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Resumo

As dermatomicoses são infecções fúngicas humanas que atingem pele, pêlos e unhas, 

além de mucosas e zonas cutâneo-mucosas. Objetivo: Observar a freqüência das 

dermatomicoses, identificar os agentes etiológicos e estabelecer uma associação dos 

resultados encontrados com sexo, idade, sítio de coleta, tempo e local da lesão. 

Métodos: No período de fevereiro de 2002 a dezembro de 2004, as amostras foram 

coletadas de pacientes atendidos no Hospital Giselda Trigueiro, por meio da raspagem 

das lesões e remoção dos pêlos, após desinfecção com álcool a 70%, e submetidas ao 

exame direto e cultura. Resultados: Das 817 lesões coletadas, 325 (39,8%) foram 

positivas para fungos, sendo o sítio de coleta “pêlos” o responsável pelo maior número 

de resultados positivos (65,8%), e couro cabeludo e cabelos foi o local de lesão mais 

freqüente (65,9%). Resultados negativos ocorreram principalmente nos membros 

inferiores (78,6%). Quanto às espécies identificadas, 55,9% eram leveduras, 41,6% 

dermatófitos e 2,5% Fusarium spp. Candida não albicans foi a levedura mais isolada 

(43,3%), principalmente no sexo feminino (61,7%), com idade acima de 40 anos 

(56,4%). T. rubrum foi o dermatófito mais isolado em 67,9% dos casos notadamente no 

sexo masculino (59,2%) e na faixa etária de 0-20 anos (44,7%). No tocante ao sítio de 

coleta, 73,9% dos dermatófitos estavam presentes na pele e 61,1% das leveduras nas 

unhas. Ao se avaliar o local da lesão, a região inguno-crural apresentou positividade de 

22,6% de dermatófitos e as unhas das mãos, 41,8% de leveduras. Conclusões: Diante 

dos resultados obtidos, constatou-se que: a maioria das lesões positivas foi encontrada 

nos pêlos, enquanto lesões de pele e unhas geraram mais resultados negativos; T.

rubrum foi o dermatófito mais isolado e Candida  não albicans a levedura mais 

presente; a positividade por dermatófitos foi maior no sexo masculino, na faixa etária de 

0-20 anos, no sítio de coleta “pele” e na região inguino-crural, enquanto que as 

leveduras foram mais freqüentes no sexo feminino, na faixa etária acima de 40 anos, no 

sítio de coleta “unhas” e nas unhas das mãos. 
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1 INTRODUÇÃO 

As dermatomicoses são infecções que atingem pele, pêlos e unhas

bem como mucosas e zonas cutâneo-mucosas. São causadas por fungos 

queratinofílicos ou não, podendo ser produzidas pelos agentes clássicos de 

micoses superficiais Malassezia spp., Trichosporon spp e outros e de micoses 

cutâneas como os dermatófitos e Candida spp. Nos últimos anos, tem-se descrito 

cada vez com maior freqüência, casos de dermatomicoses produzidos por fungos 

ditos oportunistas, como Fusarium spp, Nattrassia spp, e outros; entretanto, ainda 

nos dias atuais, os principais agentes de dermatomicoses são os dermatófitos e as 

leveduras do gênero Candida 1-3.

As dermatofitoses são infecções cutâneas produzidas por fungos 

cosmopolitas, que vivem às custas da queratina disponível em pele, pêlos e 

unhas.  São denominados dermatófitos e compreendem cerca de 20 espécies 

inseridas nos gêneros Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton, semelhantes

em sua morfofisiologia, taxonomia e apresentação clínica. Estes agentes invadem 

o extrato córneo da pele e de outros tecidos queratinizados do homem e animais, 

produzindo as chamadas tinhas 3-7.

Os dermatófitos e leveduras constituem  grupos de fungos 

freqüentemente isolados nos laboratórios de micologia. Estudos epidemiológicos 

apontam que as dermatomicoses são muito comuns, tanto em adultos quanto em 

crianças. Este fato se deve ao uso de calçados fechados, roupas justas e elevada 

freqüência de práticas desportivas que propiciam o aumento do calor e da
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umidade, associado ao clima tropical, precários hábitos higiênicos, brincadeiras com 

areia e contato com animais domésticos. Tais condições se somam para favorecer a 

disseminação de infecções fúngicas no homem 4, 8 -11.

O diagnóstico muitas vezes é difícil devido à semelhança das lesões 

micóticas com dermatite de contato, psoríase, vitiligo e outras afecções dermatológicas. 

A investigação laboratorial com o reconhecimento do agente etiológico das lesões 

cutâneas é importante para o diagnóstico precoce das dermatomicoses e seu 

tratamento adequado, diminuindo assim a morbidade por elas proporcionada 4, 12, 13.

As micoses constituem um problema de saúde pública em nosso país, 

decorrente de vários fatores: predomínio do clima tropical, grande extensão territorial e 

baixa condição sócio-econômica da população 14.

No estado do Rio Grande do Norte não há publicações sobre a 

epidemiologia de dermatomicoses sendo este o primeiro estudo a abordar tais 

aspectos. Desta forma, achamos por bem desenvolver esta investigação, com o intuito 

de estudar a freqüência dessas enfermidades em pacientes atendidos no Hospital 

Giselda Trigueiro, referência para o tratamento de doenças infecciosas no nosso 

estado.
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1. 1 Objetivos

- Verificar a freqüência das dermatomicoses em pacientes encaminhados ao 

Laboratório de Microbiologia do Hospital Giselda Trigueiro; 

- Identificar os agentes das lesões dos portadores de dermatomicoses; 

- Avaliar a associação entre os resultados do exame micológico e as variáveis 

sexo, idade, tempo de lesão, sítio de coleta e local da lesão. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2. 1 Estrutura da pele, unhas e pêlos 

A pele recobre a superfície do corpo proporcionando um revestimento 

protetor e impermeável à água, contém terminações nervosas sensitivas e possui 

abundante irrigação sanguínea, de grande importância na regulação térmica corporal. A 

pele é muito importante por ser sede de doenças que lhe são peculiares, dentre estas, 

estão as que são causadas por fungos. A temperatura normal da pele em geral é entre 

32 a 36 ºC, mas ao nível dos dedos dos pés esta temperatura diminui. A espessura da 

pele varia de 0,5 a 3 mm, sendo mais espessa nas superfícies dorsais e extensoras do 

corpo do que nas ventrais e flexoras, e mais delgada na infância e na velhice 15, 16.

Na sua constituição, observa-se uma porção epitelial de origem 

ectodérmica, a epiderme, e uma porção conjuntiva de origem mesodérmica, a derme. A 

epiderme possui epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, observando-se 

também a presença de melanócitos que produzem um pigmento chamado melanina. A 

espessura e estrutura da epiderme variam de acordo com a área estudada, sendo mais 

espessa e complexa na palma da mão e na planta do pé. Nessas regiões atinge a 

espessura de até 1,5 mm. As células da epiderme são substituídas, aproximadamente 

uma vez por mês. A epiderme possui também queratina que é uma proteína presente 

em toda a sua espessura 15-17.
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A pele é composta por várias camadas. Vista da derme para a superfície 

descrevem-se, as seguintes camadas: 

Camada basal - constituída por células prismáticas ou cubóides que repousam 

sobre a lâmina basal e separam a epiderme da derme, apresenta intensa atividade 

mitótica, sendo responsável pela constante renovação da epiderme 17.

Camada espinhosa - formada por células poligonais cubóides ou ligeiramente 

achatadas, de núcleo central com pequenas expansões citoplasmáticas que contém 

tenofibrilas. Essas expansões citoplasmáticas se aproximam e se mantêm unidas 

através dos desmossomas. As tenofibrilas e desmossomas têm, provavelmente, 

importante função na manutenção da coesão das células da epiderme e, 

conseqüentemente, na sua resistência ao atrito 17.

Camada granulosa – caracterizada pela presença de células poligonais com 

núcleo central, onde são observados grânulos de querato-hialina, que parecem estar 

associados ao fenômeno da queratinização dos epitélios 17.

Camada lúcida – constituída por uma camada delgada de células achatadas, 

eosinofílicas e hialinas, cujos núcleos desapareceram 17.

Camada córnea – formada por células achatadas, mortas e sem núcleo. O 

citoplasma dessas células apresenta-se cheio de queratina 17.

Esta descrição corresponde à epiderme encontrada na planta do pé e na 

palma da mão. Nas outras regiões essa camada não só é mais fina como mais simples. 

A epiderme é responsável pela relativa impermeabilidade da pele, o que dificultando a 

evaporação da água pela superfície 17.

A derme é o tecido conjuntivo sobre o qual se apóia a epiderme. 

Apresenta espessura variável de acordo com a região observada, atingindo o máximo 



6

de 3 mm na planta do pé. Contém estruturas formadas por invaginações da epiderme, 

tais como folículos pilosos e glândulas. Apresentam um extrato papilar superficial de 

delicadas fibras colágenas, elásticas e frouxas, associadas a fibroblastos, mastócitos e 

macrófagos 15,17.

A presença de pêlos é uma característica dos mamíferos. Eles têm a 

função de proteger, regular a temperatura corporal, bem como facilitar a evaporação do 

suor. Estão presentes praticamente em toda a superfície do corpo, com exceção de 

algumas regiões bem delimitadas, em que a pele é glabra: superfícies palmo-plantares 

e face dorsal das falanges distais. Os pêlos são estruturas que crescem 

descontinuadamente, intercalando fases de repouso com fases de crescimento, as 

quais variam de região para região. Cada pêlo se origina de uma invaginação da 

epiderme, o folículo piloso, que no pêlo em fase de crescimento, se apresenta com uma 

dilatação terminal, o bulbo piloso, em cujo centro se observa uma papila dérmica. As 

células que recobrem a papila dérmica do pêlo formam a raiz de onde emerge o eixo do 

pêlo. Na fase de crescimento, as células da raiz multiplicam-se e diferenciam-se em 

vários tipos celulares 15,16,18. As unhas, porções endurecidas da zona córnea da 

epiderme, superpõem-se à face dorsal das falanges distais, são constituídas por 

escamas córneas compactas, fortemente aderidas umas às outras e compreendem o 

produto final do processo de maturidade que ocorre especificamente na matriz. Elas 

crescem no sentido distal dos membros, deslizando sobre o leito ungueal 15, 18-20.

A unha é constituída das seguintes estruturas: matriz, cutícula, base da 

unha, hiponíquio e placa. A porção proximal é chamada de raiz ou matriz, onde a unha 

se forma através de um processo de proliferação e diferenciação das células epiteliais, 

que gradualmente se queratinizam, formando uma placa córnea. A cutícula consiste na 
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modificação do extrato córneo, a qual desempenha a proteção da matriz contra 

infecção. A face interna da placa da unha é a base, uma camada com epitélio plano 

onde a unha desliza e cresce. A parte distal é o hiponíquio que é formado pelo espaço 

subungueal e o epitélio que forma a base da unha 15,17,19,20,21.

A queratina dura encontra-se nas unhas e no córtex dos pêlos. A 

queratina mole localiza-se na epiderme, na medula e bainha radicular interna dos pêlos 

15.

2. 2 Histórico 

A história da micologia médica teve início com o estudo dos dermatófitos, 

em 1839 por Robert Remark, que elucidou a etiologia do Favus. Langenbeck, no 

mesmo ano, observou a mais importante levedura patogênica ao homem conhecida 

como Candida albicans. Em 1842, David Gruby redescobriu o agente etiológico do 

Favus e criou o gênero Microsporum, reafirmando a etiologia fúngica de todas as 

tinhas. Em 1910, Raymond Jacques Andrien Sabouraud, do Instituto Pasteur, publicou 

um tratado de micologia médica, estabelecendo uma classificação que considerava os 

achados microscópicos de parasitismo dos pêlos e escamas, o aspecto clínico da lesão, 

e o aspecto do crescimento em meio peptonado (ágar Sabouraud), subdividindo esse 

grupamento fúngico em quatro gêneros: Achorion, Trichophyton, Microsporum e

Epidermophyton 22.

