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RESUMO 

 
A malária é uma doença provocada por protozoário do gênero Plasmodium e transmitida ao 
homem pelo mosquito Anopheles. Está presente em todo mundo e seu habitat localiza-se 
em floresta de mata fechada. No Brasil, boa parte desta mata fechada é representada pela 
floresta amazônica e mata atlântica, no sudeste do país. Estes locais constituem as maiores 
riquezas do país, sejam elas minerais ou biológicas que, potencialmente, viriam a ser alvos 
de interesses externos. Brasil, no uso de sua prerrogativa constitucional, deve empregar, em 
caso hipotético de necessidade, o uso da força militar para defender a soberania nacional. 
Neste cenário a perda de força militar, devido a baixas provocadas pela malária, pode 
resultar em enfraquecimento do efetivo e, consequentemente, falha no cumprimento da 
missão. No intuito de solucionar esses males, lança-se mão do diagnóstico da malária 
conforme a logística que o teatro de operações exige. 
 
 
Palavras-chave: Teatro de Operações. Diagnóstico de malária.  
 



 

 

ABSTRACT 

 

Malaria is a disease caused by a protozoan of the Plasmodium genus and transmitted to man 
by the Anopheles mosquito. It is present all over the world and its habitat is located in dense 
forest. In Brazil, much of this closed forest is represented by the Amazon and Atlantic Forest, 
in the southeast of the country. These places constitute the country's greatest wealth, 
whether they are mineral or biological, which potentially would become targets of external 
interests. Brazil, in the use of its constitutional prerogative, must employ, in hypothetical 
cases of necessity, the use of military force to defend national sovereignty. In this scenario, 
the loss of military strength, due to casualties caused by malaria, can result in a weakening 
of the troops and, consequently, failure to fulfill the mission. In order to solve these 
problems, malaria diagnosis is used according to the logistics required by the theater of 
operations. 
 

 

Keywords: Theater of Operations. Malaria Diagnosis. 
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Metodologias para diagnóstico da malária no Teatro de Operações 

 
FÁBIO RODRIGO DEODATO1 

EDUARDO NASCIMENTO DE AZEVEDO2 
  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil é um território de dimensões continentais. País vasto e rico de recursos 

naturais, tanto biológicos quanto minerais, que são protegidos pelas forças armadas em 

defesa da soberania nacional. 

Abriga diversas florestas de mata fechada que, como dentre outras no mundo, 

possuem suas moléstias provocadas por agentes que habitam suas áreas. E a malária é uma 

destas moléstias. 

A malária é uma doença provocada por protozoário do gênero Plasmodium e 

transmitida através da picada do mosquito Anopheles contaminado pelo organismo. Ocorre 

nas áreas tropicais e subtropicais do mundo. No Brasil, a malária apresenta distribuição 

heterogênea e dependente das atividades ocupacionais desenvolvidas por populações 

expostas na Amazônia, com registro de cerca de 500 mil casos/ano (NEVES, 2005). 

A região extra-amazônica, composta pelos outros 17 estados e o Distrito Federal, é 

responsável por apenas 1% do total de casos notificados no Brasil, que ocorrem geralmente 

em área de Mata Atlântica (SVS/MS, 2020). 

A hipótese de necessidade da defesa dos interesses em regiões endêmicas de malária, 

através de, em último caso, uso da força, requer preparo e estudo envolvendo o terreno e 

seus possíveis obstáculos que possam prejudicar as atividades militares. E a possível perda 

de poder defensivo/ofensivo, devido a baixas causadas pela malária, é uma delas e deve ser 

estudada. 

Dentro deste cenário, procurando sanar o mais rápido possível um potencial número 

de baixas que possa interferir no desempenho das operações, faz-se necessário conhecer os 

métodos disponíveis para diagnosticar o combatente acometido de malária. 

                                                           
1
 Graduação e Farmácia, com habilitação em análises clínicas, na Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

especialização em ciências militares na Escola de Formação Complementar do Exército. E-mail: 
fab.deodato@zipmail.com.br 
2
 Graduação em Farmácia, com habilitação em farmácia industrial, na Universidade Federal Fluminense; 

especialização em serviço de auditoria em saúde na Escola de Saúde do Exército.   



