no Quadro 3. 
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Componente Atividade Tarefa Especificações 

1. Diagnóstico 

a. Detecção ativa (DA) de novos casos pelos 

profissionais 

i. Expedições e instalação da equipe nos garimpos (baixões e 

corruptelas); 

ii. Realização de teste da gota espessa e teste rápido. 

i. A equipe responsável pela implementação da proposta será 

composta pelo: diretor de controle de endemias da SESPA 

(Bernardo Cardoso); coordenador estadual de controle da malária 

(Cláudio Cardoso); coordenador de endemias de Itaituba (Evilson 

Gomes); apoiadora municipal de Itaituba (Grícia Rente); 4 agentes 

de endemias/microscopistas do município de Itaituba (Antonio 

Araújo da Siva, Élio Pereira da Silva, Marco Antonio Oliveira 

Paiva, Valder Rubem Luna e Samuel Rocha de Almeida); 2 

motoristas de viatura terrestre (José Pinto Vilela e Carlos Alberto 

Santos do Nascimento); 

i. Serão realizadas quatro entradas para os garimpos durante a 

estação seca, por duas duplas de profissionais que se alternarão em 

ciclos de 22 dias; 

ii. Os testes da gota espessa serão realizados durante as expedições 

pelos microscopistas que comporão a equipe volante. 

b. Detecção passiva pelos profissionais 

i. Realização de teste da gota espessa e teste rápido durante a estadia 

de cada equipe na região de garimpo. 

c. Preparação de habitante da região para realizar 

diagnóstico e dispensar medicamentos 

i. Seleção de habitante da região com disponibilidade e capacidade 

para realizar testes e dispensar medicamentos; 

ii. Treinamento desta pessoa para a realização dos testes da gota 

espessa e teste rápido, e dispensação de medicamentos; 

iii. Preparação da estrutura que servirá de posto diagnóstico com 

microscópio, insumos para realização dos testes e medicamentos. 

i. Nas primeiras entradas na região do rio do Prata pretende-se 

identificar pessoas interessadas em aprender e desempenhar a 

função de microscopista durante a estação chuvosa. 

d. Detecção passiva por habitante da região selecionado 

para realizar diagnóstico e dispensar medicamentos 

i. Realização de teste da gota espessa e teste rápido por habitante 

selecionado e treinado. 

2. Tratamento 

a. Dispensação de medicamentos pelos profissionais i. Dispensação de medicamentos mediante diagnóstico 
i. Os medicamentos serão fornecidos imediatamente após o 

diagnóstico pela pessoa que realizou o teste, seja de gota espessa 

ou teste rápido, durante detecção ativa ou passiva. 

b. Dispensação de medicamentos pelo habitante da 

região selecionado para realizar diagnóstico e 

dispensar medicamentos 

i. Coleta de sangue para realização de LVC; 

ii. Registro dos resultados em ficha do SIVEP. 

3. MILDs 

a. Distribuição de MILDs 
i. Distribuição e instalação de MILDs nas casas e nos barracões 

encontrados na área de garimpo. i. Está prevista a distribuição e instalação de 700 MILDs na região do 

rio do Prata. 

b. Verificação do uso correto dos MILDs já instalados 

i. Verificação de uso correto dos MILDs já instalados nas casas e nos 

barracões encontrados na área de garimpo. 

4. Educação 

a. Visitas às unidades residenciais e comerciais de áreas 

próximas a garimpos durante a DA 

i. Conversas informais durante realização da DA para promoção da 

adoção de comportamentos preventivos, da procura por diagnóstico 

após os primeiros sintomas e da adesão ao tratamento. 

i. Durante as expedições as pessoas encontradas serão sensibilizadas 

sobre os comportamentos preventivos que poderão adotar para 

evitar novos episódios de malária, notadamente a adoção dos 

MILDs. Além disso, será priorizada a comunicação da importância 

da busca por diagnóstico imediatamente após o início de sintomas 

suspeitos, e da adesão completa ao tratamento da malária. 
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5. Notificação 

a. Notificação de casos suspeitos, confirmados e 

verificação de cura 

i. Preenchimento de caderno contendo informações sobre todos os 

testes realizados; 

ii. Preenchimento da ficha SIVEP-Malária de casos suspeitos, 

confirmados e verificação de cura; 

iii. Cadastro de novas localidades referentes aos garimpos no SIVEP, 

quando necessário; 

iv. Transporte das fichas do SIVEP-Malária preenchidas para a sede 

do município de Itaituba; 

v. Digitação das fichas no SIVEP-Malária. 

i. As fichas geradas durante as expedições aos garimpos da região do 

rio do Prata serão digitadas na primeira quinzena após a chegada 

das fichas na sede do município de Itaitua. 

