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APRESENTAÇÃO

Este protocolo tem o objetivo de auxiliar os profissionais de saúde
quanto à condução de casos de esporotricose humana no município de
Piraquara. Atualmente, os casos de esporotricose felina vem aumentando
progressivamente no município, como consequência, casos humanos
tem surgido com maior frequência. Diante disto, os profissionais de
saúde devem estar preparados para um diagnóstico precoce e assertivo,
para que o tratamento seja instituído o mais breve possível. Além
disso, são apresentados aspectos importantes da esporotricose felina,
que poderão auxiliar neste contexto. Os casos de esporotricose felina,
outrora acompanhados pela Divisão de Vigilância Sanitária, passaram
a ser competência da Seção de Atendimento à Esporotricose, criada
visando a Saúde Única, ou seja, a saúde animal, humana e ambiental,
de extrema importância para a saúde pública. A esporotricose possui
tratamento de curso prolongado, mas juntos podemos vencê-la.

Cordialmente,
Seção de Atendimento à Esporotricose
Divisão de Vigilância Sanitária - Departamento de Vigilância em Saúde
Secretaria Municipal de Saúde de Piraquara/PR
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ESPOROTRICOSE HUMANA

1. AGENTE ETIOLÓGICO
A esporotricose é uma zoonose emergente causada por fungos
do gênero Sporothrix spp., com destaque ao Sporothrix brasiliensis
no Brasil, com casos em predominância e em alta (CFMV, 2020). Esta
espécie do fungo é mais virulenta, patogênica e bem adaptada ao gato,
que é o seu principal reservatório animal (CFMV, 2020; CDC, 2020). A
esporotricose acomete os seres humanos e várias espécies de animais
silvestres e domésticos (SBD, 2017).
O agente etiológico é considerado dimórfico, pois em vida livre
junto aos vegetais apresenta-se na forma micelial, e, quando introduzido
no tecido animal, transforma-se para atingir a forma parasitária
leveduriforme, onde ocorre a manifestação da doença (BRASIL, 2020).
Quando está no ambiente, o fungo precisa de elevada umidade relativa
(95-100%) e solo rico em matéria orgânica com temperatura ideal de
25ºC a 30ºC. Quando está infectando pessoa ou animal, o fungo assume
a forma leveduriforme, onde a temperatura ideal para seu crescimento
é de 37ºC (FIOCRUZ, 2021).

2. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Essa infecção possui diferentes formas de manifestação, sendo a
forma cutânea caracterizada com o acometimento da pele e a forma
extracutânea, com acometimento de órgãos internos (BRASIL, 2020).
Nos seres humanos a forma mais comum é a cutânea fixa, também
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avermelhada e levemente elevada que pode ulcerar (Figura 1) (MARTINS,
2006; SBD, 2017). Havendo disseminação linfática local, podem surgir
outros nódulos secundários, caracterizando a forma linfocutânea ou
cutânea linfática, popularmente chamada de forma de “rosário” por
formar um “cordão” de nódulos que segue pelo vaso linfático em
direção dos gânglios (linfonodos) (Figura 2), podendo ainda evoluir
de forma eritematosa, verrucosa ou ulcerada (MARTINS, 2006). Nos
seres humanos, em geral, as lesões se limitam apenas à pele, porém, em
alguns casos podem atingir a corrente sanguínea e linfonodos, o que
caracteriza a forma extracutânea, podendo causar até mesmo infecções
disseminadas, envolvendo ossos, pulmões ou o sistema nervoso central
(SBD, 2017; CDC, 2020).
As lesões podem apresentar secreções sanguinolentas que podem
conter pus. Estes sinais geralmente aparecem em membros superiores e
inferiores, principalmente mãos e braços, devido a maior possibilidade
de arranhaduras (MARTINS, 2006; SBD, 2017).
Figura 1 - Lesão nodular de esporotricose em mão - cancro esporotricótico.

Fonte: Grupo GEN | Academia de Medicina, 2016.
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Figura 2 - Nódulos no membro superior direito - rosário esporotricótico

Fonte: Crestani, 2020.

