Administrar artesunato rectal e transferir
Idade
Para crianças entre 6 meses
e menos de 6 anos de idade

Sinais de perigo que necessitam artesunato rectal
Se além da febre
ou história de febre,
notar um ou mais
destes sinais de perigo,
administre artesunato
rectal.

Febre
de 37.5°C
ou mais

LETARGIA/PERDA DE CONSCIÊNCIA

RECUSA A ALIMENTAR-SE

CONVULSÕES

VÓMITOS REPETIDOS

PASSO 2: Transferir
Depois de receber o supositório de artesunato rectal
por via rectal a criança deve ser imediatamente transferida
pará o hospital ou unidade sanitária mais próxima, onde
o tratamento para a malária grave pode ser administrado.
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PASSO 1: Administrar
artesunato rectal

1 Prepare
Pese a criança ou estime
o peso aproximado

Verifique a dose tendo em conta a idade e o peso da criança

Lave as mãos

Idade

Dos 6 meses
a menos de 3 anos

Dos 3 anos
a menos de 6 anos

Peso

Dos 5 kg a menos de 14 kg

Dos 14 kg a 20 kg

Dose
10 mg/kg

1 supositório
(1 x 100 mg)

2 supositórios
(2 x 100 mg)

Use luvas descartáveis

Coloque a criança em posição lateral

Introduza o supositório

Junte as nádegas

2 Administre
Retire o supositório
da embalagem e introduza

1-2
minutos

Solucione problemas:

3 Transfira

Se o supositório se partir ou
derreter, introduza um novo
supositório.

Se o supositório sair:
• Se está inteiro, volte a
inroduzir o mesmo.
• Se está partido ou derreteu
introduza um novo supositório.

Para o hospital ou unidade sanitária mais próxima, onde a criança receberá o tratamento
completo. O artesunato por via rectal é apenas o primeiro passo do tratamento.

Preencha a Guia de Transferência

Para onde transferir ?

4 Seguimento
Faça o seguimento dentro
de algumas horas para
se assegurar que a pessoa
que cuida da criança foi
de facto ao hospital
ou unidade sanitária mais
próxima com a criança.

Quando a criança voltar, observe-a
pelo menos uma vez por semana
durante um mês até que a criança
esteja totalmente recuperada.
Pergunte se a criança tem apetite.
Verifique o seu stado geral, se está
anêmica ou febril.

Transporte com urgência
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Administrar artesunato rectal para malária grave: 4 passos

