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METODOLOGIA
No presente trabalho, foi realizada uma pesquisa de

revisão bibliográfica narrativa buscando artigos relevantes,

em bancos de dados acadêmicos como Scielo e Biblioteca

Virtual em Saúde (BVS), utilizando descritores como:

malária, países subdesenvolvidos e Plasmodium. Foram

utilizados oito artigos no trabalho, entre os anos de 2017 e

2013, nos idiomas inglês e português. Em seguida, foi

realizada a leitura e reflexão sobre os artigos obtidos,

finalizando com a produção do presente trabalho.

A malária é maior causa de estados de morbidade e doença em

todo o mundo, é causada por um protozoário da espécie

Plasmodium, transmitido através da picada da fêmea do

mosquito Anopheles. É uma das doenças mais comuns no

mundo, sendo que mais da metade da população mundial vive

em áreas endêmicas de malária. A cada ano, entre 300 e 500

milhões de casos são notificados em todo o mundo e mais de 1

milhão de mortes em decorrência da mesma Contudo, países

subdesenvolvidos possuem um grande número de casos de

malária, em associação a uma condição socioeconômica

deficiente, necessitando de cada vez mais auxílio para combater

essa enfermidade. Analisando a situação desses países,

devemos ressaltar a importância de promover medidas

profiláticas condizentes para esses países (ZHU et al. 2017).

INTRODUÇÃO

Mediante ao que foi explicado no presente trabalho, espero que seja de auxílio

para evidenciar, a necessidade de prestar assistência aos países

subdesenvolvidos, grandes vítimas da malária. Anseio por mais humanização e

ações voltadas para aqueles que mais necessitam de assistência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em alguns países mais desenvolvidos, como a China, foi implementado um

programa de estratégia contra malária, que planeja eliminar a doença do país até

2020. Contudo, analisando as condições sociais e econômicas de alguns países

do mundo, nem todos possuem condições de adotarem métodos tão efetivos a

curto ou longo prazo. Visando a necessidade desses países por cuidados, é

importante promover estratégias, afim de, minimizar o número de casos, através

de metodologias que possuam baixo custo, mas, que demonstrem eficiência no

combate a malária. Algumas das medidas profiláticas estabelecidas contra a

malária em áreas endêmicas foram: o uso de mosquiteiros impregnados com

inseticidas de longa duração e pulverização intra-domiciliar. Esses métodos

ajudaram a reduzir a morbidade e a mortalidade principalmente em crianças e

gestantes (ARROZ, 2017; ZHU et al. 2017).
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A IMPORTÂNCIA EM PROMOVER MEDIDAS PROFILÁTICAS CONTRA MALÁRIA EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS

RESULTADOS
A malária continua sendo um problema de saúde pública

em alguns países, como o Zimbabwe, onde estima-se que 5

milhões de pessoas por ano, corram risco de contrair essa

patologia. E Moçambique, que possui uma prevalência da

doença de 35,1% e percentual de 45% de casos

observados (ARROZ, 2017; MUCHENA et al. 2017).
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