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A esporotricose é uma micose subcutânea, causada por fungos do Complexo 
Sporothrix schenckii. Desde a década de 90, os felinos domésticos protagonizam 
a transmissão zoonótica no Rio de Janeiro no qual tem sido registrados números 
sem precedentes no mundo. Este trabalho teve como objetivo investigar o perfil 
clínico-epidemiológico da esporotricose em municípios da região metropolitana II 
do Estado, área endêmica pouco referida. Para tanto, de 03/2015 a 03/2016, 
foram assistidos 72 pacientes com lesões sugestivas nos Ambulatórios de 
Referência dos municípios e do Hospital Universitário Antônio Pedro da 
Universidade Federal Fluminense, para avaliação clínico-epidemiológica e biópsia 
para pesquisa micológica por cultura seguida da tipagem por PCR espécie-
específica do gene CAL. A frequência de pacientes com a doença confirmada por 
isolamento do fungo foi de 83,2% (n=60), todos tipados como S. brasiliensis. A 
maioria do sexo feminino (65,3%), etnia caucasóide (59,6%), com idades variando 
de 11 meses a 80 anos de idade (x=42 anos; σ= ± 18,5 anos), procedentes de 
Niterói (50%), São Gonçalo (33,4%), Itaboraí (12,5%) e Maricá (4,1%). Quase 
70% deles havia cursado até o ensino médio. A forma clínica predominante foi a 
linfocutânea (54,3%), seguida pela cutânea-fixa (45,7%). Apenas dez por cento 
exerciam profissão de risco, 63,9% deles referiram trauma inoculatório e 36,1% 
negaram qualquer trauma. Cerca de 90% dos traumas referidos foram por 
arranhadura felina. Quase metade apresentou-se tratada com antibacterianos e 
18% deles com antifungicoterapia não adequada. Os dados obtidos corroboram 
aqueles descritos para as populações acometidas por essa micose na capital do 
estado e reforçam o papel do diagnóstico laboratorial na escolha terapêutica 
adequada. Por seu caráter zoonótico, medidas efetivas de prevenção e controle 
da esporotricose, doença negligenciada no país, devem obrigatoriamente incluir 
ações direcionadas ao tratamento efetivo do felino doente.  
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