Em 1934, Emmons propôs uma nova classificação baseada nos aspectos 

microscópicos dos conídios formados e na capacidade que esses fungos apresentavam 

de crescer em meios especiais à base de cereais, incorporando o gênero Achorion ao

Trichophyton. A partir da década de 60, descobriu-se a forma de reprodução sexuada 
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de algumas espécies deste grupamento, então os dermatófitos que pertenciam ao 

gênero Trichophyton e que apresentavam a reprodução sexuada (forma perfeita), 

passaram a ser denominados Artroderma. Este fato foi observado também com as 

formas sexuadas do gênero Microsporum,  que foram inseridas em Nannizzia 23, 24.

Os gêneros Artroderma e Nannizzia possuíam características 

morfológicas muito similares, então resolveu-se fundi-los em um único gênero, 

Artroderma, obedecendo assim, a lei taxonômica que dá preferência a denominação 

mais antiga 25.

2. 3 Agentes 

2. 3. 1 Dermatófitos 

A denominação de dermatófito no senso estrito da palavra só pode ser 

utilizada para as espécies que são queratinofílicas e capazes de causar patologias em 

homens e animais. Esses fungos são cosmopolitas, têm como habitat natural o solo, 

são formados de filamentos hialinos, septados, algumas vezes artroconiados e 

pertencem aos gêneros Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. Estes agentes 

invadem o extrato córneo da pele e de outros tecidos queratinizados dos homens e 

animais produzindo as chamadas tinhas. No decorrer da vida, 10 a 15% da população 

poderá ser infectada por estes microrganismos 22, 23, 26, 27.

2. 3. 1. 1 Gênero Microsporum

O gênero Microsporum caracteriza-se pela presença, em cultura, de 

estruturas de frutificação conhecidas como macroconídios, que são conídios grandes 
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de forma navicular, divididos por septos transversais e que em sua superfície, 

apresentam protuberâncias de aspecto verrucoso ou equinulado. Observam-se também 

microconídos distribuídos junto aos macroconídios ao longo da hifa (figura 1). Várias 

espécies são isoladas de lesões clínicas: M. audouinii, M. ferruguneum, M. nanum, M. 

canis e M. gypseum 23, 28.

               Figura 1 – Microsporum spp. 

Em estatísticas realizadas no Brasil nos estados do Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul, Espírito Santo e São Paulo, bem como no norte da África e no 

continente Europeu, M. canis ainda é o agente mais isolado nos casos de tinea capitis;

sendo responsável por 67% dos casos 11. Trata-se de um fungo zoofílico transmitido ao 

homem por diversos animais domésticos, tendo como principal reservatório os felinos 

jovens, porém é rara a transmissão de pessoa a pessoa. Em estudo realizado em 

Goiânia, GO, foram examinadas 353 amostras de lesões do couro cabeludo das quais, 

164 (46,4%) foram positivas para dermatófitos e destas, 117 (71,3%) para M. canis 22,

29.
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Microsporum gypseum é um fungo geofílico e infecta o homem através do 

contato com o solo contaminado. As lesões clínicas geralmente são encontradas em 

partes descobertas do corpo, causando uma reação muito inflamatória do couro 

cabeludo. A fluorescência à lâmpada de Wood não é observada com essa espécie de 

dermatófito. As unhas são raramente infectadas. Crianças que brincam com areia e 

adultos que trabalham em contato direto com o solo podem se infectar mais facilmente 

23, 25.

2. 3. 1. 2 Gênero Trichophyton

O gênero Trichophyton caracteriza-se pela presença de grande 

quantidade de microconídios piriformes, ovalares ou redondos, em cachos ou formando 

outras estruturas de distribuição peculiar nas hifas, associadas a poucos macroconídios 

com aspecto cilíndrico ou claviforme alongado, divididos por septos finos e transversais, 

com superfície externa lisa (figura 2). Esse gênero é mais freqüentemente isolado de 

material clínico, acometendo tanto a pele glabra como os cabelos e unhas. Existem 

várias espécies patogênicas para animais e humanos como: T. rubrum, T. tonsurans, T. 

mentagrophytes, T. verrucosum, T. schoenleinii, T. concentricum, T. equinum, T. 

violaceum, etc. As espécies mais freqüentemente encontradas no Brasil são: T. rubrum,

T. tonsurans, T. mentagrophytes e T. verrucosum 24, 28.
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Figura 2 – Trichophyton rubrum

Trichophyton rubrum tem distribuição mundial, é antropofílico e sua 

transmissão ocorre exclusivamente por fômites contaminados. Estes fungos infectam 

cabelo, pele e unhas de adultos principalmente, mas também de crianças 23, 30.

Trichophyton mentagrophytes é difundido por todo o mundo, sendo 

comum a ocorrência de infecções em humanos e animais. Trata-se de uma espécie 

zoofílica, causando lesões com intensa reação inflamatória. No couro cabeludo não se 

apresentam fluorescentes à lâmpada de Wood 21, 23, 28.

Trichophyton tonsurans é um fungo antropofílico por excelência apesar de 

já terem sido reportados raros casos em cavalos e cães. Apresenta alta prevalência na 

África do Norte e na América do Sul e é endêmico nos Estados Unidos, Canadá, México 

e Caribe. É transmitido de pessoa a pessoa e, clinicamente é responsável, em nosso 

meio, por lesões do couro cabeludo. No entanto, pode causar, mais raramente, lesões 

de pele glabra e onicomicoses 24, 30.
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2. 3. 1. 3 Gênero Epidermophyton

Dentre as espécies deste gênero, E. floccosum é a única que possui 

importância na patologia humana. É patógeno exclusivo de pele glabra, ocupando, no 

Brasil, o quarto ou quinto lugar como responsável por epidermofitíases principalmente 

das grandes pregas. Raramente acomete regiões interdigitais, plantares ou ungueais, 

havendo apenas um caso descrito em pêlos. Microscopicamente apresenta 

macroconídios claviformes, arredondados na extremidade distal e agrupados em um 

único ponto de inserção na hifa, conferindo a este conjunto o aspecto de “penca de 

bananas”. Os microconídios estão sempre ausentes (figura 3). É antropofílico e 

distribuído por todo o mundo, especialmente em regiões tropicais que são quentes e 

úmidas. Encontra-se implicado, sobretudo, em lesões de grandes pregas e em 

pequenas epidemias, apresentando-se como lesões interdigitoplantares de populações 

aquarteladas 23, 31, 32.

                       Figura 3 – Epidermophyton spp. 
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2. 3. 2 Fusarium spp.

O gênero Fusarium é saprófito do solo e patógeno de plantas. Tem sido 

reportado com freqüência como causa de infecções oportunistas em humanos. As 

espécies mais comumente envolvidas são: F. solani, F. oxysporum e F. moniliforme 33,

34.

A macromorfologia da colônia pode ser observada em 2 a 4 dias.    As 

colônias são algodonosas e brancas, podendo adquirir tonalidade cinza, rosa ou violeta, 

após alguns dias. Micromorfologicamente apresentam macrofialoconídios hialinos, 

bisseptados ou multiseptados, fusiformes, em forma de meia  lua ou canoa. Os 

microfialoconídios são ovóides ou cilíndricos, sem septos ou com um septo, isolados ou 

formando pequenas cadeias 35.

2. 3. 3 Candida spp.

No homem, C. albicans tem como habitat a mucosa digestiva e, por 

proximidade, a mucosa vaginal. O espectro das candidíases é bastante extenso, indo 

desde a colonização de mucosas até quadros sistêmicos, como invasão de vários 

órgãos. As espécies mais comumente implicadas em quadros clínicos são: C. albicans, 

C. tropicalis, C. parapsilosis, C. glabrata e C. krusei 24, 36.

O aspecto da colônia leveduriforme é cremoso e, ao microscópio 

observam-se estruturas arredondadas ou ovais, que são os blastoconídios, associados 

ou não à presença de pseudo-hifas e hifas 28.
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2. 3. 4 Trichosporon spp.

Esta levedura é diferenciada em 19 espécies das quais, seis são mais 

freqüentes em homens e animais, a saber: T. inkin, T. ovoides, T. asahii. T. asteroides, 

T. cutaneum e T. mucoides. Algumas espécies desse gênero vivem no solo ou são 

encontradas em animais, umas causam infecções disseminadas, outras estão 

particularmente envolvidas em infecções superficiais. As colônias apresentam textura 

glabrosa, com relevo variando de rugoso a cerebriforme. Na microscopia da colônia 

observa-se micélio hialino septado e com artroconídios retangulares, ovóides e 

numerosos blastoconídios 28, 37.

2. 3. 5 Malassezia spp.

Malassezia spp. causa micose superficial chamada pitiríase versicolor. 

Este gênero é considerado parte da microbiota normal da pele humana e de animais de 

sangue quente 38, 39.

  O gênero Malassezia é dividido em várias espécies: M. furfur, M. 

pachydermatitis, M. sympodialis, M. globosa, M. obtusa, M. restricta, M. slooffiae, M. 

dermatis, M. yamatoensis 38, 40, 41.

As colônias geralmente são branco-amareladas, de superfície lisa ou 

rugosa, de bordas contínuas ou lobuladas e de aspecto cremoso brilhante. 

Microscopicamente, as leveduras são globosas, ovóides ou cilíndricas, de parede 

grossa constituída por várias capas e blastoconídios 42.
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2. 3. 6  Hortaea werneckii

É o agente etiológico da tinha negra. Constitui uma infecção superficial 

benigna que acomete o extrato córneo da pele 43.

Ao exame micológico direto observam-se hifas demáceas, septadas e 

curtas e conídios marrom-claros, elípticos, uni e bicelulares. A colônia se apresenta 

inicialmente leveduriforme, úmida, brilhante, lisa, esférica, de cor cinza-olivácea, e após 

21 a 25 dias observa-se franjeado filamentoso na periferia. Na micromorfologia da 

colônia observam-se células globosas, leveduriformes, micélio alongado e tortuoso com 

inúmeros septos 44, 45.

2. 3. 7 Geotrichum spp.

O gênero Geotrichum é componente da microbiota da pele e trato 

gastrointestinal de humanos e animais, tendo sido isolado de infecções em 

imunocomprometidos, sobretudo de casos de vaginite, bronquite e infecções cutâneas. 

As espécies envolvidas são: G. candidum, G. capitatum e G. clavatum 24,28.

Na macroscopia, observam-se colônias com textura glabrosa, tonalidade 

branca ou branco-amarelada e com relevo cerebriforme na parte central da colônia. Na 

micromorfologia, observam-se hifas hialinas ramificadas com numerosos artroconídios 

retangulares 28.

2. 4 Fatores epidemiológicos

Os dermatófitos podem ser divididos em três grupos ecológicos: geofílicos, 

zoofílicos e antropofílicos. Os pertencentes ao grupo dos fungos geofílicos são 

saprófitos do solo, meio rico em resíduos de queratina humana e animal (penas, pêlos, 
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escamas, etc.) e quando em contato com homens e animais são capazes de infectá-los 

diretamente. Por esta capacidade, são denominados de geofílicos. Entre os 

dermatófitos geofílicos temos: M. gypseum, M. cookei, M. nanum 23, 30.

Os fungos zoofílicos originam micoses em animais a partir dos quais 

infectam o homem. Devem ter passado por um ciclo evolutivo, tendo abandonado o 

solo e se adaptado às condições de parasitismo em espécies animais (caninos, felinos, 

bovinos, eqüinos, suínos, aves, etc) ascendendo na escala filogenética rumo ao 

homem. Estes fungos produzem infecções em humanos. Como exemplo de dermatófito 

zoofílico tem-se: M. canis, T. mentagrophytes e T. equinum 23, 28, 30.

