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MICOSES

1) PÉ-DE-ATLETA(FRIEIRA) -O pé de atleta, conhecido 
popularmente como frieira, é uma infecção nos pés causada 
por fungo. É a doença fúngica mais comum dentre todas as 
que acometem a pele.
  -  Agente etiológico - Fungos do gênero Tricophyton
  - Transmissão -  Pode ser transmitido pelo contato com uma 
pessoa infectada ou por contato com superfícies 
contaminadas, como toalhas, pisos e calçados.
  - Sintomas - Pele vermelha com coceira, sensação de 
queimação ou dor e surgimento de bolhas.
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Profilaxia - Não usar meias úmidas ou calçados apertados.
                  - Não compartilhar esteiras, tapetes, roupas de cama, roupas ou 
sapatos com alguém que tem a infecção fúngica.
                   - Andar descalço em áreas onde a infecção pode se espalhar, 
como vestiários, saunas, piscinas, banheiras e chuveiros comuns.
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2) PITIRÍASE VERSICOLOR(PANO BRANCO) -  infecção fúngica comum da pele. 
Nela, o fungo interfere na pigmentação normal da pele, resultando em 
pequenas manchas espalhadas pelo corpo.
   - Agente etiológico- Levedura Malassezia furfur, dos fungos Pityrosporum 
orbiculare e Pityrosporum ovale.
  
 - Transmissão - Por estar presente na pele de todas as pessoas, o fungo só começa 
a causar problemas quando ele se prolifera e cresce exageradamente.
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- Sintomas – Surgimento de manchas brancas, rosas, 
bege ou amarronzadas de crescimento lento, com 
presença de escamas e, eventualmente, acompanhadas 
de coceira.

- Profilaxia - A prevenção da pitiriase versicolor é feita 
por meio da utilização de roupas leves, arejadas e, 
preferencialmente, de tecidos não sintéticos.
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3) IMPINGEM(TINEA CUTÂNEA) -São as micoses superficiais, também chamadas de 
tinha ou tinea. Podem ocorrer em qualquer local da pele como mãos, pés, corpo, 
face, virilha e couro cabeludo.
     - Agente etiológico – Várias espécies de fungos dermatófitos. 
     - Transmissão - Usar a mesma toalha, roupas, lençóis ,fronhas utilizadas por 
pessoas contaminadas com impingem que não tenha sido lavada.
                               - Partilhar copos, talheres e pratos que tenham sido utilizados pela 
pessoa contaminada, sem lavá-los;
                               - Uso de roupas íntimas e de meias da pessoa contaminada, caso as 
lesões estejam nas genitais ou nos pés do paciente.
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Sintomas - Lesões avermelhadas, levemente descamativas 
e, às vezes, prurido (coceira).
                  - lesões circinadas, em forma de anel, que vão 
expandindo do centro para a periferia. 

 Profilaxia – Manter a pele seca
                 - Não compartilhar  objetos de uso pessoal como 
,tolhas , lençóis, roupas etc..
                 - Manter boas condições de higiene e 
nutricionais.
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4) CANDIDÍASE ORAL(SAPINHO) -É um dos muitos problemas 
conhecidos popularmente como ‘’sapinho’’. Ela é 
responsável pelo surgimento de uma série de sinais que 
afetam as mais variadas regiões de nossa boca, embora 
sejam muito mais recorrentes na área da língua.
   Agente etiológico  - Candida albicans.

   Transmissão - Apesar de ser um fungo que já habita a pele 
naturalmente, e causar lesões somente quando a imunidade 
cai, a infecção pela candidíase também pode ser transmitida 
de uma pessoa para outra, através de beijos ou contato 
íntimo desprotegido.
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   Sintomas - São o aparecimento de caroços ou aftas na 
língua ou bochecha, placas esbranquiçadas na boca, 
língua e garganta e ardência na boca.
     Profilaxia -  É que seja dado ao bebê um pouco de 
água filtrada e fervida, logo em seguida a cada mamada, 
eliminando os resíduos do leite.
                     - Esterilizar mamadeiras e chupetas
                     - Higienização e arejamento dos mamilos
                     - Escovar os dentes
                     - Evitar fumar
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5) CANDIDÍASE GENITAL –É  uma infecção causada pelo 
crescimento excessivo do fungo Candida na região 
genital, que normalmente acontece devido ao 
enfraquecimento do sistema imunológico ou uso 
prolongado de remédios que podem alterar a 
microbiota genital, como antibióticos e antifúngicos. 
      Agente etiológico – Candida albicans
      Transmissão - candidíase não se dá por 
contaminação exclusivamente sexual. Geralmente, está 
associada à queda de imunidade.
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Sintomas - Corrimento de cor branca, tipo leite coalhado;
                - Coceira intensa e sensação de ardência na região íntima;
                -Dor e ardência durante o contato íntimo;
                - Inchaço e vermelhidão da região íntima.
Profilaxia – Higiene genital
                 - Usar calcinha de algodão
                 - Evitar o uso prolongado de roupa de banho molhada
                 - Evitar roupas muito justas
                 - Sexo protegido
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6) ONICOMICOSE  - infecção causada por fungos que se alimentam da 
queratina, proteína que forma a maior parte das unhas. Tem uma maior 
incidência nas unhas dos pés.
     Agente etiológico – Trichophytum rubrum e Trichophytum 
mentagrophytes
    Transmissão - Banheiros, chuveiros, vestiários e piscinas públicas.
                         - Lixa de unha
                         - Devem haver pequenas lesões entre a unha e a pele para 
que o fungo consiga penetrar por baixo da unha e se alojar.
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Sintomas - Unha branca ou amarelada;
                    - Unha dura, áspera ou quebradiça;
                    - Perda de lustro e brilho;
                    - Mudança no formato da unha;
                    - Unha solta ou levantada;
Prevenção -  Lavar e secar cuidadosamente os pés todos os dias, com                      
  especial atenção para os intervalos entre os dedos;
                  -  Não compartilhar toalhas ou tapetes de banho;
                  - Utilizar meias de algodão e calçado respirável (não sintético);
                  - Mudar de meias diariamente;
                  - Evitar o calçado apertado;
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