As vacinas permitem salvar mais
vidas e prevenir mais casos de
doença do que qualquer tratamento médico!

ACES do Alto Ave
Agrupamento de Centros de Saúde do Alto Ave

Horário da USF Arões

Guimarães/Vizela/Terras de Basto

UNIDADE DE SAÚDE FAMILIAR ARÕES

Segunda a Sexta
08h00 às 20h00

TÉTANO

Sábados

O que é o Tétano?

VACINE-SE

09h00 às 13h00

É uma doença não contagiosa
mas grave e que leva frequente-

Para um melhor atendimento

mente à morte.
Marque antecipadamente o seu contacto

Esta é uma infecção causada

preferencialmente por telefone

por uma bactéria que se encontra em fezes de animais ou

Visite o nosso site:

humanos e pode ser adquirida

www.usf-aroes.com

por qualquer tipo de ferimento,
mesmo por queimaduras

Faça sugestões de melhoria
Todos agradeceremos
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VACINAÇÃO ANTI
TETANICA

Como é feito o diagnóstico?

Todos os ferimentos, tais como:
feridas sujos, fracturas expostas,

A pessoa pode estar infectada

mordeduras de animais e quei-

sem apresentar sintomas durante 2

maduras devem ser muito bem

As toxinas libertadas pela bacté-

a 21 dias, assim quanto menor for o

lavas com água e sabão e trata-

ria provocam espasmos muscula-

período de incubação do tétano

dos adequadamente.

res.

maior a gravidade da doença.

O que sente a pessoa infectada?

A única forma de fazer o diagnóstico é através dos sintomas descritos
pelos próprios doentes com história
Estes são mais frequentes nos
músculos do pescoço e da mastigação. Esta rigidez vai sendo
cada vez mais progressiva, até
chegar aos músculos respiratórios.

de lesão sem tratamento adequado.

Como se previne?

Pode-se fazer um analise ao exsudato das feridas para pesquisar a

A prevenção é feita principal-

presença da bactéria clostridium

mente pela vacinação da popu-

tatani responsável pela doença.

lação.
Não perca mais tempo, VACINE-

As complicações são graves e o
doente necessita de internamento imediato.

.

SE JÁ!!!

