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Esporotricose

• Micose causada pelo fungo universal da 
espécie Sporothrix spp

• Doença do Jardineiro ou Doença dos Floristas
• Micose apresenta distribuição mundial

• Doença ocupacional – contato com solo e matéria 
orgânica

• Doença zoonótica – contato com animais 
infectados



Esporotricose

• Cachorros e humanos forma de baixa virulência, 
gatos adquirem uma forma grave e disseminada 
da doença

• A maioria dos relatos é de transmissão de gato 
para homem e de gato para cachorro

• Gatos alto potencial de transmissão, pois os 
fungos em grande quantidade no aparelho 
respiratório por meio de secreções, e nas lesões 
cutâneas e de outros tecidos em casos mais 
graves.





Epidemiologia

• Em Belo Horizonte: surto ocorrido em 2016, 
na Região do Barreiro. 

• Atualmente com aproximadamente 150 casos 
humanos notificados e 500 casos em felinos. 
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Esporotricose

• Período de incubação

– Varia de 3 a 30 dias, média 14 dias, mas, pode 
estender-se por meses. 
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Tratamento



Vigilância epidemiológica da 
Esporotricose

• Definição de caso suspeito

• Confirmação por cultura de material das 
lesões cutâneas ou aspirado de secreção

• Encaminhamentos para os centros de 
referência.

• Acompanhamento clínico 

• Medidas de controle e higienização do 
ambiente



Medidas de controle 

• O hábito de manter gatos semi-domiciliados, 
aumenta a possibilidade de contágio. 

• Castração dos felinos reduz o interesse de saída 
para a rua e as brigas que podem ocorrer 
envolvendo o acasalamento.

• A esporotricose nos animais tem tratamento e 
cura.

• Em caso de morte dos animais doentes, não se 
deve enterrar os corpos, e sim incinerá-los, para 
evitar que o fungo se espalhe pelo solo.
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Obrigado !