 

 

O objetivo do presente trabalho é, em meio a um cenário de Teatro de Operações em 

áreas endêmicas de malária, evidenciar as metodologias disponíveis para diagnóstico de 

malária, demonstrando suas técnicas, seus instrumentos necessários para cada aplicação, a 

qualidade dos resultados das técnicas e formalizar uma melhor escolha conforme a 

disponibilidade de instrumentos aos combatentes na linha de frente de ação. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho abordará revisão de literatura sobre o tema proposto e para tal 

foram realizadas as pesquisas: 

- Em sítio eletrônico da Biblioteca virtual em saúde, do Ministério da Saúde, 

utilizando a ferramenta de busca do site com o tema ‘Malária’, somado ao filtro coleção 

‘Vigilância em Saúde’, ‘Portal de textos completos’ e ao filtro idioma português, sem 

limitação de ano de publicação, foram encontrados 160 resultados. Desses, foram excluídos 

artigos sem destaque aos temas ‘Guia de malária’, ‘diagnóstico de malária’, ‘epidemiologia 

de malária’, obtendo como escolha de interesse nos resultados, dentre vários outros, 3 

textos. 

- Em sítio eletrônico da Biblioteca digital do exército, utilizando a ferramenta de 

busca do site com o tema ’Manual de campanha’, selecionando 5 manuais de campanha 

com temas de logística, força terrestre, operações e doutrina militar . 

- Em sítio eletrônico da Organização Pan-americana da saúde, utilizando a ferramenta 

de busca do site com o tema ‘Malária’, selecionando ‘documentos’, com filtro por ano de 

01/01/2016 a 17/08/2021, foram encontrados 21 documentos, sendo selecionado 1 

documento. 

- Foi realizada busca em livros didáticos de acervo pessoal com os temas ‘técnicas de 

laboratório’, ‘microbiologia’, ‘parasitologia’, ‘bioquímica clínica’, ‘análises clínicas’, 

totalizando 5 livros pesquisados. 

 

3. DESENVOLVIMENTO  

 

 Para a análise do tema, será abordado um ambiente de Teatro de Operações em 

meio a área endêmica de malária. 



 

 

 O estudo mostrará as metodologias disponíveis para diagnóstico de malária, 

elencando suas técnicas, vantagens e desvantagens e como a escolha do método, nos 

diversos escalões no teatro de operações, poderá ser empregada. Para isto, serão analisados 

os seguintes tópicos: 

 

3.1 TEATRO DE OPERAÇÕES 

 

Teatro de Operações (TO) é o espaço geográfico necessário à condução das 

operações militares, para o cumprimento de determinada missão, englobando o necessário 

apoio logístico. Seus limites serão inicialmente estabelecidos por ocasião do planejamento 

estratégico, podendo ser alterados mediante solicitação do Comandante do Teatro de 

Operações (Cmt TO) e autorização do Comandante Supremo, caso necessário. Pode ser 

dividido em áreas de responsabilidade e serem atribuídas a força componente diretamente 

subordinada ao Cmt TO. Uma parcela é dividida em zona de administração (ZA) e zona de 

combate (ZC) (BRASIL, 2019) (Fig. 1). 

Conforme o manual de campanha Operações, EB70-MC-10.223 (BRASIL, 2017, p. 2-

6),  “A ZC é a porção do TO/A Op necessária à atuação dos elementos diretamente 

responsáveis pela condução das operações. [...] Na ZC, serão desdobrados os meios de 

combate, apoio ao combate e apoio logístico”. 

A ZA é a porção de área do TO à retaguarda da ZC com área suficiente, sem 

congestionamento, para instalações logísticas e de comando e controle (BRASIL, 2019). 

A figura 1 exemplifica o Teatro de operações e suas respectivas zonas. Áreas onde a 

atuação da logística de saúde pode ser empregada. 

Figura 1: Teatro de operações/Área de operações, Zona Interna/Território Nacional 

 
(Fonte: Manual de Campanha Operações. EB70-MC-10.223. Ministério da Defesa) 



 

 

A área da logística de saúde nessas zonas vai definir o escalão e a metodologia a ser 

empregada para o diagnóstico da malária, conforme a complexidade e a estrutura 

necessária para a sua execução de cada método.  

 

3.2 LOGÍSTICA 

 

Para que esteja apta a realizar operações no amplo espectro, a Força Terrestre 

necessita de um apoio logístico capaz de ajustar-se à multiplicidade de situações de 

emprego, com as nuances e especificidades presentes no espaço de batalha. Essa logística 

deve prever e prover às forças empregadas o apoio necessário para assegurar liberdade de 

ação, amplitude de alcance operativo e capacidade de durar na ação (BRASIL, 2018).  

Neste sentido, uma operação em ambiente de selva requer atenções voltadas às 

dificuldades encontradas no ambiente e devem ser adaptadas às suas características, como 

locomoção de tropa, diminuição da visibilidade devido à floresta densa, clima tropical 

úmido, acidentes geológicos, rios, igarapés, etc. 

Por toda essa dificuldade, o manual de campanha Operações, EB70-MC-10.223 

(BRASIL, 2017), prevê como característica das operações em ambiente de selva o emprego 

de pequenas frações, restrição ao emprego de meios de transporte motorizados e 

necessidade de apoio logístico cerrado, de modo a permitir, se necessário, o suprimento 

direto às pequenas frações. 