Os fungos antropofílicos são espécies que primariamente parasitam o 

homem, mas podem ocasionalmente causar infecções em animais, como por exemplo 

T. rubrum, que tem sido reportado causando infecções em cães. Acredita-se que estes 

fungos, em determinado período de sua evolução, galgaram paulatinamente andares 

superiores da escala filogenética, saindo do solo para uma adaptação a algumas 

espécies animais e, por último, ao homem. Entre eles temos: E.  floccosum, T.

tonsurans, T. rubrum, T. interdigitale, M. audouinii 22.

Quanto à distribuição geográfica, os dermatófitos são ubiquitários, não 

havendo área ou grupo de pessoas que se encontrem isolados destes fungos 46. A 

variada distribuição etiológica das dermatofitoses pode ser explicada pela existência de 

áreas onde condições geoclimáticas e sociais são extremamente diferenciadas, 

influenciando fatalmente nas espécies de dermatófitos isolados. Muitas espécies como 

Trichophyton rubrum e Epidermophyton floccosum têm distribuição mundial. Outras 

espécies apresentam-se mais restritas a determinadas áreas geográficas; assim, M.
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ferrugineum é encontrado na Ásia e África, T. megninii na Europa e T. concentricum na

América do Sul e ilhas do pacífico 24.

A literatura mundial aponta T. rubrum como a espécie de dermatófito mais 

comumente isolada, seguido do T. violaceum e do T. mentagrophytes. Porém, é 

importante que se observe as condições geoclimáticas e sociais são extremamente 

diferenciadas em relação a outros países. Outro fator que deve ser observado é o 

período em que foi realizada a pesquisa, visto que tem sido observada, em 

determinadas populações, mudança no padrão e freqüência dos dermatófitos isolados 

em função da época 47.

Atualmente, 4 a 10% das dermatofitoses são representadas por tinea

capitis, que predomina em idade escolar. Entre as décadas de 1960 e 1970, elas eram 

fundamentalmente de etiologia tricofílica, e hoje M. canis ocasiona 80% dos casos e T.

tonsurans, observado em algumas áreas rurais, é responsável por 15% dos casos. Com 

relação a tinea pedis tem-se constatado na última década um aumento do número de 

casos com predomínio em homens entre a terceira e a sexta décadas de vida. Observa-

se também a presença de tinea pedis em crianças de idade escolar. Os agentes 

etiológicos mais implicados são: T. rubrum 85%, T. mentagrophytes 10% e E. floccosum

5% 48.

Segundo Leyva e colaboradores (1998), 29% foi a freqüência encontrada 

de tinea pedis em 3.149 pacientes com diagnóstico de micose. O sexo feminino foi

predominante e os agentes causais foram: T. rubrum (69%), Candida spp. (22%) e 

poucos casos de Trichosporon  spp., Rhodotorula spp. e Geotrichum spp. 49.

 A tinea unguium representa 30% das dermatofitoses e em 85 – 87% das 

onicomicoses a relação homem/mulher é de 1,5 : 1. É observada principalmente entre a 
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terceira e a sexta década de vida, afetando as unhas dos pés em 90% dos casos e as 

das mãos em 10%. As dermatofitoses são ocasionadas mais freqüentemente por T.

rubrum (87%), T. mentagrophytes (9%) e  a associação com Candida spp. é observada 

entre 2 – 3% 48.

Em um estudo retrospectivo publicado em 1990, onde foram avaliados 

733 pacientes com onicomicoses, em 54% dos pacientes isolaram-se dermatófitos, em 

45%, Candida spp. e em  4% dos casos, as  onicomicoses eram de etiologia mista. A 

candidíase ungueal predominou nas mãos com relação feminino/masculino de 3:1 50.

As espécies do gênero Fusarium, fungo não dermatófito,  têm ampla 

distribuição por todo o mundo. Esse gênero tem sido reconhecido como causador de 

infecções localizadas em pacientes imunocompetentes e infecções disseminadas entre 

aqueles que estão gravemente imunocomprometidos 34, 51. Vários fatores podem 

contribuir para o contágio, como por exemplo: contato direto com o solo pelo hábito de 

andar descalço, manuseio de plantas ou utilização de calçados abertos e prática de 

esporte como a natação 52.

Em Tuscany, Itália, no período de 1985-1987, foram detectados 2 casos 

de intertrigo interdigital e sete casos de onicomicose causados por espécies de 

Fusarium 33.

Em um estudo realizado em São Paulo, de 547 pacientes com diagnóstico 

clínico de onicomicose, 8  (1,46%) tiveram cultura positiva para Fusarium spp., sendo 4

da espécie F. solani  e 4 casos da espécie F. oxysporum (53). Atualmente é conhecido 

como importante fungo oportunista em pacientes oncohematológicos, com altos 

percentuais de mortalidade 54, 55.
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Trichosporon spp. no solo e na água de paises com clima tropical como na 

Ásia e na América do Sul, e ainda, esporadicamente, no solo dos Estados Unidos e 

Europa (23). Em um estudo prospectivo realizado com o objetivo de estudar a freqüência 

de micoses podais em pacientes com diabetes, foram avaliados 106 pacientes. 

Verificou-se que  leveduras são isoladas mais freqüentemente de pacientes 

descompensados. As manifestações dermatológicas ocorreram principalmente nas 

áreas interdigitais, unhas e plantas dos pés, tendo sido isolados T. rubrum (15%), T.

mentagrophytes (1%), Candida spp. (20%) e também Trichosporon spp. (8%) 56.

Malassezia spp. são cosmopolitas, porém ocorrem mais freqüentemente 

em regiões em que a umidade e o calor são elevados. Afeta pessoas de qualquer 

idade, embora seja mais freqüente entre 15 a 30 anos de idade e em indivíduos do 

sexo feminino 39, 57.

Em estudo comparativo realizado em pacientes HIV positivos, buscando 

diferenças da pitiríase versicolor entre o imunocompetente e o imunodeprimido, não se 

observou maior freqüência ou agressividade da pitiríase  na população imunodeprimida 

pelo HIV 58.

Hortaea werneckii, agente causal da tinha negra, ocorre mais 

freqüentemente em regiões tropicais e subtropicais da Ásia, África, América Central e 

América do Sul. Há relatos de casos dessa espécie também na América do Norte. No 

Brasil, a maioria dos casos descritos ocorreu nos estados de Pernambuco, Rio de 

Janeiro e São Paulo, com alguns relatos no Amazonas, Pará, Minas Gerais, Espírito 

Santo, Rio Grande do Sul, Ceará, Paraíba e Paraná 43, 59. Ambos os sexos são afetados 

podendo atingir qualquer faixa etária, entretanto, a maioria dos casos ocorre em 

pessoas do sexo feminino e em idade abaixo dos 20 anos 58, 60-62.
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Um estudo realizado na grande Vitória, ES, de 3.350 pacientes, 9 (0,26%) 

tiveram diagnóstico confirmado clínica e laboratorialmente de tinha negra 43.

2. 5 Patogenia 

A instalação de um processo infeccioso patogênico por dermatófitos em 

pele glabra inicia-se sempre pela inoculação de um artroconídio ou fragmento de hifa 

depositado sobre a pele, favorecido por uma lesão cutânea ou escoriação preexistente, 

mesmo que esta seja mínima 25.

No início do processo infeccioso primário, não estão relacionadas apenas 

forças mecânicas, mas também ações de algumas enzimas produzidas pelos 

dermatófitos. Estas enzimas diferem entre as espécies in vivo bem como se observa 

variabilidade quanto à necessidade nutricional. Embora todas as espécies invadam o 

extrato córneo da epiderme e os pêlos, elas variam extremamente na sua capacidade 

de invasão 22.

Pesquisas tentando achar uma queratinase específica levaram Tsuboi e 

colaboradores (1989), ao descobrimento de uma enzima, semelhante à quimiotripsina, 

com excelente atividade em pH ácido 63.

  Várias espécies de fungos patogênicos para humanos secretam proteases 

in vitro ou durante o processo de infecção. A secreção de proteases, elastases e 

queratinases constitui importante fator de patogenicidade que contribui para o aumento 

da gravidade da lesão causada pelos dermatófitos 25, 63.

É evidente que essas enzimas são peça fundamental no mecanismo 

patogênico dos dermatófitos, uma vez que estes fungos crescem exclusivamente em 

extrato córneo da pele, pêlos e unhas, que se constitui em sua única fonte de carbono e 
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nitrogênio 64. Infecção experimental provocada em cobaios com cepas de M. canis 

exibindo distintos perfis de atividade de queratinase, demostrou forte correlação entre a 

elevada atividade da enzima e o desenvolvimento de sintomas 65.

Estudo comparativo foi realizado em Barcelona, Espanha, no qual se 

observou a presença de 11 atividades enzimáticas, seguindo métodos qualitativos e 19 

enzimas, ultilizando método semiquantitativo, em cepas de M. canis e M. gypseum.

Foram utilizadas 26 cepas de, M. canis e 23 M. gypseum,  procedentes de 

dermatofitoses humanas e animais, além de cepas de M. gypseum do solo. Entre as 

espécies estudadas não foram observadas diferenças marcantes a respeito das 

atividades enzimáticas estudadas pelos métodos qualitativos e semiquantitativos, 

embora algumas enzimas como fosfatase ácida, fosfoamidase e  manosidase sejam 

detectadas com maior intensidade em M. gypseum 66.

As leveduras do gênero Candida têm vários fatores de virulência dentre 

eles citamos: a aderência, produção de hifas e pseudohifas, toxinas, enzimas 

proteolíticas e mecanismos imunológicos que induzem a resistência. A aderência 

implica no reconhecimento das células do hospedeiro por meio de adesinas, a 

produção de hifas e pseudohifas, é relacionada com a maior capacidade invasiva sobre 

as células do hospedeiro e uma maior resistência à fagocitose 67, 68.

As enzimas secretadas são hidrolíticas, como proteinases e fosfolipases. 

As proteinases têm afinidade por substratos tais como queratina, colágeno 

desnaturado, hemoglobina, cadeias pesadas de imunoglobulinas, matriz celular e 

albumina. As fosfolipases são enzimas capazes de hidrolizar fosfolipídeos que são 

componentes de membranas celulares de tecidos do hospedeiro 69.
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2. 6 Aspectos Clínicos 

2. 6. 1 Dermatófitos 

Existem duas formas de classificação clínica das dermatofitoses: uma que 

segue a corrente inglesa e que denomina todas as infecções de tinea (em latim), 

associada à outra palavra (em latim), que aponta o sítio anatômico da lesão. As lesões 

são denominadas de tinea corporis (localização no corpo), tinea capitis (couro 

cabeludo), tinea unguium (unhas), tinea pedis (pés), tinea cruris (grandes pregas) e 

tinea barbae (barba). Já a outra classificação clínica segue a corrente francesa e 

classifica as dermatofitoses em tinhas ou tinea (qualquer lesão dermatofítica que 

acometa o couro cabeludo e/ou região de barba e bigode); epidermofitíase (lesões 

dermatofíticas encontradas em região de pele glabra); onicomicose dermatofítica 

(lesões em unhas); e, por último as dermatofitoses subcutâneas e profundas, ou seja, 

lesões que acometem o espaço celular subcutâneo ou outros órgãos profundos, 

geralmente em pacientes imunodeprimidos 24, 70.

O tipo de lesão e a área afetada não são relacionados à determinada 

espécie de dermatófito, pois estudos clínicos demonstram que várias espécies podem 

causar lesões similares, bem como, uma mesma espécie pode causar larga escala de 

manifestações clínicas. Sabe-se que o gênero Epidermophyton tem preferência por

pele, Microsporum por pele e pêlos e Trichophyton por pele, pêlos e unhas. 

