
 
 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO BIOMÉDICO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA E 

PARASITOLOGIA APLICADAS 

 

 

 

 

PÃMELLA ANTUNES DE MACÊDO SALES 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÕES COMPARATIVAS MORFOFISIOLÓGICA E MOLECULAR 

ENTRE ISOLADOS CLÍNICOS E CEPAS PADRÃO DO GÊNERO Sporothrix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2019 



ii 

 

 

 
PÃMELLA ANTUNES DE MACÊDO SALES 

 

 

 

AVALIAÇÕES COMPARATIVAS MORFOFISIOLÓGICA E MOLECULAR 

ENTRE ISOLADOS CLÍNICOS E CEPAS PADRÃO DO GÊNERO Sporothrix 

 

 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Microbiologia e 

Parasitologia Aplicadas do Instituto 

Biomédico da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial à 

obtenção do título de Doutor em 

Microbiologia e Parasitologia 

Aplicadas. 

 

Área de Concentração: Micologia 

 

 

 

Orientador: Profa. Dra. Andréa Regina de Souza Baptista 

Coorientador: Prof. Dr. André Luis Souza dos Santos 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

2019 



iii 

 

 

PÃMELLA ANTUNES DE MACÊDO SALES 

 

AVALIAÇÕES COMPARATIVAS MORFOFISIOLÓGICA E MOLECULAR 

ENTRE ISOLADOS CLÍNICOS E CEPAS PADRÃO DO GÊNERO Sporothrix 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Microbiologia e 

Parasitologia Aplicadas do Instituto 

Biomédico da Universidade Federal 

Fluminense como requisito parcial à 

obtenção do título de Doutor em 

Microbiologia e Parasitologia Aplicadas. 

 

Área de Concentração: Micologia 

 

Aprovada em: 31 de julho de 2019. 

 

BANCA EXAMINADORA 
 

_______________________________________________________________ 
Profa. Dra. Andréa Regina de Souza Baptista (UFF) 

 
 

_______________________________________________________________ 
Profa. Dra. Tatiana Xavier de Castro (UFF) 

 
 

_______________________________________________________________ 
Prof. Dr. Ricardo Luiz Dantas Machado (UFF) 

 
 

_______________________________________________________________ 
Dra. Gabriela Westerlund Peixoto Neves (Biozeus) 

 
 

_______________________________________________________________ 
Dra. Isabella Dib Ferreira Gremião (INI-FIOCRUZ) 

 
Niterói, RJ 

2019



iv 

 

AGRADECIMENTOS 
 
 

E mais uma vez é chegado o grande momento de agradecer 

por toda colaboração, apoio, suporte e ajuda. Agradeço, primeiramente a Deus 

que em sua infinita misericórdia me sustentou e me sustenta até hoje. 

Minha família é meu suporte e alicerce. Dedico aos meus pais, 

Selma Antunes e Norival Macêdo, cada conquista, obstáculo vencido e título 

alcançado. Se hoje sou quem sou é devido a dedicação, educação, disciplina e 

amor que recebi deles. Serei eternamente grata a minha mãe, que durante toda 

a minha caminhada não me deixou esmorecer ou desistir, até mesmo quando 

pensava que algo era impossível, ela me mostrou que eu poderia ir cada vez 

mais longe. Agradeço também ao meu marido Diogo Sales, pelo seu 

companheirismo e por ser o dono do abraço mais acolhedor e reconfortante. 

Muito obrigada por secar minhas lágrimas, comemorar minhas alegrias, ser 

meu suporte e sonhar os meus sonhos. Também agradeço as queridas Mônica 

Simfrone e Stefane Barbosa por me ajudarem nessa caminhada da pós-

graduação, principalmente nos momentos que mais precisei de um apoio 

“extra-científico”. 

Encerro mais este ciclo com o coração cheio de gratidão pela 

minha orientadora Profa. Dra. Andréa Regina de Souza Baptista que me 

adotou em 2010 e foi minha “mãerientadora” até agora. Cada aprendizado, 

cada momento desafiador ao qual ela me colocou, me trouxe até aqui. Muito 

obrigada Profa. Andréa, por acreditar em mim e por ser a pessoa mais otimista 

e positiva que eu conheço. “Calma, vai dar certo!”, escutei essa frase inúmeras 

vezes, e na maioria delas, ela tinha toda razão. Também agradeço aos meus 

queridos coorientadores Prof. Dr. André Luis Souza dos Santos (UFRJ) e Prof. 

Dr. Héctor Manuel Mora Montes (UGTO/MX) que abriram seus laboratórios 

para me receber e contribuíram grandemente para a realização desse trabalho 

e meu crescimento profissional. 

Agradeço aos Professores da Universidade Federal 

Fluminense Elisabeth Martins da Silva da Rocha, Márcia Ribeiro Pinto da Silva 

e Ricardo Luiz Dantas Machado por serem meus exemplos, pelos conselhos e 

auxílio durante toda minha caminhada pela UFF, especialmente para o Prof. 



v 

 

Ricardo Machado por revisar essa tese. Saber que posso contar com a torcida 

e colaboração de vocês é um privilégio para mim. 

Agradeço ao Prof. Dr. Anderson Messias Rodrigues e Prof. Dr. 

Zoilo Pires de Camargo, por tão gentilmente me receberem em seu laboratório 

na UNIFESP para realizar as investigações moleculares pertinentes à tese e 

aos demais trabalhos do nosso grupo. Estendo meus agradecimentos à Ma. 

Paula Della Terra e mestranda Jamile Ambrosio que não mediram esforços 

para me ajudar. 

Agradeço à Profa. Dra. Leila Maria Lopez-Bezerra por ter 

contribuído em etapas importantes da construção dessa tese e por ter cedido 

gentilmente a cepa de S. brasiliensis. Também sou grata ao Prof. Dr. Allan 

Jefferson Guimarães pela quantificação e análise da melanina dos conídios. 

Se durante o mestrado eu já havia aprendido que não se faz 

ciência sozinha, no doutorado isso se consolidou. Agradeço a todos os amigos 

que a ciência me deu. Destaco o auxílio daquela que foi meu “anjo da guarda 

científico”, a Ma. Lucieri Souza. Ela, pacientemente, me ensinou as técnicas, 

me ajudou nas maratonas de experimentos e fez com que meus momentos no 

LEAMER/UFRJ fossem memoráveis. Também agradeço as Dra. Lívia Ramos, 

Ma. Thaís Mello e Ma. Anna Clara Galdino pelo suporte durante minha estadia 

no LEAMER/UFRJ. 

Agradeço aos amigos de trabalho e aos alunos do extinto 

LMMI/UFF e do novo CIM/UFF: Ma. Karen Diniz, Ma. Giulia Pires, Ma. Lais 

Cavalcanti, Ma. Gabriele Mothé, Ma. Carla Isla, Ma. Débora Sena, Doutorando 

Alexsander Siqueira, Doutoranda Aina Ramirez, Mestranda Paula Salles, 

Ricardo Lucena, João Nunes, Carolina Colchete, Letícia Galvão, Sthefany 

Pires, Luiza Lusardo, Marina Travassos, Flávia Lustosa e Gabriel Guaraldi. 