Este apoio cerrado e suprimento às pequenas frações fazem com que a logística de 

saúde, conforme seu escalão permite, possa prestar serviços às operações na selva de 

acordo com a estrutura adaptada. 

 

3.2.1 LOGÍSTICA DE SAÚDE 

 

Conforme descreve o manual de logística militar terrestre EB70-MC-10.238: 

“O apoio de saúde deve estar apto a responder prontamente a um incremento de 

baixas em lugares inesperados ou às situações de feridos em massa e o apoio de 

saúde em operações será prestado por OMS e instalações sanitárias operativas 

desdobradas em escalões ou níveis assistenciais, classificados de acordo com a 

capacidade de tratamento e numerados progressivamente de 1 a 4 (da menor para 

a maior capacidade). Cada escalão deve ser capaz de assumir as funções do nível 



 

 

inferior, podendo ser reforçado para adequar-se às demandas de uma missão 

específica” (BRASIL, 2018, p. 3-37). 

 

Trata-se de como cada escalão agirá conforme atua no Teatro de Operações, onde o 

menor escalão estará mais avançado ao combate e o de maior escalão mais recuado e apto a 

atender as mais complexas necessidades de saúde que vierem a ocorrer. 

Na tabela a seguir (Tab 1), verifica-se os escalões de saúde na força Terrestre em 

operações: 

Tabela 1: Escalões de saúde na Força Terrestre em operações 

Escalão Executante 
Instalação 
Principal 

Capacidades 

1º 

Pelotão de Saúde (Pel 
Sau) ou Elementos de 

Saúde orgânicos das 
Organizações 

Militares 

Posto de 
Socorro (PS) 

Capacidade limitada de retenção, tratamento e 

evacuação. 
- Execução de medicina preventiva (exceto 
apoio de veterinária preventiva e apoio 
farmacêutico). 
- Execução de atendimento primário, exceto 
cirurgia de controle de danos e tratamento 
odontológico. 

2º 

Companhia de 

Saúde Avançada (Cia 
Sau Avç) / 

B Sal 

Posto de 
Atendiment
o Avançado 

(PAA) 

- Execução de atividade de proteção da saúde 

(incluindo apoio de veterinária preventiva). 
- Execução de atendimento primário, 
odontológico, farmacêutico e de enfermagem 
no tratamento de doentes e feridos (quando 
reforçado) e tratamento a atingidos por 
agentes QBRN. 

3º B Sau, H Mil 
Hospital de 
Campanha 

(H Cmp) 

- Execução das atividades de medicina 
preventiva e curativa e de apoio psicológico. 

4º 

OMS e Organização 
Civil de Saúde 
contratadas/ 

mobilizadas no 

Território Nacional/ 
Zona Internacional 

Hospital 
Militar 

- Ampla capacidade de apoio de saúde. 
- Execução de assistência médica definitiva ou 

reabilitação, caso o tratamento requerido seja 

superior ao estabelecido na N Ev ou à 
Capacidade do 3º escalão. 

(Fonte: Manual de campanha Logística Militar Terrestre. EB70-MC-10.238. Ministério da Defesa) 

 

Os escalões de saúde, segundo o manual de Logística Militar Terrestre, EB70-MC-

10.238 (BRASIL, 2018), são inter-relacionados com a cadeia de evacuação, constituindo um 



 

 

conjunto funcional único, no qual o paciente é transferido em direção às instalações de 

saúde mais à retaguarda e geralmente mais capacitadas, de acordo com suas necessidades 

de tratamento. 

Em meio à dificuldade de locomoção no meio, tropas a pé do primeiro escalão 

(pelotão avançado de saúde) poderão prover o atendimento de saúde necessário para 

atender as necessidades de saúde dos infligidos. 

O apoio cerrado provém do Posto de Atendimento Avançado (PAA), que deve ter, 

conforme manual de campanha Batalhão de Saúde, EB70-MC10.351 (Brasil, 2020), 

características (flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade) 

que permitam o apoio de saúde continuado durante toda a operação militar, também 

podendo executar serviços de exames laboratoriais. Normalmente, os PAA são desdobrados 

na porção mais avançada da base logística de brigada (BLB), proporcionando o apoio mais 

cerrado possível ao 1º escalão de saúde. 

 

3.3 Malária 

 

A área endêmica da malária está assim distribuída, conforme Secretaria de Vigilância 

em Saúde do Ministério da Saúde: 

“A malária representa importante problema de saúde. No Brasil, cerca de 99% da 

transmissão da malária concentra-se na região da Amazônia Legal, composta por 9 

estados (Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima e Tocantins) e 808 municípios.” (SVS/MS, 2020, p. 11). 

