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 RESUMO 

A esporotricose é uma zoonose causada por um grupo de fungos dimórficos pertencentes 

ao Complexo Sporothrix schenckii, caracterizada como infecção subaguda ou crônica e 

que geralmente ocorre após a implantação traumática do fungo na pele. Os sintomas 

incluem o surgimento de feridas que não cicatrizam e eritema nodoso no local de 

inoculação do fungo. No Brasil, o Rio de Janeiro historicamente é o estado que concentra 

maior número de casos em humanos e animais, seguido pelo Rio Grande do Sul e São 

Paulo, no entanto, apesar de haver muitas produções científicas realizadas nos últimos 

anos acerca do assunto, demonstrando um incremento do número de casos nestes locais, 

existe uma lacuna de estudos epidemiológicos mais aprofundados a respeito da 

disseminação da esporotricose em território brasileiro, em especial em outros locais que 

já possuem relatos de casos da doença. A partir disso, a revisão apresentada a seguir visa 

reunir as informações através de uma pesquisa em livros e periódicos nacionais e 

internacionais, explicitando a necessidade do diagnóstico definitivo, de maiores medidas 

de controle e da ampliação dos pontos de vigilância epidemiológica. 
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 INTRODUÇÃO 

A esporotricose é uma zoonose causada por um grupo de fungos dimórficos 

pertencentes ao Complexo Sporothrix schenckii (MARIMON et al., 2007) e foi descrita 

pela primeira vez por Benjamin Schenck, nos Estados Unidos em 1898 (HEKTOEN, 

1900). Essa doença acomete diversos hospedeiros, sendo que os gatos domésticos têm 

sido considerados o ponto chave na transmissão zoonótica (GREMIÃO et al., 2017). 

Assim, é uma infecção subaguda ou crônica e geralmente ocorre após a implantação 

traumática do fungo na pele (ARAÚJO, MARQUES; KERDEL, 2001). Em raras 

ocasiões, pode disseminar-se para outros órgãos por via linfática, ou ainda ser 

primariamente sistêmica, resultante da inalação de esporos em indivíduos 

imunocomprometidos. As formas clínicas de esporotricose são classificadas em cutânea, 

mucosa e extra cutânea (LOPES-BEZERRA et al., 2006). 

O Complexo Sporothrix schenckii utiliza a matéria orgânica em decomposição da 

natureza para se multiplicar e é encontrado em grãos de trigo, frutas, superfície de árvores, 

espinhos, terra arada, excrementos de animais, ou ainda insetos e larvas mortos. Assim, a 

distribuição geográfica sugere que clima, temperatura e, particularmente, umidade, 

podem ter uma grande influência na presença da infecção em humanos e animais 

(RIVITTI, VAL; AOKI, 1999; QUINN et al., 2019).  

Neste contexto, a característica emergente da esporotricose na espécie felina e de 

caráter zoonótico foram descritas em vários estados do Brasil. Ainda em 1907, Lutz e 

Splendore descreveram os primeiros casos de esporotricose em seres humanos e ratos. 

Devido ao grande número de produções científicas realizadas nos últimos anos 

acerca do assunto, demonstrando um incremento do número de casos intra e interespécies 

desde o início do monitoramento nestes locais, o seguinte trabalho busca reunir os 

principais resultados obtidos e trazer uma reflexão sobre a necessidade de aprofundar e 

ampliar os estudos epidemiológicos no Brasil. 

 



                  

 
                  

 

METODOLOGIA 

Para a construção desta revisão foram consultados periódicos nacionais e 

internacionais, assim como livros de referência na área. Na pesquisa utilizou-se palavras-

chave em inglês como “sporotrichosis”, “sporotrichosis in Brazil”, “sporotrichosis and 

zoonotic and transmission” e o nome da espécie “Sporothrix schenckii” na plataforma 

digital de periódicos da CAPES. A partir da leitura dos textos e trabalhos científicos, as 

informações apresentadas foram organizadas conforme relevância e grau de 

confiabilidade, facilitando a compreensão da evolução da disseminação do fungo no país. 