6. Monitoramento 

a. Acompanhamento do desenvolvimento das atividades 

programadas 
i. Recebimento dos dados epidemiológicos e de processo. 

i. Dados referentes ao 1o mês de implementação serão coletados e 

transferidos à consultora Layana Alves pela apoiadora Grícia Rente 

ou pelo coordenador de endemias de Itaituba (Evilson Gomes) ; 

ii. Dados referentes ao 3o, 6o e 9o mês de implementação serão 

coletados e transferidos à consultora Layana Alves  pela apoiadora 

Grícia Rente  ou pelo coordenador de endemias de Itaituba 

(Evilson Gomes). 

b. Avaliação final. 

i. Compilação e análise dos dados referentes à situação 

epidemiológica da região após 6 meses de implementação da 

estratégia; 

ii. Confecção e apresentação de  

Quadro 3 - Descrição dos componentes, atividades e tarefas que compõem a intervenção proposta para o controle da malária em garimpos na região do Rio do Prata, no município de Itaituba, no estado do Pará. 
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Diagnóstico 

Estão programadas entradas na região do rio do Prata para a realização de detecção 

ativa (DA) de novos casos de malária durante o período da seca, uma vez que o acesso à 

região fica muito difícil durante a época de chuvas. Pretende-se, ao final da estação seca, 

deixar um laboratório instalado na Pista Rica a fim de oferecer diagnóstico e tratamento 

acessível à população exposta ao contágio da malária. Para isso, os profissionais responsáveis 

pela realização das atividades de DA nas áreas de garimpo se ocuparão de formar uma pessoa 

residente da área para desempenhar a atividade de microscopista, habilitada a realizar exames 

de gota espessa, teste rápido e dispensar medicamentos. 

A equipe de trabalho será composta por quatro profissionais que trabalharão em duplas 

e se revezarão em escalas de 22 dias. Uma vez na região do Rio do Prata, o deslocamento da 

dupla entre um baixão e outro se dará em uma moto recém-adquirida. O diagnóstico será feito 

por meio de teste rápido e gota espessa. Na estação seca serão visitados pelos profissionais os 

barracões encontrados na região, que servem de moradia para os garimpeiros. Em paralelo 

está programada a continuidade da instalação de mosquiteiros impregnados de longa duração 

(MILDs) e checagem do uso correto daqueles já instalados. Durante a estação chuvosa a 

pessoa selecionada e treinada deverá atender a demanda por diagnóstico na região, bem como 

o fornecimento de medicamentos mediante a confirmação de novos casos. 

Tratamento 

Serão fornecidos medicamentos gratuitamente, imediatamente após a confirmação de 

um novo caso, via teste rápido ou da gota espessa. Os profissionais instalados na região 

durante a estação seca, e a pessoa moradora da região selecionada e treinada para realizar os 

testes, serão também habilitadas para dispensar os medicamentos. 

MILDs 

A fim de concretizar a precondição de redução do contato entre vetores e seres 

humanos propõe-se a distribuição e instalação de MILDs nas residências existentes na região 

de garimpo (não borrifáveis devido a ausência de paredes). Além da instalação e instrução 

sobre o correto emprego, estão previstas visitas para verificar o uso dos MILDs já instalados. 

Estes mosquiteiros são considerados opções muito efetivas na prevenção à malária, pois além 

de funcionarem como barreira física, evitando o contato entre vetor e seres humanos durante o 

sono, os mosquiteiros repelem e matam os insetos. 
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Educação 

Ainda, durante as visitas aos estabelecimentos comerciais e moradias são realizadas 

ações educativas por meio de conversas informais com todos os indivíduos encontrados 

durante a atividade, a fim de estimular a mudança de comportamento em favor da busca 

precoce de diagnóstico, adesão ao tratamento, e do uso de MILDs. 

