Medicamentos para a prevenção da malária durante viagens

Primaquina

O que é a primaquina?
A primaquina (também conhecida como fosfato de
primaquina) é um medicamento antimalária disponível nos
Estados Unidos para venda somente com prescrição médica.
Ela está disponível em comprimidos contendo 15 mg de base
(26,3 mg de sal).
Você precisa estar ciente de que o comprimido contendo
15 mg de base é o mesmo que o comprimido contendo
26,3 mg de sal. Trata-se apenas de duas maneiras diferentes de
descrever a mesma coisa.
A primaquina têm três usos distintos. Ela pode ser prescrita
sozinha para a prevenção da malária durante viagens curtas em
regiões nas quais principalmente um certo tipo de malária (P.
vivax) ocorre (veja o mapa abaixo). Ela pode ser prescrita após
o retorno de uma viagem de longa duração em combinação
com um segundo medicamento para prevenção da malária. Por
fim, ela pode ser prescrita como parte de uma combinação com
outro medicamento para o tratamento da malária.
Este folheto informativo oferece informações sobre o seu
uso na prevenção da infecção com malária associada tanto a
viagens curtas quanto longas.

Quem pode tomar a primaquina?
A primaquina pode ser prescrita à maioria dos adultos e
crianças de todas as idades.

Quem não deve tomar a primaquina?
Mulheres grávidas e pessoas com deficiência de glicose6-fosfato desidrogenase (ou G6PD) não devem tomar
primaquina.

Ao tomar a primaquina após retornar de uma viagem de
longa duração em combinação com outro medicamento
de prevenção antimalária, tanto adultos quanto crianças
devem tomar uma dose por dia por 14 dias.
A dosagem diária para adultos é de 30 mg de base por dia.
Observe que isso significa dois comprimidos por dia.
O seu médico calculará a dosagem diária correta para o
seu filho com base no peso dele. A dose infantil não deve
ultrapassar a dose adulta de 30 mg de base por dia.
Sempre tome a primaquina com o estômago cheio.

Em quais partes do mundo a
primaquina pode ser usada por
viajantes na prevenção da malária?
Atualmente a primaquina é recomendada como um dos
medicamentos antimalária que podem ser usados em
viagens curtas para partes de doze países: Argentina,
Belize, Bolívia, Costa Rica, Equador, El Salvador,
Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, Panamá e
Paraguai.
A primaquina pode ser usada após o retorno de viagens
longas para a maioria dos outros países do mundo nos
quais ocorre transmissão da malária.
O CDC acompanha todos os lugares do mundo
nos quais a transmissão da malária ocorre e quais
medicamentos contra a malária são recomendados
em cada lugar. Essas informações podem ser
encontradas usando o mapa da malária no website do
CDC: http://www.cdc.gov/malaria/map/index.html.

A deficiência de G6PD é um distúrbio genético que algumas
pessoas podem não saber que tenham. As pessoas com esse
distúrbio não devem tomar primaquina porque ela pode
fazê-las adoecer e causar a morte em alguns casos. Um simples
exame de sangue deve ser feito antes de você usar este
medicamento pela primeira vez para garantir que você não
tem esse distúrbio. Mulheres que estiverem amamentando
também deverão testar seus bebês para se certificar de que
eles não tenham o distúrbio antes da mãe tomar primaquina.

Como devo tomar a primaquina?
Ao tomar primaquina para a prevenção da malária durante
uma viagem curta, tanto adultos quanto crianças devem
tomar uma dose por dia começando um dia ou dois antes da
viagem para a região na qual a transmissão da malária ocorre.
Eles devem tomar uma dose por dia enquanto estiverem na
região e por sete dias consecutivos após deixá-la.
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Esse mapa mostra de maneira aproximada as partes do mundo nas quais a transmissão da
malária ocorre. Para obter informações mais detalhadas sobre a ocorrência da transmissão
da malária em países específicos, use o aplicativo interativo do Mapa da Malária.

Primaquina
Outras considerações

A malária é uma doença grave que pode
causar a morte se não tratada imediatamente.
Ela é causada por um parasita que pode
infectar um certo tipo de mosquito que se
alimenta em humanos.

•

Boa para viajantes de última hora que sabem
que não sofrem de deficiência de G6PD, já que a
administração do medicamento é iniciada um a
dois dias antes da viagem para a região onde a
malária ocorre.

Cerca de 1.700 casos de malária são
diagnosticados nos Estados Unidos a cada
ano, quase todos em pessoas que viajam para
partes do mundo nas quais a malária ocorre.

•

Onde posso comprar a primaquina?

Por quanto tempo é seguro usar a
primaquina?

Medicamentos antimalária estão disponíveis nos
Estados Unidos somente com prescrição médica. Os
medicamentos devem ser obtidos em uma farmácia
antes da viagem em vez de no país de destino. A
compra de medicamentos no exterior tem seus riscos.
Eles podem ser de má qualidade, estar contaminados
ou ser falsos e não oferecer proteção contra a malária.

A superdosagem com medicamentos
antimalária, incluindo a primaquina, pode ser
fatal. A medicação deve ser armazenada em
recipientes que não possam ser abertos por
crianças e fora do alcance de bebês e crianças.

O CDC não determinou limites para o uso da
primaquina na prevenção da malária. Não há
evidências de danos quando o medicamento é usado
por longos períodos.

A primaquina pode interagir com
meus outros medicamentos?
Alguns outros medicamentos podem interagir com
a primaquina e causar problemas. O seu médico é
responsável por avaliar os outros medicamentos
que você esteja tomando para garantir que não haja
interações entre eles e a primaquina. Em alguns
casos, os medicamentos podem ser ajustados para
minimizar essa interação. Você também pode pedir
ao seu farmacêutico para verificar as interações
medicamentosas.

Para obter mais informações:
Visite o do CDC sobre a malária em
www.cdc.gov/malaria
Profissionais de saúde que precisarem de ajuda
para diagnosticar ou manejar casos com suspeita
de malária devem ligar para a linha direta do CDC
sobre malária: 770-488-7788 ou 855-856-4713
(ligação gratuita) (segunda a sexta-feira, das 9h às
17h, horário do leste dos EUA).

Quais são os efeitos colaterais
potenciais da primaquina?
Os efeitos colaterais mais comuns da primaquina são
náusea e dor de estômago. Esses efeitos colaterais
podem ser reduzidos ingerindo-se a primaquina com
alimentos.

Para consultas após o horário comercial, ligue
para: 770-488-7100 e peça para falar com um
médico do CDC da área de malária.

Pessoas com o distúrbio genético chamado deficiência
de G6PD podem experimentar icterícia intensa,
escurecimento da urina e baixas contagens de células
sanguíneas, motivo pelo qual elas não devem tomar
este medicamento.
Todos os medicamentos podem acarretar alguns efeitos
colaterais. Efeitos colaterais menores tais como náusea,
vômito ocasional ou diarreia em geral não exigem
suspensão do medicamento antimalária. Caso você
não consiga tolerar o seu medicamento , consulte o seu
profissional de saúde. Outros medicamento antimalária
estão disponíveis.
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Previna-se contra a malária

•
•
•

Tome um medicamento antimalárico.
Evite picadas de mosquitos.
Caso adoeça, busque assistência
médica imediatamente.

