
Não existem sintomas ‘típicos’ de malária: as pessoas que apresentem sintomas idênticos 
aos da gripe, que incluam todos ou alguns dos indicados abaixo, têm MALÁRIA ATÉ QUE SEJA 
DIAGNOSTICADO EM CONTRÁRIO: Febre, arrepios, dores de cabeça, dores nos músculos e/
ou articulações e até diarreia. 

•Procurarassistênciamédica,indicarclaramentequesuspeitapodersermaláriaeinsistirna
realização de um exame médico completo e diagnóstico laboratorial.

• Senãoexistirnenhumprofissionaldemedicinaedesdeque tenhadisponíveloestojo
necessário:

*Solicitaraoutroviajantequerealizeumtesterápidodeantígenodemalária

*   Após obter os resultados, consultar telefonicamente  um Consultor de Saúde de 
Viajantes

*Seotesteforpositivo,iniciartratamentodeemergênciaoLembre-se:

-UmresultadonegativoNÃOexcluiapossibilidadedeinfecção

-Afebrenãoésemprecausadapelamaláriapodetambémsercausadaporoutra

enfermidade séria que necessitará de cuidados médicos

DIRIJA-SE IMEDIATAMENTE A UM MÉDICO, CENTRO DE SAÚDE OU  
HOSPITAL ONDE POSSA OBTER BONS CUIDADOS MÉDICOS

Estojos de Testes  Rápidos de Antígenos da Malária

O teste detecta a presença de um componente químico da parede parasítica  o antígeno. É 

utilizadoparadiagnosticarapresençademalária,masNÃOpodeserusadoparamonitorizar

aeficáciado tratamento,umavezquepermanecepositivoduranteduassemanasapóso

tratamentoefectivo.Existeumavariedadedestesestojosnomercado,masnemtodossão

dequalidadeequiparável.Umavezqueaúnicamaláriacom riscode vidaemviajantesé

causadoporP.falciparumeostestesquedetectammúltiplasespéciessãomenossensíveise

específicos,épreferívelotestedestaespécieapenas.Qualquerpessoaquepretendautilizar

oteste,DEVEsertreinadanautilizaçãodotesteespecífico,antesdeviajar.

TRATAMENTO  DE MALÁRIA

MEDICAMENTO DOSE OBSERVAÇÕES

Coartem®/Riamet®

1 comprimido = Arteméter 
20mg / Lumefantrina 

120mg

Adultos: 4 comprimidos no 
início,repetirapós8horas
e depois 4 comprimidos 
de12em12horas.Como
total de 24 comprimidos.

Tomar com alimentos 
gordurosos ou com um 
pouco de leite

Sulfato de Quinino

1comprimido = 300mg
MAIS
Doxiciclina

1 comprimido = 100mg

Adultos: 2 comprimidos, 
3vezespordiadurante
7 dias

Adultos: 1 comprimido, 
duasvezespordiadurante
7 dias

Não tomar menos de 12 
horasapóstertomado
mefloquina

Após a refeição

Tratamento de Emergência

Estetratamentoéindicadoeapropriadoparaviajantesqueestejamlongedeassistência
médicaequetenhamestadoexpostos,estãosintomáticoseforamtestadospositivos.
Deveminiciaro

Tratamento de imediato.

Crianças: Consultar o médico.
OsviajantesemÁfricatambémpodemencontrar:
Artesunato e Mefloquina (Artequin®) ou Amodiaquina (Falcimon®) ou Sulfadoxine-

Pyrimethamine (Arinate®).Estassãoalternativasaceitáveiscasonãohajadisponibilidade
denenhumdosmedicamentossupracitados.DeacordocomasestipulaçõesdaOMS,o
Artesunatoeseusderivadosnãodevemserutilizadosisoladamente.
Qualquerpessoacommalária,quenecessitedeQuininoadministradointravenosamente,
deverásertratadanumaunidadedecuidadosintensivosdevidamenteequipadaecom
pessoal qualificado. Caso não seja possível, é recomendada a evacuação para uma
unidadehospitalaradequada



A malária é a mais importante de todas as doenças parasíticas tropicais, causando enfermidade a 
milhõesdepessoasemorteaaproximadamente750000depessoasquehabitameviajamporáreas
afectadas, ao redor do mundo.

A epidemiologia  da doença é complexa, dependendo  de factores como a altitude, clima (temperatura  
epluviosidade),  locaisdereproduçãodemosquitosecomportamentohumano,paratransmissãoda
doença em determinada área. Aproximadamente  40% da população mundial em cerca de 109 países, 
nostrópicosesub-trópicos,assimcomoviajantesparaestasregiões,estãoexpostosàmalária.Orisco
émaiornaÁfricaSubsaariana, PapuaNovaGuinée IlhasdeSalomão.Osub-continente da Índia,
baciaAmazónicaeáreasruraisremotasdoSudestedaÁsiatambémapresentamumriscosignificativo.