Notificação 

Todos os exames realizados para malária deverão ter a ficha de notificação 

corretamente preenchida, as quais e devem ser incluídas no SIVEP-Malária. Caso sejam 

realizadas lâminas de cura, seus resultados também deverão ser registrados no sistema. 

Monitoramento 

Ao longo da implantação das atividades serão transmitidos para dados 

epidemiológicos e de processo. O conteúdo deve basear-se principalmente em indicadores 

simples construídos a partir dos dados notificados no SIVEP-Malária. Após 6 meses será 

produzido relatório com agregado de dados e resultados para o período que conterá análise 

das atividades desenvolvidas. Será avaliada principalmente a capacidade da intervenção em 

promover melhorias na situação da saúde relacionadas à malária. 
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3.4. Plano de atividades por componente 

O Quadro 4 resume os produtos esperados por cada tarefa, os recursos necessários e o responsável pelo seu desenvolvimento. 

Componente Atividade Tarefa Produtos esperados Recursos requeridos Responsável 

1. Diagnóstico 

a. Detecção ativa (DA) de 

novos casos pelos 

profissionais 

i. Expedições e instalação da equipe 

nos garimpos (baixões e 

corruptelas); 

ii. Realização de teste da gota espessa 

e teste rápido. 

i. Diagnóstico de infectados 

sintomáticos durante a estação 

seca; 

ii. Registro de exames realizados e 

seus resultados em caderno e ficha 

SIVEP-Malária. 

 Carro e moto; 

 Combustível; 

 Mantimentos para equipe volante; 

 Insumos para realizar teste da gota 

espessa e teste rápido; 

 Guias de preenchimento do Sivep-

Malária; 

 Guia de tratamento da malária; 

 Fichas do Sivep-Malária. 

Coordenador de endemias de Itaituba (Evilson 

Gomes), agentes de endemias/microscopistas do 

município de Itaituba (Antonio Araújo da Siva, 

Élio Pereira da Silva, Marco Antonio Oliveira 

Paiva, Valder Rubem Luna e Samuel Rocha de 

Almeida); 2 motoristas de viatura terrestre (José 

Pinto Vilela e Carlos Alberto Santos do 

Nascimento). 

b. Detecção passiva pelos 

profissionais 

i. Realização de teste da gota espessa 

e teste rápido durante a estadia de 

cada equipe na região de garimpo. 

c. Preparação de habitante 

da região para realizar 

diagnóstico e dispensar 

medicamentos 

i. Seleção de habitante da região com 

disponibilidade e capacidade para 

realizar testes e dispensar 

medicamentos; 

ii. Treinamento desta pessoa para a 

realização dos testes da gota 

espessa e teste rápido, e 

dispensação de medicamentos; 

iii. Preparação da estrutura que servirá 

de posto diagnóstico com 

microscópio, insumos para 

realização dos testes e 

medicamentos. 

i. Pessoa capacitada para realizar 

teste de gota espessa e teste rápido, 

além de dispensação de 

medicamentos. 

d. Detecção passiva por 

habitante da região 

selecionado para realizar 

diagnóstico e dispensar 

medicamentos 

i. Realização de teste da gota espessa 

e teste rápido por habitante 

selecionado e treinado. 

i. Diagnóstico de infectados 

sintomáticos durante a estação 

chuvosa; 

ii. Registro de exames realizados e 

seus resultados em caderno e ficha 

SIVEP-Malária. 

Habitante da região selecionado e devidamente 

treinado para a realização de testes rápido e da 

gota espessa, além da dispensação de 

medicamentos 

2. Tratamento 

a. Dispensação de 

medicamentos pelos 

profissionais 

i. Dispensação de medicamentos 

mediante diagnóstico 
i. Tratamento completo, adequado e 

gratuito de todas as pessoas 

diagnosticadas com malária. 

 Medicamentos 

Agentes de endemias/microscopistas do 

município de Itaituba (Antonio Araújo da Siva, 

Élio Pereira da Silva, Marco Antonio Oliveira 

Paiva, Valder Rubem Luna e Samuel Rocha de 

Almeida); e 

Habitante da região selecionado e devidamente 

b. Dispensação de 

medicamentos pelo 

habitante da região 

i. Coleta de sangue para realização 

de LVC; 

ii. Registro dos resultados em ficha 
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selecionado para realizar 

diagnóstico e dispensar 

medicamentos 

do SIVEP. treinado para a realização de testes rápido e da 

gota espessa, além da dispensação de 

medicamentos. 

