Algoritmo I.
Fluxo para diagnóstico e tratamento de
malária no HC - UNICAMP
Suspeita de malária

Paciente atendido no HC-Unicamp
Classificação de Risco – URGENTE
(Amarelo)

Paciente atendido em outro serviço de
saúde da região de referência

Avaliação clínica (Residente MI-MIA ou residente da clínica médica)

Vide algoritmo II

Coleta de sangue (tubo hemograma) para esfregaço (sigla MALARIA)
Encaminhamento do sangue ao Laboratório-HC-Unicamp (Parasito).
Informar R2 da MI

Exame Positivo
LPC-Parasito informa o resultado
(fone + CICSHCP)

Exame Negativo
Investigação de outras etiologias.
Na ausência de outros diagnósticos,
encaminhar ao ambulatório de
MI-DNC quarta feira 13h

Residente da Infectologia:
– Avalia sinais de gravidade e necessidade de internação
- Prescreve a medicação
- Faz a Notificação (NVE – 17451)
- Orienta internação ou retorno no Ambulatório de DNC

Farmácia do HC-Unicamp (internados)
dispensa o KIT conforme prescrição

Ambulatório de DNC- Seguimento
P.falciparum e P.vivax após 3 dias

HC-UNICAMP telefones atualizados em junho/2014:
- Núcleo de Vigilância Epidemiológica: 19-3521-7451
- Unidade de Emergência Referenciada19-3521-8770, 8771, 8772
- Laboratório de Parasitologia: 19-3521-7714
- Enfermaria de Moléstias Infecciosas: 19-3521-7916, 3521-7574
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Algoritmo II.
Fluxo para diagnóstico e tratamento de
Malária em pacientes internados em outros Hospitais
Serviço de origem contata o Residente de Infectologia para avaliação e conduta
Enfermaria de moléstias Infecciosas 19-3521-7916, 35217574 ou
Núcleo de Vigilância Epidemiológica 19-3521-7451

Serviço de Saúde de origem deve encaminhar ao
Laboratório de Patologia Clinica- Parasitologia (2o andar do HC fone –19 -3521-7714):
• 01 frasco de hemograma;
• Ficha de Notificação de Malária preenchida até o campo 45;
• Informar o peso do paciente;
• Nome e telefone de contato do médico do hospital de origem.
Motorista deve aguardar o resultado de exame

Exame Negativo

- Motorista recebe o resultado do LPC
- Leva resultado ao serviço de origem
- Pacientes com forte suspeita de malária devem repetir
o exame preferencialmente nos acessos febris

Exame Positivo

LPC-Parasito comunica o resultado do Exame
ao Residente de Infectologia

Residente de Infectologia:
- Comunica o resultado ao serviço de origem
- Discute caso com médico que assiste paciente e avalia Tratamento
- Prescreve esquema de tratamento (receituário em 2 vias)
- Preenche Ficha de Notificação de Malária e anexa ao receituário
- Faz documento orientação de próxima gota espessa de controle
e/ou retorno no Ambulatório de de MI-DNC 4as feiras às 13h (3o andar, faixa preta)
- Retira medicação na Farmácia de Internados
- Entrega medicação e documentos ao motorista (Hall do F2 HC ao lado do LPC)
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Avaliar risco de malária grave
para decisão do tratamento e necessidade de internação

*Considerar Hiperparasitemia:
–3+ ou mais no esfregaço e/ou
–Presença de esquizontes

Fonte: Ministério da Saúde- Guia prático de tratamento da malária no Brasil, 2010
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Tratamento P.vivax com cloroquina + primaquina

Fonte: Ministério da Saúde- Guia prático de tratamento da malária no Brasil, 2010

Ajustar dose da primaquina por peso:
•Dose total 3 a 3,5 mg/Kg
•Esquema longo (adotado no HC UNICAMP)
•0,25mg/Kg durante 14 dias
•Esquema curto
•0,5mg/Kg durante 7 dias
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Tratamento P.falciparum com artesunato + mefloquina em
casos de malária sem fatores de gravidade
e tratamento de infecções mistas
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Tratamento de Malária Grave

Fonte: Ministério da Saúde- Guia prático de tratamento da malária no Brasil, 2010
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