
CONSCIENCIA- 
LIZAÇÃO PARA 

A MALÁRIA

Muitos casos de malaria e mortes são 

EVITÁVEIS
Métodos de prevenção incluem 

Evitar ser picado

Redes de Cama

Repelentes

Usar mangas compridas 
e calças compridas

Quimioprofilaxia

TENTE EVITAR…

ESTAR NO EXTERIOR
Do anoitecer ao Amanhecer

Tais como 
ÁGUAS ESTAGNADAS

EXPOSIÇÃO DE PELE 
— Cobrir o máximo 
que puder 

Levar LACTENTES e 
MENORES para zonas 
de malária

Roupas de côr ESCURA 
e CHEIROS que atraem 
mosquitos , Ex: Suor, 
perfumes

‘ABCD’ 
Precauções Malária

AVISO LEGAL
Este panfleto foi desenvolvido apenas para fins educati-
vos. Não substitui o aconselhamento profissional medico. 
Se você tiver quaisquer perguntas ou preocupações sobre 
qualquer tópico aqui referido, queira por favor contractor 
o sei profissional médico.
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CONSCIENCIALIZAÇÃO
Esteja Consciente do risco, do 
periodo de incubação e sintomas

PREVENÇÃO DA PICADA
Evite ser Picado por mosquitos

QUIMIOPROFILAXIA
Tome os comprimidos anti-
malária receitados pelo seu 
médico — Quimioprofilaxia
DIAGNOSTICO 
Se sentir mal após ter estado numa 
zona de malária – Diagnostique-se 
e trate-se



 

O QUE É A 
MALARIA?

Malaria é uma DOENÇA SÉRIA causada 

por parasitas, que são espalhados 

através da picada de MOSQUITOS 
INFECTADOS

CORREM RISCO DE MALÁRIA

3.2 MIL MILHÕES 
DE PESSOAS

214 MILHÕES
de casos de Malária anualmente

Estimam-se em

438,000
mortes por 

MALÁRIA
MULHERES 
GRÁVIDAS

Estão em 
ALTO RISCO

de morrer 
de compli-

cações
de malaria 

Severa

Somente tome em atenção 
informação de profissionais 
médicos 

SINTOMAS

CASOS SEVEROS  
podem ser fatais 

NÃO IGNORE  
estes sintomas – 

vá diretamente 
ao Médico.

Tome MEDICAÇÃO PREVENTIVA se o 
seu medico lhe PRESCREVEU 

A malária pode ser confirmada através 
de um simples teste de sangue.

Quanto mais rápido começe a fazer 
o tratamento,maior é a chance de se 
recuperar totalmente.

Ninguém é totalmente imune à malária.

Febre Transpiração Tremores 
(Severos)   

Vomitos

Nauseas Cansaço Diarreia Dor de 
Cabeça

Os sintomas podem 
demorar até mais 

de 30 dias para 
desenvolver

PREVINE 
MORTES

TRATAMENTO 
IMEDIATO

DIAGNÓSTICO 
CEDO

Mais de 70% de 
todas as mortes por 
Malária ocorrem em 
CRIANÇAS menores 
de 5 anos de idade


