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Mao e necessario guardar a carraca 
nem analisar esta.

Como me devo comportar se desco- 
brir uma ou mais carracas no meu 
filho?
A(s) carraca(s) deve(m) ser 
removida(s) o mais rapidamente 
possivel com uma pinca. Para isso, a 
carraca deve ser agarrada o mais 
proximo possivel da pele e retirada 
directamente para cima. Se nao tiver 
disponivel uma pinca, a carraca 
tambem pode ser apertada entre o 
dedo indicador e o polegar e retirada. 
O ponto da picada deve ser desinfec- 
tado com um desinfectante conven- 
cional.
Atencao: Ao remover a carraca, 
prestar atencao para "rodar" a 
carraca o menos possivel. Tambem 
nao deve ser aplicado oleo sobre a 
carraca! Se, ao remover a carraca, a 
cabeca ou as pernas ficarem presas 
na pele, estas devem ser obrigatoria- 
mente removidas. O principal e remo- 
ver o corpo, sobretudo o trato 
gastrointestinal da carraca.

O que devo ter em consideracao apos 
a picada de uma carraca e quando 
devo consultar um medico?
- Se, nos 3 a 32 dias apos a picada da 

carraca se desenvolver uma 
vermelhidao circular indolor, de 
lenta expansao, a volta do local da 
picada ou em outros pontos do cor- 
po, deve procurar um medico.

- Ocorrencia de febre ou fortes 
dores de cabeca 7 a 14 dias apos a 
picada da carraca.

- Ocorrencia de inchaco ambiguo 
nas articulacöes, sobretudo nos 
joelhos ou tornozelos (pode 
ocorrer semanas ou meses apos a 
picada da carraca).

- Ocorrencia de paralisia facial num 
dos lados do rosto (pode ocorrer 3 
a 10 semanas apos a picada da 
carraca).
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