 

É distribuída mundialmente em áreas tropicais e subtropicais. No Brasil, localiza-se 

em matas fechadas principalmente na Floresta Amazônica e Mata Atlântica (NEVES, 2005; 

SVS/MS, 2020). Locais esses onde as características de operações de selva serão 

empregadas. Usando o conhecimento do terreno, das moléstias e das técnicas para 

diagnóstico e tratamento adequados, a tropa poderá lograr êxito nas missões. 

É uma infecção aguda caracterizada clinicamente por febre, anemia e 

esplenomegalia, provocada pelo protozoário do gênero Plasmodium e transmitida aos seres 

humanos através da picada pela fêmea do mosquito Anopheles (MCPHERSON, 2012). 

 



 

 

3.3.1 Ciclo da malária 

 

O ciclo biológico do plasmódio parasita tem duas fases: um ciclo sexual, conhecido 

como esporogonia, que ocorre no trato intestinal do mosquito; e um ciclo assexual, 

conhecido como esquizogonia, que ocorre no hospedeiro humano. Três espécies de 

Plasmodium causam mais comumente a malária humana: P. vivax, P. falciparum e P. 

malariae. Uma quarta espécie, Plasmodium ovale, é rara na maior parte do mundo, porém 

relativamente comum na África Ocidental (KONEMAN, 2014).  

O ciclo assexuado do plasmódio, denominado esquizogônico, inicia-se após a picada 

do anofelino, com a inoculação de esporozoítos infectantes no homem. A seguir, os 

esporozoítos circulam na corrente sangüínea durante alguns minutos e rapidamente 

penetram nas células do fígado (hepatócitos), dando início ao ciclo pré-eritrocítico ou 

esquizogonia tecidual, que dura seis dias para a espécie P. falciparum, oito dias para a P. 

vivax e 12 a 15 dias para a P. malariae (SVS/MS, 2009). 

O período correspondendo entre a contaminação provocada pela picada do vetor e o 

aparecimento dos sintomas, num cenário de missão no terreno, pode infligir perdas 

significativas em momentos cruciais da missão. O conhecimento dos primeiros sinais e 

sintomas pode amenizar as perdas com a abordagem adequada. Neste sentido, conhecer o 

ciclo da doença fornece grande vantagem frente aos problemas apresentados. 

Após esta fase hepática, os merozoítos entram na circulação sanguínea e dá início ao 

ciclo eritrocítico. Os merozoítos invadem os eritrócitos e se multiplicam, dando origem a 

vários novos merozoítos que destruirão o eritrócito e infectarão outras células. Em certo 

ponto deste ciclo estes merozoítos se diferenciam em células sexuais que, ao serem 

captadas pelo mosquito durante seu repasto sanguíneo, continuam seu ciclo no hospedeiro 

invertebrado e produzem mais esporozoítos que infectarão outro hospedeiro, dando 

continuidade ao ciclo. (NEVES, 2005).  

Nos estágios iniciais da doença, os episódios febris ocorrem irregularmente, mas 

acabam se tomando mais sincrónicos, assumindo a periodicidade terçã (de 48 horas para P. 

falciparum e P. vivax) ou quartã (72 horas para P. malariae), devido ao tempo de duração do 

ciclo eritrocítico (MCPHERSON, 2012).  

Os sintomas iniciais da doença apresentam mal-estar, dor de cabeça, dor no corpo e 

cansaço que precedem a clássica febre da malária, mas são comuns a outras doenças, sendo 



 

 

difícil o diagnóstico de malária neste momento. O ataque paroxístico agudo (acesso 

malárico) ocorre no momento da destruição dos eritrócitos. O paciente apresenta calafrio e 

sudorese. Dura de 15 minutos a 1 hora, seguido de febre alta que persiste por 2 a 6 horas. 

Após esse período, o paciente apresenta sudorese profusa e fraqueza intensa. Algumas 

horas depois os sintomas cessam e o paciente se sente melhor (NEVES, 2005).  

A gravidade da doença depende da espécie do parasito, da quantidade de parasitos 

circulantes (parasitemia), do tempo de doença e do nível de imunidade adquirida pelo 

paciente. O diagnóstico oportuno e o tratamento correto são os meios mais adequados para 

reduzir a gravidade e a letalidade por malária (SVS/MS, 2020).  

A malária grave ocorre em infecções causadas pelo Plasmodium falciparum. Pode 

provocar a malária cerebral, que cursa com forte dor de cabeça, vômito, febre alta e 

sonolência. Convulsões podem ocorrer e o paciente evoluir para o quadro de coma. O 

quadro grave da malária também pode resultar em insuficiência renal aguda, edema 

pulmonar agudo, hipoglicemia, icterícia e hemoglobinúria (hemoglobina na urina) 

(MCPHERSON, 2012).  

