Fique atento!

FEBRE

PODE SER

MALÁRIA

FEBRE
Esteve em área
endêmica de
malária?
não

sim

Investigar outras
doenças.
Ex.:dengue,
pneumonia, gripe, etc.

Realizar exame
diagnóstico: Gota Espessa
ou Teste Rápido.

sim

não

Repetir exame em
24h.

MALÁRIA

Prescrever tratamento de acordo com a
gravidade do caso e a espécie do parasita.

Profissional de saúde,
lembre-se de suspeitar de malária.

Sinais e sintomas de malária:
Febre, cefaleia, calafrios, sudorese, cansaço, mialgia e outras manifestações
inespecíficas. Se a pessoa é residente ou se deslocou para áreas onde haja possibilidade de transmissão de malária, no período de 8 a 30 dias anterior à data dos
primeiros sintomas, ela pode estar com a doença.

Diagnóstico:
A Secretaria Municipal de Saúde possui 68 laboratórios incluindo SEMSA, SUSAM e
particulares destes, 17 laboratórios são referência para diagnóstico nos finais de semana e
feriados;
Norte: Hospital Delphina Aziz, SPA Platão Araujo e SPA Danilo Correia;
Oeste: Fundação Tropical e UPA Campo Sales;
Leste: Chapot Preveau, SPA do Coroado, e 2 Bases operacionais no Brasileirinho e João
Paulo;
Sul: Hospital 28 de Agosto, SPA Zona Sul, Hospital Samel, Hospital Check Up, Hospital
Santa Julia, Hospital Adventista, Hospital Militar e Hospital da Aeronáutica;
Na Zona Rural existem 34 laboratórios sendo 12 na área terrestre e 23 na área fluvial.

Tratamento para malária:
Em caso de contaminação, o resultado do exame ser positivo, o medicamento é
disponibilizado gratuitamente em todos os laboratórios que realizam o diagnóstico para malária, sendo necessário iniciar logo o tratamento e não interrompê-lo
de acordo com as orientações do profissional de saúde.

Sinais de alarme para malária grave
(considerada a emergência médica):
Hiperpirexia (temperatura>41ºC), convulsão, hiperparasitemia (>200.00/mm³),
vômitos repetidos, diminuição da quantidade de urina, respiração ofegante,
anemia intensa, icterícia, hemorragias e hipotensão arterial.

Principais áreas com transmissão
de malária em Manaus:
Áreas pertencentes ao Distrito Rural: Rios Tarumã Grande, Tarumãzinho, Rio
Negro, Br-174, Am - 010 entre outros.
Distrito de Saúde Leste: Brasileirinho, Puraquequara, Acampamento Coliseu,
entre outros.
Distrito de Saúde Norte: algumas áreas de ocupação desordenada.
Distrito de Saúde Oeste: áreas no Tarumã
4ª Parte: Diagnóstico:
Na zona Rural existem 35 laboratórios sendo 12 na área terrestre e 23 na
área fluvial.

