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Resumo
A malária continua sendo, uma das principais doenças infecciosas em todo o mundo. Ela é
causada pelo protozoário do gênero Plasmodium (P). O P. vivax é a principal espécie causadora
de malária no Brasil. Nosso objetivo é investigar as alterações hidroeletrolíticas em pacientes
com infecção pelo Plasmodium vivax em uma unidade de diagnóstico e tratamento da doença e
sua relação com os critérios clínicos e laboratoriais de potencial gravidade da doença. Trata-se
de um estudo epidemiológico descritivo, sendo avaliadas as concentrações séricas dos eletrólitos
sódio e potássio do sangue, incluindo os critérios clínicos. Foram incluídos 153 pacientes de
junho de 2010 a junho de 2016. Estes pacientes foram retirados de uma coorte de 1066 pacientes
com malária causada por Plasmodium vivax. Destes pacientes, 119 (77,8%) eram do sexo
masculino e 34 (22,2%) do sexo feminino. Não houve diferença estatisticamente significativa
entre as concentrações de sódio e potássio de acordo com o sexo. A média de idade (DP) dos
pacientes foi maior entre aqueles do sexo masculino, isto é, 39,5 (13.8) anos para os homens e
32,47 (19,6) para as mulheres (p=0,02). Também não houve associação significativa entre a idade
dos pacientes e os níveis de sódio e potássio. Parâmetros hematológicos e bioquímicos alterados
não foram frequentes. A média (DP) da concentração sérica dos eletrólitos sódio e potássio não
estavam fora dos valores de referência, isto é, foram 137,7 (3,6) mEq/L e 4,0 (0,6) mEq/L,
respectivamente. Quando avaliamos a concentração sérica de sódio e potássio entre os pacientes
que relataram ter tido (n=70) ou não (n=61) febre no dia da consulta, a média da concentração
sérica de sódio foi maior 138,9 mEq/l contra 136,8 mEq/l nos pacientes que não apresentaram
febre no dia da consulta (p=0,0007). A média da concentração sérica de potássio foi semelhante
entre estes dois grupos (p=0,74), sendo de 4,0 mEq/L. A febre no dia da consulta está
contribuindo para a elevação do sódio, geralmente, associada à desidratação pela perda de água
superior à de sódio. Estes achados atentam a necessidade de tratamento da doença primária e
reposição hídrica.
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