3. FORMAS DE TRANSMISSÃO
Quanto às formas de transmissão, a forma zoonótica ocorre por
meio do contato direto com lesões ulceradas de animais infectados,
neste contexto, o gato possui um papel importante por albergar um
grande número de células leveduriformes. Ainda, esta forma pode
ocorrer por meio de arranhões e mordidas de gatos doentes (FIOCRUZ,
2021). A forma clássica de transmissão é por inoculação traumática do
fungo por meio de acidentes ao mexer com a terra, visto que o fungo
pode ser encontrado no ambiente, comumente no solo, palha, vegetais
em decomposição, espinhos e madeira (SBD, 2017; BRASIL, 2020).

4. CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS DE ESPOROTRICOSE HUMANA
Todos os casos suspeitos de esporotricose humana deverão ser
notificados por qualquer profissional de saúde da UBS e registrados por
meio da ficha de notificação do Sistema de Informação de Agravos de
Notificação (SINAN) (Anexo 1), disponível no site do SINAN ou em pasta
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no sistema interno da prefeitura (Ir em pastas: Arquivos (I): > Saúde
> Atenção Básica> Notificações SINAN Atualizado > documento
“Notificação em branco”) conforme os seguintes protocolos:

4.1 DEFINIÇÃO DE CASO SUSPEITO
Todo usuário com quadro clínico sugestivo de esporotricose, lesão
única ou múltiplas lesões cutâneas, que apresente história epidemiológica
de contato com gato infectado ou manipulação de matéria orgânica nos
últimos 6 meses ao aparecimento das lesões.
Obs: Diante de caso suspeito de tutor de animal que esteja sendo
acompanhado pela Vigilância Sanitária - Seção de Atendimento à
Esporotricose (SAE) do município, o mesmo pode se apresentar à
UBS de referência portando encaminhamento para avaliação médica
fornecida por médico veterinário da SAE.

4.2 CRITÉRIOS DE CONFIRMAÇÃO
4.2.1 Clínico – epidemiológico
Usuário com quadro clínico compatível com esporotricose e
história epidemiológica sugestiva sem realização e/ou confirmação
de isolamento ou visualização do fungo Sporothrix spp., que tenha
boa resposta ao tratamento específico para a doença, apresentando
resolução das lesões.

4.2.2 Clínico
Usuário com quadro clínico compatível com esporotricose e boa
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resposta ao tratamento específico sem história epidemiológica sugestiva
e sem realização e/ou confirmação de isolamento ou visualização do
fungo Sporothrix spp.

4.2.3 Laboratorial
Usuário com amostra proveniente de lesões cutâneas ou aspirado
de secreção resultante em isolamento do fungo em meio de cultura
ou visualização do fungo Sporothrix spp. em lâmina corada. Como o
número de fungos nas lesões humanas é geralmente escasso, o exame
direto é habitualmente negativo, sendo utilizada a cultura para fungos
ou exame histopatológico.
Em geral, os critérios clínico e clínico-epidemiológico são os
mais utilizados, uma vez que o exame para cultura é demorado, sendo
recomendado o tratamento desde a suspeita do caso.
Investigação: deve ser realizada pelos serviços de saúde, equipe de
Estratégia de Saúde da Família (eSF) e de Núcleo Ampliado de Saúde
da Família e Atenção Primária (NASF - AP), com apoio do médico
veterinário, quando houver relato de contato com gato infectado.

5. TRATAMENTO
Todo tratamento deve ser sempre realizado com orientação e
acompanhamento da Unidade Básica de Saúde de referência.
O medicamento de eleição é o Itraconazol, na dose de 200 mg/dia
via oral após a refeição. O fármaco é bem tolerado, sendo necessário
cuidados especiais com interações medicamentosas (não utilizar com
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estatinas ou medicamentos hepatotóxicos) e o paciente deve ser
orientado a não ingerir álcool durante o tratamento.
O tempo médio de tratamento é de 3 a 6 meses, quando
normalmente ocorre a cura clínica. O critério de cura é clínico,
correspondendo a epitelização da(s) lesão (ões), desaparecimento do
eritema e das crostas, resolução da linfangite e das gomas.
Atenção: O tratamento deve ter continuidade por 2-4 semanas após a
cura clínica.