O Quadro 1 indica as principais manifestações clínicas e seus achados laboratoriais da 

malária grave e complicada. 

 

(Fonte: Guia de tratamento de malária no Brasil, Ministério da saúde) 



 

 

 

3.3.2 Diagnóstico da malária 

 

Os sinais e os sintomas provocados por Plasmodium não são específicos, 

assemelhando-se aos de outras doenças febris agudas tais como dengue, chikungunya, zica, 

febre amarela, leptospirose, febre tifoide, infecção urinária, gripe e muitas outras. Essa 

ausência de especificidade dos sinais dificulta o diagnóstico clínico da doença (SVS/MS, 

2020). 

Com o conhecimento dos sintomas e associá-los às áreas onde pode ocorrer a 

contaminação por malária, já indicaria a suspeita de malária, e uma primeira a abordagem 

para fins de diagnósticos seria considerar a doença como malária e proceder para o descarte 

ou confirmação das doenças, conforme MINISTÉRIO DA SAÚDE (2009, p. 16), “a ausência de 

parâmetros clínicos específicos que permitam confirmar a infecção justifica a necessidade de 

métodos laboratoriais para o diagnóstico da malária.” 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (2021), o diagnóstico e o 

tratamento precoce da malária reduzem a incidência da doença e evita mortes. Também 

contribuem para a redução da transmissão da malária. A Organização Mundial de Saúde 

recomenda que todos os casos suspeitos de malária sejam confirmados por métodos 

parasitológicos (tanto microscopia quanto o teste rápido) antes da administração do 

tratamento. 

Assim, o diagnóstico laboratorial pode ser realizado por 3 técnicas principais: a 

microscopia do sangue através de gota espessa e esfregaço delgado, Teste Rápido 

Diagnóstico (TRD) e biologia molecular. 

 

3.3.2.1 Diagnóstico laboratorial por microscopia óptica 

 

Microscopia do sangue consiste em analisar o sangue do paciente em esfregaço 

delgado e gota espessa ema lâmina. Para esta técnica são necessários materiais como o 

microscópio, lâminas, corantes e kit para coleta da amostra. 

 Sobre a microscopia óptica, MCPHERSON (2012) diz: 

“A avaliação laboratorial de pacientes com suspeita de malária continua a 

depender do exame, no momento adequado, de esfregaços de sangue espessos e 



 

 

delgados para demonstrar a presença de parasitas intraeritrocitários. Embora essas 

técnicas sejam diretas, a sua execução pode ser problemática. A identificação 

confiável de organismos requer um treinamento contínuo para manter a perícia” 

(MCPHERSON, 2012, p. 1282). 

 

O diagnóstico confirmatório da malária baseia-se no encontro de parasitos no 

sangue. O exame cuidadoso da lâmina é considerado o padrão-ouro para a detecção e a 

identificação dos parasitos (SVS/MS, 2020). 

Inicialmente, no ciclo sanguíneo, o parasito sofre uma série de transformações 

morfológicas, sem divisão celular, até chegar a fase de esquizonte, quando se divide e 

origina novos merozoítos que serão lançados na corrente sangüínea, após a ruptura do 

eritrócito. Assim, no exame microscópico do sangue, pode-se observar variada morfologia 

do parasito, trofozoítos jovens (anéis), trofozoítos maduros, formas irregulares, esquizontes 

jovens e esquizontes maduros (SVS/MS, 2009). 

Já com os sintomas associados e a suspeita de malária sugerida, é realizada a coleta 

do sangue para a confecção das lâminas. Com uma lanceta realiza-se a punção digital e gotas 

de sangue são distribuídas nas lâminas para a confecção de esfregaço delgado e gota 

espessa. 

A visualização, identificação e quantificação dos parasitos na lâmina vai depender da 

qualidade do microscópio, da preparação da lâmina, da coloração do esfregaço e, 

principalmente, da experiência do técnico em observar o material. Por estes motivos, a 

técnica depende de local adequado para a confecção das lâminas e profissional treinado 

para a análise. 

Conforme OPAS (2020), o exame da gota espessa deve ser executado segurando as 

lâminas pelas bordas ou por um canto, usando a quina da lâmina distensora para juntar 

rapidamente três gotas de sangue, espalhando-as para formar uma película grossa e 

uniforme, bastando três a seis movimentos rápidos com a quina da lâmina distensora para 

fazer uma gota espessa circular ou retangular com cerca de 1cm de diâmetro. 

É necessário deixar a lâmina secar para proceder à coloração pelo método de 

Giemsa. 

Uma lâmina adequada possui dimensões definidas, conforme relata em seu guia a 

Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde: 



 

 

"Uma gota espessa adequada deve ter de 1 cm
2
 a 1,5cm

2
 de superfície, o que 

aproximadamente equivale a 500 a 800 campos microscópicos, quando se trabalha 

com aumento de 700 a 800 vezes. Nesse caso, é encontrada uma média de 10 a 20 

leucócitos por campo" (SVS/MS, 2009, p. 32). 

