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RESUMO 
 

Onicomicose é um termo atribuído às infecções fúngicas que atingem as unhas das 
mãos e pés. Entre os agentes causadores destacam-se os dermatófitos, as leveduras e os 
fungos filamentosos não dermatófitos. A distribuição destes diferentes patógenos não é 
uniforme e depende de fatores como clima, umidade, área geográfica e migração. Alguns 
fatores de risco contribuem com a instalação da infecção como: alterações vasculares 
periféricas, imunodepressão, diabetes mellitus, traumatismo nas unhas, profissão, idade, 
sexo e disfunção hormonal. Certos casos podem ser de difícil tratamento e as recidivas 
costumam ser frequente devido à falta de adesão pelo paciente, ao alto custo dos 
medicamentos, ao tratamento prolongado, a resistência à droga, aos efeitos colaterais, a 
dificuldade de obter concentrações adequadas do fármaco no tecido alvo, ou ainda devido ao 
lento crescimento das unhas especialmente as dos pés. O Objetivo deste trabalho foi realizar 
uma revisão bibliográfica sobre a epidemiologia de onicomicoses em humanos, bem como 
evidenciar a importância do correto diagnóstico, adesão ao tratamento e prevenção de 
recidivas. Para tanto, este estudo foi realizado por meio de uma busca sistemática da 
literatura, por meio da consulta aos indexadores de pesquisa nas bases de dados eletrônicas, 
com as palavras-chave Onicomicose. Fungo filamentoso. Agentes antifúngicos. Diagnóstico. 
Assistência farmacêutica em micologia. A partir das informações coletadas foi possível 
verificar que a seleção dos antifúngicos leva em consideração especialmente a 
susceptibilidade do agente causal, a existência de forma farmacêutica adequada, interações 
medicamentosas e o custo do tratamento. Apesar de os grupos de agentes causadores das 
onicomicoses estarem bem definidos e do advento de numerosos medicamentos antifúngicos 
para a terapia dessas infecções, mantêm as dificuldades para o estabelecimento de 
diagnóstico correto e tratamento eficaz, motivo pelo qual se pode afirmar que as 
onicomicoses seguem sendo problemática da atualidade. Diante desse cenário, a função do 
farmacêutico é destacada por sua atuação na assistência farmacêutica que maximiza os 
benefícios obtidos pelo uso correto dos medicamentos, promove o uso racional e minimiza 
riscos decorrentes da sua utilização, reduz os custos da terapia total, além de colaborar com 
outros profissionais de saúde. 
 

Palavras Chave: Onicomicose. Fungo Filamentoso. Agentes antifúngicos. Diagnóstico. 
Assistência Farmacêutica. 
 


