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O Sporothrix sp. é um fungo encontrado em todo mundo, caracteriza-se por 
apresentar dimorfismo, se desenvolvendo sob a forma leveduriforme a 37° C, in 
vitro ou nos tecidos vivos; e filamentosa à  25ºC. Este fungo é transmitido 
habitualmente por penetração em feridas por arranhadura de gatos, vegetação e 
solo contaminado. Causa infecção fúngica, a esporotricose, e infecta várias 
espécies suscetíveis como: cães, gatos, bovinos e seres humanos. Geralmente a 
transmissão está associada a feridas traumáticas, não sendo descrita ainda a 
infecção por meio de aerossóis em ambiente com animal infectado. Diante disso, 
relatamos caso de mulher, 30 anos, que residia em casa, Janga/PE, convivia com 
um gato que apresentava lesões ulceradas disseminadas, tendo diagnostico 
confirmado de esporotricose. A mulher apresentou lesão em cavidade nasal 
esquerda, de aspecto verrucoso, hiperêmico, ulcerado, dor e edema no local, 
obstruindo as narinas. A mesma foi encaminhada ao laboratório de Micologia 
Medica- Departamento de Micologia/ UFPE, onde as amostras foram coletadas 
por swab esterilizado e colocado em água destilada esterilizada acrescido de 50 
mg/mL cloranfenicol, para realização do exame direto corado com Giemsa e 
cultivo em ágar Sabouraud acrescido de cloranfenicol, incubadas a 25ºC e 37ºC 
por 15 dias. O diagnóstico de esporotricose foi estabelecido pelo isolamento do 
fungo Sporothrix sp. nas amostras coletadas, o dimorfismo confirmado pela 
obtenção de colônias a 37ºC, cremosas, coloração branco-amarelada, e a 25ºC, 
pregueadas, membranosas, e acastanhadas após 15 dias. A Microscopia 
confirmada por hifas hialinas e esporos em forma de margarida. O tratamento foi 
realizado com Itraconazol, por dois meses, com diminuição parcial das lesões, foi 
indicado continuidade do mesmo até remissão total das lesões. Confirma-se a 
importância da identificação das vias de transmissão, para impedir a 
disseminação da doença, através de diagnostico preciso e conduta terapêutica 
adequada. 
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