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A malária é uma doença que, embora antiga, ainda representa 

grave problema de saúde pública mundial, sendo uma das 

principais doenças parasitárias que ocorrem em regiões 

tropicais. Em 2016, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

estimou a ocorrência de 216 milhões (IC95% 196-263 milhões) 

de novos casos da doença em 91 países, o correspondente a 

um aumento de cinco milhões de notificações em relação ao ano 

anterior. No mesmo ano, 445.000 mortes por malária foram 

confirmadas. A doença ocorre principalmente nas Américas, 

Ásia e África (WHO, 2017). No Brasil, a área de maior 

endemicidade é a Amazônia, apresentando 99% dos casos, 

devido a fatores que contribuem para a disseminação da 

doença, tais como: temperatura, umidade, altitude e vegetação, 

o que torna o ambiente propício para a proliferação do mosquito 

vetor, além das condições de vida e de trabalho das pessoas 

locais (MS, 2018). O Global Burden of Disease quantifica e 

compara a magnitude da perda de saúde devido a doenças e 

lesões, além dos fatores de risco associados à localização, 

gênero e idade, definidos no tempo. Esse estudo gera 

estimativas sobre os anos de vida perdidos por morte prematura 

(YLL), anos de vida perdidos por incapacidade (YLD) e anos 

ajustados por morte e incapacidade (DALY). O objetivo do 

presente estudo foi analisar a carga de malária no Brasil, entre 

os anos de 1990 e 2016, pelas métricas YLL, YLD e DALY, do 

GBD Study 2016.  
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A CARGA DE MALÁRIA NO BRASIL ENTRE 1990 E 2016: ACHADOS DO GLOBAL BURDEN OF DISEASE STUDY 2016. 

METODOLOGIA 

As taxas de YLL, YLD e DALY padronizadas por idade, por 

100.000 habitantes, foram apresentadas por gênero, faixa etária 

e unidades federativas, com intervalos de incerteza (II 95%) e 

percentuais de mudança.  
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As taxas para 1990 foram: YLL [22,3 (3,0-32,1)], YLD [3,1 (1,8-

5,0)] e DALY [25,4 (6,0-35,6)]. Para 2016, foram: YLL [1,9 (1,4-

3,2)], YLD [0,6 (0,4-0,8)] e DALY [2,5 (2,0-3,8)], com percentuais 

de mudança de -91,4% (YLL), -80,6% (YLD) e -90,1% (DALY) 

(Figura 1). Os homens apresentaram taxas maiores em todas as 

métricas em 1990: homens - YLL [25,6 (3,2-35,4)], YLD [3,5 

(2,0-5,6)] e DALY [29,1 (6,1-39,1)]; e mulheres YLL [19,2 (1,8-

32,6)], YLD [2,8 (1,7-4,5)] e DALY [22,0 (4,3-35,2)]. Em 2016, a 

carga da doença foi semelhante para ambos os gêneros com 

redução em todos os indicadores: homens - YLL [1,8 (1,4-3,5)], 

YLD [0,6 (0,4-0,9)] e DALY [2,5 (2,0-4,1)]; e mulheres YLL [1,9 

(1,2-3,7)], YLD [0,6 (0,4-0,8)] e DALY [2,5 (1,8-4,3)]. Os 

percentuais de mudança entre os anos para homens foram -

92,6% (YLL), -82,8% (YLD) e -91,4% (DALY), e para mulheres 

foram -90,1% (YLL), -78,5% (YLD) e -88,6% (DALY) (Figura 2). 

Quanto à faixa etária, os maiores valores ocorreram em 

menores de 1 ano para YLL [1990: 201,1 (11,9-368,5); 2016: 9,1 

(4,7-17,7)] e DALY [1990: 203,1 (13,6-370,9); 2016: 9,3 (5,0-

18,0)], com percentuais de mudança de -95,2% (YLL) e -95,4% 

(DALY). A faixa etária com os maiores valores de YLD foi a de 

15 a 19 anos, com 4,9 (2,8-7,9) em 1990, e 1,0 (0,6-1,4) em 

2016 e percentual de mudança de -79,5% (Figura 3A, B e C). 

Os maiores valores de DALY foram observados em Rondônia 

[643,5 (97,4-917,20], Amapá [557,9 (331,6-803,4)] e Acre [490,0 

(16,1-816,0)] em 1990; Acre [36,4 (11,7-57,8)], Rondônia [21,2 

(6,8-30,5)] e Amapá [19,2 (8,5-29,1)] em 2016 (Figura 4).  

CONCLUSÕES  

Verificou-se diminuição nos valores de todas as métricas para malária entre 

os anos e variáveis estudados, com os maiores valores de DALY, 

concentrados em estados da região Norte do país, onde ocorre a maioria 

dos casos da doença.  

Figura 1. Taxas padronizadas por idade de YLL, YLD e DALY, para malária, 

entre os anos de 1990 e 2016, por 100.000 habitantes. GBD Study 2016.  

Figura 2. Taxas padronizadas por idade de YLL, YLD e DALY, por gênero, 

para malária, entre os anos de 1990 e 2016, por 100.000 habitantes. A) 

Masculino. B) Feminino. GBD Study 2016.  

Figura 3. Taxas padronizadas por idade de YLL (A), YLD (B) e DALY (C), para malária, entre os anos de 1990 e 2016, por 

faixa etária, por 100.000 habitantes. GBD Study 2016.  

Figura 4. Taxa padronizada por idade de DALY, para malária, entre os 

anos de 1990 e 2016, nas unidades federativas, por 100.000 

habitantes. GBD Study 2016.  