3. MILDs 

a. Distribuição de MILDs 

i. Distribuição e instalação de 

MILDs nas casas e nos barracões 

encontrados na área de garimpo. 

i. Utilização correta de MILDs por 

toda a população alvo. 

 MILDs para rede ou para cama de casal; 

 Cordas; 

 Formulário DPT, EP308, boletim do 

controle de instalação de MILD’s. 

Agentes de endemias/microscopistas do 

município de Itaituba (Antonio Araújo da Siva, 

Élio Pereira da Silva, Marco Antonio Oliveira 

Paiva, Valder Rubem Luna e Samuel Rocha de 

Almeida). 

b. Verificação do uso correto 

dos MILDs já instalados 

i. Verificação de uso correto dos 

MILDs já instalados nas casas e 

nos barracões encontrados na área 

de garimpo. 

4. Educação 

b. Visitas às unidades 

residenciais e comerciais 

de áreas próximas a 

garimpos durante a DA 

i. Conversas informais durante 

realização da DA para promoção 

da adoção de comportamentos 

preventivos, da procura por 

diagnóstico após os primeiros 

sintomas e da adesão ao 

tratamento. 

i. Influenciar mudanças de atitudes 

capazes de diminuir o risco de 

contrair a malária e de aumentar a 

adesão ao tratamento. 

 

Agentes de endemias/microscopistas do 

município de Itaituba (Antonio Araújo da Siva, 

Élio Pereira da Silva, Marco Antonio Oliveira 

Paiva, Valder Rubem Luna e Samuel Rocha de 

Almeida). 

5. Notificação 

a. Notificação de casos 

suspeitos, confirmados e 

verificação de cura 

i. Preenchimento de caderno 

contendo informações sobre todos 

os testes realizados; 

ii. Preenchimento da ficha SIVEP-

Malária de casos suspeitos, 

confirmados e verificação de cura; 

iii. Cadastro de novas localidades 

referentes aos garimpos no SIVEP, 

quando necessário; 

iv. Transporte das fichas do SIVEP-

Malária preenchidas para a sede do 

município de Itaituba; 

v. Digitação das fichas no SIVEP-

Malária. 

i. Todos os casos suspeitos, 

confirmados ou não, além de testes 

de verificação de cura devidamente 

registrados e notificados às 

autoridades competentes; 

ii. Informações precisas sobre as 

localidades prováveis de infecção, 

além de especificação quando se 

tratar de área de garimpo. 

 Fichas SIVEP; 

 Computador; 

 Acesso à internet. 

Agentes de endemias/microscopistas do 

município de Itaituba (Antonio Araújo da Siva, 

Élio Pereira da Silva, Marco Antonio Oliveira 

Paiva, Valder Rubem Luna e Samuel Rocha de 

Almeida); e 

Habitante da região selecionado e devidamente 

treinado para a realização de testes rápido e da 

gota espessa, além da dispensação de 

medicamentos. 

6. Monitoramento 

a. Acompanhamento do 

desenvolvimento das 

atividades programadas 

i. Recebimento dos dados 

epidemiológicos e de processo. 

i. Relatório final. 

 Computador; 

 Acesso à internet. 

Evilson Gomes (transmissão de dados); e 

Layana Alves (confecção de relatório). 

b. Avaliação final. 

i. Compilação e análise dos dados 

referentes à situação 

epidemiológica da região após 6 

meses de implementação da 

estratégia; 

ii. Confecção e apresentação de  

Quadro 4 - Plano de atividades por componente da intervenção proposta para o controle da malária em garimpos na região do Rio do Prata, no município de Itaituba, no estado do Pará. 
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3.5. Cronograma de implementação por componente 

O cronograma para a implementação das tarefas previstas encontra-se detalhado no Quadro 5. 

Componente Atividade Tarefa Data 

7. Diagnóstico 

e. Detecção ativa (DA) de novos casos pelos 

profissionais 

i. Expedições e instalação da equipe nos garimpos (baixões e 

corruptelas); 

ii. Realização de teste da gota espessa e teste rápido. 

