
As onicomicoses (OM) são infeções fúngicas das unhas. As OM dos
pés costumam ser causadas por dermatófitos (cerca de 90% dos
casos),1-4 como Trichophyton rubrum, responsável por metade das
infeções,1,2,4 Trichophyton mentagrophytes ou Epidermophyton
floccossum.1 As restantes OM são causadas por fungos não
dermatófitos (Fusarium, Aspergillus, Acremonium, Scytalidium e
Sciopulariopsis) e por leveduras (Candida spp).2-4

Na maioria das pessoas as OM não apresentam complicações
graves, sendo um problema principalmente estético.5 As unhas
tornam-se engrossadas, quebradiças ou rachadas e apresentam
alterações na cor (amarelas, castanhas ou brancas).6 Mais
raramente, pelo espessamento e deformidade da unha, as OM
causam desconforto, dificuldades em calçar-se ou dor.1,5 A OM
pode associar-se a maior risco de complicações, como a celulite,
em doentes com diabetes ou doença vascular periférica.7,8

As OM são mais comuns nas unhas do pé.1-10 Os dermatófitos
podem sobreviver por longos períodos em ambientes húmidos e
escuros.3,11

As OM são classificadas conforme a origem da infeção, o
organismo infetante ou a aparência da unha:
OM subungueal distal e lateral. Caracteriza-se por hiperqueratose
subungueal e descolamento do leito ungueal, e está associada com
infeção da pele em volta da unha (paroníquia).3,11 Estende-se
proximalmente à matriz da unha.3,9 É a mais frequente.1-4,11

OM subungueal proximal. O fungo invade a unha desde região
proximal, disseminando-se distalmente.3,4,6,11 Surge
hiperqueratose subungueal e onicólise proximal.4 É caracterizada
por descoloração branca, geralmente com paroníquia. É mais
habitual nos doentes com infeção pelo vírus da imunodeficiência
humana.3,4,11 Afeta as unhas das mãos e dos pés.3,4 É uma
apresentação comum de OM por não dermatófitos.9

OM superficial branca. Os fungos invadem as capas superficiais da
lamina ungueal e disseminam-se mais profundamente.4,6 Surgem
marchas brancas isoladas na superfície da unha que vão crescendo
e coalescem,4 tornando-a macia e quebradiça.3 Representa menos
de 10% dos casos.4,6

OM endonyx.1,6,11 O fungo cresce dentro da lâmina ungueal.4 São
indicativas manchas leitosas brancas sem hiperqueratose
subungueal, nem onicólise associadas.3,9,11 É rara e considerada um
subtipo da OM subungueal distal e lateral.11

OM distrófica total. Representa o estádio mais avançado dos
subtipos anteriores.1,6,9 O fungo invade a placa, o leito e a matriz
ungueal causando distrofia grave. Pode haver inchaço na falange
distal com a unha espessada, amarelo-acastanhada e gravemente
deformada.3

Entre os fatores de risco para as OM estão a idade avançada e a
existência de diabetes, tinea pedis (pé de atleta), psoríase ou
imunodeficiência.1,4,7,12 Fatores que podem influir na maior
incidência nas pessoas idosas são a insuficiência vascular periférica,
o sedentarismo,3,4 a redução no crescimento e na qualidade das
unhas,3 ou problemas para manter uma boa higiene ou no cortar
das unhas. Também favorecem a sua aparição a frequência de
ginásios, piscinas públicas ou saunas, o uso diário de calçado
desportivo,4 traumatismos nas unhas,3 e a existência de familiares
com OM.1,5

A OM por Candida costuma surgir em doentes com candidíase
mucocutânea. A levedura penetra a lamina ungueal depois de
afetar o tecido circundante. Afeta mais frequentemente as unhas
das mãos,3-5,11 especialmente em profissionais que passam muito
tempo com as mãos molhadas.4

Estima-se que mais de metade das afeções das unhas não são
causadas por fungos.3,5,7,13 As OM devem diferençar-se de psoríase
ungueal, de lesões por microtraumatismos, de certos tumores ou
de unhas espessas e curvas, que afetam principalmente os idosos.5

