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Introdução

As micoses superficiais apresentam grande interesse na 
prática médica pela frequência com que acometem 
populações humanas. Essas infecções se localizam nas 
camadas superficiais da pele e seus anexos, bem como nas 
mucosas e zonas cutâneo-mucosas [1, 2].  

Em crianças, estudos epidemiológicos indicam que as 
dermatofitoses estão entre as doenças de maior incidência,
sendo consideradas o terceiro distúrbio de pele mais 
comum no mundo [3].

As dermatofitoses ou tinhas são causadas por um grupo 
de fungos que vivem às custas da queratina da pele, pelos 
e unhas [4]. Os agentes envolvidos nessas infecções 
pertencem aos gêneros Trichophyton, Microsporum e 
Epidermophyton [5].

A identificação da ocorrência de micoses em 
estabelecimentos de ensinos é importante do ponto de 
vista epidemiológico, devido à alta incidência dessas 
doenças estarem relacionadas com o agrupamento de 
crianças e o contato íntimo entre estas, principalmente em 
creches, tornando usual a ocorrência de infecções fúngicas 
[6].

O presente trabalho teve como objetivo realizar 
diagnóstico de micoses em crianças em idade pré-escolar 
e escolar mantidas em creches e escolas da rede pública 
municipal na cidade do Recife, bem como esclarecer aos 
alunos e profissionais que trabalham nessas instituições 
sobre a transmissão de doenças microbianas.

Material e métodos

Foram realizadas visitas em quatro instituições nas 
quais se procederam exames físicos em 119 crianças 
visando análise da pele e seus anexos. Em crianças com 
lesões sugestivas de infecções fúngicas, foi realizada 
raspagem das bordas da lesão utilizando-se bisturi, 
visando coleta de escamas epidérmica e ungueais ou  
pelos. 

Em pacientes com manchas sugestivas de Pitiríase 
versicolor foi utilizada a técnica de fixação com fita 
adesiva sobre a superfície da lesão, e em seguida realizada 
a remoção para fixação em lâmina de microscopia [2].  

As amostras clínicas foram processadas para exame 
direto através da clarificação com hidróxido de potássio a 
10% e observadas através de microscopia óptica. Para a 
cultura foi realizado semeio nos meios Mycosel e 
Sabouraud com cloranfenicol (50mg/l), sendo as placas 
incubadas a temperatura ambiente durante 20 dias. 
Quando da observação do crescimento de culturas 
fúngicas, as mesmas foram purificadas e identificadas com 
bases nas características macro e micromorfológicas. A
identificação de fungos filamentosos e da levedura foi 

realizada seguindo os critérios adotados pela literatura 
especializada [7, 8].

Os diferentes setores das creches foram avaliados
quanto à situação de higiene, dando ênfase aos espaços
físicos utilizados pelas crianças para o desenvolvimento 
de atividades de lazer, repouso e ensino. Em relação ao 
funcionamento dos setores de lavanderia, lactário e 
cozinha, foram analisados os procedimentos rotineiros e 
os pontos críticos que podiam contribuir para 
disseminação de micro-organismos. 

Após a realização dos exames micológicos e conclusão 
das avaliações nas instituições foram confeccionados 
materiais didáticos constituídos por jogos (Bio-dominó e 
Micro-baralho) e apresentadas palestras respeitando a 
faixa etária dos educandos (infantil, juvenil e adulto).

Resultados e Discussão 

Das 119 crianças avaliadas, 37 (31,09%) apresentaram 
lesões que sugeriam algum tipo de micose superficial. 
Porém, das coletas realizadas, oito (21,6%) foram 
positivas para algum tipo de micro-organismo. Sendo 
quatro casos de dermatofitose (50%); um caso de 
onicomicose causada pela levedura Candida tropicalis
(12,5%); um caso de Pitiriase versicolor (12,5%) e dois 
casos de doenças causadas por bactérias (25%).  

Nos quatro casos de dermatofitose, três (75%) amostras 
foram de couro cabeludo e 1 (25%) de pele, sendo todas 
as crianças do sexo masculino e em idade pré-escolar ou 
escolar. 

O dermatófito Trichophyton tonsurans, espécie de 
maior prevalência neste estudo é um agente antropofílico 
(Figura 1). Este fungo é responsável por lesões 
tonsurantes no couro cabeludo e tem sido citado de forma 
crescente em populações infantis, no entanto, raramente 
causam lesões na pele glabra e onicomicoses [9].

Neste trabalho, as crianças acometidas por tinha do 
couro cabeludo foram apenas do sexo masculino, isso 
concorda com vários autores, os quais afirmam que 
meninos são mais susceptíveis a estas infecções [10].  

Foi detectado neste estudo uma crianças que apresentou 
lesão na unha do polegar e região periungueal, estas 
infecções são pouco freqüente na faixa etária analisada, 
sendo detectado como espécie envolvida a levedura 
Candida tropicalis (Figura 2). É importante ressaltar que 
o diagnóstico micológico com a identificação de isolados 
fúngicos a nível de espécie deve ser realizada, tendo em 
vista que esta informação pode ser muito importante para 
orientar o tratamento adequado [11]. 

Nas creches analisadas foi observado que a inexistência 
de luvas, principalmente durante o banho, bem como a  
mistura de roupas na lavanderia constituem os pontos 



críticos para disseminação de agentes patogênicos, tanto 
entre crianças como para os profissionais envolvidos 
nessas atividades. É importante ressaltar que estas 
instituições também recebem crianças aidéticas, que 
requerem um cuidado especial no que diz respeito aos 
utensílios utilizados no banho e para alimentação.

Durante as avaliações foram mantidas conversas 
informais com os gestores e demais funcionários das 
instituições visando transmitir informações que 
contribuíssem para diminuir a incidência de doenças 
causadas por fungos, como também de outros agentes 
microbianos. 
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Figura 1 .Diagnóstico de Trichophyton tonsurans  em pelos infectados:  (A) Estruturas do fungo em exame direto 
observando-se vários artroconídios na base do pelo, que constituem a fonte de infecção (B e C)aspecto macroscópico do 
agente da micose  em meio  Ágar  Saboraud.

  

Figura 2.  Detecção de onicomicose causada pela levedura Candida tropicalis:aspectos macroscópico do cultivo (A)e 
micromorfologia em meio Agar-fubá (B)
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