Agradeço aos meus amigos mexicanos e colegas de 

laboratório pelo apoio em todos os momentos durante meu doutorado 

sanduíche em Guanajuato/MX. Muchas gracias especialmente por Ma. Alma 

Tamez, Me. Elias Trujillo, Ma. Gwendolyne De Los Santos y Ma. Laura Garcia. 

Também sou grata pelos amigos brasileiros do grupo PDSE-México por todo 

compartilhamento de informações e cuidado mútuo, sobretudo à Ma. Nayana 

Ferreira, à Ma. Guaraciara Picanço e à Ma. Francine Procopio. Grata por todo 

carinho recebido! 



vi 

 

Por fim, agradeço aos coordenadores do PPGMPA/UFF Profa. 

Dra. Silvia Maria Baeta Cavalcanti e Prof. Dr. Felipe Piedade Gonçalves Neves, 

bem como à Anna Soares. Ao Instituto Biomédico/UFF, sou grata pelo suporte 

e instalações, bem como às agências de fomento CAPES, FAPERJ, CNPq, 

PROPPi/UFF e PROEX/UFF, que direta ou indiretamente permitiram a 

execução e conclusão do meu doutorado. 



vii 

 

RESUMO 
 

A esporotricose é uma micose de implantação traumática, causada por fungos 
patogênicos e dimórficos do gênero Sporothrix. No Brasil, a transmissão do 
Sporothrix brasiliensis pelo gato doméstico com esporotricose é a via 
majoritária, com números crescentes, alarmantes. De fato, os gatos mostram 
interação única com este fungo, possivelmente determinado por sua alta 
susceptibilidade, apresentando formas severas da doença, que requerem 
tratamento prolongado. Por outro lado, essas características poderiam 
favorecer a coinfecção com outros microrganismos agravando ainda mais o 
quadro clínico desses animais. O objetivo do estudo foi avaliar e comparar 
características fenotípicas e genotípicas entre as espécies patogênicas do 
Sporothrix, a partir de isolados clínicos e/ou cepas padrão de origem zoonótica 
e sapronótica. Para tanto, leveduras, conídios e micélios de três cepas de 
referência (S. schenckii; S. globosa e S. brasiliensis) e oito isolados clínicos do 
S. brasiliensis foram analisados. Os isolados clínicos foram recuperados de 
quatro gatos (CIM01-CIM04) com esporotricose (2 isolados/animal) do estado 
do Rio de Janeiro, Brasil. Estes apresentavam pigmentação distinta na cultura 
micológica, denominada “Light” e “Dark”. Os isolados Dark produziram maiores 
quantidades de melanina (P ≤ 0,05). Os conídios das cepas de referência 
apresentaram o mesmo tamanho, mas a S. globosa apresentou menor 
complexidade celular quando comparada a outras cepas (P < 0,01). Os 
isolados clínicos apresentaram os dois parâmetros compatíveis com a cepa de 
referência de S. brasiliensis. Leveduras das cepas padrão tinham o mesmo 
tamanho, porém S. schenckii e S. brasiliensis foram mais complexas (P < 0,05). 
A complexidade dos isolados clínicos, comparada à sua cepa padrão, 
apresentou maior heterogeneidade (P < 0,05). A análise por PCR identificou 
todos os isolados clínicos como S. brasiliensis, idiomorfo MAT1-2. O 
sequenciamento dos genes da β-tubulina e da calmodulina, seguido de análise 
filogenética, alocou todos os isolados dentro do mesmo cluster que os demais 
da área hiperendêmica brasileira. No geral, as atividades enzimáticas dos 
Sporothrix variaram de "não-produtores", produção reduzida (Pz 0.99 a 0.70) e 
elevada (Pz 0.399 a 0.100). Todos os isolados/espécies foram capazes de 
produzir pelo menos duas enzimas. A produção de fitase não foi detectada. As 
leveduras e os micélios de todos fungos formaram biofilme tempo-dependente. 
Concentração Inibitória Mínimas (CIM) para anfotericina B, terbinafina, 
caspofungina, micafungina, itraconazol, fluconazol e voriconazol foram obtidos 
(CLSI M38-A2/M27-A3). Comparações entre pares mostraram CIMs 
divergentes entre os isolados Light e Dark para cada um dos pares, superiores 
a pelo menos duas diluições, para pelo menos um dos antifúngicos testados. 
Analisamos também a capacidade desses isolados para estimular a produção 
de citocinas pelas PBMCs humanas. Os isolados CIM01 e CIM03 Light e Dark 
mostraram perfis semelhantes de citocinas para a cepa padrão do S. 
brasiliensis; enquanto os CIM02 e CIM04 comportaram-se diferentemente (P < 
0,001). Como os isolados do S. brasiliensis Light e Dark apresentam diferentes 
parâmetros fenotípicos, é bastante provável que a coinfecção seja uma 
ocorrência comum com implicações clínicas na dinâmica da esporotricose 
felina. 
Palavras-chave: esporotricose, zoonose, micose, coinfecção, interação fungo-
hospedeiro 
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ABSTRACT 

 
Sporotrichosis is a mycosis of traumatic implantation, caused by pathogenic 
dimorphic fungi of genus Sporothrix. In Brazil, Sporothrix brasiliensis 
transmission by cat with sporotrichosis is the majority route, with increasing 
numbers, alarming. Indeed, cats show a unique interaction with this fungus, 
possibly determined by its high susceptibility, displaying severe disease forms, 
which require prolonged antifungal administration. On the other hand, these 
characteristics could favor co-infection with other microorganisms, further 
aggravating the clinical condition of these animals. We aimed to evaluate and 
compare phenotypic and genotypic characteristics of potential clinical 
implication among the pathogenic species of Sporothrix, from clinical isolates 
and/or reference strains of zoonotic and sapronous origin. Yeasts, conidia and 
mycelia of three reference strains (S. schenckii ATCC MYA-4821; S. globosa 
CBS 120340 and S. brasiliensis ATCC MYA-4823) as well as eight S. 
brasiliensis clinical isolates were used in the present study. These eight clinical 
isolates were recovered from four cats (CIM01-CIM04) with sporotrichosis 
(paired isolates per animal) from Rio de Janeiro state, Brazil. These presented 
distinct pigmentation in mycological culture, named “Light” and “Dark”. Dark 
isolates produced higher quantities of melanin (P≤0.05). The conidia of the 
reference strains presented the same size, but the S. globosa presented lower 
cellular complexity when compared to other strains (P < 0,01). Clinical isolates 
presented the two parameters compatible with the reference of S. brasiliensis. 
Reference strains’ yeasts showed same size, however S. schenckii and S. 
brasiliensis were more complex than S. globosa (P < 0,05). The complexity of 
clinical isolates compared to their reference strain shows greater heterogeneity 
(P < 0,05). PCR identified all clinical isolates as S. brasiliensis, MAT1-2 
idiomorph. Sequencing of β-tubulin and calmodulin genes followed by 
phylogenetic analysis set all isolates within the same cluster as others from the 
Brazilian hyperendemic area. Overall, the enzymatic activities varied from "non-
producers" to low (Pz 0.99 to 0.70) and higher (Pz 0.399 to 0.100) producers. 
All species/strains were able to produce at least two enzymes. Phytase 
production was not detected. Yeasts and mycelia from all strains formed biofilm 
on polystyrene in a typical time-dependent process. MICs for amphotericin B, 
terbinafine, caspofungin, micafungin, itraconazole, fluconazole, and 
voriconazole were obtained (CLSI M38-A2/M27-A3). Pairwise comparisons 
showed distinct MICs between Sporothrix Light and Dark isolates for each one 
of the pairs, higher than at least two-fold dilutions, to at least one of the 
antifungals tested. We also analyzed the ability of these strains to stimulate 
cytokine production by human PBMCs. CIM01 and CIM03 Light and Dark 
isolates showed similar cytokine profiles to the control strain; while CIM02 and 
CIM04 ones behaved differently (P<0.001), suggesting that differences in the 
surface of some of the isolates can influence host-fungus interaction. Since S. 
brasiliensis Light and Dark isolates show disparate phenotypic parameters, it is 
quite possible that coinfection represents a common occurrence with potential 
clinical implications on feline sporotrichosis dynamics. 
 
