
Doutor, ...
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é verdade que a candidíase pode ter relação com a 
queda da imunidade?
candidíase pode ser uma doença grave?
o exame micológico também é útil no caso das candidíases?
tem tratamento efetivo para a candidíase?
o que causa a dermatofitose?
que partes do corpo podem ser afetadas pela dermatofitose?
como a dermatofitose pode aparecer nos cabelos?
posso perder os cabelos para sempre por causa da dermatofitose?
a dermatofitose pode coçar?
o que o ferro tem a ver com a dermatofitose?
é verdade que existem tipos de dermatofitose que conseguem 
invadir a parte mais interna da pele?
roupa apertada pode dar micose?
é verdade que é mais fácil pegar micose na piscina do que na praia?
como se reconhece a dermatofitose?
existem outras doenças de pele que se pareçam com a dermatofitose?
na dúvida, pode ser feito o diagnóstico pelo exame micológico?
dermatofitose tem tratamento?
devo tomar o remédios de estômago vazio ou com o alimento?
como posso tratar a micose da minha unha?
quanto tempo demora esse tratamento?
por que micoses nas unhas afetam mais as pessoas idosas?
por que, mesmo tratando, minha micose volta sempre?
então existem fungos resistentes ao tratamento?
então tenho de limpar meu banheiro de forma especial?
posso usar qualquer tipo de sapato?

Doutor, ...
o que é uma micose?

quais tipos de micose existem?
qual médico devo procurar para tratar minha micose de pele?

como posso diferenciar ceratofitoses entre si?
o que causa a pitiríase versicolor?

malassezias causam apenas a pitiríase?
é verdade que a maioria das micoses aparece durante o verão?

posso pegar esse fungo na praia?
é verdade que algumas pessoas são predispostas a ter o “pano branco”?

como posso reconhecer a pitiríase versicolor?
o que causa as lesões mais claras na pele?

então ela não se manifesta sempre como o “pano branco”?
a pitiríase pode ser uma doença grave?

existem exames para o diagnóstico da pitiríase?
com se trata a pitiríase?

então preciso tratar meus cabelos também?
tem efeito colateral?

posso beber durante o tratamento?
as manchas brancas vão sumir? Demora?

que fungo causa a candidíase?
onde a candidíase afeta mais?

então o sapinho é um tipo de candidíase?
e a unha de lavadeira?

tem alguma coisa que aumente a chance de ter candidíase?
então diabéticos têm mas risco?
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