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RESUMO 

A Prototecose é uma doença causada por microalgas do gênero Prototheca, cujas 

principais espécies patogênicas a homens e animais são as P. zopfii e P. wickerhamii. A 

prototecose pode afetar diversas espécies, constituindo-se de uma grave zoonose. A 

doença pode ocorrer em cães e gatos após a ingestão de um grande número de 

organismos ou após lesão cutânea penetrante, com contaminação da ferida com a 

Prototheca.  Em cães, a prototecose pode causar quadros entéricos, cutâneos, oftálmicos 

e neurológicos, em pacientes imunodeprimidos, tem potencial de disseminação 

sistêmica. Sem um diagnóstico precoce, a doença tende a ser fatal. Já a prototecose em 

felinos é extremamente rara, e fortemente associada a doença cutânea. Os métodos 

diagnósticos mais utilizados para a detecção da Prototheca spp são o cultivo e análise 

citológica/histopatológica de amostra biológica, também possuindo a disposição o 

método de detecção molecular por reação em cadeia de polimerase. Quanto ao 

tratamento, os fármacos mais indicados são antifúngicos como fluconazol, itraconazol e 

anfotericina B, podendo ser também utilizados antibióticos como amicacina e 

tetraciclina. Medidas importantes para o controle e profilaxia incluem separar animais 

doentes, manter o ambiente seco, limpo e exposto à luz solar, usar luvas no manejo 

destes animais doentes, além de remover materiais orgânicos 
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INTRODUÇÃO 

A Prototecose é uma doença causada por microalgas do gênero Prototheca, 

cujas principais espécies patogênicas a homens e animais são as P. zopfii e P. 

wickerhamii. A prototecose pode afetar diversas espécies, desde animais de companhia, 

produção, silvestres e até o homem, constituindo-se de uma grave zoonose. (Pore et al., 

1983; Salvadori et al., 2008; Masuda et al., 2020).  

Em cães, a prototecose pode causar quadros entéricos, cutâneos, oftálmicos e 

neurológicos, sendo caracterizada principalmente por colite hemorrágica refratária. Em 

pacientes imunodeprimidos, tem potencial de disseminação sistêmica. Sem um 

diagnóstico precoce, a doença tende a ser fatal. Já a prototecose em felinos é 

extremamente rara, com somente sete casos relatados até o presente momento. A 

espécie causadora da doença em gatos é a P. wickerhamii, que é fortemente associada a 

doença cutânea (Salvadori et al., 2008, Siqueira et al., 2008; Endo et al. 2010; Font et 

al., 2014; Huth et al. 2015; Canfora et al., 2017; Sonne et al., 2017).   

Em humanos, apesar de ser considerada uma doença rara, com um maior risco 

aos envolvidos com atividade agropecuária, observa-se anualmente o aumento da 

incidência desta doença, especialmente em pacientes com AIDS, neoplasias, 

transplantes, cateterização e uso de corticoides e intubação endotraqueal prolongada, 

com estes últimos se tornando cada vez mais frequentes no presente momento em 

decorrência da pandemia por Covid-19 (DiPersio, 200l; Thiele; Bergmann 2002; Lass-

Flörl; Mayr, 2007; Siqueira et al., 2008; Batista, 2020; Masuda et al., 2020). 

A prototecose humana é caracterizada por quadros cutâneos, articulares ou 

sistêmicos. Os cutâneos envolvem locais expostos como cabeça, pescoço e 

extremidades, cuja apresentação é variável e inclui desde placas eritematosas até 



                  

 
                  

nódulos e úlceras. A articular é composta por quadro de bursite do olécrano. Por fim, a 

forma sistêmica, observada principalmente em pacientes imunossuprimidos, acomete 

pele, subcutâneo, intestino, sangue e baço, com uma menor frequência também pode 

causar meningite ou infecção do trato urinário (Van Bezooijen; Newling, 2002; 

Jagielski; Lagneau, 2007; Lass-Flörl; Mayr, 2007; Zhang et al., 2007; Todd et al., 

2012). 