Keywords: sporotrichosis, zoonosis, mycoses, coinfection, host-fungus 
interaction 
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o isolado Dark;  P < 0,001 para o isolado Light;  P < 0,001 para o 
isolado Dark.................................................................................................... 
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Figura 18 - Detecção da viabilidade celular do biofilme do Sporothrix 
brasiliensis utilizando a redução do XTT para os micélios e as leveduras. 
Resultados expressos pela média e desvio padrão. A, C, E e G: micélio 
dos pares CIM01 – CIM04; B, D, F e H: leveduras dos pares CIM01 – 
CIM04; Sbra: controle S. brasiliensis (ATCC MYA-4823). Comparação 
entre os pares clínicos Light e Dark: *P < 0,05; **P < 0,01 e ***P < 0,001. 

Comparação entre os isolados clínicos com a ATCC de S. brasiliensis: P 

< 0,05 para o isolado Light; P < 0,05 para o isolado Dark; P < 0,01 para 
o isolado Dark;  P < 0,001 para o isolado Light;  P < 0,001 para o 
isolado Dark.................................................................................................... 
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Figura 19 - Produção de citocinas por PBMCs humanas estimuladas por 
leveduras do gênero S. brasiliensis. As PBMCs humanas foram co-
incubadas 24h com levedura vivas (Live) ou inativadas pelo calor (HK), o 
sobrenadante foi recolhido e utilizado para quantificar os níveis de 
citocinas. S. brasiliensis ATCC MYA-4823 foi utilizado como controle. A: 
Dosagem de TNF-α; B: Dosagem de IL-6; C: Dosagem de IL-10.  *** P 
<0,001............................................................................................................. 86 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A esporotricose é uma micose subcutânea, historicamente 

causada pelo fungo dimórfico Sporothrix schenckii (1,2), cujo gênero foi 

recentemente revisto permitindo a descrição de novas espécies. Atualmente, 

sabe-se que as principais espécies causadoras da esporotricose estão dentro 

do Clado Patogênico do gênero Sporothrix, como por exemplo, o S. schenckii e 

o S. brasiliensis (2–4). 

Em 1898, Benjamim Schenck, então estudante de medicina no 

Hospital Johns Hopkins, Baltimore/EUA, relatou o primeiro isolamento do fungo 

causador da esporotricose a partir de um paciente do sexo masculino, com 36 

anos, apresentando lesões no membro superior direito. Na ocasião, 

estabeleceu parceria com o micologista Erwin Smith, que o classificou como 

um microrganismo pertencente ao gênero Sporotrichum. Dois anos depois, 

ainda neste mesmo país, a doença foi descrita por Hektoen e Perkins que, a 

partir do aspirado da lesão cutânea de um paciente, isolaram e classificaram 

seu agente etiológico, nomeando-o Sporothrix schenckii (2,5–7). 

No início do século XX, casos de esporotricose eram frequentes o 

suficiente na França a ponto de motivarem Beurmann e Gougerot a publicar o 

trabalho “Les Sporotrichoses”, considerado um clássico da micologia médica 

(1,2). Contudo, diferentemente da descrição americana, no continente Europeu 

este fungo foi nomeado Sporotrichum beurmanni por Ramond e Matruchot em 

1905. Isso porque, nesta época, a colônia formada pelo isolado original obtido 

por Schenck havia perdido a pigmentação, o que levou Ramond e Matruchot à 

conclusão de que esses isolados se tratavam de espécies distintas. Ainda 

assim, no ano de 1910, Matruchot redescreve o isolado obtido por Schenck 

como Sporotrichum schenckii. Já em 1921, Davis estudando isolados oriundos 

de casos ocorridos na França e na América, concluiu que eles pertenciam a 

uma única espécie, identificada como Sporotrichum schenckii (2,7,8).  

Curiosamente, na primeira década desse mesmo século, no Brasil, 

Lutz e Splendore descreveram pormenorizadamente os primeiros casos de 

esporotricose em humanos e ratos (9). Em paralelo, outros autores registraram-

na em estados distintos do país a exemplo de Mendes e Luz na Bahia e Borges 
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da Costa e Magalhães em Minas Gerais. Já na década seguinte, Oliveira 

descreveu-a no Rio Grande do Sul (1914) e em 1916, Cruz o fez no Acre (10). 

A partir desses relatos históricos, casos pontuais, em série ou ainda 

surtos da esporotricose foram referidos no mundo todo (11). O mais marcante 

deles ocorreu em Witwatersrand na África do Sul, entre os anos de 1941 a 

1944, quando foram registrados quase 3000 mineiros acometidos. A exposição 

destes trabalhadores ao fungo em sua forma saprofítica se deu durante o 

trânsito pelos corredores da mina de ouro, escorados por madeira contaminada 

na qual se feriam (12). Outro relato importante ocorreu no ano de 1988, quando 

em 15 estados dos EUA oitenta e quatro indivíduos foram acometidos após o 

manuseio do musgo Sphagnum spp., utilizado para o empacotamento de 

sementes em um viveiro da Pensilvânia, a partir do qual foram distribuídas para 

os demais estados (6). Ambos os surtos acima descritos foram associados à 

transmissão sapronótica, via clássica desta micose. 