Idealmente, a OM deve ser confirmada por microscopia direta e
cultura para eliminar causas não infecciosas, identificar infeções
mistas e detetar resistências. Em alguns casos podem existir falsos
negativos nas culturas.3

Tratamento da OM
O objetivo do tratamento da OM é erradicar o patógeno causal,
restaurar a unha e prevenir a reinfeção. Contudo, a infeção pode
ter causado danos permanentes.2,7

A eficácia do tratamento é limitada.5,11,13 A medicação oral parece
curar a infeção com maior rapidez e efetividade. Os tratamentos
tópicos têm taxas baixas de sucesso,14 pois a penetração na unha
pode ser fraca.3

Fatores que podem influenciar a escolha de terapêutica tópica ou
sistémica incluem o subtipo clínico, o organismo causal, a gravidade, as
eventuais reações adversas,2,13 os custos e as preferências do doente.2
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Terapêutica tópica
Geralmente, os antifúngicos tópicos são usados se não houver
envolvimento da matriz ou espessamento significativo da placa
ungueal.15 Por exemplo, em OM leve a moderada por
dermatófitos.1,2,4 Uma vantagem do tratamento tópico é a
segurança, com reações adversas e interações insignificantes.
Contudo, requer tratamentos mais longos e pode ser menos
eficaz,2,13 especialmente em OM extensa ou com envolvimento da
matriz da unha e da lúnula.2 As novas formulações tópicas têm
melhorado as taxas de cura,1,15 porém, estas são fracas.16 O
tratamento tópico pode ser preferido se existirem contraindicações
ou risco de interações importantes com os antifúngicos sistémicos
e nos doentes que os preferem evitar.2,7 A adesão ao tratamento é
essencial.2,3

Amorolfina. É um fungicida de amplo espectro com alta atividade
contra dermatófitos, além de outros fungos e leveduras.2,3 Está
disponível como verniz a 5% para aplicação uma ou duas vezes por
semana, com uma duração de tratamento de 6 meses para as
unhas das mãos e 9 a 12 meses nas unhas dos pés. Deve ser
aplicada, conforme as instruções, depois da superfície da unha ser
limada com lima descartável e limpa com álcool.2 Apenas indicada
para OM subungueal distal e lateral limitada a duas unhas em
indivíduos adultos.3

Em Portugal há medicamentos com amorolfina não sujeitos a
receita médica de dispensa exclusiva em farmácia (MNSRM-EF),
dispõem de um protocolo de dispensa publicado pelo Infarmed.
Ciclopirox. Fármaco ativo frente a dermatófitos, cândidas e outros
fungos.7 É utilizado como verniz a 8% para aplicação uma vez ao
dia. A unha é limpa com álcool uma vez por semana, removendo-se
periodicamente a parte infetada solta. O tratamento é continuado
até resolução ou até 48 semanas.2

Outros antifúngicos tópicos (tavaborol, eficonazol ou tioconazol)
mostraram bons resultados em ensaios clínicos,2,3,12,15,16 mas não se
encontram atualmente disponíveis em Portugal para este uso.
Faltam dados comparativos entre os vários antifúngicos tópicos.2,12

Os potenciais efeitos secundários das formulações tópicas são raros
e sem gravidade (alterações na unha e irritação cutânea local).2,5,7,11

Terapêutica sistémica
Para adultos com OM confirmada, quando outras estratégias são
mal sucedidas ou inapropriadas, é aconselhada a terapêutica
sistémica.8 É mais efetiva,5,7,8,10 devendo ser considerada em
casos de afetação importante da unha, envolvimento da lúnula,
mais de 3-4 unhas afetadas, OM por Candida, falta de resposta ao
tratamento tópico ou OM por não dermatófitos.16 Contudo, a
taxa de cura clínica completa limita-se a 30-40%.4

Há evidência de qualidade de que a terbinafina e os imidazois são
efetivos para OM nas unhas do pé, logrando uma aparência
normal da unha e cura da infeção.14 A duração de tratamento
deve ser longa (pelo menos 12 semanas) e o tempo para
recrescimento de unhas saudáveis pode levar até 6 meses para as
unhas das mãos e 12 a 18 meses no caso dos pés.7

O tratamento sistémico costuma ser bem tolerado, mas existe
risco de efeitos adversos graves e de potenciais interações.5,8

