
118J Health Sci Inst. 2015;33(2):118-21

Onicomicoses: estudo epidemiológico e micológico no município de
São José do Rio Preto, SP

Onychomycoses: epidemiological and mycological study in the municipality of São José do Rio Preto,
SP

Daniele Thais de Araújo Montarin1, Margarete Teresa Gottardo de Almeida2, Tatiana Elias Colombo1

1Curso de Biomedicina da Universidade Paulista, São José do Rio Preto-SP, Brasil; 2Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto-
SP, Brasil.

Resumo
Objetivo – Descrever a natureza do agente causal das onicomicoses, assim como analisar a distribuição dos casos de onicomicoses de
acordo com os dados demográficos dos pacientes e os principais agentes etiológicos. Métodos – Baseado em uma metodologia indutiva
e dedutiva onde através da realização do estudo descritivo foi possível realizar um levantamento de dados sobre exames micológicos
(realizados no período de abril de 2006 a outubro de 2012) contidos em prontuários pertencentes ao banco de dados do Laboratório
de Microbiologia da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, SP. Resultados – Quinhentos e oitenta e nove exames micológicos
foram realizados, sendo 72% (426/589) positivos para diagnóstico laboratorial de onicomicose, 77% dos pacientes com onicomicose
eram mulheres. A faixa etária mais acometida foi entre 36 e 60 anos. A levedura Candida parapsilosis e o fungo filamentoso Trichophyton
rubrum foram os principais agentes causadores de onicomicose. Conclusão – O conhecimento da etiologia da onicomicose fornecida
pelo presente estudo, na região de São José do Rio Preto permitirá constituir medidas de controle dessa infecção, diminuindo a recidivas
e otimização no tratamento.

Descritores: Onicomicose; Candida; Trichophyton

Abstract
Objective – Describe the nature of the causal agent of onychomycosis, as well as analyze the distribution of cases of onychomycosis
according to patient demographics and the main etiological agents. Methods – Based on an inductive and deductive where by conducting
a descriptive study methodology was possible to survey data on mycology (conducted from April 2006 to October 2012) contained in
records belonging to the database of the Laboratory of Microbiology, Faculty of Medicine of São José do Rio Preto, SP. Results – Five
hundred eight-nine mycological exams were performed, 72% (426/589) were positive for laboratory diagnosis of onychomycosis. 77%
of patients with onychomycosis were women. The most affected age group was between 36 and 60 years. The yeast Candida parapsilosis
and filamentous fungus Trichophyton rubrum were the main causative agents of onychomycosis. Conclusion – The knowledge of the
etiology of onychomycosis provided by this study, in the region of São José do Rio Preto will be measures to control this infection,
reducing relapses and treatment optimization.
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Introdução
As micoses superficiais são consideradas infecções

causadas por fungos, limitadas às camadas queratini-
zadas ou semiqueratinizadas da pele1. Quando estes
encontram condições favoráveis ao seu crescimento,
tais como calor, umidade, diminuição do estado imu-
nitário do hospedeiro e uso de antibióticos sistêmicos
por longo prazo, reproduzem-se invadindo os tecidos
e passam a causar doença1.

Onicomicose engloba toda infecção fúngica causada
por patógenos ungueais, ou seja, dermatófitos, levedu-
ras e fungos filamentosos não dermatófitos, que inva-
dem a placa ungueal saudável, assim como os que in-
vadem a unha secundariamente em indivíduos que
apresentam doença ungueal já existente1-4.

Existem diferenças geográficas na epidemiologia e
etiologia das onicomicoses, especialmente na frequên-
cia de cada grupo de fungos responsável pela infecção.
Variações entre os relatos podem ser devidas a distintos
grupos geográficos estudados assim como por respec-
tivas diferenças climáticas5.

Os principais agentes etiológicos das onicomicoses
são os dermatófitos representados pelos gêneros Tri-
chophyton, Microsporum e, Epidermophyton; seguidos
pelas leveduras, representadas principalmente pelo gê-
nero Candida, assim como pelos fungos filamentosos
não dermatófitos, caracterizados principalmente pelos
gêneros Aspergillus e Fusarium3,6-8.

Nem sempre é possível definir a etiologia da infecção
fúngica com base somente nas características clínicas
das lesões sendo o diagnóstico laboratorial uma ferra-
menta extremamente importante para se estabelecer a
etiologia, assim como, auxiliar na escolha do tratamento
correto da onicomicose9.

Tendo em vista a alta ocorrência de onicomicose no
país e o pequeno número de estudos, o presente traba-
lho tem como objetivo descrever a natureza do agente
causal das onicomicoses, assim como analisar a distri-
buição dos casos de onicomicoses de acordo com os
dados demográficos dos pacientes e os principais agen-
tes etiológicos.