Além do homem e do felino doméstico, os cães, os roedores, 

os equinos também podem ser acometidos pela esporotricose em diferente 

amplitude, desempenhando papéis distintos na epidemiologia da doença (13–

15). Desde o primeiro relato da esporotricose nos EUA, passando pelos 

primeiros casos brasileiros e ao redor do mundo, a transmissão da 

esporotricose ocorreu quase exclusivamente por traumas via espinhos, troncos, 

farpas, ou restos vegetais que propiciam a inoculação do fungo, além de ser o 

reservatório natural deste microrganismo (2,8). Tal característica tornou a 

micose popularmente conhecida como “doença do jardineiro” ou “doença da 

roseira”, intimamente associada a manipulação de matéria orgânica vegetal 

(2,11,16). Em 1952, Singer & Muncie (17) publicaram a primeira transmissão 

pela via zoonótica, porém nada que antevisse a relevância para comunidade 

científica que o felino doméstico tomaria a partir do final da década de 1990, no 

Brasil. Apesar de sabidamente endêmica na América Latina, a esporotricose 

assumiu magnitude hiperendêmica nunca antes descrita no país, mais 

especificamente no estado do Rio de Janeiro, tendo sua origem na região 

circunvizinha à Metropolitana, denominada Baixada Fluminense (18–20).  

Desde a descrição do surto então ocorrido, que teve início com 

a epizootia felina, a transmissão zoonótica pelo gato com esporotricose é a via 

majoritária no estado do Rio de Janeiro com números crescentes, alarmantes 
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(20–23). Neste cenário, já está bem estabelecido o protagonismo da espécie 

predominante, o S. brasiliensis, segundo descrito por vários autores que 

investigaram a epidemiologia molecular da micose (3,21,24–26). De meados da 

década de 90 até as primeiras décadas do ano 2000, os casos de 

esporotricose ultrapassaram os 4000 humanos, 4700 casos felinos e 244 

caninos atendidos no centro de referência em esporotricose do Instituto 

Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI-FIOCRUZ) (20,27,28). Em 2011, 

com o aumento expressivo do número de casos, a Secretaria de Saúde do 

estado do Rio de Janeiro juntamente com o INI-FIOCRUZ publicou nota técnica 

(29) com orientações sobre protocolos para vigilância em saúde da 

esporotricose humana e animal, sendo um dos direcionamentos a notificação 

dos casos suspeitos. Entretanto, somente após dois anos, por meio da 

Resolução SES nº 674 de 12 de julho de 2013, a esporotricose entrou para a 

lista de doenças de notificação compulsória estadual, e ainda, na lista nacional, 

segundo Portaria GM/MS nº 1.271 de 6 de junho de 2014, em seu artigo 2º, 

parágrafo IV, que inclui epizootias. 

Até o ano corrente, três boletins epidemiológicos da 

esporotricose foram publicados pela Gerência de Doenças Transmitidas por 

Vetores e Zoonoses do estado do Rio de Janeiro (GDTVZ). Nos anos de 2013 

e 2014, foram notificados mais de mil casos suspeitos desta dermatozoonose 

tendo 830 deles, diagnóstico confirmado (78,2%) (30). Nos anos seguintes, 

houve um aumento progressivo no número de notificações (Tabela 1). 

Realmente, como reportado pelos boletins epidemiológicos da esporotricose 

(30–32) é inegável a crescente notificação de casos suspeitos aliada à notável 

expansão geográfica desta micose em território fluminense, com aumento do 

número de municípios notificantes (Figura 1; Tabela 1). No período entre 2013 

e 2018 (até maio), a faixa etária mais acometida foi entre 30 e 59 anos, sendo 

mais de 60% dos pacientes do sexo feminino, fato justificado por eles serem os 

principais responsáveis pelo cuidado e tratamento com os animais (32).  
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Tabela 1. Casos notificados suspeitos de esporotricose, segundo classificação final e ano de 
início de sintomas, estado do Rio de Janeiro, anos 2015, 2016, 2017 e 2018*. 

Ano 
Total de Casos 

Notificados suspeitos 

Casos 
Confirmados 

Casos 
Descartados 

Casos 
Ignorados/Brancos 

N % N % N % 

2015 1177 792 67,3 30 2,5 355 30,2 

2016 1485 1124 75,7 21 1,4 340 22,9 

2017 1741 1375 79,0 22 1,3 344 19,8 

2018* 319 219 68,7 1 0,3 99 31,0 

*2018: até 18 de maio; Fonte: Boletim epidemiológico de 2018 (32), com adaptações. 

 

Figura 1. Mapa de distribuição dos casos confirmados de esporotricose no estado do Rio de 
Janeiro, segundo município de notificação. Fonte: (A) Período de 2013 a 2014; (B) 2015; 
(C) 2016; (D) 2017; (E) 2018 (Janeiro a Maio). Fonte: Boletim epidemiológico 01/2018, 
adaptado.  
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Além dos casos reportados no estado do Rio de Janeiro, 

também há relatos de casos e de surtos desta micose em outros estados da 

Região Sul e Sudeste, sendo o Rio Grande do Sul o segundo estado mais 

importante com casos relatados e surtos de esporotricose. Outro exemplo, foi o 

surto em gatos domésticos no ano de 2011, ocorrido em Itaquera, região Leste 

da cidade de São Paulo/SP, no qual 114 felinos foram acometidos (33). Outro 

informativo mais recente se refere à Região do Vale do Aço/MG, no município 

de Ipatinga, cuja página oficial da prefeitura noticiou a eutanásia de 200 felinos 

domésticos com diagnóstico dessa zoonose no período de janeiro a novembro 

de 2018 (34). Assim como visto nos relatos sobre a expansão geográfica 

observada na Região Sudeste, a esporotricose começa a ser reportada em 

mais de um estado da Região Nordeste com divulgação destes dados 

principalmente em jornais locais e relatos em redes sociais (35–39). Em 

Pernambuco no período entre 2014 e 2016, Silva et al. (40) relataram epizootia 

felina desta dermatozoonose na região Metropolitana do Recife, no qual mais 

de cem animais suspeitos foram descritos, sendo a metade com diagnóstico 

laboratorial confirmatório. 

Apesar da compulsoriedade da notificação dos casos suspeitos 

de esporotricose em humanos e animais no Rio de Janeiro e Pernambuco e em 

algumas cidades como Guarulhos (SP), Conselheiro Lafaiete (MG) Belo 

Horizonte (MG), Salvador (BA) e João Pessoa (PB), tais números em todo o 

Brasil são subestimados e, ainda, existe uma expressiva perda de dados 

relativas ao preenchimento inadequado do formulário no SINAN (Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação) (32). Esse panorama é ainda mais 

incerto em relação à epizootia felina, já que até o momento todos os boletins 

epidemiológicos sobre a micose no Rio de Janeiro foram referentes aos casos 

humanos (30–32). Associado a isso, há reconhecida precariedade no 

atendimento em saúde pública veterinária. Logo, muitos tutores buscam 

atendimento na rede privada e esses dados muitas vezes não chegam até o 

setor público, gerando assim uma lacuna ainda maior nos dados referentes aos 

felinos domésticos acometidos. Sendo assim, atualmente a esporotricose 

representa doença negligenciada e zoonose de notória importância em Saúde 
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Pública, tendo se tornado a principal micose de implantação traumática e a 

única de notificação compulsória no território nacional (20,23,41). 