Terbinafina. Costuma ser preferida, pois é mais efetiva.1,7,12-17 Em OM
moderada a grave (por ex.: OM proximal subungueal ou OM distrófica
total envolvendo mais de 50% da unha ou envolvendo a matriz ou a
lúnula) a terbinafina oral é o tratamento de primeira linha.2

Têm sido verificadas taxas de cura de 55-71% com utilização
continuada.12 A terbinafina, utilizada durante pelo menos três
meses, é eficaz em mais de metade dos doentes com infeção por
dermatófitos.5

A terbinafina administra-se na dose de 250 mg/dia durante 6
semanas no caso de OM das mãos e durante 12 semanas para nas
unhas dos pés.2,11,12

Possíveis reações adversas são: cefaleia, rash, problemas
gastrointestinais2,5,7,11 e alterações do gosto.2,5,8,12 Raramente,
podem ocorrer erupções cutâneas e toxicidade hepática e
hematológica, potencialmente graves.2,5 A terbinafina está
contraindicada, ou deve ser usada com precaução, em
insuficiência renal ou hepática.12 É recomendável monitorizar os
níveis de enzimas hepáticas no início e durante o tratamento.
Por ser um fármaco inibidor da CYP2D6 há que considerar
possíveis interações com outros medicamentos.2

Itraconazol. Pode ser uma alternativa.2 É utilizado em infeções
por dermatófitos, leveduras e alguns não dermatófitos.12 Pode
realizar-se tratamento continuado - 200 mg/dia durante 6
semanas para infeção nas unhas das mãos e durante 12 semanas
nos pés, ou tratamento em “pulsos” - 200 mg duas vezes por dia
uma semana por mês durante 2 meses para OM das mãos e
durante 3-4 meses no caso dos pés.2,4,9,11,12,15

As reações adversas são mais frequentes, sendo por isto uma
terapêutica de segunda linha.7 Podem surgir reações adversas
gastrointestinais e neurológicas e, mais raramente,
hepatotoxicidade, rash,2,5,7,11,15 ou hipocaliemia.3,11 Um efeito raro,
mas grave, é a insuficiência cardíaca congestiva. O itraconazol está
contraindicado nesta patologia e em caso de hepatotoxicidade.12,15 É
um forte inibidor da CYP3A4, pelo que há risco de múltiplas
interações.1,2,7,12 Recomenda-se a monitorização da função hepática,3

nomeadamente em doentes em tratamento durante mais de um
mês, em caso de doença hepática preexistente e de uso
concomitante de fármacos hepatotóxicos.2,12

Fluconazol. Apresenta um espectro de ação limitado a Candida e
alguns dermatófitos.7 É menos efetivo,9 mas pode ser
considerado se não se toleram os anteriores.12

A dose usual é de 150 a 450 mg, uma vez por semana durante 3-6
meses para unhas das mãos e 6 ou mais meses para as dos pés.11,12

Podem surgir reações adversas gastrointestinais, cefaleia e
rash.3,7,11 Está contraindicado em disfunção hepática ou em uso
concomitante com fármacos metabolizados pelo CYP3A4 que
prolongam o intervalo QT. É necessário ajuste de dose na
insuficiência renal.7

A OM superficial branca costuma ser tratada por retirada mecânica
da área afetada seguida de tratamento tópico. A duração depende da
resposta, podendo ser necessários vários meses.2

Na OM por leveduras e por não dermatófitos o itraconazol é
considerado de escolha. Os tratamentos tópicos têm alguma
atividade, mas é necessário mais estudo para clarificar o seu uso.2

Alguns não dermatófitos não respondem a antifúngicos
sistémicos, sendo preferível a aplicação tópica com remoção
periódica de placa ungueal afetada.9 Uma alternativa para a OM
por espécies de Candida seria o fluconazol.12,15 Também referida
remoção química seguida de antifúngico local.15

A associação de tratamento tópico e sistémico pode ser
sinérgica.3 Uma revisão sistemática constatou uma maior eficácia
de amorolfina com antifúngicos sistémicos em comparação com
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monoterapia sistémica, sem aumento nos efeitos adversos.19