Métodos
Os pacientes atendidos no Serviço de especialidades

dermatológicas do Hospital de Base de São José do Rio
Preto, SP, que apresentavam, entre as hipóteses diag-
nósticas, suspeita clínica de onicomicose foram sub-
metidos ao exame micológico para confirmação do
diagnóstico.

Baseando-se neste contexto, esse estudo, vinculado
ao projeto de pesquisa “Investigação clínico-epidemio-
lógica e microbiológica de dermatomicoses em pacien-
tes do Noroeste Paulista” aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de São
José do Rio Preto (FAMERP), protocolo n° 3048/2009,
foi baseado em uma metodologia indutiva e dedutiva
onde através da realização do estudo descritivo foi pos-
sível realizar um levantamento de dados sobre exames
micológicos (realizados no período de abril de 2006 a
outubro de 2012) contidos em prontuários pertencentes
ao banco de dados do Laboratório de Microbiologia
da FAMERP.

Coleta do material
As amostras foram coletadas mediante a raspagem

superficial e/ou da borda de acordo com o tipo da
lesão do pelo, pele e anexos, com auxílio de uma cu-
reta, lâmina de bisturi ou até mesmo com um swab
quando da presença de secreção. Para análise direta,
submeteu-se uma porção do material colhido sobre
uma lâmina, acrescentando KOH (hidróxido de potás-
sio), cobrindo a mesma com lamínula, e análise mi-
croscópica. Outra parte do material foi semeada com
alça de níquel-cromo, em meios Ágar Sabouraud Dex-
trose acrescido de 100 mg/ml de cloranfenicol (DIFCO)
e 25ml de ciprofloxacino (CLARIS) e Ágar Mycobiotic
(HIMEDIA).

Identificação das leveduras
As colônias que se desenvolveram, até 15 dias, em

tubos de ensaio contendo 4mL de meio de ágar Sabou-
raud dextrose inclinado com cloranfenicol, foram iden-
tificadas mediante a formação de clamidósporos em
ágar corn-meal acrescido de tween 80 e teste de assi-
milação e fermentação de hidratos de carbono7. Im-
portante ressaltar que as leveduras foram submetidas
ao meio CHROMagar Candida® (DIFCO), para identi-
ficação preliminar de espécies de leveduras.

Detecção de tubos germinativos
Cada amostra de levedura, com coloração verde em

CHROMagar Candida®, foi homogenizada a baixa ro-
tação, inoculada em tubo de ensaio contendo 0,5 ml
de soro fetal bovino e mantido por 4 horas em banho
maria a 37°C. No transcorrer deste período de cada
suspensão destas amostras, 1 gota foi examinada ao
microscópio a cada intervalo de 1 hora. A evidenciação
de tubo germinativo configurava teste positivo para
Candida albicans7.

Identificação dos fungos filamentosos
A análise macroscópica do micélio fúngico foi reali-

zada por observação direta, onde foi verificada a textura
(algodonosa, aveludada, pulverulenta, cremosa, etc),
relevo (cerebriforme, rugoso, liso), coloração (hialino
ou demáceo) e bordas (regulares ou irregulares). Foram
identificados mediante a prova de microcultivo em ágar
batata e o teste da urease7.

Resultados
No período compreendido entre abril de 2006 a ou-

tubro de 2012, foram realizados 589 exames micológi-
cos de pacientes com suspeita clínica de onicomicose.
Desse total de exames, 72% (426/589) foram conside-
rados positivos para diagnóstico laboratorial de onico-
micose. 

Com relação ao gênero das amostras dos pacientes,
77% (328/426) e 23% (98/426) corresponderam aos
percentuais do gênero feminino e masculino, respecti-
vamente (Tabela 1).

Tabela 1. Distribuição em relação ao gênero das amostras
dos pacientes com diagnóstico clínico e laboratorial
de onicomicose, no Laboratório de Microbiologia
da FAMERP, no período entre abril de 2006 e ou-
tubro de 2012.

Indivíduos com Onicomicose

  Gênero                      Número de indivíduos                  %

  Feminino                                  328                                 77
  Masculino                                98                                 23

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

A faixa etária dos pacientes com diagnóstico confir-
mado de onicomicose variou de 10 a 83 anos de idade,
com maior predominância entre 36 e 60 anos demons-
trada na (Tabela 2). Analisando a faixa etária por inter-
valos foram encontrados as seguintes prevalências: 10
a 18 anos representando a infância e jovens com 1,5%
(7/426), 19 a 35 anos representando os jovens e adultos
com 18,5%, (79/426), 36 a 60 anos com 57% (242/426)
representando adultos e idosos e 23% (98/426) repre-
sentando os idosos. 

