
VOCÊ SABE O QUE TEM 

NA AREIA?

 Bicho-geográfico
Micoses
 Toxoplasmose
Coliformes termotolerantes

Doenças que podem ser contraídas em locais que
tenham areia 

    Os parquinhos com areia, sem dúvida, são uma alegria para as crianças. Entretanto, essa alegria
pode tornar-se um problema quando essa areia está contaminada.

Áreas abertas onde animais tem acesso, podem ser
um grande problema pois os mesmos acabam
eliminando suas fezes nestes locais.
   O que se torna um problema quando não se tem
uma manutenção de  higienização adequada. 

Bicho-geográfico
O bicho-geográfico ou larva migrans é um dos
principais parasitas adquiridos em locais que
apresentam grande quantidade de areia, como
parquinhos e praias. A doença é causada por larvas
de algumas espécies de nematódeos do gênero
Ancylostoma, que penetram na pele quando essa
entra em contato com solo contaminado pelas fezes
de cães e gatos.

 

Micoses
São chamadas de micoses as doenças
causadas por fungos. Essas infecções, a
depender do fungo causador do problema,
podem atingir a pele, as unhas e até mesmo
os cabelos. Dentre os sintomas das micoses,
podemos citar o surgimento de manchas no
corpo e coceira.

Toxoplasmose
A toxoplasmose é uma doença causada por
um protozoário chamado “Toxoplasma gondii”,
o qual possui como hospedeiro definitivo os
felídeos. Os felídeos contaminados eliminam
esse protozoário nas fezes, podendo
contaminar, a areia dos parquinhos.

Coliformes termotolerantes
é um subgrupo dos coliformes totais. Este
grupo é restrito às bactérias capazes de
fermentar a lactose a 44,5-45,5°C com
produção de gás. A princípio, essa definição
abrangia somente as enterobactérias de
origem fecal.

   Vale ressaltar que esse risco de
contaminação dos tanques de areia não é
maior, entretanto, do que das praças
públicas e da própria praia. Em vez de
eliminar esta rica atividade simbólica e
exploratória da vida das crianças, é preferível
tomar alguns cuidados básicos.   

 Para as crianças
 
  

   Utilizar roupas adequadas, quando for ter
contato com areia de preferência com roupas
mais antigas para que a criança possa brincar
a vontade caso o local seja aberto recomenda-
se o uso do protetor solar e um boné.   

   Orientar os pequenos para que não joguem
areia no rosto dos colegas e para que não
levem as mãos com areia nos olhos e boca.

 Após a atividade é importante lavar bem as
mãos e antebraços dos pequenos    
  Também é bem interessante que os adultos
pós a brincadeira na areia faça uma pequena
brincadeira com as   crianças  batendo os
pés, dando pulinhos e sacudindo as roupas
para retirar os resíduos que eventualmente
permaneçam nas roupas   
    Após a atividade é importante lavar bem
as mãos e antebraços dos pequenos   
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