A mais importante das cinco espécies Plasmódias que causam malária em seres humanos é a
Plasmodiumfalciparum,oparasitamaisprevalentenaÁfricaeresponsávelporquasetodasasmortes
causadaspormalárianomundo. (Falciparuméacausade, falhamúltipladeórgãos, rinsesistema
respiratório.)Amalárianon-falciparumraramentecausaamorteduranteoseuestadocrítico,amenos
quesejammulheresgrávidasepessoascomdoençascrónicasnãotratadas.Emordemdeprevalência
estas incluem: P.vivax, P. malariae ,P. Ovale e P.knowlesii . Esta última especie só recentemente foi
reconhecidacomocausadorademalárianaspessoas.OPlasmodiumvivaxeP.ovalepodemcausar
enfermidadeincidentesemnovainfecção,devidoàpresençacontínuadeparasitasnofígado,mesmo
após a administração de tratamento aparentemente eficaz da doença crítica inicial. Estes parasitas
podemsererradicadoscomPrimaquina,ummedicamentoquenãoéutilizadoparaotratamentode
malária aguda.

Namaior parte domundo o P. falciparumdesenvolveu vários graus de resistência amedicamentos
utilizadosparaprevençãoetratamentodemalária.Nãoexistevacinacontraamalária.

Amaláriaécontraídaatravésdapicadadeumafêmeainfectadacomparasitas(mosquitosanofelinos).

Osparasitasinfectamofígadoecélulassanguíneasvermelhas.

Operíododeincubaçãoquedecorredesdeapicadaatéseremsentidosossintomasdadoençavaria
entre7a17dias,relativamenteatodasasespéciesdemalária(podeseraltamentevariáveldevidoa
umvastonúmerodefactores),comaexcepçãodoP.malariae,queapresentasintomasentre18a40
diasapósapicada.Emcasosexcepcionais,amanifestaçãodadoençapodeverificar-semaisdeum
ano após a picada infectada.

Não existem sintomas ‘típicos’ de malária: Todas as pessoas que apresentem sintomas idênticos aos da 
gripe, que incluam todos ou alguns dos indicados abaixo, têm MALÁRIA ATÉ QUE SEJA DIAGNOSTICADO 
EM CONTRÁRIO: Febre, arrepios, dores de cabeça, dores nos músculos e/ou articulações e até diarreia.

A suspeita de malária constitui uma EMERGÊNCIA MÉDICA e requer consulta médica imediata. O 
diagnósticocorrectoetratamentoeficazdependemdeumhistorialdeexposiçãoeviagemcompletoe
detalhado,atravésdeexameclínicoeconfirmaçãolaboratorialsegura.

Existem três regras de ouro para a prevenção de enfermidade  e morte causada por malária:

1. Evitar ser picado(a): Os mosquitos anofelinos estão activos normalmente  entre a amanhecer
eaopordosol.Evitarsemprepicadasemtodasasáreasde risco,masespecialmente duranteou
imediatamenteapósaépocadaschuvas.Quantomaioronúmerodemedidasdeprevenção,melhor.
Usar mangas compridas, calças compridas, meias e sapatos. (90% das picadas de mosquitos ocorrem 
abaixodosjoelhos!)AplicarrepelentedeinsectosDEET(dietiltoluamida)àsuperfíciedepeleexposta,
de4em4horas.Dormirapenasemlocaiscomarcondicionadoouredesouutilizarummosquiteiro
impregnadodeinsecticidasobreacama!

2. Procurar tratamento sem demora: Qualquer enfermidade com sintomas idênticos aos da gripe 
(febre, arrepios, dores musculares, vómitos e até diarreia), que tenham início após 7 dias e até 6
meses oumais, depois de ter saído de uma área de risco demalária, deverá ser presumida como
malária, independentementedesaberquefoimordido(a)e/outenhatomado,correctamenteounão,
medicamentosparaprevenção.Procurarassistênciamédicaimediatamenteeasseguraraconfirmação
do diagnóstico clínico com análises laboratoriais seguras, que incluam esfregaço de malária e/ou teste 
antígenorápido,preferencialmentecomhemogramacompleto.

