
Unidade de Vigilância de Zoonoses 

Secretaria Municipal da Saúde 

Prefeitura Municipal de Curitiba 

 



 Aumento de casos atendidos pelos profissionais de 

referência, a partir de 2014; 

 Contato desses profissionais com a UVZ; 

 Parceria entre SMS, PUC e HC; 

 Início das ações: visita às clínicas veterinárias da região 

identificada com casos notificados pela PUC – novos 

casos identificados; 

 Ação casa a casa na área. 

 



 Ações conjuntas (investigações, encaminhamentos, 

tratamento de casos humanos, orientações à 

população e aos profissionais); 

 CRMV-Pr e estabelecimentos veterinários; 

 Estruturação da Rede SUS para atendimento aos casos 

humanos. 

 





 Investigação casa-a-casa (censo); 

 Questionados sobre a presença/guarda de 

gatos; 

 Oferta da castração para os proprietários 

de gatos (parceria com a Rede de Proteção 

Animal da SMMA); 

 Identificação e encaminhamento de casos 

novos de esporotricose felina; 

 *identificação de casos humanos. 



 Ficha para levantamento da população de gatos e 

informações de seus responsáveis na região da CIC, 2016 

 * Definição de caso: Moradores em áreas onde foram 

registrados pelos estabelecimentos veterinários casos de 

esporotricose felina nos últimos dois anos, maiores de 18 anos e 

proprietários de gatos. 

 Ficha de visita de imóvel 

 Folder para a população 

 



 O que é Esporotricose? 

         É uma doença 

amplamente distribuída 

causada por um complexo 

de fungos chamado 

Sporothrix schenkii.  

O fungo precisa de 

matéria orgânica e umidade 

para se desenvolver, por isso, 

é encontrado em solos, 

árvores e plantas.  

Tanto homens como 

animais podem adquirir a 

esporotricose. Os gatos são 

os animais domésticos mais 

sensíveis. Devido aos hábitos 

naturais e acesso à rua 

podem entrar em contato 

com o fungo e transmitir a 

doença através da 

arranhadura, secreções e 

espirros. 

 

 

O fungo está presente 

no ambiente e a transmissão 

ocorre através do manuseio 

da terra e inoculação do 

fungo através de lesões, seja 

no homem ou animal. 

 A forma clínica mais 

encontrada é a cutânea, 

cujas lesões na pele são 

erosivas, com secreções 

sanguinolentas. 

http://vidadeveterinaria.com.br/vidadeveterinaria/tag/esp

orotricose-em-gatos/ 

 

Gato com lesões cutâneas de 

esporotricose:  

 

http://micologia-micotoxicologia.blogspot.com.br/ 

 

É IMPORTANTE CONSULTAR 

UM MÉDICO VETERINÁRIO 

PARA O TRATAMENTO 

ADEQUADO DO ANIMAL, 

GARANTINDO TAMBÉM A 

SAÚDE DA FAMÍLIA E DO 

AMBIENTE. 

 

Por se tratar de uma 

zoonose, pessoas que 

entrarem em contato com 

animais doentes devem 

procurar uma Unidade 

Básica de Saúde. 

É de extrema 

importância usar luvas ao 

manusear animais 

infectados, bem como lavar 

com hipoclorito de sódio os 

objetos que possam estar 

contaminados. 

 Os animais que forem a 

óbito devem ser cremados 

para evitar a contaminação 

do ambiente. 

 Horticultores, jardineiros, 

e trabalhadores rurais devem 

usar luvas e lavar bem as 

mãos após o manuseio da 

terra.  

Devido à estreita 

relação dos gatos com o 

homem, é importante que os 

animais sejam castrados e 

não tenham acesso à rua 

para evitar a infecção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAÇÕES: 

156 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CENTRO DE SAÚDE ANIMAL 

UNIDADE DE VIGILÂNCIA DE ZOONOSES 

R. Lodovico Kaminski, 1381 CIC 

41 3314-5210 zoonoses@sms.curitiba.pr.gov.br 

 

ESPOROTRICOSE 

 

 



 1.438 casas visitadas 

 - 857 (59,6%) atenderam 

 - 581 (40,4%) fechadas ou recusadas 

 176 proprietários de gatos orientados 

 125 gatos pré-cadastrados para castração 

 23 novos casos identificados 

 * 9 casos notificados pelos estabelecimentos 

veterinários 

  

 



 Outras ações de busca ativa, orientações a tutores de gatos, 

cadastros para castração (em parceria com SMMA) e 

encaminhamento de casos: Vila Sandra, Vila Parolin, Boa 

Vista, Santa Quitéria, Caximba. 



Folder atual 



Ano Número de solicitações 

2016 14 

2017 26 

2018 38 

2019 (até 10/10/2019) 92 

Tabela - número de solicitações de cidadão, via Sistema 

156, quanto a orientações para esporotricose no 

município de Curitiba 

 





 redução significativa da incidência da esporotricose 
felina de 9,14% para 1,07%; 

 número de animais castrados também aumentou 
expressivamente, em 2016 foram registrados 167 gatos 
castrados (46,64% do levantamento de número de gatos 
na época) e em 2019 foram registrados 308 gatos 
castrados (66,37% do número atual de gatos na área); 

 40% dos tutores de gatos entrevistados lembravam ter 
recebido informação sobre a doença; 

 





 Tratamento dos animais – custo relativamente 

elevado, administração diária de medicação oral, 

tratamento longo, restrição de movimento; 

 Internamento x estresse 

 Fornecimento de medicação pelo poder público;  

 Acesso dos gatos à rua; 

 Animais “de rua” / abandonados; 

 Deslocamento de animais doentes de uma área 

para outra, através de ação humana; 

 Segurança e aspecto psicológico das equipes 

responsáveis pelo atendimento dos animais.  
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