Trichophyton rubrum, por exemplo, pode causar lesões em pele, pêlos e unhas, 

enquanto que E. floccosum é isolado principalmente em áreas interdigitais 25, 70.
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A infecção por dermatófitos afeta aproximadamente 40% da população 

mundial e representa 30% de todas as infecções micóticas cutâneas, sendo mais 

comuns as que afetam a pele e as mucosas 71, 72. Vários fatores são aventados para 

explicar esta elevada ocorrência, como: melhor acurácia do diagnóstico clínico e 

laboratorial, epidemia da aids,  uso incrementado de corticosteróides e antibióticos e 

utilização de drogas imunossupressoras em pacientes transplantados, aumento da 

freqüência em academias e maior participação da população em atividades desportivas. 

Aliado a esses fatores, os dermatófitos encontram nas condições de temperatura e 

umidade do clima tropical, o habitat ideal para sua disseminação 9-11.

Em crianças, as dermatofitoses ocorrem preferencialmente no couro 

cabeludo, e nos adultos, as lesões são mais comumente diagnosticadas em unhas e 

pele glabra 4. A elevada freqüência de práticas desportivas e o uso de calçados 

fechados e de roupas justas atuam como fatores predisponentes, pois provocando 

maior umidade, propiciam o desenvolvimento dos dermatófitos que irão causar 

maceração na pele. Nas crianças, a maior predominância das lesões no couro cabeludo 

decorre da maior a fatores de risco como precários hábitos higiênicos e aglomerações 

em colégios e creches 4,11. Outros autores citam o contato direto das crianças com 

animais domésticos e brincadeiras com areia como importantes fatores predisponentes 

8, 73. Segundo Hay 74, a explicação deste fato está na ausência de ácidos graxos de 

cadeia de longitude média (C8 – C12) na pele das crianças, os quais são capazes de 

inibir o crescimento dos dermatófitos.

Estudo retrospectivo realizado na Venezuela, avaliou 52 pacientes 

menores de 20 anos, correspondendo a 33 (63,5%) mulheres e 19 (36,5%) homens 

portadores de tinha de unhas em ambos os pés. Foram analisadas 143 unhas com 
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tinha, predominando o primeiro pododáctilo em 36,4%. O único dermatófito isolado foi 

T. rubrum, em 63,5% dos casos 12.

Trichophyton schoenleinii é um dermatófito endêmico na África e na 

Europa central, e provavelmente, foi introduzido na América por imigrantes. Foram 

descritos por Zaror 75, 13 casos de tinha fávica por T. schoenleinii na cidade de Puerto 

Mont, Chile. Em algumas regiões do Rio Grande do Sul, foram observados, focos desse 

agente causando o favus endêmico em algumas áreas 76, 77.

A etiologia dessas micoses apresenta grande variabilidade nas diferentes 

regiões do Brasil. As constantes correntes migratórias que ocorrem no país têm sido 

citadas como uma das principais causas da heterogeneidade da etiologia. Estudos de 

incidência de dermatofitoses nas regiões Sul e Sudeste do Brasil têm apontado o T.

rubrum, M. canis e T. mentagrophytes, respectivamente como as três espécies mais 

prevalentes de dermatófitos isolados. Já na Região Nordeste, T. tonsurans vem se 

mostrando bastante adaptado à temperatura e umidade relativamente elevadas dessas 

regiões 78, 79.

Em Fortaleza (CE) foram avaliados 2.297 pacientes com lesões clínicas 

sugestivas de dermatofitoses, das quais 534 (23,2%) mostraram-se positivas para os 

seguintes dermatófitos: T. rubrum (49,6%), T. tonsurans (34,4%), M. canis (7%) e T.

mentagrophytes (6,2%). Ao correlacionar as espécies envolvidas com o sitío anatômico, 

observou-se que T. tonsurans foi o mais freqüentemente isolado nas lesões de couro 

cabeludo (73,9%), e T. rubrum foi o mais envolvido nas lesões do corpo (72,8%) 11.

Na cidade de João Pessoa (PB), foram analisados 145 casos de pacientes 

atendidos no Hospital Universitário Lauro Wanderley no período de abril de 1988 a maio 

de 1990 e agosto de 1993 a dezembro de 1999, com diagnóstico de tinea capitis,
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conforme a idade, sexo, número de casos/ano e doenças associadas. Houve maior 

incidência no sexo feminino e na faixa etária escolar. A média de casos/ano foi de 

14,5%. Verificou-se, ainda, a associação de tinea capitis com dermatite seborreica 80.

2. 6. 2 Fusarium spp.

A apresentação clínica da fusariose é inespecífica, podendo se manifestar 

sob a forma de ceratite, micetoma, comprometimento ungueal, lesão cutânea e quadros 

de fusariose disseminados 34.

Fusarium solani e F. oxysporum provocam, habitualmente, 

comprometimento proximal da unha, associado à dor e inflamação periungueal. A unha 

afetada apresenta cor branco amarelada e, freqüentemente, superfície opaca. A dobra 

proximal da unha e da cutícula assumem coloração amarelada indicando a origem 

proximal da infecção, enquanto a distal pode adquirir coloração amarelada quando há 

progressão da micose. Onicomicose por Fusarium apresenta evolução que varia de 1 

mês a 15 anos, com média de 3 anos 81.

2. 6. 3 Candida spp.

As manifestações clínicas da candidíase dividem-se em: candidíase 

cutâneo-mucosa, sistêmica ou visceral e alérgica. A forma cutâneo-mucosa acomete 

pele, unhas, mucosa orofaríngea e genitais. Quando atingem a pele, causam 

candidíase intertriginosa em regiões inframamárias, axilares, inguino-crurais, pregas 

suprapúbicas, interdigitais palmares e plantares, pois são áreas onde ocorre sudorese 

excessiva. As lesões apresentam-se eritematosas, úmidas, com bordas mal definidas e 

maceradas 24, 36.



26

O comprometimento das unhas caracteriza-se pela ocorrência de 

modificações na própria lâmina ungueal e/ou tumefação inflamatória na região que 

circunda a unha. São quadros mais observados nos dedos das mãos, principalmente 

em pessoas que têm atividades ocupacionais que submetem as mãos à constante 

umidade, porém podem acometer também os dedos dos pés 24, 36.

As onicomicoses por leveduras representam entre 18 a 40% das 

enfermidades ungueais e 30% das dermatomicoses. A maioria dos casos é atribuída às 

leveduras: Candida albicans, C. parapsilosis e C. guilliermondii 82.

Em estudo de 100 casos de lesões ungueais em mãos e pés na cidade de 

Rosario-Argentina, Luque e colaboradores (1997), observaram que 70,8% dos casos 

foram causados por espécies de Cândida, 25% por dermatófitos e 4,2% por fungos 

oportunistas 82.

2. 6. 4 Trichosporon spp.

Espécies do gênero Trichosporon spp. causam a piedra branca que se 

caracteriza pelo aparecimento de pequenos nódulos aderidos ao pêlo. Esses agentes 

também podem causar outras infecções superficiais como: onicomicose, panaríço, 

otomicose e infecções profundas como: pneumonia, endocardite, glomerulonefrite entre 

outras, acometendo principalmente pacientes imunocomprometidos 24, 36, 83.

2. 6. 5 Malassezia spp.

Causa a pitiríase versicolor, que se apresenta como máculas hipo ou hiper 

pigmentadas, escamosas, com bordas delimitadas e assintomáticas. A região cervical, 

ombros e tórax são as áreas mais freqüentemente afetadas. Pode, ocasionalmente, 
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causar fungemia por introdução de cateter tanto em adultos como em neonatos que 

recebem alimentação parenteral rica em lipídios, pois trata-se de uma levedura lipofílica 

58.

2. 6. 6 Hortaea werneckii 

É o agente etiológico da tinha negra, que é uma infecção superficial 

benigna e assintomática que acomete o extrato córneo da pele, apresentando lesões de 

cor preta ou marrom-escura, com mínima descamação e de limites nítidos. Localiza-se 

na região palmar ou nos dedos e mais raramente na planta dos pés, dorso das mãos, 

região cervical, dorsal, genitália masculina e punhos 43.

2. 6. 7 Geotrichum spp. 

Este gênero é relacionado com quadros de infecções oportunistas, 

principalmente em pacientes imunossuprimidos, podendo ocorrer, nesses indivíduos, 

comprometimento pulmonar, digestivo, de pele ou de mucosas. Em alguns pacientes 

observa-se quadro septicêmico, com o comprometimento de vários órgãos 23, 24.
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3 MÉTODOS 

3.1 Modelo do Estudo 

Foi realizado um estudo seccional para avaliação micológica de lesões de 

pele, unhas e pêlos de pacientes encaminhados ao Laboratório de Microbiologia do 

Hospital Giselda Trigueiro, Natal/RN.

3. 2 Casuística

De fevereiro de 2002 a dezembro de 2004 foram recrutados  pacientes 

encaminhados do ambulatório de dermatologia do Hospital Giselda Trigueiro ao 

laboratório de microbiologia do mesmo hospital, com a solicitação de exame micológico. 

Também foi realizada busca ativa dos pacientes atendidos no ambulatório e internados 

em enfermaria, além de pacientes encaminhados ao Hospital Giselda Trigueiro, a partir 

de outros postos de saúde. Esses pacientes foram convidados a participar do estudo e, 

aqueles que concordaram, foram submetidos à entrevista, durante a qual foi preenchida 

ficha clínico-epidemiológica (Apêndice I) e assinado o “Termo de consentimento livre e 

esclarecido” (Apêndice II). 
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3. 2. 1 Critérios de Inclusão 

- Pacientes de ambos os sexos, sem limites de faixa etária;

- Pacientes que apresentavam suspeita clínica de lesão fúngica superficial ou 

cutânea;

- Concordância do paciente ou responsável em participar do estudo, após informação 

detalhada sobre a pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido (Apêndice II).

3. 2. 2 Critérios de Exclusão 

- Pacientes que tenham utilizado medicamentos antifúngicos tópicos ou sistêmicos 

nos 15 dias que antecederam a coleta do material clínico; 

- Pacientes que apresentavam infecção bacteriana, que impossibilitava a coleta do 

material.

3. 3 Coleta das Amostras, Exame Direto e Semeadura 

A coleta do material clínico consistiu na obtenção de escamas de pele e 

de unhas e fragmentos de pêlos, tendo sido realizada após desinfecção da área com 

álcool 70%. As lesões de pele, couro cabeludo e unhas foram raspadas com espátula 

de Lecron esterilizada (figura 4) e os pêlos foram cortados com o auxílio de tesoura 

esterilizada 84.
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Figura 4 – Espátula de Lecron 

O exame direto foi realizado imediatamente, entre lâmina e lamínula, 

através da visualização do material clínico corado com solução hidróxido de potássio a 

20% (KOH 20%) adicionado de tinta Parker 51 azul permanente® (na proporção de 2:1). 

As lâminas foram visualizadas em microscópio óptico nos aumentos de 100X e 400X. O 

material biológico coletado de lesões de tonalidade escura, era clareado com KOH 20% 

sem a adição de tinta 85.

O cultivo das escamas de pele e de couro cabeludo foi realizado em dois 

tubos, contendo ágar Mycosel (tubo 1) e ágar lactrimel (tubo 2). As escamas ungueais 

foram semeadas em tubo contendo ágar Sabouraud (tubo 3), além dos dois meios de 

cultura citados anteriormente (figura 5). Após a semeadura, o material foi incubado a 

30ºC, pelo período de até 21 dias 85.
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Figura 5 – Ágar Sabouraud, lactrimel e mycosel

3. 4 Identificação dos Fungos Filamentosos e Leveduras 

3. 4. 1 Macromorfologia 

Após o período de 21 dias, as amostras que apresentaram exame 

microscópico direto negativo  e não exibiram crescimento em nenhum dos dois tubos de 

cultura, foram consideradas negativas. Pacientes que apresentaram apenas exame 

microscópico direto positivo, tiveram sua cultura repetida. Quando a cultura foi positiva 

em pelo menos um dos tubos, avaliou-se os aspectos da colônia (levedura ou fungo 

filamentoso), aspecto do anverso e reverso do tubo e  a difusão de pigmento no ágar. 

