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São tumores epidérmicos de origem virótica causada pelo vírus classificado com
HPV. Multiplica-se dentro das células da camada.
Podem ocorrer em toda superfície do corpo. Sua incubação de 1 a 20 meses com
a média de 9 meses. Sua contaminação pode ocorrer em piscinas, banheiros,
praias. Contato direto com as células virais, estresse, sistema imunológico baixo,
uso de medicamentos contínuos.
Procedimentos necessários: desbastar a calosidade e fazer a remoção.

Síndrome mão-pé-boca
É um vírus chamado coxsackie e os principais sintomas são: falta de apetite, aparecimento
de bolinhas na boca, transformando-se rapidamente em feridas maiores (tipo úlceras) pode
aparecer nas nádegas, sua transmissão se da por fezes, mãos sujas, alimentos mal lavados
ou mal cozidos que tiveram contato com fezes.
Seu tratamento: medicação para febre, líquidos à vontade e muito repouso.

Coxsackie

O vírus pode causar bolhas vermelhas na garganta e na língua, nas
gengivas e nas palmas das mãos. O vírus pode causar espasmos
dolorosos nos músculos da caixa torácica e do abdômen superior,
conjuntivites hemorrágicas podem causar meningites, encefalites, uma
infecção do cérebro, podendo causar miocardites, infecção no músculo do
coração.

Hanseníase

Transmissível e curável, ataca nervos periféricos e pele, já foi conhecida como lepra. É causada por um micróbio,
que além de atacar os nervos, a pele, a mucosa nasal, pode afetar outros órgãos como o fígado, os testículos e
os olhos. Sua cura é através de medicamentos, que provocam a morte dos bacilos, se o tratamento mal feito
pode causar lesões deformidades mesmo curada a infecção. Os primeiros sinais da doença são: manchas
avermelhadas ou esbranquiçadas e com dormência, sem sensibilidade ao calor, à dor e ao tato. Como se pega –
através de uma pessoa infectada. Através da respiração dos bacilos que não esteja fazendo tratamento. Todo ser
humano pode ser contaminado. Se a doença não for tratada pode causar nariz entupido, formigamentos nas
mãos e pés, inchaço nos pés, mãos, orelhas, rosto, em alguns casos, os homens podem ficar estéreis.


