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A esporotricose é uma micose subcutânea que acomete o homem e uma grande  
variedade de animais, e que tem como agente causal fungos do complexo 
Sporothrix  schenckii. É uma enfermidade considerada como um grande problema 
de saúde pública devido ao aumento do número de casos zoonóticos descritos, 
cuja transmissão do agente etiológico para as pessoas ocorre especialmente pela 
arranhadura ou mordedura de felinos domésticos infectados. As lesões nos 
felinos podem aparecer como feridas pequenas, penetrantes, drenantes e não 
são prontamente diferenciáveis de abscessos bacterianos ou celulites causadas 
por mordidas e arranhões em brigas entre gatos. As lesões geralmente estão 
localizadas na cabeça e extremidades, mas ao se lamberem, a doença pode se 
espalhar para áreas distintas. No período de dezembro 2014 à outubro de 2015 
trinta e oito (38) felinos enfermos foram capturados nas ruas, destes, sete (07) 
foram diagnosticados por esporotricose. Na maioria das vezes os animais 
apresentavam lesões ulcerativas com secreção serosanguinolenta no pavilhão 
auricular, na face e membros anteriores e posteriores. Para confirmação do 
diagnóstico foram realizadas coletas das amostras clínicas a partir da fricção de 
swab estéril nas lesões, os quais foram encaminhados para o laboratório para 
realização de exames micológicos. Após o resultado confirmatório de 
esporotricose, demonstrado a partir do isolamento de fungos do complexo 
Sporothrix schenckii no cultivo micológico.realizou-se um trabalho educativo de 
Posse Responsável e Castração devido seu caráter zoonótico, sendo necessário 
ressaltar o papel do felino doméstico na transmissão dessa enfermidade, já que a 
principal forma de transmissão se dá pela mordedura e/ou arranhadura do animal 
acometido. 
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