Assim como o Brasil na América Latina, a China é o país que 

se destaca no continente asiático com números crescentes desta micose. Nele, 

o quadro epidêmico da esporotricose está restrito ao hospedeiro humano, 

associado à transmissão sapronótica de S. globosa, ou seja, a principal via de 

infecção está associada a forma clássica de transmissão da doença (42). Em 

apenas três anos, 457 pacientes foram diagnosticados em um único hospital no 

nordeste da China. Este número traduz importante endemia de esporotricose 

na província de Jilin, nordeste da China, ainda com investigações ocorrendo a 

fim de elucidar tal dimensão (42,43).  

Estudos epidemiológicos atribuem os números acima à 

capacidade de S. globosa em crescer exponencialmente em matéria orgânica 

vegetal em decomposição, como milho ou junco, que serviriam como um 

reservatório e potencial meio de transmissão para os agricultores desta região 

da China. Tal hipótese explicaria também a localização das lesões, que 

acometem principalmente a face, devido à exposição deste sítio anatômico 

durante a acomodação para transporte dos feixes nos ombros após a colheita 

(42–45). 

Desse modo, S. globosa apesar de exibir ocorrência mundial, é 

responsável por uma epidemia sapronótica na Ásia; enquanto que em território 

brasileiro, S. brasiliensis, de distribuição restrita ao mesmo, é transmitido 

majoritariamente pela via zoonótica. Por sua vez, S. schenckii, tem distribuição 

mundial com maior incidência no Continente Americano, tendo sido reportado 

como agente etiológico da esporotricose felina e humana (Figura 2; 11,20). 
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1.1. O Gênero Sporothrix 

 

O gênero Sporothrix pertence ao Reino Fungi e é composto por 

microrganismos eucariotos, sem mobilidade, heterotróficos, com parede celular 

composta por diferentes glicoproteínas e polissacarídeos, cujas concentrações 

e tipos variam de acordo com a morfologia do fungo, seja micélio ou levedura 

(2,46). A fonte clássica de contato dos hospedeiros, humanos ou animais, com 

este gênero é o ambiente, no qual o mesmo apresenta distribuição 

cosmopolita, sendo frequentemente isolado em locais de clima quente e úmido, 

a partir do solo e da matéria orgânica vegetal ou em decomposição (1,44,47). 

Por muitos anos, Sporothrix schenckii foi incluído na divisão Eumycota, 

subdivisão Deuteromycotina, classe Hyphomycetes, ordem Moniliales e família 

Moniliaceae (48). Após estudos morfofisiológicos e moleculares, sua 

classificação taxonômica foi atualizada, resultando no seguinte 

reposicionamento para o gênero Sporothrix (49): 

 
Divisão Eukaryota 

Reino Fungi 

Sub-reino Dikarya 

Figura 2. Mapa da distribuição global do Sporothrix brasiliensis, S. globosa, S. schenckii. 
Fonte: Chakrabarti et al. (11). 
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Filo Ascomycota 

SubFilo Pezizomycotina  

Classe Sordariomycetes 

Subclasse Sordariomycetidae 

Ordem Ophiostomatales 

Família Ophiostomataceae 

Gênero Sporothrix  

  

As espécies do gênero Sporothrix são termodimórficas, logo 

em temperatura ambiente (≈25°C) apresentam a forma filamentosa como 

saprófitos na natureza, apresentando hifas hialinas septadas e delgadas, com 

conídios em formato de gota implantados ao redor do conidióforo em arranjo 

tipo “margarida”, característico desse gênero (Figura 3A). A coloração das 

colônias após cultura in vitro varia, inicialmente, do branco ao creme tendendo 

a escurecer de acordo com o envelhecimento, chegando a tons de marrom 

escuro ou preto (3,26). Em temperatura mais elevada (≈37°C) e quando em 

parasitismo, esse agente é detectado em sua morfologia de levedura com 

formas e tamanhos variados, podendo ser redonda ou até oval com 2 a 6 µm 

de diâmetro, citado como semelhante ao formato de um charuto (1,48) (Figura 

3B). Macroscopicamente, estas culturas podem ser lisas, com coloração bege 

ou creme (1,48). Em testes laboratoriais, a temperatura que propicia o 

crescimento do S. schenckii está, geralmente, entre 25 e 37°C, com inibição 

completa da formação de colônias a 40°C. Muito embora demonstrem boa 

termotolerância, que os capacita ao crescimento em temperaturas 

consideradas mais elevadas para a maioria dos fungos (35 a 37°C), alguns 

isolados crescem normalmente até os 28°C (50). 
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Com o advento e avanço das técnicas de biologia molecular, 

novas perspectivas no campo taxonômico foram possíveis baseadas nessas 

técnicas, já que anteriormente a classificação taxonômica estava 

exclusivamente restrita a caracterização morfofisiológica dos microrganismos. 

Então, no final da década de 1990, após a análise do DNA mitocondrial de 

isolados de S. schenckii provenientes de países das Américas do Norte e do 

Sul, foram mostradas diferenças relevantes entre eles sugerindo que poderiam 

representar subtipos distintos (51). Quatro anos depois, analisando isolados 

provenientes da China, foram identificados fungos com aspectos morfológicos 

idênticos ao S. schenckii, porém com padrões diferentes na análise do mesmo 

alvo molecular, que foram então chamados de “não-S. schenckii” (52). Além da 

diferença molecular descrita por esse grupo, fungos identificados 

morfologicamente como S. schenckii também apresentaram diferenças 

marcantes no perfil de assimilação da sacarose, da arabinose, da rafinose, do 

ribitol e do amido, além de velocidades diferentes de crescimento em várias 

temperaturas, com distintos tamanho e formato dos conídios (3,53). 

Entretanto, apenas a partir do sequenciamento parcial do gene 

da Calmodulina (CAL) em isolados primariamente identificados como S. 

schenckii provenientes de mais de cinco países, foi fortalecida a tese de que 

tais diferenças representassem a existência de novas espécies (54). Por meio 

da junção de estudos filogenéticos aos dados morfofisiológicos os isolados 

Figura 3. Características micromorfológicas do Sporothrix spp. (A) Micromorfologia após 10 
dias de cultivo na fase filamentosa, observado em microscópio óptico (1000X). Na seta 
vermelha, detalhe da formação “em margarida” dos conídios ao redor do conidióforo. (B) 
Micromorfologia das leveduras após quatro dias de crescimento em meio líquido com formas e 
tamanhos variados, podendo ser arredondada ou até ovalada, semelhante ao formato de um 
charuto, observado em microscópio óptico (400X) Fonte: Acervo pessoal, Niterói 2019. 
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clínicos até então avaliados foram denominados espécies crípticas do então 

vigente Complexo S. schenckii (S. brasiliensis clado I; S. schenckii stricto sensu 

clado II; S. globosa clado III; S. mexicana clado IV; S. luriei clado IV) (3). 