5.1 CRIANÇAS, GESTANTE E IMUNOSSUPRIMIDOS
Devem ser encaminhadas para o Centro de Testagem e
Aconselhamento (CTA). Para este encaminhamento deve-se ligar para o
local e marcar a consulta para o usuário.
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À ESPOROTRICOSE HUMANA

UNIDADE
DE SAÚDE

Paciente é criança,
imunissuprimido
ou gestante?

SIM

NÃO

CTA

Realizar diagnóstico
e tratamento

Realizar diagnóstico
e tratamento

Preencher a ficha
de notificação

Encaminhar para vigilância
epidemiológica

Encaminhar via 1Doc
para SMSA-AE
(Seção de atendimento
à esporotricose)
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FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE ESPOROTRICOSE HUMANA
República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN

FICHA DE NOTIFICAÇÃO

1 Tipo de Notificação

1 - Negativa

2 - Individual

3 - Surto

4 - Inquérito Tracoma
3 Data da Notificação

2 Agravo/doença

Dados Gerais

Nº

SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

| | | | | |

|
4 UF

5 Município de Notificação

Código (IBGE)

|

| | | | |

7 Data dos Primeiros Sintomas

Código

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

Notificação Individual

1 - Hora
2 - Dia
3 - Mês
4 - Ano

|

|

| | | |

9 Data de Nascimento

8 Nome do Paciente
10 (ou) Idade

| |

|

| | | | | |

11 Sexo M - Masculino
F - Feminino
I - Ignorado

14 Escolaridade

| | |

12 Gestante

1-1ºTrimestre 2-2ºTrimestre
4- Idade gestacional Ignorada
9-Ignorado

3-3ºTrimestre
5-Não
6- Não se aplica

| | | |

13 Raça/Cor
1-Branca
4-Parda

2-Preta
3-Amarela
5-Indígena 9- Ignorado

0-Analfabeto 1-1ª a 4ª série incompleta do EF (antigo primário ou 1º grau) 2-4ª série completa do EF (antigo primário ou 1º grau)
3-5ª à 8ª série incompleta do EF (antigo ginásio ou 1º grau) 4-Ensino fundamental completo (antigo ginásio ou 1º grau) 5-Ensino médio incompleto (antigo colegial ou 2º grau )
6-Ensino médio completo (antigo colegial ou 2º grau ) 7-Educação superior incompleta 8-Educação superior completa 9-Ignorado 10- Não se aplica

16 Nome da mãe

15 Número do Cartão SUS

Notificação de
Surto

| | | | | | | | | | | | | | |

os
17 Data dos 1 Sintomas
do 1º Caso Suspeito

|

| | | | | |

19 Local Inicial de Ocorrência do Surto

18 Nº de Casos Suspeitos/
Expostos

| | | |

3 - Creche / Escola
1 - Residência
2 - Hospital / Unidade de Saúde
6- Restaurante/ Padaria
4 - Asilo
5 - Outras Instituições (alojamento, trabalho)
(similares)
9Casos Dispersos Pelo Município
7 - Eventos
8 - Casos Dispersos no Bairro
10 - Casos Dispersos em mais de um Município 11 - Outros Especificar _____________________
Código (IBGE)

20 UF 21 Município de Residência
Dados de Residência

|

23 Bairro
25 Número

21 Logradouro (rua, avenida,...)
24
26 Complemento (apto., casa, ...)

28 Geo campo 2
31 (DDD) Telefone

| || | | | | | | |

22 Distrito

| | | | |

Código

| | | | |

27 Geo campo 1

29 Ponto de Referência
32 Zona 1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

30 CEP

| | | | - | |

33 País (se residente fora do Brasil)

Notificante

Município/Unidade de Saúde

Nome

Notificação

12

Função

Assinatura
Sinan NET

SVS

17/07/2006
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ESPOROTRICOSE FELINA

