
Vírus
Lembra aquela gripe chata?
Foi culpa do vírus. Mais
pequenininho do que a
bactéria, o vírus é um
microorganismo que vive
invadindo células e se
espalhando com rapidez pelo
nosso corpo. É o responsável
pelo olho-de-peixe, pela
caxumba e pelo sarampo,

por exemplo.

Bactéria
É um organismo tão pequeno que
só pode ser visto no microscópio.
Sozinhas ou em colônias, as bactérias
vivem no ambiente e, muitas vezes,
causam doenças, como impetigo e pneumonia.
Algumas até nos ajudam, como as que vivem no intestino,
auxiliando na digestão. As bactérias são também usadas no
preparo de alguns alimentos e remédios.

atacar!Contra-
Fungo
O mofo que aparece nas
roupas guardadas por
muito tempo no armário
é um tipo de fungo. O
fungo tem diversas
formas. Os mais chatos
causam micose e
sapinho (“funguinho”
branco que dá na
língua). Outros podem
ser venenosos, como
algumas espécies de
cogumelo. Na cozinha,
os fungos também
podem ser encontrados:
estão em certos tipos 
de queijo.

Pulga
Bichinho que também se alimenta de
sangue. É um grande campeão de salto.
Inimigo número
um dos cães e
gatos, a pulga
pode atacar os
homens
também.
Desconfie da
coceira: se ela
não parar, procure
um médico.

Piolho
Dificilmente visto a olho nu, o
piolho morde o couro cabeludo
para se alimentar de sangue. Ele
pode ser carregado pelo vento, mas
não voa, não. O piolho passa de uma
cabeça para a outra. Para parar com a
coceira, o melhor remédio é passar pente-fino, colocar remédio
na cabeça e limpar lençóis, toalhas, escovas e bonés.

Bicho-de-pé
É um bichinho que entra na
sola do pé para se alimentar
de sangue, causando muita
coceira. Ele deixa um
pontinho na pele, que deve
ser retirado pelo médico.
Outra larva é o bicho

geográfico,
que "anda"
pelo corpo,
deixando

uma ferida
que lembra o
contorno de
um mapa.

Quando for
brincar, evite andar
descalço.

Estava descalço e pisei na areia.
Um dia depois começou a
nascer um carocinho no meu pé.
Toda vez que eu pisava no chão
meu pé doía muito.
ANDRÉ PIAI, 10, que teve 
olho-de-peixe

Ilustrações Maurício Veneza

Fontes: Silmara Cestari, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Zilda Najjar Prado de Oliveira, dermatologista do
Hospital das Clínicas, e Ana Cristina Zollner, da Sociedade de Pediatria de São Paulo.
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André Piai, 10,
descobriu no
médico que estava
com olho-de-peixe
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S e sua cabeça não pára
de coçar, seu pé tem
umabolinha não iden-

tificadaouummapinhaestá
sendo desenhado no seu
corpo, cuidado! Você pode
estarcomumbichinho.
Mas nada de sentir nojo

nem vergonha. Piolho,
olho-de-peixe, bicho geo-
gráfico e frieira são doenças
comuns entre crianças,
principalmentenasférias.
Nesse período,meninos e

meninas ficam mais à von-
tade, pisam em areia suja
descalços, brincam com
animais e compartilham
objetos comopentes, bonés
e presilhas. Tudo isso abre
caminho para que umexér-
cito de vírus, bactérias e
fungos ataque—conheçaal-
gunsdelesnestapágina.
O jeito é tratar a doença

comomédico logo que obi-
cho ataca. Por isso, fique
atento a: coceiras (na cabe-
ça e no corpo); vermelhidão
e inchaço nos olhos; feridas
e ardência nos pés e man-
chasespalhadaspelocorpo.

Outros
vilões
do verãoLucas Mazzacoratti, 11, já teve três vezes frieira no pé

Quando o calor chega, al-
gumasdoenças sãomais co-
munsentreascrianças.
Uma delas é a catapora,

que é transmitida por um
vírus que provoca manchas
vermelhas que coçam mui-
to. A receita do tratamento
é simples: mantenha a pele
limpa e as unhas cortadas
para evitar que a coceira se
transformeemferidas.
A conjuntivite é outra

inimiga do verão. Ela deixa
olhos vermelhos, inchados
e coçando. É causada por
vírus, bactéria ou pelo ex-
cesso de cloro nas piscinas.
Dica para não pegar: lave as
mãoscomáguae sabão.
Tem ainda o mosquito

Aedes aegypti, que transmi-
te o vírus da dengue. Faça
uma campanha: peça para
todos evitarem deixar luga-
res com água parada, como
vasos e baldes, que é onde o
mosquito se reproduz.

Como se
defender da
bicharada

Cada um com seus bichinhos
Lucas, Gabriela e César já

sofreramalgunsataques.
Como não enxugava di-

reito os pés, Lucas Mazza-
coratti, 11, pegou frieira,que
ocorre quando um fungo
entra na pele e deixa man-
chas que coçam muito. Ele
já aprendeu a lição: enxuga
os pés, troca a meia e usa
calçadosventilados.
Já Gabriela Szwarc, 9, en-

frentou um bichinho que
tem um nome científico es-
tranho: Pediculus humanus.

É o piolho, que não escolhe
cabeça, idade, cor, classe
social e épocaparaatacar.
“Eu coçava muito a cabe-

ça. Quando minha mãe fa-
lou que tinha um bicho ne-
la, fiquei desesperada. Pen-
sei que o piolho estava den-
trodaminhacabeça”, diz.
César Rufino de Oliveira,

10, procurou um médico
para tratar o olho-de-peixe,
uma verruga que dá na sola
do pé. “Meu pé ficava ar-
dendo”, lembraomenino.

Adermatologista (médica
que cuida da pele) Silmara
Cestari, da SociedadeBrasi-
leira de Dermatologia, dá
dicas para você saber com-
bateralgunsbichinhos.
No caso do piolho, o jeito

é acabar com os bichos an-
tes de voltar a brincar com
os amigos —assim, é mais
difícil passarparaosoutros.
Sobre o olho-de-peixe

(verruga na sola do pé), ela
lembra que a criança não
pode ficar cutucando o ma-
chucado. “Se coçar, a mão
ficará contaminada, e pode-
rão surgir outras verrugas.”
Asmicoses, causadas por

fungos, recebem geralmen-
te tratamento de pomada
(indicada pelo médico). Pa-
ra evitá-las, nãopisedescal-
çoondehácachorros.