Posteriormente, por meio do aprofundamento das análises 

moleculares e filogenéticas de um número maior e mais diversos de isolados 

do então vigente Complexo S. schenckii, de distintas origens (ambiental e 

clínica), novos complexos e espécies foram sugeridas, separando assim o 

Clado Ambiental do Clado Patogênico (4). Hoje, as seguintes espécies 

patogênicas compõem o Sporothrix spp.: S. schenckii, S. brasiliensis, S. 

globosa e S. luriei, sendo esta última de menor impacto clínico-epidemiológico 

(4,44). Análises filogenéticas posteriores de S. albicans, S. pallida, e S. nivea 

revelaram semelhança significativa, sugerindo que estas façam parte de um 

mesmo grupo, denominada Complexo S. pallida, até o momento sem 

relevância clínica (4,55–57).   

Apesar do estudo extensivo das espécies citadas acimas, em 

uma busca no banco de dados do Taxonomy Browser mostrou a existência de 

mais de 60 outras espécies do gênero Sporothrix, como: S. albicans, S. 

abietina, S. brunneoviolacea, S. chilensis S. curviconia, S. globosa, S. 

humicola, S. inflata, S. insectorum, S. lignivora, S. nivea, S. pallida, S. 

palmiculminata, S. phasma, S. stenoceras, S. splendens, S. variecibatus, entre 

outras (49). Dada a importância epidemiológica, isolados das espécies S. 

schenckii, S. brasiliensis e S. globosa, que possuem maior relevância clínico-

epidemiológica, têm sido amplamente estudadas com inúmeras finalidades. 

Dentre essas, a busca pela origem clonal desses isolados e as suas possíveis 

adaptações aos diferentes nichos ambientais e hospedeiros (3,24,25,58–64). 

Em 2013, Kano e colaboradores (65) relataram a determinação dos genes 

MAT1-1 e MAT1-2 bem como a expressão do RNAm de MAT1-2 em espécies 

de Ophiostoma spp. e em isolados do Sporothrix originários do Japão. Já no 

Brasil, estudo realizado com isolados clínicos advindos das regiões Nordeste, 

Sudeste, Centro-Oeste e Sul do país mostrou a presença dos idiomorfos 

MAT1-1 e MAT1-2, tanto em S. schenckii como em S. brasiliensis (66). 

Ainda que S. globosa tenha sido isolado primeiramente nas 

Américas e na Europa, é nos países asiáticos que a espécie é endêmica, com 

prevalência de 99,3% (45). Por sua vez, S. brasiliensis é altamente adaptado à 
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transmissão e ao parasitismo zoonótico no Brasil, representando a espécie de 

maior virulência (20,67,68). Apesar da relativa baixa virulência, S. globosa é 

responsável pelo surto sapronótico na China, (42,43,45,57), logo apresenta 

epidemiologia particular em relação aos demais surtos e quadros endêmicos 

causados pelas demais espécies. Além disso, S. globosa ao contrário do 

observado em S. brasiliensis, sofre inibição significativa do crescimento em 

temperaturas acima de 35°C. Tal característica pode explicar parcialmente sua 

menor virulência e o acometimento preferencial em forma cutâneo-fixa, 

superficial quando comparada à linfocutânea (42). Já S. brasiliensis suporta 

melhor a temperatura corporal fisiológica do homem (36,5 - 37,5°C) e dos gatos 

(37,7 - 39,1°C), com disseminação e infiltração maciça nos tecidos infectados 

(69–71). Como resultado, S. brasiliensis está associado a alto grau de 

patogenicidade em ambos, felinos (24) e humanos (72). 

 

1.2. Manifestações Clínicas e Tratamento da Esporotricose 

 

A apresentação clínica da esporotricose humana tende a variar 

de acordo com o estado imunológico do indivíduo, carga microbiana, 

profundidade no tecido atingido, termotolerância da cepa, entre outros fatores 

(69). Seu período de incubação pode durar dias ou meses, sendo em média de 

2-3 semanas, até o aparecimento da primeira lesão após o trauma. A 

localização das lesões em crianças é, principalmente, a face, enquanto em 

indivíduos adultos as áreas mais acometidas são os membros superiores e 

inferiores (73). 

Em humanos, a esporotricose caracteriza-se, em seu início, 

pela formação de uma pápula ou nódulo que surge no ponto de inoculação do 

fungo, que pode permanecer neste sítio, caracterizando a forma cutâneo-fixa 

ou ainda progredir até os vasos linfáticos adjacentes, culminando na forma 

clássica da doença - a linfangite nodular ascendente ou linfocutânea (18). A 

inalação dos conídios deste fungo raramente resulta em acometimento dos 

pulmões de indivíduos hígidos, mas a esporotricose pulmonar pode ocorrer e 

até mesmo evoluir para a forma disseminada, naqueles imunocomprometidos 

(18,74,75). Na epidemia de esporotricose pela via de transmissão zoonótica, no 

Brasil, tem sido descritas manifestações clínicas distintas, atípicas, tais como a 
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dacriocistite, a Síndrome de Parinaud, reações de hipersensibilidade além de 

formas extracutâneas (18,22,76–79). Da mesma forma, têm sido relatadas 

respostas terapêuticas variadas, singulares, tanto para o hospedeiro felino 

(20,21,80) como para o humano (18), diferentes do perfil observado do início 

da década de 90 quando o surto foi descrito (28,81).  

Em contraste ao hospedeiro humano, no qual a esporotricose 

tem, em sua maioria, curso benigno e baixa carga microbiana nas lesões (44), 

os gatos são os hospedeiros mais susceptíveis à infecção pelo S. brasiliensis, 

bem como apresentam abundantes leveduras em suas lesões (20,82,83). O 

felino doméstico parece ser incapaz de produzir granulomas bem estruturados, 

essa característica dificulta o controle da infecção, devido à presença de pobre 

infiltrado linfocitário nas lesões (Figura 4; 84–86). Acredita-se que essa 

ineficiência no controle do crescimento fúngico, seja um dos fatores 

responsáveis pela alta carga microbiana das lesões felinas, culminando em alto 

potencial zoonótico. Ademais, alia-se o número elevado de leveduras na lesão 

ao hábito de lamber e coçar as feridas, propiciando a formação de 

reservatórios de estruturas fúngicas, tanto nas unhas como na cavidade oral 

(21,87). 