6. INTRODUÇÃO
A epidemia de esporotricose surgiu no Brasil em municípios da
baixada fluminense e na cidade do Rio de Janeiro, no final da década
de 90 e, atualmente, atinge milhares de casos humanos e felinos (SBMT,
2020). A notificação para casos em animais não é compulsória no país,
mas passou a ser para casos humanos em estados como Rio de Janeiro,
Minas Gerais, Pernambuco e Bahia (CFMV, 2020). No Paraná, os primeiros
casos de esporotricose foram observados na região metropolitana
de Curitiba a partir de 2011, e desde então, os casos têm aumentado
progressivamente (SBMT, 2020).
Em Piraquara os casos felinos continuam aumentando e os casos
humanos estão se tornando mais frequentes. A esporotricose é uma
doença negligenciada, carecendo ainda de investigação epidemiológica
para delineamento de ações preventivas e corretivas para controle da
doença (SANTOS et al., 2017).

7. FORMAS DE TRANSMISSÃO
Os gatos são considerados os hospedeiros mais suscetíveis por
carrearem grande quantidade do agente em suas lesões e pelo estreito
contato com o fungo no ambiente, que pode ocorrer ao afiar as unhas
e ao enterrar seus dejetos. Eles podem transmitir a doença a outros
animais por meio de arranhões e mordidas (FIOCRUZ, 2021). A briga
entre gatos é a forma mais comum de ocorrer a transmissão entre gatos
14

que possuem acesso à rua e aqueles semi-domiciliados e gatos sem
tutores.

8. MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
Os gatos têm diferentes manifestações, sendo as mais comuns,
lesões ulceradas na pele, podendo ou não estar com pus, que não
cicatrizam e se espalham pelo corpo (Figura 3, 4 e 5) podendo evoluir
com gravidade e levar o animal a óbito (SBD, 2017; CDC, 2020). Não
raro, podem ser encontradas lesões únicas, avermelhadas, arredondadas
e ulceradas (Figura 6). Ao lamber as lesões infectadas, o gato pode
transferir o fungo para o rosto e boca (CDC, 2020). Em muitos casos, as
lesões podem estar associadas a sintomas respiratórios, caracterizada
por espirros, dispnéia e rinorréia (GONÇALVEZ et al., 2019).
A experiência no acompanhamento dos felinos em Piraquara,
revela que o acometimento respiratório comumente está associado a
lesões no nariz, podendo apresentar-se de forma nodular, chamada de
nariz de anta (Figura 7) ou de forma ulcerada, chamada de nariz de
palhaço (Figura 8).
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Figuras 3 e 4 - Felinos com lesões disseminadas causadas por esporotricose.

Fonte: Vigilância Sanitária/SMS Piraquara - Seção de Atendimento à Esporotricose, 2021.
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Figuras 5 - Felino com lesões disseminadas irregulares causadas por esporotricose.

Figura 6 - Felino com lesão única em face causada por esporotricose.

Fonte: Vigilância Sanitária/SMS Piraquara - Seção de Atendimento à Esporotricose, 2021.
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Figura 7 e 8 - Felino com lesão nodular no nariz à esquerda e ulcerada
à direita, causada por esporotricose.

Fonte: Vigilância Sanitária/SMS Piraquara - Seção de Atendimento à Esporotricose, 2021.
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9. TRATAMENTO
O tratamento da esporotricose felina ainda é um desafio, seja por
falhas terapêuticas, custo elevado, falta de informação sobre a doença,
gatos semi-domiciliados e gatos sem tutores (GONÇALVES et al., 2019).
Estes fatores e ainda a ausência de programas ou de ações de controle
e prevenção, e a não obrigatoriedade de notificação, fazem com que a
doença seja considerada negligenciada (SBD, 2017; CFMV, 2020).
Em Piraquara, o Setor de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal
de Saúde, criou a Seção de Atendimento à Esporotricose que realiza
o monitoramento de casos de esporotricose felina que chegam pela
ouvidoria de atendimento ao cidadão. É imprescindível que ao observar
lesões características de esporotricose felina, o tutor leve seu animal ao
médico veterinário para correto diagnóstico e prescrição de tratamento.
O tratamento apesar de extenso é efetivo na maioria dos casos,
sendo que, quanto antes diagnosticar e iniciá-lo, mais chances de haver
a resolução completa da doença em menos tempo.
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FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO À ESPOROTRICOSE FELINA

