
 

 
 

 

Situação epidemiológica da esporotricose 
 

As informações sobre a esporotricose (em humanos) e epizootias (em animais) foram 

consultados no Sinan Net da SE 01 até a SE 30 (03/01/2021 a 31/07/2021). 

 

1.Esporotricose  

A esporotricose é uma micose causada por fungos do complexo Sporothrix sp que vivem no 

solo e se multiplicam em matéria orgânica em decomposição. Acomete o homem e várias espécies 

de animais sendo mundialmente considerada doença comum em jardineiros, agricultores e pessoas 

que têm contato com terra contaminada. Entretanto, nos últimos anos, a esporotricose no Estado 

do Rio de Janeiro (RJ) tem sido relacionada com a doença dos gatos (e, em menor número de cães).  

A infecção é usualmente adquirida pela inoculação traumática do fungo através da pele, que 

pode ocorrer pelo contato com matéria orgânica vegetal onde o fungo sobrevive, ou pelo contato 

com animais doentes ou portadores sadios. O período de incubação é variável de três dias a seis 

meses, com média de três semanas.  

 

No homem, a manifestação geralmente começa com um pequeno caroço vermelho, que 

pode virar uma ferida. A maioria das lesões aparecem nas mãos, braços, pernas ou no rosto, às 

vezes formando uma fileira de carocinhos ou feridas. Caso apareça algum sinal, o usuário deve 

procurar uma unidade de saúde municipal para iniciar o tratamento que é ofertado, de forma 

gratuita, pelo SUS.  
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O fungo responsável pela doença é encontrado em 

ambientes com terra ou areia. O costume de cavar 

facilita a contaminação do gato. 
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 No caso de animal doente com suspeita de esporotricose, este precisa ser isolado das 

pessoas e de outros animais. As manifestações clínicas mais observadas no gato são feridas 

localizadas na face, especialmente no focinho, orelhas e patas, embora possam estar localizadas 

em qualquer parte do corpo do animal. Também podem apresentar áreas de alopecia (sem pelo). 

O uso de luvas é recomendado no manuseio do animal.  O dono do animal deverá leva-lo ao 

veterinário para a confirmação do diagnóstico e tratamento. 

 

 

Uma vez confirmada a doença, o animal deverá ser separado do convívio das pessoas da 

residência, principalmente de crianças, recolhido em um local seguro. Seus utensílios, brinquedos 

e outros objetos precisam ser lavados com água e sabão e desinfetados diariamente. Os locais 
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onde o animal habitava precisam ser descontaminados, preferencialmente com hipoclorito de 

sódio. 

O tratamento recomendado, na maioria dos casos humanos e animais, é o antifúngico 

itraconazol, que deve ser receitado por médico ou veterinário. A dose a ser administrada deve ser 

avaliada por esses profissionais, de acordo com a gravidade da doença. Mas, dependendo do caso, 

outros fármacos podem ser usados. O tratamento para a Esporotricose em gatos não é ofertado 

pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, a Secretaria de Saúde de Angra dos Reis vem 

conseguindo disponibilizar tratamento para animais de rua (através de guardiões temporários) e 

sob tutela de protetores. Nesses casos, os tutores devem entrar em contato com o setor de 

zoonoses da Secretaria de Saúde, pelo telefone (24) 3377 – 4025. 

De 03/01/2021 a 31/07/2021 foram notificados 15 casos de esporotricose em residentes 

de Angra dos Reis e, no mesmo período, foram contabilizados 68 episódios de epizootia em 

felinos, perfazendo aproximadamente 167 animais. 

Reiteramos a necessidade de notificação dos casos humanos e animais. As notificações 

humanas podem ser realizadas pelo e-mail da Vigilância Epidemiológica 

(epidemioangra@gmail.com) e os casos em animais devem ser comunicados para a Zoonoses 

(zoonoses.angra@gmail.com). 
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