 Por se tratar de uma zoonose emergente que pode ser transmitida por cães e 

gatos e, devido o contato diário cada vez mais intrínseco entre os humanos e essas 

espécies, este trabalho tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a 

prototecose, divulgando informações a respeito de patogenia, sinais clínicos em 

pequenos animais, diagnóstico, tratamento e controle da doença.   

 
 

REVISÃO DE LITERATURA 

A Prototecose é uma zoonose incomum em cães e gatos, causada por microalgas 

semelhantes a fungos do gênero Prototheca, estando presente principalmente em 

ambientes úmidos e ricos em matéria orgânica. As principais espécies patogênicas a 

homens e animais são as P. zopfii e P. wickerhamii. (Pore et al., 1983; Lass-Flörl; Mayr 

2007; Macêdo et al., 2008; Salvadori et al., 2008; Masuda et al., 2020) 

Apesar de se tratar de uma alga, as pertencentes a esse gênero perderam a 

clorofila e a capacidade de realizar a fotossíntese, surgindo a necessidade de fonte 

heterotrófica de nutrientes, o que justifica o potencial patogênico desse microrganismo 

(Costa et al., 1998).  

 A Prototecose pode ocorrer em cães e gatos após a ingestão de um grande 

número de organismos, disseminada no ambiente principalmente nas fezes de bovinos 

ou animais silvestres, ou após lesão cutânea penetrante, com contaminação da ferida 

com a Prototheca.  A partir destes eventos, as infecções podem permanecer localizadas 



                  

 
                  

no cólon ou na pele, ou podem se disseminar para tecidos adjacentes ou até mesmo ter 

dispersão hematógena. (Pore et al. 1983; Costa et al. 1997; DiPersio 200l; Thiele; 

Bergmann 2002; Jagielski; Lagneau 2007; Masuda et al., 2020). 

A prototecose em cães é causada, principalmente por P. zopfii mas também com 

relatos de infecção por P. bovis, P. ciferrii e P. wickerhami sendo uma doença de início 

insidioso, e, majoritariamente, fatal. Os sinais clínicos normalmente são entéricos, 

cutâneos, oftálmicos e neurológicos, com destaque as alterações gastrointestinais, 

manifestando-se como colite hemorrágica, inclusive refratária. Em casos mais graves ou 

de pacientes imunocompometidos, pode have disseminação hematógena e ocorrer lesões 

em outros órgãos como pulmões, baço, fígado, linfonodos, coração, rins e pâncreas 

(Pressler et al., 2005, Tsuji et al., 2006; Salvadori et al., 2008, Siqueira et al., 2008; 

Souza et al., 2009; Font et al., 2014; Canfora et al., 2017; Sonne et al., 2017). 

 Já a prototecose em felinos é extremamente rara, com somente sete casos 

relatados até o presente momento. A espécie causadora da doença em gatos é a P. 

wickerhamii, que é fortemente associada a doença cutânea. A apresentação clínica 

observada é de lesões nodulares tegumentares, na face ou a região distal membros, 

locais mais predispostos a lesões perfurantes. A doença sistêmica não foi relatada em 

gatos, acreditando-se não haver contágio por ingestão dos microorganismos devido aos 

seus hábitos fastidiosos de comer e beber. (Siqueira et al. 2008; Endo et al. 2010; Huth 

et al. 2015; Kessell et al. 2017).  

A prototecose é uma doença raramente diagnosticada, podendo ser confundida 

com outras doenças. Nos tecidos, a Prototheca spp pode ser erroneamente confundida 

alguns tipos de fungos especialmente os que possuem, macroscopicamente, as colônias 

brancas cremosas como como Blastomyces spp., Cândida spp., Coccidioides spp. ou 

Cryptococcus spp. (Thiele; Bergmann, 2002; Carneiro et al., 2007; Lass-Flörl; Mayr 

2007; Masuda et al., 2020).  