DEMANDA
ESPONTÂNEA

Ouvidoria
Saúde

Encaminhar via 1Doc
para SMSA-DVS
(Departamento de
Vigilância em Saúde)

Encaminhar via 1Doc
para SMSA-AE
(Seção de atendimento
à esporotricose)

Atendimento da demanda
via visita domiciliar (prazo
máximo de 10 dias após
recebimento da ouvidoria)

Notificar e encaminhar para
a vigilância epidemiológica
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FICHA DE NOTIFICAÇÃO PARA ESPOROTRICOSE FELINA - EPIZOOTIA
República Federativa do Brasil
Ministério da Saúde

SINAN
SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE AGRAVOS DE NOTIFICAÇÃO

FICHA DE NOTIFICAÇÃO/ INVESTIGAÇÃO

Nº

EPIZOOTIA

Definição do caso: Animal ou grupo de animais encontrados doentes e/ou mortos, incluindo ossadas, sem causa definida, que
podem preceder a ocorrência de doenças em humanos

Dados Gerais

1 Tipo de Notificação

2- Individual

2 Agravo/doença
4 UF

3 Data da Notificação

EPIZOOTIA

| |

|

Município de Notificação

5

| |

|

|

Código (IBGE)

|

|

Código

6 Unidade de Saúde (ou outra fonte notificadora)

|

|

|

|

|

|

|

7 Data do início da epizootia

|

8 Fonte da informação

|

|

| |

|

| | |

|

9 (DDD) Telefone da fonte da informação

| | | | | | | | |
10 UF 11 Município de Ocorrência

Código (IBGE)

|

|

13 Bairro

16 Complemento (apto., casa, ...)

Dados de Ocorrência

|

|

|

Código

22 Zona
1 - Urbana 2 - Rural
3 - Periurbana 9 - Ignorado

21 (DDD) Telefone

| ||

|

|

|

|

|

|

|

24

Houve coleta de material para exame laboratorial

26

Se houve coleta, qual material
fígado

baço

|

|

| |

|

|

-

|

|

|

25 Se houve coleta, informar a data

| |

|
coração

fezes

soro

| |

|

|

sangue total

Qual ________________________

Animais acometidos

Doentes _______
Mortos _______

1-Ave
3-Canino 5-Felino
7-Primata não humano 9-Outros.
2-Bovídeo 4-Equídeo 6-Morcego 8-Canídeo selvagem
Especificar __________________

Doentes _______
Mortos _______

28 Suspeita diagnóstica
1-Raiva
2-Encefalite Equina
3-Febre do Vírus do Nilo Ocidental
29 Resultado laboratorial

|

Ambiente
23 1-Domicílio
2-Parque, praça ou zoológico
3-Área silvestre 4-Reserva ecológica 5-Outro _______

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

cérebro

|

20 CEP

1-Sim 2-Não 9-Ignorado

rim

outro material

|

17 Geocampo 1
19 Ponto de Referência

18 Geocampo 2

27

|

12 Distrito

14 Logradouro (rua, avenida, ...)

15 Número

|

|

|

1-Positivo

1ª suspeita diagnóstica

4-Encefalite Espongiforme Bovina
5-Febre Amarela
6-Influenza Aviária
7-Outro. Especificar: _________________
2-Negativo

3-Inconclusivo

2ª suspeita diagnóstica
3ª suspeita diagnóstica

9-Ignorado

Raiva

Encenfalite espongiforme bovina

Encefalite equina

Febre amarela

Febre do Nilo

Influenza aviária

Outro

Especificar _______________

Investigador

Observações:

Código da Unid. de Saúde

Município/Unidade de Saúde

|
Nome

Função
Sinan NET

|

|

|

|

|

Assinatura
SVS 21/08/2008
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