Tabela 2. Distribuição baseada na faixa etária dos pacientes
com diagnóstico laboratorial de onicomicose, rea-
lizado no Laboratório de Microbiologia da FAMERP,
no período entre abril de 2006 a outubro de 2012.

Indivíduos com onicomicose

  Faixa etária                Número de indivíduos                  %

  0 a 9 anos                                 0                                 0
  10 a 18 anos                             7                                 1,5
  19 a 35 anos                             79                                 18,5
  36 a 60 anos                            241                                 57
  > 60 anos                                 98                                 23

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Não foi possível relatar a localização das onicomi-
coses (unhas das mãos e/ou dos pés) devido à indispo-
nibilidade de certos dados contidos nos prontuários

Montarin DTA, Almeida MTG, Colombo TE. J Health Sci Inst. 2015;33(2):118-21119



pertencentes ao banco de dados do Laboratório de Mi-
crobiologia da FAMERP.

A distribuição dos agentes etiológicos ocorreu da se-
guinte maneira: leveduras com 69% (343/494), derma-
tófitos com 20% (95/494) e fungos filamentosos não
dermatófitos com 11% (56/494) (Tabela 3). Importante
ressaltar que foram encontrados nos 426 exames mi-
cológicos positivos, a presença de mais de uma espécie
de fungo responsável pela onicomicose em 68 amostras
dos pacientes analisados.

Tabela 3. Distribuição do percentual dos agentes identifica-
dos em lesões positivas.

  Tipos de fungos                     Número de fungos encontrados 

                                                                        N             %

  Leveduras                                                      343           69
  Dermatófitos                                                  95           20
  Fungos Filamentosos não dermatófitos           56           11

Fonte: Dados da pesquisa, 2013.

Dentre as leveduras isoladas, Candida parapsilosis
foi a espécie mais prevalente, 54% (186/343) dos casos,
seguida por Candida albicans 11% (37/343), Candida
tropicalis 9,5% (32/343), Rhodotorula sp 8% (28/343),
Trichosporum sp 8% (28/343), Candida guilliermondii
3,5% (12/343), Candida sp 3% (11/343), Geotrichum

sp 2,5% (8/343) e Hansenula anomala 0,5% (1/343)
(Tabela 4).

No que se refere aos dermatófitos observados, Tri-
chophyton rubrum foi o dermatófito mais frequente,
79% (75/95) dos casos, seguido por Trichophyton men-
tagrophytes 16% (15/95), Epidermophyton floccosum
4% (4/95) e Trichophyton sp 1% (1/95) (Tabela 4).

Com relação aos fungos filamentosos não dermatófi-
tos, Fusarium sp foi responsável por 39% (22/56) dos
casos, seguido por Cladosporium sp 13% (7/56), Peni-
cillium sp 9% (5/56), Aspergillus sp 4% (7/56), Acre-
monium sp 4% (7/56), Scopulariopsis sp 7% (4/56),
Sytalidium sp 7% (42/4/56), Epicoccum sp 3,5% (2/56),
Tricoderma sp 3,5% (2/56), Paecilomyces sp 2% (1/56)
e Exophiala sp 2% (1/56) (Tabela 4).

Discussão
Os resultados demonstram que as onicomicoses cons-

tituem uma das principais causas de enfermidades un-
gueais a nível mundial com destaque nos últimos
anos10. A epidemiologia das onicomicoses tem influên-
cia multifatorial e sua prevalência está diretamente re-
lacionada à idade entre outros fatores populacionais,
assim como ao estilo de vida e outras doenças de base.
Além disso, a distribuição dos patógenos, agentes de
onicomicose não é uniforme, dependendo de vários
fatores tais como geografia, clima da região e, migração
de populações11.

Nesta pesquisa, as lesões nas unhas foram mais fre-
quentes em pacientes do gênero feminino com cerca
de 77% dos casos em relação aos homens com 23%,
prevalência que pode ser justificada pelo contato fre-
quente com a água, assim como pelo uso rotineiro de
calçados apertados, que ocasiona um maior trauma
nas unhas dos pés proporcionando condições propícias
à instalação dos fungos12.

