
FEBRE TIFÓIDE

PREVENÇÃO 

- Ferver água para beber, desinfectar com clo-
  ro, filtrar ou comprar água engarrafada.

- Lavar as m os com água e sab o depois de
  utilizar a casa de banho e antes de comer ou
  preparar alimentos.

- Lavar bem as frutas e legumes.

- Cozinhar bem os alimentos .

- Não consuma alimentos em lugares duvido-
  sos.

- Não defecar ou urinar em poços, rios, lagoas 
  ou campos cultivados.

- Eliminar o lixo adequadamente.

- Evitar proliferação de vectores.
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DIAGNÓSTICO LABORATORIAL

Teste de Widal
 

Tratamento

A febre tifóide deve ser tratada com antibiótic-
os específicos.

Pacientes com vómito e diarreia por mais de 
um dia podem receber soro oral ou injectável 
para reidratarem.
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- Fecal oral

- De pessoa a pessoa

- A Salmonella pode ser transportada por 
  moscas para a  comida e bebida. 

MODO DE TRANSMISSÃO 

- Contacto de alimentos e  bebida  com  águas 
  contaminadas com fezes.

- Os convalescentes  de febre tifoide e os porta-
  dores assintomáticos podem transmitir a doen-
  ça durante um período relativamente largo, 
  que pode durar dois anos ou mais.

- Febres altas, dor de cabeça.

- Dores abdominais.

- Diarreias.

- Vómitos.

- Sangue nas fezes.

- Humor instável.

- Calafrios.

- Manchas rosadas na barriga.

-Mal estar em geral.

PRINCIPAIS SINTOMAS

É uma doença infecto - contagiosa causada 
pela ingestão da bactéria   Salmonella typhi 
em alimentos ou água contaminados por fe-
zes humanas. 

- Pode ser mortal se não for tratada oportuna-
 mente.

- É uma doença endémica em Angola.

Se estiver em presença de alguns destes sin-
tomas procure ajuda médica.

- A morte acontece em 10-30 % em casos não 
  tratados atempadamente.
  
- Reduz a 1 % se os casos forem tratados na 
  primeira ou segunda semana.

 - A infecção afecta crianças e adultos.

IMPORTANTE...

UM PROBLEMA 

DE SAÚDE 
SÉRIO
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