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A análise retrospectiva foi feita a partir dos 541 diagnósticos realizados no 

Laboratório de Doenças Infectocontagiosas (LDIC) da UFRPE, no período 

de fevereiro de 2016 a maio de 2018. 

INTRODUÇÃO 

O incremento anual de novos casos pode estar relacionado à ausência de 

diagnóstico clínico-laboratorial e carência na aplicabilidade de medidas 

profiláticas. Desta forma, a análise retrospectiva dessa zoonose contribui 

para alertar a Vigilância em Saúde sobre o aperfeiçoamento de medidas 

preventivas e de controle, possibilitando a redução de custos ao sistema de 

saúde em longo prazo, bem como redução da problemática para população 

humana e animal. 

Dos 541 casos recebidos para o diagnóstico fúngico no LDIC, no período 

de fevereiro de 2016 a maio de 2018,14,4% (78/541) foram positivos para 

esporotricose. Notou-se que os casos positivos concentraram-se no 

município do Recife, 51,3% (40/78). 
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ANÁLISE RETROSPECTIVA DOS CASOS DE ESPOROTRICOSE EM FELINOS DA REGIÃO 

METROPOLITANA DO RECIFE 

 

Objetivou-se com este estudo realizar uma análise retrospectiva da 

frequência de casos de esporotricose em felinos da Região 

Metropolitana do Recife. 

Email: jessicacrasto22@gmail.com 

Telefone: (81) 9 9142-5691 

Fonte: Arquivo Pessoal 

A esporotricose é uma doença micótica piogranulomatosa, causada 

por fungos do complexo Sporothrix, que podem ser encontrados em 

solo, troncos de madeira, plantas e matéria orgânica em 

decomposição. Este complexo é formado por seis espécies distintas: 

S. schenckii, S. brasiliensis, S. globosa, S. mexicana, S. luriae e S. 

albicans. A principal espécie associada à doença é S. schenckii, 

caracterizada por ser saprófita, aeróbia e dimórfica. Esta zoonose 

cosmopolita emergente apresenta grande importância 

epidemiológica no Brasil, sendo a micose subcutânea mais comum 

na América Latina. Apresenta-se de forma subaguda ou crônica, 

acometendo seres humanos e animais, dentre os quais os gatos são 

diagnosticados com maior frequência e, por isso, apresentam maior 

importância. A transmissão pode ocorrer de forma direta ou indireta, 

por inalação do mesmo. O diagnóstico dessa zoonose é realizado a 

partir de informações epidemiológicas, sinais clínicos e exames 

laboratoriais.  
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Gráfico 1: Distribuição anual dos casos positivos de 
esporotricose. 

Fonte: http://www.baixarmapas.com.br 
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