 

Para a confecção do esfregaço delgado, conforme CARVALHO (2008) deve-se colher o 

sangue por punção digital, desprezando a primeira gota. Colocar uma gota de 

aproximadamente 10µL a 1 centímetro de extremidade da lâmina. Usando outra lâmina 

colocada com uma inclinação de 45o em relação à primeira, aproxima-se da gota, permitindo 

que o sangue toque e espalhe-se pelo vértice do ângulo até 0,5cm das margens da lâmina. 

Desliza-se rapidamente em sentido contrário com movimento uniforme, mantendo a mesma 

angulação e o contato entre as duas lâminas. 

Existem dois métodos de coloração de Giemsa: o método rápido (10%) e o método 

lento (3%). O método rápido é preparado com uma solução a 10% de Giemsa em água 

tamponada, utilizando três gotas de Giemsa em 1mL de água tamponada. Cada lâmina 

precisa de aproximadamente 3mL de corante para cobri-la. Deixar as lâminas corando por 8 

a 10 minutos. Remover delicadamente o excesso de corante da lâmina com água limpa. Para 

o método lento, prepara-se uma solução de Giemsa a 3% adicionando 3mL de Giemsa a 

97mL de água tamponada a pH 7,2. Deixar corar por 45 a 60 min. Derramar água limpa 

delicadamente para remover a “espuma” que fica sobre as lâminas (SVS/MS, 2009). 

Com as lâminas secas, o técnico analisa no microscópio, em aumento de 1000x, 100 

campos. Quantifica o número de parasitas encontrados conformo o número de campos 

visualizados, como na tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2: Avaliação semiquantitativa de parasitemia (em cruzes) 

 

(Fonte: Manual de diagnóstico laboratorial da malárial. Ministério da Saúde) 

 



 

 

É possível realizar uma estimativa de parasitemia a partir de uma avaliação 

semiquantitativa. Para isso, usando a ocular de 7,5x, 10x ou 100, deve assumir que 100 

campos microscópicos equivalem a 0,2 microlitros (μL) de sangue. Multiplica-se por 5 o 

número de parasitos encontrados nos 100 campos examinados e registra o número 

encontrado no cálculo como a parasitemia por μL de sangue. Assim, o encontro de um único 

parasito em 100 campos examinados significa 5 parasitos/μL de sangue (SVS/MS, 2009). 

Após a análise de 100 campos, reporta-se o resultado conforme tabela 3 abaixo: 

 

Tabela 3: Estimativa da parasitemia a partir da avaliação semiquantitativa 

 

(Fonte: Manual de diagnóstico laboratorial da malárial. Ministério da Saúde) 

 

Um técnico bem treinado será necessário para realizar o reconhecimento das várias 

estruturas evolutivas do Plasmodium no esfregaço. Após a visualização e quantificação, a 

espécie é identificada. Com o diagnóstico correto definido, o tratamento específico para a 

espécie poderá ser iniciado. 

 

3.3.2.2 Diagnóstico laboratorial por Teste Rápido para Diagnóstico 

 

Baseiam-se na detecção de antígenos dos parasitos por anticorpos mono e 

policlonais, que são revelados por método imunocromatográfico. Comercialmente estão 

disponíveis em kits que permitem diagnósticos rápidos, entre 15 e 20 minutos. A 

sensibilidade para P. falciparum é maior que 90% quando comparado à gota espessa, para 

densidades maiores que 100 parasitos/μL de sangue. São de fácil execução e interpretação 

de resultados, dispensam o uso de microscópio e de treinamento prolongado de pessoal 

(SVS/MS, 2020). 

Existem no mercado kits de Teste Rápido Diagnóstico para malária contendo 

lancetas, diluentes e cassetes para a imunocromatografia prontos para uso.  



 

 

Os alvos utilizados nesses kits são as proteínas Pf-HRP2 do Plasmodium falciparum e 

enzima desidrogenase láctica (pDHL) comum às outras espécies de plasmódio. O resultado, 

quando positivo, é possível diferenciar de Plasmodium falciparum, que é a forma mais grave, 

dos plasmódios não falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium malariae e Plasmodium 

ovale (este não encontrado no Brasil). A vantagem da enzima desidrogenase láctica dos 

parasitas é que somente é produzida em abundância pelos parasitas vivos, diferenciando 

assim a fase aguda e a convalescença da doença (NEVES, 2005). 