 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Foram utilizados 23 artigos científicos publicados entre 1900 e 2020, sendo 14 de 

pesquisa científica e 9 de revisão bibliográfica. Em relação aos livros, foram utilizadas 

três obras, publicadas entre os anos de 2017 e 2020. 

Nas últimas décadas foram identificadas diferentes espécies que causam a 

esporotricose como: S. brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, S. pallida, S. lurei, S. 

chilensis e S. schenckii “stricto sensu” com características fenotípicas e genotípicas 

diferentes de interesse clínico-epidemiológico (MARIMON et al., 2007, MARIMON et 

al., 2008; VALERIANO et al., 2020). 

É importante o entendimento de sua distribuição geográfica, seu papel nas doenças 

e as respostas potencialmente diferentes de cada uma das espécies aos agentes 

antifúngicos. No Brasil, o S. brasiliensis é conhecido como o principal agente etiológico 

de esporotricose humana e felina, estando presente em cerca de 90% dos casos 

(OLIVEIRA et al., 2011; RODRIGUES et al., 2013). 

As características emergentes da esporotricose felina e zoonótica foram descritas 

em vários estados do país, sendo que o Rio de Janeiro historicamente é o estado que 

concentra maior número de casos em humanos e animais (SCHUBACH, BARROS; 

WANKE, 2008; PEREIRA el al., 2014; GREMIÃO et al., 2020). Um estudo retrospectivo 



                  

 
                  

 

de Silva et al. (2012), demonstrou que entre 1997 e 2011, foram diagnosticados e tratados 

mais de 4.000 casos de esporotricose humana no estado do Rio de Janeiro, no Instituto de 

Pesquisa Clínica Evandro Chagas, Fundação Oswaldo Cruz (IPEC/Fiocruz). Os casos 

ocorreram predominantemente em mulheres adultas que não estavam inseridas no 

mercado de trabalho ou ainda, desenvolviam suas atividades laborativas no ambiente 

domiciliar. A principal fonte de infecção foi o contato com feridas de gatos domésticos 

doentes, que contribuíram para a disseminação da esporotricose no ambiente. Um dado 

adicional interessante foi que no Laboratório de Pesquisa Clínica em Dermatozoonoses 

em Animais Domésticos daquele estado foram atendidos entre 1998 e 2009, 

aproximadamente 3.244 gatos e 120 cães com esporotricose (BARROS et al., 2010). 

Enquanto isso, no estado de São Paulo, um estudo desenvolvido por Montenegro et 

al. (2014), relata que no decorrer dos anos de 2011 a 2014, 163 casos de esporotricose 

felina foram diagnosticados com cultivo positivo de S. brasiliensis, na região 

metropolitana da capital.  

Já no Rio Grande do Sul, em um trabalho realizado por Madrid et al. (2011), 103 

casos de esporotricose entre 2000 e 2010 foram diagnosticados em cães e gatos na cidade 

de Pelotas/RS. E, ainda de acordo com Poester et al. (2018), foram diagnosticados 372 

casos provenientes de gatos, 34 em cães e 83 em humanos, nas cidades de Pelotas e Rio 

Grande/RS, entre os anos de 2010 e 2016. Em uma outra análise sobre os pacientes 

atendidos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Rio Grande (HU-FURG) 

e dos casos notificados ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Secretaria Municipal 

de Saúde (SMS) de Pelotas/RS durante o período de 2012 a 2017, revelou que 101 pessoas 

foram diagnosticadas com esporotricose, sendo a maioria mulheres com idade média de 

40 anos (BRANDOLT et al., 2018). Na cidade de Santa Maria/RS, 43 casos de 

esporotricose humana foram diagnosticados no período de janeiro de 2009 a dezembro 

de 2015, predominantemente em jovens adultos do sexo masculino, com idade média de 

43 anos, sendo na maioria trabalhadores rurais (BENVEGNÚ et al., 2020). 