Na esporotricose felina, a infecção também tem início por meio 

de injúria cutânea. O agente etiológico se utiliza do sistema linfático regional 

para disseminação, produzindo um quadro de linfangite e linfadenite (88). No 

entanto, ao contrário da doença em humanos, tal quadro de linfangite não 

representa a forma clínica comumente observada (89,90). A partir do foco de 

inoculação, a evolução clínica possui apresentações distintas: cutânea, 

cutâneo-linfática ou ainda disseminada. A forma cutânea, que é a mais 

frequente, pode se apresentar como lesão única ou como várias ulcerações 

crostosas e nódulos localizados na cabeça, nos membros e na base da cauda, 

refletindo áreas comuns de mordidas e arranhões durante brigas (21,88). Em 

alguns casos, essas lesões podem se tornar necróticas, expondo tecidos 

subjacentes. Muito embora a maioria das lesões cutâneas generalizadas surja 

via disseminação hematogênica, essas também podem ocorrer por 

autoinoculação (88). 

 

 



30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Tratamento da Esporotricose 

 

O antifúngico de escolha para o tratamento da esporotricose 

em ambos os hospedeiros, humano e animal, é o itraconazol (88,91). Este 

requer um longo tempo, principalmente para os pacientes felinos (92). A 

maioria dos acometidos por essa micose é responsivo ao tratamento com o 

azol, porém os relatos de casos que não respondem adequadamente têm 

aumentado consideravelmente, tanto em relação a clínica humana (93–95) 

como veterinária (20,92,96). 

Nos casos de pacientes irresponsivos ao fármaco de eleição, o 

iodeto de potássio (SSKI) é outra opção para o tratamento da esporotricose, 

seja administrado em monoterapia ou em associação ao azol. O SSKI é o 

quimioterápico mais antigo empregado no tratamento desta dermatozoonose, 

desde os primórdios dos anos 1900 e tem se mostrado, até agora, terapia 

satisfatória muito embora nenhum ensaio duplo-cego, randômico, ou mesmo 

controlado por placebo, tenha sido realizado (2,97). Os felinos domésticos, por 

sua vez, não toleram bem o SSKI, podendo apresentar reações adversas como 

anorexia, espasmos musculares, hipotermia, depressão, vômito, entre outras. 

Entretanto, o SSKI pode ser eficiente no tratamento destes animais, porém 

Figura 4. Microscopia da citologia por imprint elaborada a partir do exsudato da lesão 
esporotricótica felina, corada pelo método Panótico Rápido, observado em microscópio 
óptico (1000X). Círculo branco: macrófago com incontáveis leveduras em seu citoplasma; 
“N”: núcleo celular do macrófago; setas vermelhas: leveduras do Sporothrix spp. livres.  
Fonte: Arquivo do Centro de Investigação de Microrganismos – Niterói, RJ, 2019. 
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devido à alta toxicidade, é necessário acompanhamento mais cauteloso pelos 

veterinários, porque tal estratégia terapêutica pode até levar ao óbito em casos 

mais extremos (88).  

A anfotericina B, um poliênico que data dos nos anos 50, é o 

tratamento de escolha para pacientes com esporotricose grave ou 

potencialmente fatal (88,91). Atualmente, existem três formulações 

intravenosas licenciadas deste fármaco: desoxicolato (genérico AmB-D); 

complexo lipídico (Abelcet®) e formulação lipossômica (LAMB; AmBisome®; 

98). Quando administrada pela via intravenosa, a anfotericina B é cardio- e 

nefrotóxica, exigindo, portanto, avaliação constante da função renal e dos 

níveis séricos de potássio (97). Para os felinos, estudos utilizando este fármaco 

com administração intralesional mostrou efetividade, sugerindo assim uma 

alternativa terapêutica nos casos refratários ao tratamento de escolha (96,99). 

Atualmente, a terbinafina, substância derivada da alilamina, apresenta bons 

resultados in vitro, tornando-se uma outra opção promissora para o tratamento 

da esporotricose cutânea ou mesmo da linfocutânea (93,100–103).  

Apesar da esporotricose ter protocolo terapêutico bem 

estabelecido, com fármacos amplamente disponíveis no mercado, tratar esta 

micose continua sendo um desafio por seu longo tempo de duração e alto 

custo, além de muitas vezes indisponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS; 

104). A ocorrência de casos felinos e humanos irresponsivos ao tratamento de 

eleição ou mesmo com recidivas tem explicação multifatorial baseada na tríade 

fármaco - hospedeiros - agente etiológico. Quanto ao último, já foram 

realizadas inúmeras pesquisas em todo o mundo sobre o perfil de 

susceptibilidade dos fungos patogênicos do gênero Sporothrix às diversas 

classes de antifúngicos, bem como de novas propostas terapêuticas, como por 

exemplo o uso de derivados vegetais ou realocação de medicações já 

aprovadas para outras doenças (105–108). 

Contudo, mesmo após anos de pesquisas e inúmeras 

publicações sobre o perfil de susceptibilidade dos fungos do gênero Sporothrix, 

as organizações que padronizam e regulamentam os testes de susceptibilidade 

aos antimicrobianos, o CLSI (da língua inglesa Clinical and Laboratory 

Standards Institute, EUA) e o EUCAST (da língua inglesa European Committee 

on Antimicrobial Susceptibility Testing, Suíça), ainda não emitiram documento 
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oficial. Assim, faltam diretrizes sobre o cutoff para as diferentes classes de 

antifúngicos frente ao Sporothrix, ou ainda a recomendação sobre qual 

morfotipo, filamentoso ou leveduriforme, deva ser testado. Em um esforço 

conjunto, recentemente, dois trabalhos foram publicados na intenção de sugerir 

valores de corte epidemiológicos para alguns antifúngicos (Tabela 2; 58,109). 

 

 

O sucesso do tratamento nos felinos domésticos depende não 

somente da dosagem, mas também da adesão ao tratamento e do perfil de 

susceptibilidade do fungo ao fármaco. A reconhecida dificuldade na 

administração do antifúngico, o custo e período prolongado de tratamento 

aliados à possível transmissão para membros da família culminam no frequente 

abandono do tratamento ou do animal. O extremo se faz quando, em algumas 

situações, os tutores recorrem à eutanásia. A frequente intermitência seguida 

pelo abandono do tratamento ou até mesmo do felino doente inviabilizam a 

cura e, como consequência, dificultam a quebra do ciclo de transmissão 

zoonótica. O destino inadequado das carcaças dos animais mortos por meio do 

enterro na área peridomiciliar, aos depósitos de lixo urbano ou mesmo seu 

despejo em praças e outros locais públicos contribui para a contaminação 

ambiental pelo fungo, constituindo grave problema para a vigilância em saúde 

(20,28,104,110). Desse modo, novas opções terapêuticas poderão auxiliar no 

controle da hiperendemia fluminense, um importante problema de Saúde 

Pública. 

 

1.4. Tanto no meio ambiente como em diferentes hospedeiros: 

Sporothrix e seu amplo repertório adaptativo 

 

De distribuição global, presente em todos os continentes, o 

gênero Sporothrix tipifica a relação diversificada com a natureza, para o qual 

Tabela 2. Valores de corte epidemiológicos para as cepas de S. brasiliensis. 

