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A pitiríase versicolor é uma infecção fúngica superficial, leve e crônica, caracterizada por 

mudanças de pigmentação da pele devido à colonização do estado córneo por um fungo 

dimórfico, lipofílico, da flora normal da pele. O agente etiológico é a levedura polimórfica 

Malassezia furfur, vulgarmente conhecida como pano branco ou micoses de praia. Evidências 

mostram que essa patologia atinge igualmente ambos os sexos, prevalecendo em adultos e 

idosos, sendo menos frequente em crianças, geralmente é recidivante e levemente 

descamativas. Existem alguns fatores do hospedeiro que favorecem o aparecimento dessa 

infecção como a desnutrição, predisposição hereditária, alterações hormonais, elevada 

sudorese, imunossupressão e outras. O tratamento dessa infecção fúngica varia de acordo com 

a gravidade das lesões, geralmente incluindo derivados tópicos ou sistêmicos. Outro aspecto 

importante é que esta dermatose apresenta maior prevalência em regiões tropicais e 

subtropicais, onde o clima quente e úmido favorecendo a colonização da pele pelo fungo. 

Baseado nestes conceitos e na importância de disseminar informações acerca dessa infecção, 

esta pesquisa teve como principal objetivo avaliar o conhecimento dos graduados do 2º 

semestre de Enfermagem da Faculdade Maria Milza - FAMAM, sediada no município de 

Governador Mangabeira-BA, sobre a pitiríase versicolor. Para tanto, a metodologia da 

pesquisa foi do tipo quantitativa, na qual foi aplicado um questionário aos graduados. O 

estudo possui aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa, parecer 832.850, e respeitou as 

normas éticas em pesquisa com seres humanos de acordo com a Resolução 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde. Nesta pesquisa foi possível observar que dos 16 discentes 

avaliados 12 (75%) sabem que a pitiríase versicolor é provocada por uma infecção fúngica na 

camada superficial da pele, todos (100%) os estudantes responderam corretamente que essa 

infecção recebe o nome vulgar de pano branco ou micose de praia. Em relação aos sintomas 

10 (62,5%) souberam responder que se trata de uma infecção assintomática e benigna, 

causando apenas alterações estéticas. Em relação ao tratamento 15 (93,75%) graduandos 

responderam acertadamente quer o tratamento pode ser realizado com a utilização de 

antifúngicos de maneira tópica ou sistêmica. Diante dessa pesquisa conclui-se que, a maioria 

dos entrevistados possui informação sobre essa micose superficial, sua origem e tratamento 

correto evitando assim possíveis recidivas da infecção.  
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