A técnica consiste em realizar punção digital com lanceta, coletar 1 gota de sangue 

com a pipeta disponível no kit e pingar no poço destinado à amostra no cassete conforme a 

indicação do kit. Pingar uma solução tampão disponível no kit para a amostra eluir na fita. O 

resultado a ser interpretado estará disponível na bula conforme o fabricante. A leitura só 

será válida quando a faixa determinada para ‘controle’ estiver visível. 

Uma das desvantagens apresentadas por este método é que, apesar dos testes 

rápidos possuírem boa sensibilidade e especificidade, ainda assim uma amostra contendo 

baixas concentrações do parasita pode resultar em falso negativo. Neste caso não afasta a 

infecção por malária do paciente. Seria necessária a confirmação do resultado negativo por 

outro método diagnóstico. 

O teste pode ser executado por um técnico de saúde e a interpretação do resultado é 

acompanhada pelo gabarito disponibilizado na bula do kit utilizado. Não necessita 

instrumentos ou experiência técnica de quem realiza o teste. 

No Brasil, conforme recomendações do Programa Nacional de Controle da Malária, 

deve-se priorizar o uso dos TDRs em localidades onde o acesso ao diagnóstico microscópico 

é dificultado por distância geográfica ou incapacidade local do serviço de saúde (SVS/MS, 

2020). 

 

3.3.2.3 Diagnóstico laboratorial por técnica de Biologia Molecular 

 

É um diagnóstico para a detecção de ácido nucléico baseado na técnica que consiste 

em amplificar o DNA dos plasmódios utilizando reação em cadeia da polimerase (PCR). 

A PCR é uma reação química in vitro simples, que permite a síntese de quantidades 

essencialmente ilimitadas de uma sequência de ácido nucleico-alvo. Para tanto, é necessário 

que uma DNA polimerase copie uma fita de DNA, mediante condições adequadas. Inicia-se 



 

 

aquecendo a mistura da reação para que as 2 fitas de DNA-alvo se separem (desnaturação). 

Em seguida, o conjunto é resfriado para permitir que os iniciadores se anelem ao DNA-alvo 

de forma sequência-específica (anelamento). A DNA polimerase, então, começa a estender 

cada iniciador em sua terminação 3' (extensão). Os produtos da extensão do iniciador são 

dissociados do DNA-alvo por aquecimento. Cada produto de extensão, bem como o alvo 

original, pode servir de molde para rodadas subsequentes de anelamento e extensão de 

iniciador (MCPHERSON, 2012, p. 1407). 

Assim, em cada ciclo terminado, o número de cópias do DNA estará dobrado. 

Aproveitando-se o molde original e a nova cópia gerada o processo é repetido e o resultado 

novamente será dobrado. Então em n ciclos o resultado poderá ser amplificado 2n vezes. O 

objetivo deste método é tornar mensurável uma amostra contendo pouquíssimo material 

DNA, o que faz do teste um método altamente sensível para detecção do analito alvo. Essas 

etapas são reproduzidas em aparelhos termocicladores que controlam a temperatura de 

cada etapa. 

Após a amplificação, os produtos são detectados por vários métodos. A simples 

eletroforese em gel corado com brometo de etídio fornece um tamanho aproximado do 

produto de PCR. Quando se necessita de maior exatidão, um dos primers é marcado 

fluorescentemente de modo que os fragmentos possam ser medidos em um aparelho de 

sequenciamento de DNA após a PCR. Além disso, algum tipo de ensaio de hibridização é 

utilizado para verificar ou analisar o produto amplificado. Adição de um corante ou uma 

sonda fluorescente antes da amplificação possibilita analisar a reação conforme ela progride 

em termocicladores equipados com detecção óptica, chamada PCR em tempo real (BURTIS, 

2016). 

Há no mercado Kits, como kit QIAamp Blood Kit (Cat. No. 29106; Qiagen Inc., 

Chatsworth, CA), por exemplo, para coleta e extração de DNA da malária para serem 

amplificados nos aparelhos conforme método escolhido. 

Uma das desvantagens do uso desta técnica é o alto custo para aquisição dos 

equipamentos e insumos para a realização do teste. Soma-se ainda o fato de ser necessário 

pessoal técnico treinado para executar o procedimento e leitura dos resultados. 

 

3.3.3 Tratamento da malária  

 



 

 

O ministério da saúde, através do seu Guia de Tratamento de Malária no Brasil 

(SVS/MS, 2020), busca tratar a malária atingindo o parasito em pontos-chaves do seu ciclo 

evolutivo: interrupção da esquizogonia sanguínea, responsável pela patogenia e 

manifestações clínicas da infecção; destruição de formas latentes do parasito no ciclo 

tecidual (hipnozoítos provocados pelas espécies P. vivax e P. ovale), evitando recaídas da 

doença e interrupção da transmissão do parasito, pelo uso de drogas que impedem o 

desenvolvimento das formas dos parasitos (gametócitos). 