Nos casos em que houve crescimento de Fusarium spp., foi realizada nova coleta e o 

resultado só foi considerado positivo após a confirmação do segundo material coletado. 
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3. 4. 2 Micromorfologia 

Todos os cultivos positivos foram submetidos ao estudo micromorfológico 

em meios especiais. 

O estudo micromorfológico das leveduras foi realizado em meio de ágar 

arroz com Tween-80. Todas as leveduras foram semeadas, com o auxílio de agulha de 

níquel-cromo, em três estrias paralelas sobre lâmina contendo ágar arroz com Tween-

80, montada em câmara úmida esterilizada, em placa de Petri (90 X 15mm). As estrias 

feitas sobre o ágar foram cobertas com lamínula esterilizada e o conjunto foi incubado a 

25 – 28 ºC, durante 48 a 96 horas (figura 6). As leituras, no microscópio óptico foram 

realizadas diariamente, com objetivas de 10X e 40X 24.

   Figura 6 – Microcultivo de levedura 

O estudo micromorfológico dos fungos filamentosos foi realizado através 

da técnica do microcultivo em lâmina, montada mediante o corte, com bisturi, de blocos 

de 5 mm x 5mm de ágar batata, provenientes de uma película de aproximadamente 0,4 

mm de profundidade em placas de Petri. Estes blocos foram transferidos para lâminas 

de microscopia estéreis. O bloco de ágar foi então inoculado nos quatro lados com um 
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pequeno fragmento da colônia do fungo filamentoso a ser estudado, coberto com uma 

lamínula estéril e incubado em câmara úmida estéril por um período de 

aproximadamente 15-20 dias, à temperatura ambiente (figura 7). Quando houve 

crescimento adequado, a lamínula, com o micélio aderido, foi removida do bloco de 

ágar e montada sobre uma lâmina contendo o corante lactofenol azul-algodão e 

examinada ao microscópio óptico em objetivas de 10X e 40X 24.

    Figura 7 – Microcultivo de fungo filamentoso 

3. 4. 3 Prova da urease 

Todos os cultivos positivos para fungos pertencentes ao gênero 

Trichophyton foram semeados na superfície do meio de uréia de Christensen, 

incubados à temperatura de 25 - 28 C durante 96 horas e observados quanto a viragem 

do indicador. O teste foi considerado negativo quando permaneceu a tonalidade 

amarela no meio, e positivo, quando houve mudança da coloração para o rosa intenso 

24.
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3. 4. 4 Interpretação das provas de identificação 

A identificação de Malassezia spp. foi realizada com base na observação 

do exame microscópico direto onde foram visualizadas, sobre as escamas, filamentos 

curtos de parede grossa, com um ou dois septos, podendo ser ligeiramente curvos e 

irregulares, associados a leveduras esféricas ou ovais isoladas ou agrupadas em 

cachos 28.

Figura 8 – Exame direto de Malassezia spp.

                                    corado com KOH tinta 

Diante do crescimento de leveduras em cultura, era realizado microcultivo, 

o qual definia o diagnóstico de C. albicans e C. não albicans, baseado na presença de 

clamidoconídios. As espécies de Trichosporon roduziam artroconídios, blastoconídios e 

hifas, enquanto Geotrichum spp. produziam apenas hifas e artroconídios 28.

  O diagnóstico de Fusarium spp. foi baseado na observação de colônias 

com textura algodonosa e coloração branca. A micromorfologia dessas colônias exibe 

fiálides perpendiculares aos filamentos fúngicos, solitárias (monofiálides) ou ramificadas 
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(polifiálides), macrofialoconídios e/ou microfialoconídios em forma de meia lua ou canoa 

sobre as mesmas (figura 9) 24, 28.

Figura 9 – Microcultivo de Fusarium solani 

Os dermatófitos foram diagnosticados com embasamento na macro e 

micromorfologia.

Após a realização das provas de identificação, os resultados foram 

analisados à luz das chaves de identificação de de Hoog & Guarro 28.
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3. 5 Elenco de variáveis 

QUADRO 1 – VARIÁVEIS DEPENDENTES ANALISADAS NO ESTUDO E SUAS
RESPECTIVAS CATEGORIAS, NATAL, RN – 2005 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO CATEGORIA

Resultado do 

cultivo

Crescimento de fungos considerados 

causadores da infecção 
               Positivo 

Negativo

Tipos de agentes 
Resultados da identificação da 

cultura

Dermatófitos

Leveduras
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QUADRO 2 – VARIÁVEIS INDEPENDENTES ANALISADAS NO ESTUDO E SUAS 
RESPECTIVAS CATEGORIAS, NATAL, RN – 2005 

VARIÁVEIS DESCRIÇÃO CATEGORIAS*

Sexo

Elemento que define as 

características anatômicas 

distintas para homens e 

mulheres

Feminino

Masculino

Idade

Compreende o número em anos

completos do indivíduo de 

acordo com a data de

nascimento registrada em 

documento

0 a 20 anos 

21 a 40 anos 

> 40 anos 

Tempo da 

lesão

Compreende o tempo em que o 

paciente relatava o surgimento 

da lesão 

 a 1 ano 

>1 a 5 anos 

> 5 anos

Sítio de 

coleta
Sítio onde foi realizada a coleta 

Pele (face e tronco, membros superiores, região 

inguino-crural, membros inferiores) 

Pêlos (couro cabeludo e cabelo) 

Unhas (mãos e pés) 

Local da 

lesão
Localização anatômica da lesão 

Couro cabeludo e cabelo 

Face e tronco (tórax, abdome, pescoço, axila e 

região inframamária) 

Membros superiores (braço, antebraço, mão: 

interdigital, palmar, dorsal) 

Região inguino-crural (glúteos, inguinal, perianal, 

genitais)

Membros inferiores (perna, coxa, pé: plantar, 

interdigital, dorsal) 

Unhas das mãos 

Unhas dos pés 

* As variáveis idade e tempo da lesão foram categorizadas com base na distribuição estatística.
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3. 6 Análise estatística dos dados 

Os dados foram apresentados de maneira descritiva através de números 

absolutos e proporções. Para a determinação da associação entre as variáveis 

independentes e os desfechos finais (presença ou não de agentes e tipo do agente), foi 

realizado o teste de associação qui-quadrado com correção de Yates, e o teste exato 

de Fisher (quando as células com eventos esperados <5). Para a verificação da 

associação entre as características individuais (sexo e idade) e os desfechos, foi 

sorteado aleatoriamente apenas os resultados referentes a uma lesão, na medida em 

que alguns pacientes possuíam mais que uma lesão. Em todas as análises foi 

considerado o nível de significância de 5%. 

Programas de computador (softwares)

Foram utilizados os seguintes softwares:

Excel: digitação do banco de dados; 

SPSS para Windows versão 10.0 para o teste do qui-quadrado. 

3. 7 Considerações éticas 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFRN para devida análise recebendo parecer favorável à sua execução de acordo com 

o processo nº 111/03 (Anexo I), sendo considerado sem nenhum risco para os 

pacientes que dele participaram e estando de acordo com a Resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde, a qual normatiza a ética na pesquisa em seres humanos.
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4 RESULTADOS 

4. 1 Caracterização da amostra estudada 

A casuística foi constituída por 526 pacientes, sendo 307 do sexo feminino 

e 219 do sexo masculino. A idade era compreendida entre 1 a 89 anos com média de 

37,6 e mediana de 38, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão descritos 

anteriormente. Foram avaliadas 817 lesões suspeitas dos 526 pacientes. Entre elas, 

325 (39,8%) foram positivas.

Na tabela 1, onde estão descritas as características demográficas da 

amostra estudada, observou-se que o sexo feminino representou 58,4% da casuística, 

e o masculino, 41,6%. Em relação à idade, a faixa etária de 0 – 20 anos contribuiu com 

o menor percentual de casos (19,9%), seguida pela faixa de 21 – 40 anos (37,0%) e o 

maior número de casos ocorreu em pacientes com mais de 40 anos de idade (43,1%). 

TABELA 1 – CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS DA AMOSTRA, NATAL, RN – 2005

VARIÁVEL CATEGORIA N %

Sexo
Masculino

Feminino

219

307

41,6

58,4

Idade

0-20 anos 

21-40 anos 

> 40 anos 

104

193

225

19,9

37,0

43,1
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De acordo com a tabela 2, onde estão expostas as características do 

tempo de lesão, sítio de coleta e local da lesão das amostras estudadas, foram 

observadas que com relação ao tempo de lesão, 59,6% dos pacientes encaminhados 

para a coleta relataram que a lesão estava presente há menos de 1 ano. Em 25,6% dos 

casos as lesões tinham idade de 1 a 5 anos e em 14,8%, mais de 5 anos. A pele foi o 

sítio de coleta mais prevalente (61,0%), seguido por unhas (34,0%) e pêlos (5,0%). 

Quanto ao local da lesão, os membros inferiores foram o local mais freqüente (24,8%), 

seguido por unhas dos pés (17,2%) e unhas das mãos (16,4%). O local da lesão onde 

ocorreu menor número de coletas foi couro cabeludo e cabelo (5,1%) e região inguino-

crural (8,0%). 
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TABELA 2 – CARACTERÍSTICAS DO TEMPO DE LESÃO, SÍTIO DE COLETA E LOCAL
DA LESÃO, NATAL, RN – 2005 

VARIÁVEL CATEGORIA N %

Tempo de lesão 

 a 1 ano 

> 1 a 5 anos 

> 5 anos 

416

179

103

            59,6 

25,6

14,8

Sítio de coleta 

Pele

Pêlos

Unhas

498

41

278

61,0

5,0

34,0

Local da lesão 

Couro cabeludo e cabelo 

Face e tronco 

Membros superiores 

Região inguino-crural 

Membros inferiores 

Unhas das mãos 

Unhas dos pés 

41

131

99

65

201

133

139

5,1

16,2

12,2

8,0

24,8

16,4

17,2
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O número e o percentual do resultado final do exame, segundo as 

variáveis independentes foram expostas na tabela 3. Os resultados positivos e 

negativos em relação ao sexo e à idade, não geraram diferenças estatisticamente 

significativas (p = 0,187 e p = 0,745 respectivamente). 

Ao relacionar os resultados positivos e negativos com o tempo de lesão, 

não houve diferença estatisticamente significativa, porém, houve tendência para maior 

número de resultados negativos no período  a 1 ano (p = 0,06). 

No que se refere ao sítio de coleta, pele e unhas geraram resultados 

negativos em 66,1% e 53,6% dos casos, respectivamente, enquanto lesões de pêlos 

produziram resultados positivos em 65,8% das ocasiões (p < 0,001). 

No que diz respeito ao local da lesão, couro cabeludo e cabelos, unhas 

das mãos, e região inguino-crural, produziram resultados positivos em, 

respectivamente, 65,9, 56,2 e 50,8% dos casos. Por outro lado, resultados negativos 

foram mais freqüentes em membros inferiores, 78,6%, membros superiores, 66,7%, 

unhas dos pés, 63,1% e face e tronco, 54,2% (p<0,001). Esta distribuição pode ser 

melhor observada na figura 10.



