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As micoses superficiais são infecções fúngicas restrita a camada superficial da pele, unhas e pelos causadas comummente por fungos dos gêneros Candida, 
Malassezia, Aspergillus, Fusarium e dermatófitos. Tais enfermidades são 
comuns em países de clima tropical como o Brasil e conhecidas como candidíase 
cutânea ou intertriginosa, pitiríase versicolor, dermattofitoses e onicomicoses. 
Objetivou-se realizar um estudo retrospectivo, para determinar o perfil 
epidemiológico das micoses superficiais em pacientes atendidos no Serviço de 
Dermatologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco 
(SD/HC/UFPE). Entre Janeiro a Dezembro de 2013, exames micológicos de 121 pacientes atendidos no Laboratório de Pesquisas in vitro do SD/HC/UFPE foram 
realizados através de escarificação epidérmica e/ou ungueal dos pacientes. 
Houve diagnóstico positivo em 46 (38%) dos casos. Das 46 amostras positivas, 
a micose mais frequente foi a Candidiase 25 (54,5%), os quais 18 (72%) 
corresponderam a casos de onicomicoses. A segunda micose mais incidente foi 
a pitíriase versicolor com nove (19,5%) casos, seguido das dermatofitoses com 
sete (15,2%) e fusariose com cinco (10,8%). A onicomicose foi a lesão de maior 
ocorrência em 23 (50%) pacientes. Destas, 14(60,8%) presentes nas unhas das 
mãos e nove (30,2%) nas unhas dos pés, além de 18 (78,2%) das onicomicoses 
ocorreram no sexo feminino entre 25 e 75 anos e do lar. Concluiu-se que população feminina foi a mais acometida, sendo Candida spp os agentes 
etiológicos mais prevalentes. Novos estudos que correlacionem à identificação 
em nível de espécie, determinação do perfil de sensibilidade/resistência dos 
isolados devem ser estimulados, já que as micoses exercem impacto negativo 
na qualidade de vida do infectado, causa redução da autoestima e pode interferir 
nas atividades cotidianas e laborais. 
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