Para a malária provocada por P. vivax e P. ovale usa-se cloroquina por três dias 

(10mg/kg no dia 1 e 7,5 mg/kg nos dias 2 e 3) e, para o tratamento radical, utiliza-se também 

primaquina, na dose de 0,5 mg/kg/dia, por sete dias. O tratamento de P. malariae 

assemelha-se ao tratamento para malária vivax (apenas cloroquina por três dias), porém 

sem a necessidade de uso da primaquina. (SVS/MS, 2020). 

Para pacientes com infecção mista por P. falciparum e P. vivax (ou P. ovale), o 

tratamento deve incluir artemeter 20mg + lumefantrina 120mg (4 comprimidos pela manhã 

+ 4 comprimidos à noite por 3 dias), que são drogas esquizonticidas sanguíneas eficazes para 

todas as espécies, associando-as à primaquina (30mg/dia para peso de 39-69kg, 45mg/dia 

para peso de 70-89kg e 60mg/dia para peso de 90-120kg) por sete dias. Uma segunda opção 

é substituir artemeter 20mg + lumefantrina 120mg por artesunato 100mg + mefloquina 

200mg (2 comprimidos por dia durante 3 dias) associado à primaquina (30mg/dia para peso 

de 39-69kg, 45mg/dia para peso de 70-89kg e 60mg/dia para peso de 90-120kg) por 7 dias 

(SVS/MS, 2020). 

Deve-se considerar ainda o cuidado aos efeitos adversos causados pelos 

medicamentos. O evento adverso mais sério associado ao uso de antimaláricos é a hemólise, 

que acontece após uso de primaquina em pessoas com deficiência de G6PD. O quadro de 

hemólise geralmente acontece após dois dias de uso da primaquina, o que faz com que 

pacientes e profissionais de saúde não associem o quadro ao uso da medicação. O primeiro 

sinal de hemólise é o escurecimento da urina, sendo que mal-estar, fadiga, icterícia (pele e 

olhos amarelados), ausência de urina e mesmo febre podem aparecer. Muitas vezes o 

quadro é confundido com anemia da malária ou hepatite após malária (SVS/MS, 2020). 

 

 

 



 

 

4. DISCUSSÃO 

 

Numa situação de emprego do uso da força por meio militar em missões com longa 

duração, e em ambiente sujeito à malária, as possíveis baixas dos militares acometidos pela 

doença podem afetar o desempenho de uma missão. 

Na linha de frente, em operações de selva, o primeiro escalão de saúde é responsável 

pelo atendimento imediato dos militares com saúde debilitada. Numa situação do militar 

sofrer de malária, este escalão deverá fazer o primeiro diagnóstico, através de diagnóstico 

laboratorial. Por se tratar de mata fechada, a instalação física de saúde mais próxima pode 

estar a uma distância que comprometeria o cumprimento da missão, em uma eventual 

evacuação. Neste caso, o método em que não é necessário equipamento ou estrutura física 

adequada é o Teste Rápido Diagnóstico. 

Um resultado positivo no teste já indica a moléstia do combatente e o imediato início 

do tratamento, conforme protocolo definido para a espécie, já minimiza uma perda de força 

a longo prazo. 

Um resultado negativo no TRD requer uma confirmação mais elaborada da 

negatividade ou positividade por malária. Neste sentido, o militar deve ser evacuado ao 2º 

escalão onde há uma estrutura física adequada para abrigar os materiais necessários para 

diagnóstico por microscopia ou, se possível, por técnica molecular. Devido à microscopia ser 

mais barata e simples de ser executada, além de ser considerada padrão ouro, sugere-se 

esta técnica para o diagnóstico de malária no 2º escalão. 

Mais à retaguarda encontra-se o Hospital de Campanha, onde é mais estruturado a 

receber diferentes equipamentos num laboratório para exames e diagnóstico. Numa 

hipótese de os 2 métodos anteriores não resultar em positividade, somando-se aos sintomas 

e características que sugerem forte acometimento da malária, o método por PCR pode ser a 

ferramenta adequada para descartar ou confirmar a doença. 

 

5. CONCLUSÃO 

  

 Após a exposição do desenvolvimento e discussão conclui-se que, para o diagnóstico 

de malária em uma situação de missão em terreno de selva de difícil acesso, uma equipe de 

1º escalão poderia apoiar no diagnóstico através de teste rápido. Numa hipótese de 



 

 

resultado negativo, o procedimento deverá ser evacuado ao segundo escalão e realizar o 

diagnóstico por microscopia ótica. E, por fim, insistindo a negatividade, uma última 

abordagem imediata poderá ser feita mais à retaguarda do Teatro de Operações, no Hospital 

de Campanha, através do diagnóstico molecular por PCR. 
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