43

TABELA 3 – DISTRIBUIÇÃO NO NÚMERO E PERCENTUAL DO RESULTADO FINAL 
SEGUNDO AS VARIÁVEIS INDEPENDENTES, NATAL, RN – 2005

Resultado final 

Positivo Negativo TotalVariável Categoria

N % N % N % *p

Sexo

Feminino

Masculino

117        38,1 

 96         43,8 

190        61,9 

123        56,2 

307        58,4 

219        41,6 = 0,187 

Idade

0-20 anos 

21-40 anos 

> 40 anos 

  45        43,3 

  75        38,9 

  93        41,3 

  59        56,7 

118        61,1 

132        58,7 

104        19,9 

193        37,0 

225        43,1 
=0,745

Tempo de 

lesão

 a 1 ano 

> 1 a 5 anos 

> 5 anos 

153        36,8

  82        45,8 

  47        45,6 

263        63,2 

  97        54,2

  56        54,4 

416        59,6 

179        25,6

103        14,8 

= 0,060 

Sítio de 

coleta

Pele

Pêlos

Unhas

169        33,9 

  27        65,8 

129        46,4 

329        66,1 

  14        34,2 

149        53,6 

498        61,0 

  41          5,0 

278        34,0 

< 0,001 

Local da 

lesão

C. cabeludo e cabelo 

Face e tronco 

Membros superiores 

Região inguino-crural 

Membros inferiores 

Unhas das mãos 

Unhas dos pés 

  27        65,9 

  60        45,8 

  33        33,3 

  33        50,8 

  43        21,4 

  77        56,2 

  52        36,9 

  14        34,1

  71        54,2

  66        66,7 

  32        49,2 

158        78,6

  60        43,8 

  89        63,1

  41           5,1 

131         16,1 

  99         12,2 

  65           8,0 

201         24,7 

137         16,8 

141         17,1 

< 0,001 

*Valor descritivo do teste Qui-quadrado 
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Figura 10: Distribuição do percentual da positividade

                               da cultura segundo o local das lesões.
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Foi encontrada uma grande variedade de agentes nos sítios de coletas. A 

figura 11 ilustra a classificação dos agentes fúngicos onde se observam leveduras 

(55,9%), dermatófitos (41,6%) e Fusarium spp. (2,5%) nas lesões positivas das 

amostras coletadas. 
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Figura 11: Distribuição do percentual dos agentes

                                    identificados em lesões positivas.
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A distribuição da freqüência dos dermatófitos isolados nas lesões positivas 

encontra-se na figura 12. Em 67,9% das lesões positivas para os dermatófitos, T.

rubrum foi o agente isolado, seguido por T. tonsurans em 12,7% dos casos. O 

dermatófito isolado com menor freqüência foi M. gypseum (1,5%). 
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Figura 12: Distribuição da freqüência, em percentual,

      dos dermatófitos isolados nas lesões micóticas.

No que se refere às leveduras observadas, a figura 13 ilustra sua 

distribuição nas lesões positivas. Espécies de Candida não albicans foram identificadas 

em 43,3% das lesões, seguida de Malassezia spp., 26,7%; C. albicans, 15%; 
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Trichosporon spp., 13,3%; Geotrichum spp., 1,1% e H. werneckii em apenas um caso 

(0,6%).
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Figura 13: Distribuição do percentual dos tipos de 

                                             leveduras identificadas nas lesões positivas. 

A figura 14 relaciona a distribuição dos agentes de dermatomicoses de 

acordo com o resultados das culturas. O agente mais observado foi T. rubrum (28,3%), 

seguido por Candida não albicans (24,2%), Malassezia spp. (14,9%), C. albicans 

(8,4%), Trichosporon spp. (7,4%), T. tonsurans (5,3%), M. canis (3,7%), T.

mentagrophytes e Fusarium spp. (2,5%), Epidermophyton spp. (1,2%), Geotrichum spp. 

e M. gypseum (0,6%) e o menos isolado foi Hortaea werneckii (0,3%).
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Figura 14 – Distribuição do percentual dos agentes 

             das dermatomicoses de acordo com o resultado

                                                  das culturas. 

A distribuição do número e percentual dos agentes fúngicos de acordo 

com o local das lesões é analisada na tabela 4. No couro cabeludo e cabelo, o agente 

mais isolado foi T. rubrum (44,5%), seguido por T. tonsurans (25,9%) e M. canis

(22,2%). Na face e tronco, o agente mais encontrado foi Malassezia spp. (60,0%) e T.

rubrum (28,3%); nos membros superiores, T. rubrum (30,3%) e Malassezia spp. 

(27,1%); na região inguino-crural, T. rubrum (66,7%) e T. tonsurans (12,2%); nos 
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membros inferiores T. rubrum (48,9%) e C.  não albicans  (18,6%); em unhas das mãos, 

C. não  albicans (62,2%) e C. albicans (25,8%) e nas unhas dos pés, C. não albicans

(40%), Trichosporon spp. (20,0%) e T. rubrum (14,0%).

TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO E PERCENTUAL DE AGENTES FÚNGICOS DE
ACORDO COM O LOCAL DAS LESÕES, NATAL, RN - 2005

Local das lesões

CCC FT MS IC MI UM UPAgentes

N % N % N % N % N % N % N %

T. rubrum 12   44,5 17   28,3 10   30,3 22   66,7 21  48,9 01     1,3 07   14,0

T. tonsurans 07   25,9 01     1,7 02     6,1 04   12,2 01    2,3 02     4,0

T. mentagrophytes 02     3,3 01     3,0 03     9,1 01    2,3 01     2,0

M. canis 06   22,2 03     5,0 02     6,1 01     3,0

M. gypseum 01     3,7 01    2,3 

Epidermophyton spp. 01     1,7 01     3,0 02    4,7 

Fusarium spp. 01    2,3 01     1,3 06   12,0

Malassezia spp. 36   60,0 09   27,1 01     3,0 01    2,3 

C.  não albicans 03     9,1 01     3,0 08  18,6 46   62,2 20   40,0

C. albicans 03     9,1 01    2,3 19  25,8 04     8,0

Trichosporon spp. 01     3,7 01     3,0 01     3,0 05  11,7 06     8,1 10   20,0

Geotrichum spp. 01    2,3 01     1,3 

Hortaea wernerckii 01     3,0

CCC – Couro cabeludo e cabelo; FT – Face e tronco; MS – Membros superiores; IC – Região inguino-

crural; MI – Membros inferiores; UM – Unhas das mãos; UP – Unhas dos pés; N – Número. 
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Em 129 casos, sendo 67,5% no sexo feminino, ocorreram onicomicose 

em, unhas dos pés e das mãos. 

A tabela 5 ilustra a distribuição dos agentes em relação ao sexo. Observa-

se que as leveduras foram mais freqüentes em ambos os sexos. Já os dermatófitos 

apresentaram maior maior freqüência nos homens (21,4%), que nas mulheres (3,5%). 

Em 8% das onicomicoses diagnosticadas em pacientes do sexo feminino, o agente 

isolado foi Fusarium spp. 

TABELA 5 – DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES IDENTIFICADOS EM LESÕES UNGUEAIS, EM 
RELAÇÃO AO SEXO, NATAL, RN - 2005

FEMININO MASCULINOAGENTES

Nº % Nº %

Levedura 77                  88,5 33                    78,6 

Dermatófito 03                    3,5 09                    21,4 

Fusarium spp. 07                    8,0      __                      __

Total 87                   100 42                    100 

Considerando a distribuição das leveduras, na tabela 6 observa-se que no 

sexo feminino, espécies de Candida não albicans foram identificadas em 66,2% dos 

casos, C. albicans em 24,7% e Trichosporon spp. em 9,1%. No sexo masculino, foram 

identificadas C. não albicans em 48,5%, Trichosporon spp. em 33,3%, C. albicans em

15,1% e Geotrichum spp. em 3,1%. 
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TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DAS LEVEDURAS ISOLADAS DE LESÕES UNGUEAIS 
RELAÇÃO AO SEXO, NATAL, RN - 2005

FEMININO MASCULINOLEVEDURA

Nº % Nº %

C. não albicans        51                  66,2 16                   48,5 

Candida albicans 19                  24,7 05                   15,1 

Trichosporon spp. 07                   9,1 11                   33,3 

Geotrichum spp.       __                    __  01                     3,1 

Total 77                    100 33                   100 

Em relação à idade, observou-se que as leveduras acometeram a faixa 

etária entre 0 e 1 ano em 2,7% dos casos, entre 1 e 5 anos em 32,7%, e acima de 40 

anos em 64,6%. 
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A tabela 7 exibe a distribuição do número e do percentual de agentes 

segundo as variáveis independentes. Os dermatófitos foram mais freqüentes no sexo 

masculino (59,2%) e as leveduras no feminino (61,7%) (p = 0,004). 

Os dermatófitos, com relação à idade, foram mais isolados na faixa etária 

de 0 a 20 anos (44,7%) e as leveduras,  nos pacientes com idade acima de 40 anos 

(56,4%) (p < 0,001). 

Analisando o isolamento de dermatófitos e leveduras em relação ao tempo 

de lesão, observou-se que ambos foram mais encontrados nas lesões com idade entre 

0 e 1 ano, em 64,7% e 48,1% dos casos, respectivamente. A freqüência  de isolamento 

diminuiu tanto para os dermatófitos quanto para as leveduras, em função do aumento 

do tempo, observando-se que 10,1% dos dermatófitos e 19,9% das leveduras foram 

encontrados nas lesões com a idade acima de 5 anos (p = 0,014). 

  Considerando a identificação de dermatófitos em relação ao sítio de 

coleta, a maior freqüência foi observada em pele (72,3%), enquanto que as leveduras 

apresentaram predominância em unhas (61,1%) (p < 0,001). 

No que se refere ao isolamento de dermatófitos em relação ao local da 

lesão, observou-se que eles foram mais freqüentes na região inguino-crural em 22,6% 

dos casos, e nos membros inferiores e couro cabeludo e cabelo em 19,5%. Já as 

leveduras predominaram nas unhas das mãos em 41,8% dos casos, face e tronco em 

19,6% e unhas dos pés em 18,5% (p < 0,001). 
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TABELA 7 – DISTRIBUIÇÃO DO NÚMERO E PERCENTUAL DE AGENTES SEGUNDO AS
VARIÁVEIS INDEPENDENTES, NATAL, RN – 2005 

Resultado final 

*Dermatófito **Levedura TotalVariável Categoria

N % N % N % ***p

Sexo

Feminino

Masculino

31        40,8 

45        59,2 

82      61,7 

51      38,3 

113      54,1 

96     45,9 = 0,004 

Idade

0-20 anos 

21-40 anos 

> 40 anos 

34        44,7 

28        36,8 

14        18,4 

11           8,3 

47         35,3 

75         56,4 

45      21,5 

75      35,9 

89      42,6 

< 0,001 

Tempo de 

lesão

 a 1 ano 

> 1 a 5 anos 

> 5 anos 

77        64,7 

30        25,2 

12        10,1 

75         48,1 

50         32,1 

31         19,9 

152      55,3 

80          7,6 

43        38,9 

= 0,014 

Sítio de 

coleta

Pele

Pêlos

Unhas

99         72,3 

26         19,0 

12           8,7 

69        38,3 

1          0,6 

110       61,1 

168      53,0 

27        8,5 

122      38,5 

< 0,001 

Local da 

lesão

C. cabeludo e cabelo 

Face e tronco 

Membros superiores 

Região inguino-crural 

Membros inferiores 

Unhas das mãos 

Unhas dos pés 

26         19,5 

24         18,0 

16         12,0 

30         22,6 

26         19,5 

1            0,8 

10           7,5 

1           0,6 

36         19,6 

17           9,2 

3           1,6 

16           8,7 

77         41,8 

34         18,5 

27          8,5 

60        19,0 

33        10,4 

33        10,4 

42        13,2 

78        24,6 

44        13,9 

< 0,001 

*M. gypseum, M. canis, T. tonsurans, T. mentagrophytes, T. rubrum, Epidermophyton spp.**Candida spp.,

Candida albicans, Malassezia spp., Trichosporon spp., Geotrichum spp., Hortaea werneckii. 

*** Valor descritivo do teste Qui-quadrado. 
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5 DISCUSSÃO 

O presente estudo fundamentou-se na avaliação da epidemiologia das 

dermatomicoses na região de Natal. Foram avaliados sexo, idade, tempo de lesão, sítio 

de coleta e local da lesão, comparando com os agentes encontrados  e com a 

possibilidade desses fatores gerarem resultados positivos ou negativos.