                  

 
                  

Os métodos diagnósticos mais utilizados para a detecção da Prototheca spp são 

o cultivo e análise citológica/histopatológica de amostra biológica. O cultivo pode ser 

realizado em Ágar dextrose de Sabouraud ou meio específica como o meio de 

isolamento Prototheca – (PIM) (Thiele; Bergmann, 2002; Murugaiyan et al., 2012; 

Hirose et al., 2013; Masuda et al., 2020).  

Podem ser utilizadas como materiais para análise citológica: raspados retais 

quando há colite, aspirados com agulha fina de linfonodos, lesões cutâneas ou de humor 

vítreo/aquoso quando há lesão ocular. A Prototheca spp também pode ser observados 

em preparações citológicas de sedimento de urina (após citocentrifugação), uma vez que 

o rim é um órgão comum para disseminação hematogênica. A Prototheca spp também 

podem ser detectada em líquor quando há envolvimento neurológico. Para análise 

histopatológica, o material de eleição são biópsias de cólon e de nódulos cutâneos 

(Thiele; Bergmann, 2002; Masuda et al., 2020).  

Para apoiar um diagnóstico mais acurado da afecção, existem técnicas 

moleculares como reação em cadeia de polimerase (PCR) e PCR em tempo real podem 

detectar e diferenciar espécies de Prototheca spp. As amostras utilizadas são as mesmas 

citadas anteriormente, tanto para citologia como para histopatológico (Tsuji et al., 2006; 

Masuda et al., 2020).  

Quanto ao tratamento, os fármacos mais indicados são antifúngicos como 

fluconazol, itraconazol e anfotericina B, podendo ser também utilizados antibióticos 

como amicacina e tetraciclina.  Testes in vitro mostraram que o ravuconazoltem maior 

efeito algicida do que outros azóis testados contra espécies de Prototheca. Este novo 

fármaco encontra-se disponível apenas no Japão. O tratamento envolvendo a 

combinação de um agente é provavelmente superior à monoterapia com um único azol 

(Lass-Flörl; Mayr, 2007; Miura et al., 2020)  

Em relação ao tratamento cutâneo, as lesões podem ser tratadas com excisão 

cirúrgica completa, caso a localização anatômica e as dimensões desta permitam 



                  

 
                  

(Carneiro et al. 2007, Jagielski; Lagneau, 2007; Lass-Flör; Mayr, 2007; Zhang et al. 

2007; Masuda et al., 2020).  

É importante enfatizar que, em relação a prototecose, a maior chance de cura 

depende do diagnóstico precoce, pois quando atinge proporções sistêmicas ou atingem 

os olhos e o cérebro há maior dificuldade de penetração em concentrações necessárias 

dos antimicrobianos e consequentemente, menor chance de sucesso terapêutico (Masuda 

et al., 2020) 

O controle da Prototheca spp. é difícil por ser um microorganismo resistente ao 

tratamento com cloro, ao saneamento e a digestão intestinal, o que contribui para sua 

persistência em esgotos e no meio ambiente, além a perpetuação do agente pelas fezes 

de animais. Esta resistência aos tratamentos sanitários é justificada pela presença da 

esporopolenina, um componente da parede celular que confere resistência a vários 

agentes físicos e químicos (Atkinson et al., 1972; Pore, 1983). 

Medidas importantes para o controle e profilaxia incluem separar animais 

doentes, manter o ambiente seco, limpo e exposto à luz solar, usar luvas no manejo 

destes animais doentes, além de remover materiais orgânicos.  Considerando que o 

agente pode sobreviver na água, a qualidade desta deve ser sempre monitorada. (Pore et 

al., 1983; Corbellini et al., 2001; Siqueira et al. 2008).  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prototecose é uma zoonose grave e emergente, que oferece grandes riscos a pacientes 

imunossuprimidos e que demanda diagnóstico precoce para maiores sucessos 

terapêuticos, portanto, é de suma importância o conhecimento de aspectos como 

patogenia, sinais clínicos, diagnóstico, tratamento e profilaxia, para um maior controle 

da doença.    
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