Nesse estudo a faixa etária prevalente da população
com diagnóstico confirmado variou de 10 a 83 anos,
com predominância entre 36 a 60 anos (56,57% dos
casos), faixa etária que abrange os jovens e adultos que
apresentam maior atividade produtiva, resultado seme-
lhante ao encontrado em outros estudos2-3,13. Este fato
deve-se a constante atividade de trabalho no qual o in-
divíduo tem uma maior disposição a infecção, podendo
ocorrer traumas das unhas levando a entrada de pató-
genos oportunistas. Em crianças pode-se concluir que
a incidência geralmente diminui pelo fato das unhas
crescerem rapidamente e pelo contato diminuído com
esses agentes causadores de onicomicose14. Já com re-
lação aos fatores que podem contribuir com o aumento
de prevalência de onicomicose na população de ter-
ceira idade temos a redução da taxa de crescimento da
lâmina ungueal, assim como o aumento da possibili-
dade de traumas14.

Alguns autores relatam uma prevalência de onico-
micose por dermatófitos, fato que difere da presente
pesquisa realizada que demonstrou maior ocorrência
por leveduras (70%), seguida por dermatófitos (19%) e
fungos filamentosos não dermatófitos (11%), fato que
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Tabela 4. Agentes etiológicos de 426 pacientes com onico-
micoses diagnosticados na cidade de São José do
Rio Preto no período de 2006 a 2012.

  Tipo de fungo                       Número de fungos encontrados

                                                       N                            %

  Leveduras

  Candida parapsilosis                       186                           54
  Candida albicans                            37                           11
  Candida tropicalis                           32                           9,5
  Rhodotorula sp                               28                           8
  Trichosporum sp                             28                           8
  Candida guilliermondii                   12                           3,5
  Candida sp                                     11                           3
  Geotrichum sp                                8                           2,5
  Hansenula anomala                        1                           0,5

  Dermatófitos                                                                 

  Trichophyton rubrum                      75                             79
  Trichophyton mentagrophytes        15                             16
  Epidermophyton floccosum            4                             4
  Trichophyton                                  1                             1

  Fungos filamentosos não dermatófitos                             

  Fusarium sp                                    22                             39
  Cladosporium sp                            7                             13
  Penicillium sp                                 5                             9
  Aspergillus sp                                 4                             7
  Acremonium sp                              4                             7
  Scopulariopsis sp                            4                             7
  Sytalidium sp                                  4                             7
  Epicoccum sp                                 2                             3,5
  Trichoderma sp                               2                             3,5
  Paecilomyces sp                             1                             2
  Exophiala sp                                   1                             2
Fonte: Dados da pesquisa, 2013.
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demonstra a ocorrência de uma variação de grupos
geográficos distintos3,15-16.

A Candida albicans componente da microbiota nor-
mal do homem é considerada uma levedura oportu-
nista, pois sua condição de patogenicidade depende
de condições locais e sistêmicas. Alguns autores relatam
a prevalência dessa espécie em indivíduos com
AIDS/HIV com maior frequência nesses indivíduos12.
Porém a espécie prevalente causadora de onicomicoses,
referente nesse presente estudo, foi a Candida parapsi-
losis, com 55% de casos enquanto a Candida albicans
com 11%, dado este que corrobora com a literatura3,17.

Com relação à prevalência de dermatófitos, o presente
estudo apresentou maior frequência de Trichophton ru-
brum, porém outros estudos apresentam a prevalência
de Trichophyton mentagrophytes3,5, de  mons  trando que
a variação da distribuição etiológica das dermatofitoses
pode ser explicada por áreas onde condições geocli-
máticas e sociais são extremamente diferenciadas, fa-
talmente influenciando nas espécies de dermatófitos
isolado18.

A ocorrência de fungos oportunistas como Fusarium
sp que está presente em solos merece uma atenção re-
dobrada no diagnóstico laboratorial principalmente em
regiões rurais onde a incidência é maior de onicomi-
coses, devido ao potencial invasivo do fungo, que po-
derá se manifestar quando o hospedeiro apresentar al-
guma imunodepressão19.

Conclusão
Os resultados obtidos demonstraram o envolvimento

de uma variedade de espécies fúngicas em patologias
ungueais, com destaque para as leveduras (70%), com-
ponentes da microbiota normal, que até há pouco
tempo eram consideradas agentes contaminantes, sem
nenhuma importância clínica.

Considerando os dados epidemiológicos do estudo,
observou-se que 77% dos pacientes com onicomicose
eram mulheres. A faixa etária mais acometida foi entre
36 e 60 anos, composta por indivíduos economica-
mente ativos. A levedura Candida parapsilosis e o fungo
filamentoso Trichophyton rubrum foram os principais
agentes causadores de onicomicose.

O conhecimento dos fatores epidemiológicos e etio-
lógicos dos casos de onicomicoses na região de São
José do Rio Preto permitirá constituir medidas de con-
trole dessa infecção, diminuindo as recidivas e otimi-
zação no tratamento.
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