Potenciais causas de falha do tratamento são um diagnóstico
incorreto, a falta de adesão à terapêutica ou a presença
concomitante de tinea pedis.6 Esta deve ser tratada.1,2,18

Outros tratamentos
A remoção da hiperqueratose pode melhorar a dor numa unha
distrófica.2 Em micoses com afetação matricial da unha, a
destruição química por aplicação local de ureia a 40% com
bifonazol 1% permite obter cura em cerca de 40% dos casos. Em
situações sem afetação matricial, mas com ineficácia das soluções
tópicas, é uma opção eficaz em cerca de 70% dos doentes. Pode
causar irritação, maceração, sensação de queimadura, descamação
ou prurido.5

O tratamento com laser tem como objetivo inibir seletivamente o
crescimento fúngico.3 Parece ser uma área promissora,6 mas os
estudos disponíveis são limitados e de fraca qualidade
metodológica.2,9,13 Atualmente não deve ser considerada uma
terapêutica de primeira linha.13 Apresenta custos muito mais
elevados do que o tratamento farmacológico.7

A terapêutica fotodinâmica envolve a aplicação de um fármaco
fotossensibilizante tópico seguido por irradiação no local de
tratamento com uma fonte de luz apropriada, para destruir as
células selecionadas.2,3 Geralmente, os estudos limitam-se a
relatos de caso. Uma dificuldade importante é a necessidade de
visitas frequentes e de longa duração, que podem comprometer a
adesão do doente.13 Este tratamento não está recomendado.12

Quando fracassa a terapêutica tópica, oral e combinada, pode ser
realizada uma avulsão química ou cirúrgica da unha (total ou
parcial).2,3,6 Após a cirurgia é habitual realizar tratamento tópico ou
sistémico. Os dados de eficácia são limitados.2,6

Alguns produtos naturais têm mostrado alguma atividade antifúngica
in vitro, mas os ensaios encontram-se ainda em fases iniciais.13

O papel da terapêutica profilática é incerto.2 Alguns dados indicam
que a aplicação de antifúngicos tópicos depois da resolução do
primeiro episódio pode ser benéfica.10,18 Não se conhece qual seria
a duração ótima. Pode ser apropriada em doentes com diabetes e
que tiveram uma OM mais grave.18

Aconselhamento não farmacológico
A taxa de recorrência da OM é bastante elevada. Além do
tratamento, deve existir uma higiene adequada e cuidados com os
pés e as unhas pelo risco de reinfeção.2,3,5,10 Podem influenciar a
recorrência: ocorrência de OM ou tinea pedis em membros da
família, calçado oclusivo, ambientes húmidos (piscinas ou
ginásios), existência de diabetes, fatores relacionados com a
terapêutica (escolha, duração ou adesão) e propriedades do fungo
infetante.10,19

A educação do doente melhora a adesão ao tratamento e permite
reconhecer cedo os sinais de recorrência.18 A fim de evitar ou
minimizar a exposição a situações que predispõem à OM, têm sido
referidas diversas medidas:1-3,12,18
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Medidas Preventivas

Inspeção regular dos pés para detetar sinais de tinea pedis;
Manter uma boa higiene, lavando os pés diariamente e secando
adequadamente (em especial entre os dedos);
Manter os pés frescos e secos (por ex.: mudando peúgas e
sapatos quando se tornam húmidos pela transpiração);
Minimizar a exposição a ambientes propícios (quentes e
húmidos);
Evitar traumatismos nas unhas;
Usar sapatos em áreas públicas, como piscinas e ginásios;
Usar calçado bem ajustado e não oclusivo (evita traumas e limita
a transpiração), e meias transpiráveis ou antimicrobianas (de
algodão, bambu ou fibras de prata);
Substituir sapatos e meias velhos para prevenir a reinfeção;
Relativamente às OM nas unhas das mãos, devem ser usadas luvas
se se trabalha num ambiente húmido (por ex.: lavagem de pratos).

Não se deve

Aplicar vernizes cosméticos para unhas ou unhas artificiais;
Partilhar instrumentos para corte das unhas não esterilizados;
Caminhar sem calçado em áreas públicas (por ex., ginásio,
quartos de hotel, saunas);
Cortar as unhas demasiado curtas ou cortar as cutículas.