09/09/2015-29/09/2015 (Equipe 1) 

29/09/2015-19/10/2015 (Equipe 2) 

19/10/2015-09/11/2015 (Equipe 1) 

09/11/2015-30/11/2015 (Equipe 2) 

f. Detecção passiva pelos profissionais 

ii. Realização de teste da gota espessa e teste rápido durante a estadia 

de cada equipe na região de garimpo. 09/09/2015-30/11/2015 

g. Preparação de habitante da região para realizar 

diagnóstico e dispensar medicamentos 

ii. Seleção de habitante da região com disponibilidade e capacidade 

para realizar testes e dispensar medicamentos; 

iii. Treinamento desta pessoa para a realização dos testes da gota 

espessa e teste rápido, e dispensação de medicamentos; 

iv. Preparação da estrutura que servirá de posto diagnóstico com 

microscópio, insumos para realização dos testes e medicamentos. 

09/09/2015-30/11/2015 

h. Detecção passiva por habitante da região selecionado 

para realizar diagnóstico e dispensar medicamentos 

iii. Realização de teste da gota espessa e teste rápido por habitante 

selecionado e treinado. 01/12/2015-09/03/2016 

8. Tratamento 

c. Dispensação de medicamentos pelos profissionais 
ii. Dispensação de medicamentos mediante diagnóstico 

09/09/2015-30/11/2015 

d. Dispensação de medicamentos pelo habitante da 

região selecionado para realizar diagnóstico e 

dispensar medicamentos 

iii. Coleta de sangue para realização de LVC; 

iv. Registro dos resultados em ficha do SIVEP. 01/12/2015-09/03/2016 

9. MILDs 

c. Distribuição de MILDs 

ii. Distribuição e instalação de MILDs nas casas e nos barracões 

encontrados na área de garimpo. 09/09/2015-30/11/2015 

d. Verificação do uso correto dos MILDs já instalados 

ii. Verificação de uso correto dos MILDs já instalados nas casas e nos 

barracões encontrados na área de garimpo. 09/09/2015-30/11/2015 

10. Educação 

c. Visitas às unidades residenciais e comerciais de áreas 

próximas a garimpos durante a DA 

ii. Conversas informais durante realização da DA para promoção da 

adoção de comportamentos preventivos, da procura por diagnóstico 

após os primeiros sintomas e da adesão ao tratamento. 

09/09/2015-30/11/2015 
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Quadro 5 - Cronograma de implementação da intervenção proposta para o controle da malária em área de garimpo do rio do Prata, no município de Itaituba, no estado do Pará. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Notificação 

b. Notificação de casos suspeitos, confirmados e 

verificação de cura 

iii. Preenchimento de caderno contendo informações sobre todos os 

testes realizados; 

iv. Preenchimento da ficha SIVEP-Malária de casos suspeitos, 

confirmados e verificação de cura; 

v. Cadastro de novas localidades referentes aos garimpos no SIVEP, 

quando necessário; 

vi. Transporte das fichas do SIVEP-Malária preenchidas para a sede 

do município de Itaituba; 

vii. Digitação das fichas no SIVEP-Malária. 

09/09/2015-09/03/2016 

12. Monitoramento 

c. Acompanhamento do desenvolvimento das atividades 

programadas 

ii. Recebimento dos dados epidemiológicos e de processo. 
09/09/2015-29/04/2016 

d. Avaliação final. 

ii. Compilação e análise dos dados referentes à situação 

epidemiológica da região após 6 meses de implementação da 

estratégia; 

iii. Confecção e apresentação de  

29/04/2016 
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3.6. Orçamento 

Os materiais necessários para o desenvolvimento das atividades propostas, bem como suas quantidades e preços estão demonstradas no 

quadro 6. 

Intervenção Situação atual (pré-intervenção) Intervenção proposta Resultado esperado 
Recursos (custos adicionais para 

implementar as atividades propostas) 

Diagnóstico 

Inexistência de postos que fornecem 

diagnóstico e tratamento da malária nas 

imediações do Rio do Prata 

Realização de detecção ativa (DA) de 

casos de malária durante os meses da 

estação seca de 2015 e instalação de 

posto para diagnóstico durante estação 

chuvosa, com capacitação de pessoa 

para realizar diagnóstico e dispensar 

tratamento 

Detecção de todos os casos de malária 

entre moradores e trabalhadores de 

garimpos da região do Rio do Prata. 

