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Foto 1 – inicial 

 
 

 
Foto 2 - 25 dias depois 
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Foto 3 -  3 meses depois 

 
 Londrina (PR), 22 de Dezembro 2009 - A senhorita DFG – 17 anos – veio 
ao meu consultório com Pitiriase versicolor afetando a costa (foto 1) e os 
braços. Tinha a micose há 2 anos – apesar de ter sido tratada várias vezes 
com medicamentos a micose sempre retornava. Foi sugerido fazer o 
tratamento com BodyTalk, e assim, foi feito. Após 25 dias (as lesões tinham 
diminuído em numero e na intensidade da cor (foto 2).  
 Na ultima visita ocorrida em 25 de março 2010, as costas estava normal 
(foto 3) e se matinha assim até a presente data (9 de julho de 2010). 
  
O tratamento foi feito com Body Talk (BT), sem uso de medicamentos. 

 
Londrina (PR), 9/07/2010 

 
 

Pitiriase versicolor - Know-how 
 

 A pitiriase versicolor é uma infecção causada por fungo (Malassezia 
furfur), também conhecida como “micose de praia”, embora não seja adquirida 
na praia e nem na piscina. A doença é percebida poucos dias após a exposição 
da pele ao sol, porque nas áreas afetadas pela micose, a pele não se bronzeia. 
Com o bronzeamento da pele ao redor, ficam perceptíveis as áreas mais claras 
onde está a doença. Em algumas pessoas, a Pitiríase versicolor pode ocorrer 
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de forma recidivante, voltando a crescer logo após o tratamento 
medicamentoso com antifúngico.       
 
 A pitiríase versicolor forma placas sobre a pele de cores que vai do 
branco ao pardacento. A Malassezia furfur pode estar na pele ou no cabelo sem 
provocar doença, quando afeta o cliente, se caracteriza por manchas 
hipocrômicas(esbranquiçadas), eritematosas(avermelhadas) ou acastanhadas, daí o nome 
'versicolor'. Estas máculas podem ser confluentes, podem ter contornos 
geográficos, pode apresentar descamação furfuráceas e, em geral, não se 
acompanha de coceira. Afeta em especial o dorso e os braços e as recidivas 
são freqüentes.  
 É universal, acometendo qualquer raça e sexo, sendo, no entanto, mais 
comum no adulto jovem. Ocorre em especial em regiões de clima quente e 
úmido. 

 
 

IMPORTANTE 

 

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM BODYTALK PARA ESCLARECIMENTO. 
 

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo. 
 

 

Dr. Luiz Carlos Bertoni – Médico – CRM-PR 5779 


