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RESUMO 

As infecções de pele, unhas e pelos são extremamente comuns e atingem de 20% a 

25% da população mundial. Os mais comuns agentes causadores das micoses 

cutâneas são os fungos dermatofitos. A dermatofitose é o termo que se refere á 

doenças causadas por quaisquer das espécies de fungos filamentosos dermatofitos. 

O objetivo do presente artigo é realizar uma revisão de literatura sobre 

dematofitoses dando atenção especial á epidemiologia, diagnóstico laboratorial e 

tratamento. Utilizou-se como metodologia revisão bibliográfica e até o momento 

conclui-se que em relação á epidemiologia, os dermatofitos podem ser classificados 

e distribuídos em categorias de seu habitat. Os métodos diagnósticos mais utilizados 

e de baixo custo são: o micológico direto e a cultura para fungos. O tratamento das 

dermatofitoses é realizado normalmente por meio de antimicóticos. 

INTRODUÇÃO  

A micologia compreende um vasto campo de estudo, envolvendo os fungos que são 

organismos eucariontes, aclorofilados, uni ou pluricelulares. 1,2 Em relação às 

patologias causadas por fungos reconhecem-se as dermatofitoses que é uma 

infecção cutânea, com uma variedade de aspectos clínicos, cujos agentes 

etiológicos atacam com predileção a queratina da pele, pelos e unhas. 3 Para o 

diagnóstico das micoses, no laboratório os seguintes exames devem ser realizados: 

micológico direto, cultura,  métodos de biologia molecular e imunologia.  As 

infecções dermatofiticas em geral são tratadas com antimicóticos que podem ser 

administrados por via tópica ou oral. 1,3 

OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo efetuar uma revisão das dermatofitoses com 

especial enfoque em sua epidemiologia, diagnóstico laboratorial e tratamento. 

METODOLOGIA 

Essa pesquisa trouxe como meio de obtenção de suas análises, uma revisão de 

literatura realizada através de livros, revistas e artigos relacionados ao tema, todos 

estes encontrados no período de janeiro de 2015 até julho de 2016. 

 



DESENVOLVIMENTO 

O fungo apresenta uma morfologia celular complexa, possui um núcleo bem 

definido, mitocôndria, complexo de golgi e reticulo endoplasmáticos. 3,4 As alterações 

mais comuns produzidas por fungos dermatófitos designam-se de dermatofitoses, 

epidermofitias ou tinhas. 5 Os aspectos clínicos das dermatofitoses depende do local 

onde o dermatófito se instala. Na epidemiologia e Distribuição geográfica: Os 

dermatófitos podem ser classificados e distribuídos em categorias de seu habitat.  6,3 

Na síndrome clinica: O padrão clássico das dermatofitoses é o ‘’ringwoun’’ ou seja, 

um anel de descamação inflamatória com diminuição da inflamação em direção ao 

centro da lesão. 3 No diagnóstico laboratorial: Um exame clínico com cuidado é o 

primeiro passo para o diagnóstico das dermatofitoses e posteriormente a suspeita é 

concretizada pelos seguintes exames: Micológico direto: Onde as amostras são 

montadas sobre uma lâmina de vidro com uma gota de KOH 10% ou 20% e 

examinadas microscopicamente. Esse método é utilizado na determinação de 

estruturas fungicas. 2,3 Cultura de fungos: Semeadura de raspado de pele, pelos ou 

pedaços de unha em meio ágar sabouraud com e/ou sem antibióticos. 3, Métodos 

de biologia molecular e imunologia: Possuem atualmente a detecção de 

anticorpos e antígenos, metabolitos, ácidos nucleicos específicos para fungos, 

sequenciamento de genomas e PCR.5 Para o tratamento: Existem diversas terapias 

sendo elas: terapia tópica, terapia sistêmica e a terapia combinada. 3,7 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Diante dos conteúdos já coletados, até o momento conclui-se que em relação á 

epidemiologia os dermatofitos podem ser classificados e distribuídos em categorias 

de seu habitat. Os métodos diagnósticos mais aplicados e de baixo custo são: o 

micológico direto e a cultura para fungos, estes são utilizados para a determinação 

de estruturas fungicas. Em relação ao tratamento os antimicóticos sendo 

administrado por via oral ou tópica é a melhor forma de tratar essa patologia. 
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