141.980,00 

 

Tratamento 

Inexistência de postos que fornecem 

diagnóstico e tratamento da malária nas 

imediações do Rio do Prata 

Realização de detecção ativa de casos de 

malária durante os meses da estação 

seca de 2015, e fornecimento de 

tratamento para os casos confirmados. 

Instalação de posto para diagnóstico 

durante estação chuvosa, com pessoa 

capacitada para realizar diagnóstico e 

dispensar tratamento 

100% das pessoas diagnosticadas 

completarão o tratamento 

2085,713 

 

MILDs 

Os habitantes e trabalhadores dos 

garimpos da região do Rio do Prata não 

recebiam MILDs 

Serão distribuídos e instalados 1000 

MILDs entre habitantes da região do Rio 

do Prata 

Ao menos 70% da população residente 

na região do Rio do Prata dormirão sob 

a proteção de MILDs 

36200,00 

 

Educação Inexistência de ações de educação 

Abordagem de moradores e 

trabalhadores dos garimpos da região do 

Rio do Prata em conversa informal sobre 

Adesão de ao menos 70% da população 

residente ao uso de MILDs fornecidos e 

instalados gratuitamente. Aumento da 

- 
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a importância de buscar diagnóstico e 

aderir completamente ao tratamento da 

malária 

busca por diagnóstico e adesão ao 

tratamento da malária. 

Notificação 

Notificação de casos contraídos na 

região do Rio do Prata em postos 

situados principalmente nas localidades 

do Cabaçal, Marupá e Creporizão 

Notificação de novos casos 

diagnosticados por meio de detecção 

ativa e passiva – realizada por equipe da 

SESAU/Itaituba na estação seca –, e por 

meio de detecção passiva por pessoa 

devidamente treinada e capacitada para 

realizar diagnóstico e dispensar 

tratamento durante a estação chuvosa 

Redução do número de notificação de 

novos casos contraídos na região do Rio 

do Prata realizadas pelos postos situados 

no Cabaçal, Marupá e Creporizão. 

- 

Monitoramento 

Os casos contraídos na região do Rio do 

Prata são notificados principalmente nas 

localidades do Cabaçal, Marupá e 

Creporizão 

Durante a estação seca será realizado 

diagnóstico por meio de detecção ativa e 

passiva, distribuição de tratamento para 

os casos confirmados, seguido de 

notificação de todos os exames 

realizados com seus respectivos 

resultados e tratamentos dispensados. 

Durantes os meses da estação chuvosa, 

será instalado um posto de diagnóstico 

onde serão realizados exames da gota 

espessa e teste rápido, dispensação de 

medicamentos e respectivas notificações 

Aumento do número de casos 

notificados com local provável de 

infecção na região do Rio do Prata, uma 

vez que casos que não seriam 

registrados caso não houvesse esforço de 

detecção ativa 

- 

TOTAL 180.265,7125 

 

 

Quadro 6 - Orçamento da intervenção proposta para o controle da malária em área em garimpos na região do Rio do Prata, no município de Itaituba, no estado do Pará. 
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3.7. Viabilidade da proposta 

A oferta oportuna de diagnóstico de qualidade e tratamento adequado é uma estratégia 

eficaz para conter a transmissão do plasmódio. Por meio da detecção ativa durante a estação 

seca pretende-se intensificar a identificação de novos casos, além de aumentar as chances de 

cura das pessoas contaminadas. Dessa forma, espera reduzir as populações de plasmódios 

circulantes. Além disso, a garantia de oferta destes serviços de forma gratuita e ininterrupta – 

por meio da instalação de um posto de diagnóstico durante a estação chuvosa –, pretende-se 

interromper a transmissão na localidade do Rio do Prata. As ações descritas no presente 

documento são uma extensão das atividades da SESAU/Itaituba e possuem apoio técnico, 

financeiro e político da SESPA e do Ministério da Saúde – por meio da Coordenação Geral do 

Programa Nacional de Controle da Malária. 
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4. ANEXOS 

4.1. Fotos do garimpo do Marupá, Itaituba, Pará (imediações do Rio do Prata). 
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