
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NÚMERO DE CASOS CONFIRMADOS  

DE MARÇO DE 2021 A JUNHO DE 2022  

HUMANOS: 17    FELINOS: 75  CANINOS: 01 
 

 

INFORME EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE ESPOROTRICOSE NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA ATÉ O DIA 31/07/2022 

 

NÚMERO DE CASOS NOTIFICADOS CONFIRMADOS POR MÊS 

DE AGOSTO DE 2021 A JUJHO DE 2022 
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Gatos Humanos

PERFIL DOS FELINOS POSITIVOS ACUMULADOS 

 

 

 

 

11

38

3

23

C A S T R A D O S

N Ã O  C A S T R A D O S

MACHOS FÊMEAS

DISTRIBUIÇÃO DOS CASOS FELINOS POR BAIRRO 

BAIRRO QUANTIDADE 

SANTA RITA 10 

SÃO SEBASTIÃO 9 

BOA VISTA 8 

JARDIM DA INFÂNCIA 8 

CENTRO  8 

POPULARES  7 

PROGRESSO  7 

MIRANTE 6 

JARDIM DAS OLIVEIRAS 3 

SÃO VICENTE 3 

SANTA HELENA 2 

AIMORÉS 1 

JARDIM PASSAMANI 1 

JOÃO COLOMBI 1 

PARAÍSO 1 
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A esporotricose é uma doença fúngica de caráter 
zoonótico que acomete animais domésticos e o homem. 
Possui os gatos domésticos como um importante 
hospedeiro e disseminador da infecção, uma vez que a 
cultura da população em criar o animal de forma livre, 
tendo acesso à rua, permite que ele se contamine 
através do convívio em ambientes contaminados ou com 
outros gatos já infectados. 

A transmissão tanto nos humanos quanto nos 
animais ocorre por meio da inoculação do fungo pela 
mordedura, arranhadura ou através do contato direto ou 
por objetos contaminados nas mucosas e ferimentos de 
pele. 

A manifestação clínica tanto no humano quanto 
nos animais se caracteriza principalmente por lesões de 
pele e nódulos cutâneos. 

A prevenção se baseia em manter os gatos dentro 
das residências, sem permitir o acesso à rua. No caso de 
animais positivos, providenciar o tratamento de forma 
correta e em caso de óbito do gato, solicitar o 
recolhimento do cadáver pelo órgão público. 

Em caso de suspeita de esporotricose humana o 
paciente deve procurar a unidade de saúde de seu bairro 
e/ou o seu Agente Comunitário de Saúde para 
encaminhamento ao médico. 

Em caso de suspeita de esporotricose felina o 
tutor deve comunicar o seu Agente Comunitário de 
Saúde/ Agente de Combate às Endemias e/ou o setor da 
vigilância responsável, através do número (27) 99511-
2638 para execução do exame de diagnóstico e 
acompanhamento do caso, não devendo proceder com 
eutanásia. 

A doença possui tratamento tanto para o 
humano, quanto para o animal. 

São Gabriel da Palha teve seu primeiro caso de 
esporotricose felina e humana identificados pelo serviço 
público em maio de 2021, desde então novos casos vem 
surgindo mensalmente. 

O papel da população é primordial para controle 
da doença, não deixando que seus animais circulem 
livremente nas ruas, realizando a castração de gatos e 
comunicando os casos suspeitos à Vigilância em Saúde 
Municipal. 

 