3. Tomar  “O Comprimido”:Aprofilaxiaanti-palúdicamataoparasitadamaláriaantesqueoviajante
(que não possui imunidade natural contra a malária e nunca a adquire, apesar de infecções repetidas) 
fique clinicamente  enfermo. Esta actua principalmente  nos parasitas durante a fase sanguínea,
imediatamente após a picada ou quando o parasita deixa o fígado, após o ‘período de incubação’. 
Aprofilaxiaanti-palúdicadeveráser iniciadaantesdeentrarnaáreademalária,afimdeassegurar
níveisprotectoressuficientesetolerânciadomedicamento.Semelhantemente,aprofilaxiadeveráser
continuadadurante4 semanas após ter deixado a área de risco, a fimde assegurar a erradicação
dosparasitasqueaindapossamsurgirdofígado.UmavezqueoscomprimidosMalanil®/Malarone®
também actuam durante a fase em que os parasitas se encontram no fígado, podem ser parados sete 
dias após ter deixado a área de malária.

Nenhum medicamento ou prevenção de picada é 100% eficaz,masquandobemescolhidoe
aplicado, a combinação  pode prestar 90% de protecção contra enfermidade  ou morte causada por 
malária.Temsidoverificadoque,mesmoqueaenfermidadeocorra,aprobabilidadedemaláriacerebral
émenor,sendosignificativamentereduzidaapossibilidadedemorte.

Nenhum medicamento está completamente isento de efeitos colaterais. A decisão de utilizar 
ou não medicamentos de prevenção deverá ser baseada em consulta com um médico informado,
relativamenteaoriscodemalárianaáreaaservisitada,qualquerdoençapréviaoumedicaçãocrónica
queoviajantepossaestara tomar,ospossíveisefeitoscolateraisecustodosmedicamentos anti-
malária adequados.

As pessoas nascidas em áreas endêmicas de malária, tornam-se parcialmente imunes 
devido a infecções frequentes, a taxa de mortalidade entre bebês e crianças continuam a 
ser  extremamente elevadas 
Os viajantes nunca se tornam imunes - apesar de frequentemente serem infectados -  eles 
estão em perigo de morrer cada vez que contraem malária.

• Mefloquina 250mg (Mefliam®, Lariam®): Tomar 1 comprimido por semana, no mesmo dia 
de cada semana, após o pequeno-almoço  e com bastante líquido. Começar 1 semana
antes de viajar para a área de risco e continuar semanalmente  enquanto permanecer
na área e durante 4 semanas após ter deixado a área de risco. Se nunca tomou este 
medicamento antes, é aconselhável  iniciar o tratamento três semanas antes da viagem,
a fim de assegurar que não existe a ocorrência de efeitos colaterais sérios / adversos. 
Evitar forte consumo de álcool durante as 24 horas antes ou depois da dose semanal. Este
medicamento  de ser  evitado por  pessoas com epilepsia, doenças neuropsiquiátricas ou
psicológicas, arritmia,pilotosemergulhadores.Nocasodeseverificaremlevesefeitosadversos,
tentardividiradose,ex.tomarmetadenodomingoeaoutrametadenaquinta-feira.Nocasodese
verificaremfortesefeitosadversos,taiscomotonturas,agitação,depressãooupulsaçãoacelerada,
parar de tomar e procurar aconselhamento médico. Crianças: Prescrição de acordo com o peso. 
Gravidez:Medicamentoindicadoduranteostrêstrimestres.

• Doxiciclina 100mg:  Tomar 1 comprimido diariamente,  após um pequeno-almoço substancial,
combastantelíquido.Iniciardoisdiasantesdeviajarparaaáreaderisco,diariamentedurantea
permanêncianaáreae4semanasapósterdeixadoaáreaderisco.Deveserevitadoporpessoas
quesofremdeaziaoutenhamúlcerasestomacais.Aspessoassensíveisaosoldevemtomarmedidas
adicionaisparaevitarqueimadurasprovocadaspelosol.Podesertomadopormergulhadores.Crianças:
Nãoprescreveracriançascomidadeinferioraoitoanos,preferivelmentenãoantesdaadolescência. 
Gravidez:Contra-indicadodurantetodaagravidezeperíododeamamentação.

• Atovaquone 250mg / Proguanil 100mg combinação fixa (Malanil® / Malarone®): Tomar 1 
comprimido diariamente, após o pequeno-almoço  e com  bastante líquido. Iniciar 1 dia
antes da chegada ao local, continuar diariamente durante a estadia e por 7 dias após ter
deixado a área de risco. Pode ser prescrito a pilotos, sujeito às precauções aplicáveis a voos
durante a ingestão de medicamentos, podendo ser usado, com cuidado, pormergulhadores. 
Crianças:PodeserprescritoMalanil®Pediátricoacriançasquepesemmaisde11kg.Prescrição
de acordo com o peso. Gravidez: Contra-indicado durante toda a gravidez e amamentação.
(Indisponibilidade de dados de segurança)

MALÁRIA: A DOENÇA PREVENÇÃO MEDICAMENTOS DE PREVENÇÃO CONTRA A MALÁRIA