                  

 
                  

 

Apesar de ser vista como uma micose classicamente de baixa gravidade, com raro 

acometimento extra cutâneo, a esporotricose está associada a hospitalizações e óbitos no 

Brasil.  Entre 1992 e 2015, a doença foi relacionada a 782 hospitalizações, em todos os 

estados, exceto em Roraima. Além disso, os estados com maior número de 

hospitalizações foram Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás (FALCÃO et al., 2019). 

Além disso, um trabalho publicado recentemente destaca que outros estados como 

Minas Gerais, Espírito Santo e Alagoas, também já possuem relatos de esporotricose 

humana por transmissão zoonótica. Enquanto isso, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte relataram a presença de felinos com a doença, 

configurando um avanço na disseminação em várias regiões do país. Essas informações 

alertam a necessidade da divulgação dos dados epidemiológicos, visto que a esporotricose 

não é uma doença de notificação compulsória (GREMIÃO et al, 2020).  

A apresentação clínica mais frequente da esporotricose em humanos é a 

linfocutânea, seguida pela cutânea fixa, acometendo principalmente membros superiores, 

e menos frequentemente a forma sistêmica. Os sintomas incluem o surgimento de feridas 

que não cicatrizam e eritema nodoso no local de inoculação do fungo, seguido por uma 

trajetória linfática regional caracterizada por lesões nodulares e ulceradas que drenam 

uma secreção purulenta ou serossanguinolenta (LOPES-BEZERRA et al., 2006; 

BARROS et al., 2011). Em gatos, a forma cutânea disseminada é a mais comum, seguida 

pela cutânea fixa. As lesões geralmente se concentram na cabeça, membros e cauda, se 

caracterizando por abcessos, nódulos e pústulas que fistulam e ficam drenando material 

purulento ou serossanguinolento, podendo surgir extensas áreas de necrose (MADRID et 

al., 2011; FARIA, 2017). 

O diagnóstico presuntivo pode ser realizado através da anamnese, histórico e 

manifestações clínicas. Mas o padrão ouro para o diagnóstico definitivo da esporotricose, 

tanto em humanos quanto em animais, é o isolamento através de cultura fúngica e a 

identificação das espécies de Sporothrix a partir da coleta de amostra por biópsia, swabs 



                  

 
                  

 

ou punção com agulha fina (BARROS et al., 2011; OROFINO-COSTA et al., 2017; 

QUINN et al., 2019; BARBERINO, 2020). 

O tratamento em animais deve ser realizado através de antifúngicos, por um período 

longo e devido ao alto investimento acaba não sendo concluído, em especial por pessoas 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica, o que favorece o surgimento de cepas 

resistentes. Além disso, muitas vezes os tutores de felinos doentes abandonam seus 

animais por medo de se contaminar, o que aumenta a disseminação do fungo no ambiente 

(SILVA et al, 2012). 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As análises epidemiológicas de pacientes humanos acompanhados nos estudos 

supracitados apontam que o grupo mais acometido no Brasil são as mulheres em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica e em geral, o convívio com gatos domésticos com 

acesso à rua também foi um fator de risco. O surgimento de resistência aos tratamentos 

existentes e a pouca variedade de antifúngicos disponíveis, acendem um alerta para a 

doença, que já exibe potencial de disseminação e aumento da virulência. É nítida a 

importância do diagnóstico definitivo através da realização de exames laboratoriais, 

assim como a administração do tratamento adequado em humanos e animais, para melhor 

controle da disseminação do fungo no ambiente e caracterização da esporotricose na 

região. Outro ponto importante é a lacuna de estudos mais aprofundados a respeito da 

epidemiologia da esporotricose do Brasil, pois fica explicitado que a maioria das 

pesquisas são realizadas sempre nos mesmos locais. Sendo assim, é necessário ampliar 

os locais de estudo para melhor definir medidas de controle e estratégias de vigilância em 

saúde, facilitando o acesso ao diagnóstico e tratamento a grupos populacionais em 

situação de vulnerabilidade social, limitando a possibilidade do desenvolvimento de 

quadros mais graves da doença e reduzindo o impacto nos serviços de saúde. 
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