Do estudo seccional de 526 pacientes, foi observada  predominância do 

sexo feminino em 58,4% dos casos. É possível que as mulheres procurem mais 

assistência médica que os homens por vaidade ou por serem mais cuidadosas com a 

saúde. Os resultados desse estudo apontam para uma população predominantemente 

adulta pois, 80,1% dos pacientes analisados estavam incluídos na faixa etária a partir 

dos 21 anos. Isto se deve, provavelmente, ao fato que a maior parte dos pacientes 

encaminhados eram provenientes do ambulatório de dermatologia do Hospital Giselda 

Trigueiro, onde são atendidos predominantemente adultos. 

O sítio de coleta “pele” foi o mais encaminhado para pesquisa de fungos. 

Lesões de pele têm diagnóstico diferencial mais amplo e causam mais prurido e maior 

incômodo estético. Membros inferiores foi o local da lesão onde ocorreu maior número 

de coletas seguido por unhas dos pés e das mãos. O tempo de lesão mais relatado 

pelos pacientes foi  a 1 ano, fato atribuído provavelmente ao maior incômodo causado 

na fase inicial, levando o paciente à procura  de ajuda especializada. 

No nosso estudo observou-se que do total de 817 lesões suspeitas, 39,8% 

foram positivas para fungos. Verificou-se em dois estudos, um realizado em São Paulo, 
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Brasil, e outro na ilha de Malta, no mar Mediterrâneo, onde a positividade das lesões foi 

de  62,3% e 32%, respectivamente 47, 86. A discrepância dos resultados de deveu, 

provavelmente, às diferenças geoclimáticas e sociais das populações avaliadas.

Verificou-se que o sítio de coleta “pele” teve maior possibilidade de gerar 

resultados negativos. Não se encontram dados na literatura disponível que façam uma 

análise sob esse aspecto, porém é possível que isto ocorra em função de um 

diagnóstico diferencial mais amplo neste sítio, ou seja, lesões com aspecto de infecção 

fúngica podem ter outras causas tais como: dermatite de contato, líquen, psoríase, 

vitiligo, entre outras 4, 8-11. Já em pêlos, onde o maior número de lesões apresentaram 

exame micológico positivo, o diagnóstico diferencial é menos amplo e as lesões são 

mais características. As unhas geraram resultados positivos em 46,4% dos casos, 

concordando com Gupta e colaboradores (2001), que relatam no seu estudo que 

apenas 40% das unhas com aparência anormal tinham evidência micológica de 

onicomicose 87.

Quando se analisou o local da lesão, verificou-se que membros superiores 

e inferiores geraram mais resultados negativos; em contrapartida, couro cabeludo e 

cabelo resultaram em maior número de resultados positivos, corroborando com a 

análise do sítio de coleta. O exame micológico de unhas dos pés foi negativo em 63,1% 

dos casos, podendo-se atribuir a lesão a outras causas como: onicobacteriose, 

psoríase, líquen plano, distrofias ungueais traumáticas ou circulatórias, dermatite de 

contato 12, 20, entre outros fatores tais como a inexperiência do observador. Nas unhas 

das mãos, em apenas 43,8% dos casos, o exame micológico das lesões foi negativo.

Em relação aos dermatófitos isolados neste estudo, T. rubrum foi 

encontrado na maioria dos casos, seguido por T. tonsurans, M. canis, T.
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mentagrophytes, Epidermophyton spp. e M. gypseum. Esses resultados concordam 

com estudo realizado na cidade de Fortaleza, CE, no qual T. rubrum, T. tonsurans e M.

canis foram, nesta seqüência, os mais isolados. Já em estudo epidemiológico realizado 

na cidade de São Paulo, T. rubrum também foi o dermatófito mais isolado, porém, o 

segundo e o terceiro lugar foram atribuídos a M. canis e T. tonsurans, respectivamente 

12, 79. De fato, T. tonsurans vem se mostrando bastante adaptado à temperatura e 

umidade elevadas das regiões Norte e Nordeste do Brasil, o que não acontece nos 

estados do Sul e Sudeste, onde o clima é mais seco e a umidade relativa do ar tem 

níveis baixos 78. É importante considerar que, no nosso estudo, foi pequeno o número 

de pacientes com idade inferior a 20 anos, fato que pode explicar o reduzido isolamento 

de M. canis. Em Jaén, Espanha, o agente mais isolado foi M. canis, seguido de T.

mentagrophytes, Epidermophyton floccosum, T. rubrum, T. violaceum  e M. gypseum 27.

Como se pode observar, esta distribuição ecológica dos dermatófitos é também 

bastante influenciada pelas condições geoclimáticas e sociais 11,  24.

Foram diagnosticados 7 casos de onicomicose e 1 caso de intertrigo 

interdigital causados por Fusarium spp. Esses 8 eram do sexo feminino e tinham idade 

que variava entre 31 a 66 anos. Araújo e colaboradores (2002), relatam que as 

mulheres apresentam maior risco de onicomicose por esse fungo, comparado aos 

homens 88. O período de evolução das lesões relatadas no presente estudo variou de 8 

meses a 10 anos. Segundo Tosti e colaboradores (2000), a evolução da onicomicose 

por Fusarium varia de 1 mês a 15 anos, com média de 3 anos 81.

Com relação as onicomicoses causadas por levedura, Candida não 

albicans foi mais encontrada, principalmente em mulheres, (66,2% dos casos). Em um 

estudo realizado na cidade de Rosário – Argentina, foram analisados 100 casos de 
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lesões ungueais. Em 48% destes, a cultura foi positiva. Espécies de Candida foram

isoladas em 70,8% dos casos, e, nas mulheres C. não albicans foi isolada em 52,7% 

dos casos de onicomicose 82.

As leveduras do gênero Malassezia spp. são consideradas como parte da 

microbiota normal da pele humana, causando, sob algumas condições predisponentes, 

a pitiríase versicolor, que é mais freqüente nas regiões em que a umidade e o calor são 

elevados 42, 89, 90. Neste estudo, encontrou-se Malassezia spp. em 60% das lesões de 

face e tronco e como segundo agente em lesões de membros superiores em 27,1% dos 

casos. Estes resultados concordam com Arenas e colaboradores, que relatam que a 

maior parte das lesões de pitiríase versicolor ocorreram em tronco e braço 57. A maioria 

das espécies de Malassezia  spp. requerem ácidos graxos de cadeia média e longa 

como fonte de carbono, sendo por este motivo chamadas de leveduras lipofílicas 42.

Possivelmente este é o principal fator predisponente para a ocorrência de lesões nessa 

região anatômica, onde há maior temperatura, umidade e concentração de tecido 

gorduroso.

Das lesões em que foi identificado Trichosporon spp., uma delas foi um 

caso de piedra branca em paciente do sexo feminino, com 2 anos de idade, e com 

história de concreções pequenas e brancas aderidas aos pêlos do couro cabeludo há 4 

meses. Foi comunicado um caso de piedra branca em Valdivia, Chile 83. Tratava-se de 

um paciente do sexo masculino, 18 anos de idade que relatava contato com 

estrangeiros e uso de gorro de lã. Clinicamente apresentava nódulos branco-

amarelados nos pêlos do couro cabeludo. O exame micológico confirmou a presença 

de fungos do gênero Trichosporon 83.
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Trichosporon spp. também foi isolado de lesões em pele e de 

onicomicose. Wanzke-del-Angel e colaboradores (1997), verificaram, em um estudo 

prospectivo realizado em 106 pacientes diabéticos, o isolamento de Candida spp. em 

20% e de Trichosporon spp. em 8% dos casos de pacientes descompensados 56.

Houve dois casos de lesões causadas por Geotrichum spp., sendo um 

paciente com lesão interdigital no pé e um caso de onicomicose em unha da mão. 

Todavia, embora haja casos pontuais na literatura, há que se considerar a possibilidade 

do fungo isolado ser parte da biota normal da pele ou até mesmo ter ocorrido 

contaminação da cultura, dada a raridade do Geotrichum. Estudo realizado por Arenas 

(2002), onde é feita uma revisão da literatura a respeito das dermatomicoses nos 

últimos 10 anos no México, foi relatada a  presença de Geotrichum spp. como causa de 

tinha pedis e onicomicose 48.

Foi isolada Hortaea werneckii de um caso de tinha negra palmar direita, 

em paciente do sexo feminino, com 10 anos de idade, que relatava surgimento de lesão 

assintomática há um ano. Em estudo realizado em São Paulo, foram relatados dois 

casos em pacientes de quatro e nove anos de idade, do sexo feminino e com lesões na 

palma da mão direita e no segundo dedo da mão esquerda, respectivamente 91.

Segundo Mattêde e colaboradores (1986), Hortaea werneckii foi isolada nas areias de 

praias oceânicas, porém, considerando-se a baixa incidência desta infecção, em 

contraposição à elevada quantidade de pessoas que freqüentam praias na nossa 

região, este não deve ser o principal fator de contágio. É possível que o desequilíbrio da

imunidade local e/ou alguma solução de continuidade na pele permitam a infecção pela 

Hortaea werneckii 92.
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Considerando a distribuição dos dermatófitos em relação ao local das 

lesões, T. rubrum foi à espécie mais isolada em todos os locais. Os mesmos achados 

foram observados em Goiânia, GO, com exceção de couro cabeludo, onde M. canis foi 

o mais isolado 26. O segundo dermatófito mais isolado em couro cabeludo e cabelo, 

membros superiores, inguino-crural e unhas dos pés foi T. tonsurans. Estudos 

realizados nos estados de Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul e Espírito Santo, no 

Brasil, bem como no continente Europeu, mostram que M. canis é o agente mais 

isolado em couro cabeludo e cabelo 4, 11, 26, 27, 79. No presente estudo, esse agente ficou 

em terceiro lugar na classificação de isolamento, talvez por não se adaptar bem às 

nossas condições climáticas ou em função da faixa etária da população estudada.

Em unhas dos pés, os dermatófitos isolados foram T. rubrum, T. tonsurans

e T. mentagrophytes, já em unhas das mãos, o único dermatófito isolado foi T. rubrum.

Em estudo realizado com 2.920 pacientes com suspeita de onicomicose em 

consultórios dermatológicos na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, em 39,9% dos casos 

houve confirmação laboratorial de onicomicose. Os dermatófitos mais comumente 

identificados foram T. rubrum e T. mentagrophytes 88.

As leveduras acometeram com maior freqüência o sexo feminino (61,7%) 

e os dermatófitos, o masculino (59,2%). Acredita-se que o sexo feminino apresentou 

maior prevalência de leveduras devido à grande freqüência de onicomicose causada 

por levedura (88,5% dos casos). Existe grande variação na literatura em relação à 

etiologia da onicomicose, sendo os dermatófitos e Candida spp. os principais agentes 

93-95. Luque e colaboradores (1997), observaram, em estudo micológico de lesões 

ungueais, que 75% das onicomicoses ocorreram em mulheres 82. Araújo e 

colaboradores (2002) acreditam que as mulheres têm maior probabilidade de adquirir 
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onicomicose que os homens tanto em mãos, quanto nos pés, devido à maior freqüência 

de trauma por atividades manuais e pelo uso de calçados de salto alto, o que facilita a 

agressão 88. Os dermatófitos foram mais isolados no sexo masculino em comparação 

com o feminino, o que demonstra estar de acordo com vários autores que encontraram 

maior prevalência de dermatofitoses nos homens 4,  26, 27, 48.

Muitos dados na literatura relatam que os dermatófitos se destacam nas 

primeiras décadas de vida, fato também observado neste estudo, em que o 

acometimento da maior parte dos casos ocorreu em pacientes até os 20 anos de idade. 

