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Malária

MEDICAMENTOS

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), cerca de 3,3 mil milhões 

de pessoas estão em risco de contrair malária durante a sua vida, em particular nos 

países mais pobres e com climas tropicais. Estima-se que a incidência anual desta 

doença seja superior a 500 milhões de novos casos, sendo responsável por mais de 

um milhão de mortes por ano.

O diagnóstico precoce e preciso da malária é essencial para o tratamento eficaz 

da doença e a vigilância da malária.

A OMS recomenda a confirmação parasitológica imediata do diagnóstico por 

microscopia ou teste de diagnóstico rápido de malária em todos os pacientes com 

suspeita de malária antes do tratamento ser administrado. 

As infecções por malária podem ser tratadas com medicamentos antimaláricos e 

prevenidas com algumas medidas simples. 

A OMS recomenda o uso de terapia de combinação baseada em artemisinina (ACT) 

nos casos de malária falciparum resistente aos medicamentos. 

A Elnor Pharma oferece uma gama completa de medicamentos antimaláricos, 

incluindo combinações de dose fixa e produtos para malária severa.

PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO
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A OMS recomenda que se inicie o tratamento imediatamente após o surgimento dos 

sintomas e realizado o diagnóstico. Medicamentos antimaláricos: terapias combinadas 

de derivados da Artemisina, co-blisters e combinações de doses fixas.

Artemeter 80 mg/ml Injectável (30 AMPOLAS)

Artemeter 20 mg / Lumefantrina 120 mg (30 X 24 COMPRIMIDOS BLISTER)

Artemeter 20 mg / Lumefantrina 120 mg (30 X 18 COMPRIMIDOS BLISTER)

Artesunato 100 mg / Amodiaquina 270 mg (25 X 3 COMPRIMIDOS BLISTER)

Artesunato 100 mg / Amodiaquina 270 mg (25 X 6 COMPRIMIDOS BLISTER) 

Artesunato 25 mg / Amodiaquina 67.5 mg (25 X 3 COMPRIMIDOS BLISTER) 

Artesunato 60 mg pó para Injecção + 2 solventes, 1 Frasco

Quinina 600 mg/2 ml (10 X 10 AMPOLAS)

Quinina (sulfato) 300 mg (1000 COMPRIMIDOS REVESTIDOS)

TRATAMENTO

O diagnóstico precoce e preciso é essencial para evitar a progressão da doença.

Testes rápidos: todos com marcação CE e aprovados pela OMS.

Malaria P.falciparum + Pan rapid test First Response Ag (116FRC25)

Malaria P.falciparum rapid test First Response Ag (113FRC25)

Malaria P.falciparum + Pan rapid test SD Bioline Ag (05FK60)

Malaria P.falciparum + P.vivax rapid test SD Bioline Ag (05FK80)

Malaria P.falciparum rapid test SD Bioline Ag (05FK50)

DIGNÓSTICO

Incluem: 25 testes por caixa; 25 lancetas estéreis; 25 toalhitas de álcool; 1 frasco de 

diluente; 1 instruções de uso. Amostra: Sangue Total; Luvas de Exame disponíveis em 

separado; caixas de 100 unidades.

Rede Mosquiteira com Insecticida 130x180x150 cm e 190x180x150 cm

Sulfadoxina 500 mg / Pirimetamina 25 mg (1000 COMPRIMIDOS)

Repelentes em Spray

Medidas preventivas para Países onde a malária é endémica, a prevenção é muito 

importante no seu controlo: Redes Mosquiteiras tratadas com insecticida (MILD), todos 

aprovados pela OMS e disponíveis em diferentes cores e tamanhos; Medicamentos de 

Profilaxia e Repelentes.
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