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A malária é um problema de saúde pública no mundo, e na  região 
amazônica brasileira é uma doença endêmica. No estado  do 
Acre, no ano de 2017, foram notificados 32.496 casos, sendo  
observado um acréscimo em relação aos anos anteriores. O  
controle da doença depende de vários fatores, e entre esses,  
destaca-se a execução das ações do Programa Nacional de  
Controle da Malária  (PNCM),  aspecto fundamental  para  o  
controle da doença.

OBJETIVO

Avaliar as atividades de monitoramento do tratamento e  
verificação de cura no cumprimento da normatização  
predeterminada e classificada como padrão  ouro  no  
Programa de Controle da Malária.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO
O Programa de Controle da Malária de Cruzeiro do Sul, no que concerne as  
atividades de monitoramento do tratamento e verificação de cura, está com o  
desempenho abaixo do preconizado, não atendendo ao padrão ouro  estabelecido 
pelo PNCM. Problemas relacionados  a essas atividades têm  impacto direto 
sobre a condição de saúde e vida da população do município. O  
comprometimento de qualquer componente  do PNCM pode  significar a  
manutenção ou mesmo a criação das condições para a elevação do número de  
casos da doença

RESULTADOS

Foram acompanhados 345 usuários e 25 trabalhadores das categorias  
profissionais de agente de controle de endemias (ACE), microscopistas e  
enfermeiros. Entre os usuários 51,3% são do sexo  feminino e 48,7%  do  
masculino. A faixa etária com maior incidência da doença foi entre 26 e 35 anos,  
correspondendo a 27,6%. Quanto ao tipo de plasmódio, 83,5% foram notificados  
com Plasmodium vivax, sendo o tipo de detecção passiva a predominante   
(77,2%). As variáveis relativas ao monitoramento do tratamento e verificação de  
cura, obtiveram índice de cumprimento de 72% e 13,6%  respectivamente.  
Observou-se que usuários que conhecem o ACE, ou seja , têm vínculo com o  
agente, realizam a verificação de cura por meio da Lâmina de Verificação de Cura  
(LVC). As variáveis de monitoramento do tratamento e verificação de cura não  
foram cumpridas conforme padrão ouro estabelecido pelo programa nacional.  
Discussão: qualificar e ajustar o processo de planejamento local, à realidade são  
fundamentais para o êxito do programa e pode ser um fator que contribuirá para  
controlar a endemia nessa regional.
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AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DO TRATAMENTO E VERIFICAÇÃO DE CURA  

DO PROGRAMA DE CONTROLE DA MALÁRIA NA REGIÃO AMAZÔNICA.

MÉTODOS

Trata-se de pesquisa avaliativa, de abordagem quantitativa.  
os participantes foram usuários e trabalhadores do  programa 
de controle da malária. O local do estudo foi o  município 
amazônico de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre.  A coleta 
de dados foi realizada em seis unidades de saúde  da família. 
Para a escolha, se levou em consideração as  que realizaram 
maior número de notificações e as  localizadas em hotspots. 
Os usuários foram entrevistados,  aplicando-se formulários 
estruturados.  Para coletar os  dados relativos aos 
trabalhadores, realizou-se a observação  sistemática, com 
auxílio de formulário estruturado,  no  formato de escala de 
Likert.
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Gráfico do percentual geral de cumprimento por tipo de atividade.

Gráfico da proporção de realização de LVC por vínculo com ACE
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