Isso provavelmente se deve ao elevado número de casos de tinea corporis e tinea 

capitis  encontrados nessa faixa etária 11, 27. Por outro lado, as leveduras acometeram 

mais a faixa etária a partir dos 40 anos. Acredita-se que isso tenha ocorrido devido ao 

fato de as unhas terem sido mais acometidas por leveduras. De acordo com vários 

estudos, aproximadamente uma em cada cinco pessoas de 40-60 anos de idade 

apresenta onicomicose 96-98. Observou-se que 64,6% das lesões ungueais acometeram 

a faixa etária acima de 40 anos. A alta taxa de acometimento nessa população decorre 

da reduzida taxa de crescimento da unha e do aumento da freqüência de trauma em 

relação ao grupo mais jovem, elevando a freqüência de doença no leito ungueal e  de 

invasão da lâmina ungueal 87-88.

Observou-se, ainda, que a maioria dos pacientes positivos tanto para 

dermatófitos quanto para leveduras relatavam a existência da lesão há no máximo um 

ano. Acredita-se que a lesão quando recente provoca maior incômodo levando à 

procura por tratamento especializado. No sítio de coleta “pele” identificou-se com maior 

freqüência, dermatófitos do que leveduras. Estudo sobre dermatofitoses na cidade de 

São Paulo, no período de 1992 a 2002, aponta que a maior parte dos casos foi 
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caracterizado como tinea corporis (31,9%) e tinea capitis (27,5%). Tinea unguium

ocorreu em 14,8% dos casos, tinea cruris em 13,9%, tinea pedis em 9,9% e tinea

manun em 1,9% 79. Nos dados deste estudo, as unhas foram acometidas mais 

freqüentemente por leveduras. Existem diferenças geográficas na epidemiologia e 

etiologia das onicomicoses, principalmente no que diz respeito ao grupo de fungos 

responsável pela infecção. Na Bélgica, Arábia Saudita e Espanha tem sido relatada 

elevada prevalência de Candida spp. na etiologia de onicomicose 86.

Quanto ao local da lesão, os dermatófitos foram mais isolados em região 

inguino-crural, couro-cabeludo e membros inferiores. O mesmo foi observado por Costa 

e colaboradores (2002), em estudo sobre a epidemiologia e ecologia das 

dermatofitoses na cidade de Goiânia, GO,  que em pele, a região mais acometida por 

dermatófito foi membros inferiores (32,1%), região inguino-crural (14,6%) e couro 

cabeludo (14,1%) 26. Já as leveduras foram isoladas com maior freqüência em unhas 

das mãos, estando de acordo com Luque e colaboradores (1997), que ao analisar 

amostras ungueais encontrou maior prevalência de leveduras (70,8%), sobre os 

dermatófitos (25%) e fungos oportunistas (4,2%) 82.

A freqüência e o diagnóstico das dermatomicoses é uma realidade pouco 

conhecida no estado do Rio Grande do Norte. Para melhora do seu conhecimento é 

necessário a otimização do diagnóstico nos diversos laboratórios e a publicação de 

estudos populacionais, com a finalidade de viabilizar a instituição de terapêutica 

precoce e adequada. 
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6 CONCLUSÕES 

1. Neste estudo seccional, a freqüência de dermatomicoses na população estudada 

foi de 39,8%. 

2. Dentre os agentes isolados, verificou-se a presença de leveduras, dermatófitos e 

fungo filamentoso não dermatófito. As leveduras identificadas foram: Candida

não albicans, Malassezia spp., C. albicans, Trichosporon spp., Geotrichum spp. 

e Hortaea werneckii. Entre os dermatófitos foram isolados: T. rubrum, T. 

tonsurans, M. canis, T. mentagrophytes, Epidermophyton spp. e M. gypseum. O 

fungo filamentoso não dermatófito isolado foi Fusarium spp.

3. Entre os agentes encontrados, os dermatófitos foram mais isolados no sexo 

masculino, na faixa etária que corresponde a 0-20 anos, no tempo de lesão  a 1 

ano, no sítio de coleta pele e na região inguino crural. Já as leveduras, foram 

mais freqüentes no sexo feminino, na faixa etária >40 anos, no tempo de lesão 

a 1 ano, no sítio de coleta unhas e nas unhas das mãos. 

4. Ao observar a freqüência dos agentes nos locais das lesões, verificou-se que no 

couro cabeludo e cabelo, membros superiores, região inguino-crural e membros 

inferiores, T. rubrum foi o mais encontrado. Na face e tronco, Malassezia spp. e 

em unhas das mãos e dos pés, C. não albicans.

5. As lesões presentes em pele e unhas geraram maior percentual de resultados 

negativos, aquelas situadas em pêlos foram majoritariamente positivas. 

6. Quanto ao local da lesão, resultados positivos foram mais gerados em couro 

cabeludo e cabelos e negativos em membros inferiores. 
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7. A possibilidade de uma lesão gerar resultado positivo ou negativo não teve 

relação estatisticamente significante com sexo, idade e tempo de lesão.
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Abstract

Dermatomycoses are fungal infections that attack the skin, hair and nails, in addition to 

the mucosal and cutaneous-mucosal zones. Objective:  Observe the frequency of 

dermatomycoses, identify etiological agents and establish an association between the 

results and sex. Age, collection site, time and lesion location. Methods: Between 

February, 2002 and December, 2004, samples were collected from patients at Giselda 

Trigueiro Hospital in Natal, Brazil, by lesion scraping and hair removal, following 70% 

alcohol disinfection, and submitted to direct and culture examination. Results: Of the 

817 lesions collected, 325 (39.8%) were fungus positive, with the hair collection site 

yielding the highest number of positive results (65.8%) and the scalp and hair 

representing the most frequent lesion sites (65.9%). Negative results occurred mainly in 

the lower limbs (78.6%). Of the species identified, 55.9% were yeasts, 41.6% 

dermatophytes and 2.5% Fusarium spp. Non-albicans Candida was the most isolated 

yeast (43.3%), mainly in females (61.7%) over the age of 40 years (56.4%). T. rubrum

was the most isolated dermatophyte (67.9%),notably in males (59.2%) in the 0-20 age 

group (44.7%). With respect to collection site, 73.9% of the dermatophytes were present 

in the skin and 61.1% of the yeasts in the nails. When assessing the collection site, the 

inguinocrural regional was 22.6% positive for dermatophytes,  and the nails and hands, 

41.8% for yeasts. Conclusions: The results obtained verified that: most of the positive 

lesions were found in the hair, whereas skin and nail lesions yielded more negative 

results; T. rubrum was the most isolated dermatophyte and non-albicans candida the 

most commonly found yeast; positivity was greater in males in the 0-20 year age group 

at the skin site and in the inguinocrural region, while yeasts were more frequent in 

females in the over-40 age group at the nail sites. 



APÊNDICE l 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – DEPARTAMENTO DE INFECTOLOGIA 

FREQÜÊNCIA E ETIOLOGIA DAS DERMATOMICOSES EM PACIENTES ATENDIDOS NOS HOSPITAL 
GISELDA TRIGUEIRO, NATAL/RN. 

Paciente: Reg dermat.: Data:

Idade: Sexo: Profissão: Reg.HGT:

Procedência: Telefone:

Endereço:

Encaminhado por: Tempo de doença: 

Localização e características da lesão: 

Unhas

Mão  Dir  Esq      Pé  Dir  Esq      Descoladas      Espessadas     Quebradiças 

Escuras       Amareladas      Borda periungueal eritematosa e/ou edemaciada 

Pele

Face      Pescoço      Tórax ant  post      Abdome      Genitais      Reg inguinal 

Glúteos      Peri-anal      Perna  D  E      Pé  D  E  Plantar      Interdigital

Braço  D  E      Mão  D  E  Palmar     Interdigital       Axila D  E 

Descamativa       Arredondada      Contorno regular  irregular       Bordas eritematosas 

Ulcerada      Vegetante      Fístulas     Tumefação      Maceração     Fissura

Manchas hipocrômicas  hipercrômicas      Prurido      Número aprox. de lesões: ______ 

Pêlos

Cabelos           Barba/bigode       Couro cabeludo         Axilas        Reg pubiana 

Descamativa        Alopécia      Cabelos quebrados      Concreções no pêlo  claras  escuras 

Número aprox. de lesões: ______

Aspecto de: 

Onicomicose     Panariço      Tinea      Pitiríase versicolor      Piedra branca 

Cromoblastomicose      Micetoma      Não parece micose 



Utilizou medicação nos últimos 15 dias? 

Sim  Não Tópico Oral Quais?

Animais de estimação: Sim  Não  Qual? 

Prática de esporte: Sim  Não  Qual? 

Atividades domésticas (lavagem de roupa, louça, etc.): Sim  Não  Qual? 

Fatores de risco: 

Diabetes         HIV       Neoplasia        Quimioterapia         Radioterapia

Doença do colágeno      Corticoterapia       Psoríase         Traumatismos    Hipertensão

Outro fator    Qual?                                                                         Ausência de fator de risco

Outros dados da história clínica e do exame físico: 

Resultado:

Exame direto: Cultura:

Pele – Sítio 1 

Pele – Sítio 2 

Pele – Sítio 3 

Pêlos

Unhas – Sítio 1 

Unhas – Sítio 2 

Natal, ____ de _______________ de 200 

Profa Dra. Eveline Pipolo Milan 



APÊNDICE ll
Termo de consentimento livre e esclarecido

Freqüência e etiologia das dermatomicoses em pacientes atendidos no Hospital Giselda Trigueiro 
Pesquisador responsável: Profa Dra. Eveline Pipolo Milan 

Hospital Giselda Trigueiro. Depto de Infectologia - Centro de Ciências da Saúde. Endereço
R.: Cônego Monte, 110, Quintas – Natal. RN – Cep:59037-170 Telefone: 32327948. 

Você está sendo solicitado a participar de uma pesquisa realizada para a avaliação das 
micoses de pele, pêlos e unhas, na população de Natal. Neste documento, denominado “consentimento 
livre e esclarecido”, constarão às informações relativas a esse estudo. Uma vez esclarecido e caso você
concorde em participar, será solicitado a assinar este documento. Será fornecida a você uma cópia, que 
deverá ser guardada.
Seus direitos:

Sua participação depende da sua livre decisão e você não receberá qualquer 
remuneração ou auxílio financeiro por ela. Os dados obtidos no estudo serão divulgados em veículos de 
circulação científica (congressos e periódicos), mas sua identidade será mantida em sigilo. Caso você 
decida não participar da pesquisa, os seus direitos à assistência médica e orientação no serviço não
sofrerão quaisquer prejuízos. 
Objetivos do estudo:

Muitas pessoas são acometidas por dermatomicoses são causadas por fungos e são
freqüentemente isolados em laboratórios de micologia. Este estudo pretende caracterizar o agente 
causador dessa doença a fim de estabelecer formas de prevenção e tratamento.
Procedimentos utilizados na pesquisa:

Caso você aceite participar da pesquisa, será entrevistado (a) por seu médico e será feita 
a coleta que consistirá na obtenção de escamas de pele e unhas e de fragmentos de pêlos. Esta coleta
será feita com espátula de Lecron esterilizada. Os pêlos serão cortados com o auxílio de tesoura. 
Riscos e benefícios esperados:

Sua participação nesta pesquisa não determina quaisquer riscos ou prejuízos à sua
saúde. Por outro lado, ela será muito importante para a elaboração do estudo, que possibilitará o melhor
entendimento das dermatomicoses no nosso meio, podendo beneficiar muitas pessoas que padecem do
mesmo problema.
Outros métodos alternativos existentes:

É importante salientar que não existe outro método alternativo de coleta para a realização 
do diagnóstico laboratorial da sua lesão. 

Declaro que fui informado do objetivo da pesquisa, dos procedimentos, riscos e
benefícios da minha participação, bem como da divulgação posterior dos resultados. Eu, de livre e 
espontânea vontade, concordo em participar e estou ciente de que poderei suspender minha participação 
a qualquer momento, sem que isto afete meus direitos de receber atendimento médico conforme 
necessário.

   Nome:________________________________________________________ 

Assinatura do paciente: __________________________________________Data:___/___/___ 

Assinatura do médico assistente: __________________________________ Data:___/___/___ 

Assinatura da testemunha: _______________________________________ Data:___/___/___ 
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