Artigo 
Antifúngicos (μg/mL) 

AMB TRB ITC KCZ PCZ VRC 

ALMEIDA-PAES (109) 4,0 0,25 2,0 1,0 2,0 - 

ESPINEL-INGROFF (58) 4,0 0,12 2,0 2,0 2,0 32 

AMB: anfotericina B; TRB: terbinafina; ITC: itraconazol; KCZ: cetoconazol; PCZ: posaconazol; 
VRC: voriconazol. 
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não representa um simples reservatório. Nela, há abundância de oportunidades 

de interação com outros microrganismos, com os quais as espécies desse 

gênero constantemente competem. Além disso, todos esses biomas propiciam 

aos fungos exposição às características nutricionais e climáticas distintas, 

muitas das vezes, hostis, exigindo amplo repertório para sobrevivência (111). 

Tal arsenal adaptativo também deve se manifestar para garantia de 

sobrevivência no microambiente do hospedeiro, no qual são relevantes a 

adesão, a termotolerância e a evasão do sistema imunológico, com o 

consequente estabelecimento da infecção (111,112). 

A atividade enzimática presente em todos os fungos seja para 

a nutrição ou para a manutenção de suas vias metabólicas, compõe o rol de 

fatores envolvidos na patogênese das micoses. Durante a infecção, a função 

destas enzimas pode variar de acordo com o gênero fúngico, como por 

exemplo, os dermatófitos que utilizam a queratinase para obtenção de 

nitrogênio e carbono do estrato córneo, unhas ou cabelos, constituindo fator 

determinante quanto ao sítio anatômico da infecção (113,114). Outra enzima 

hidrolítica, a fosfolipase, participa de processos fisiológicos primordiais, 

incluindo a aquisição de nutrientes, homeostase de membrana, dinâmica do 

citoesqueleto e tráfego vesicular (115). Em última análise, tais enzimas 

desempenham papel essencial na interação com as células dos hospedeiros, 

causando injúria tecidual (111,115).  

Já extensivamente estudadas, as proteases do gênero 

Candida, modelo no Reino Fungi para os estudos de virulência, são enzimas 

previamente associadas ao dano tecidual, obtenção de nutrientes, aderência 

do patógeno às superfícies externas do hospedeiro, além de ajudarem a 

penetrar nas barreiras protetoras. Uma vez na trama tecidual, estão envolvidas 

na digestão de proteínas, evasão do sistema imunológico e propagação do 

estado inflamatório do hospedeiro (116,117). São também referidos papéis 

ligados à manutenção e remodelação celular, participação na formação do 

biofilme, desregulação de cascatas proteolíticas do hospedeiro (tais como 

sistemas complemento e cinina-calicreína e coagulação sanguínea), inativação 

de peptídeos antimicrobianos e liberação de mediadores da resposta 

inflamatória de células hospedeiras (116). Os fungos do gênero Sporothrix 

também secretam enzimas extracelulares que apresentam importante papel 



34 

 

tanto para a nutrição e crescimento fúngico como para a invasão tecidual e 

evasão do sistema imunológico. As proteases isoladas do S. schenckii tem 

capacidade para hidrolisar substratos naturais como o colágeno, a elastina e o 

estrato córneo, que são os principais componentes estruturais de diversos 

tecidos humanos (118,119), assim como atuar diretamente nas fibras do 

citoesqueleto (actina) durante o processo infeccioso (120). Apesar desta 

intensa atividade enzimática, os fungos do gênero Sporothrix são incapazes de 

penetrar tecidos íntegros (1,11,44,81). Tal limitação pode explicar a razão pela 

qual o felino doméstico desempenha papel fundamental, quando portador da 

zoonose, como agente transmissor por meio da arranhadura e mordedura 

(18,20,21).  

Não obstante da produção enzimática, outro fator determinante 

para o estabelecimento da doença por estes fungos está relacionado à 

tolerância a temperaturas mais elevadas. Tais características deram ao 

Sporothrix a capacidade de infectar não somente estruturas vegetais na 

natureza, mas também animais endotérmicos, e esta habilidade foi 

determinante para o sucesso em causar doenças nos mamíferos (67,111,121–

123). A associação da resistência às temperaturas corporais com a habilidade 

de mudança da fase multicelular (micélio) para unicelular (levedura), agrega a 

estes fungos vantagens no momento de instaurar a infecção (124). 

Além dos fungos do gênero Sporothrix tolerarem as diferentes 

temperaturas corporais, a evasão do sistema imunológico é também 

imprescindível para a sobrevivência. Realmente, nos últimos anos, um volume 

considerável de informação referente à resposta imunológica na infecção por 

Sporothrix foi obtido. Porém, a grande maioria, gerada a partir do modelo 

murino (125), restando pouca ou nenhuma informação sobre a interação com o 

hospedeiro felino. O papel da imunidade inata durante o curso da esporotricose 

indica que a mesma também desempenha função na resposta imune 

adaptativa (126). Receptores como os Toll-like (TLR), que reconhecem os 

PAMPs (da língua inglesa Pathogen-Associated Molecular Pattern) 

desempenham notável importância na cascata da resposta imune à infecção 

pelo Sporothrix. A ausência do TLR-2 pode promover a persistência da 

infecção por S. brasiliensis (127). Contrariamente, sua presença facilita a 

fagocitose de componentes fúngicos estimulando a produção de citocinas 
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como TNF-α, IL-12, IL-1β, IL-10, IFN-γ, IL-1 6, IL-17 e TGF-β, bem como óxido 

nítrico (128). Estas citocinas, por sua vez, foram relacionadas à diferenciação 

de linfócitos T em células Th1 e Th17 e na regulação de funções efetoras em 

resposta antifúngica específica (129). A infecção de camundongos por S. 

brasiliensis mostrou a forma mais severa da doença associada às respostas 

mediadas por Th17/Tregs, quando comparada àquela produzida por S. 

schenckii, mostrando assim diferenças espécie-específicas (130). A maior 

virulência desta espécie pode ser associada justamente à pobre estimulação 

do sistema imune inato no sítio da lesão subcutânea e ainda à diminuição da 

resposta Th1 com aumento no perfil de Th17/Tregs na infecção mais avançada 

(130). Outro exemplo dessa ação coordenada entre as respostas imune inata e 

adaptativa está relacionado à diferenciação de linfócitos T, na qual células 

dendríticas podem regular a resposta pró-inflamatória, quando estimuladas 

pelo S. schenckii, variando de acordo com o tipo e a quantidade do antígeno 

(131). 

A produção de melanina é um dos fatores de virulência mais 

estudados do Reino Fungi, também descrito para o gênero Sporothrix (46,132). 

Sua produção pode ocorrer por três vias distintas originando a DHN-melanina 

(1,8-di-hidroxinaftaleno), a eumelanina e a piomelanina. A primeira é produzida 

pelos conídios quer seja no ambiente, em parasitismo ou in vitro. 

Macroscopicamente é possível visualizar colônias pigmentadas na fase de 

micélio do Sporothrix e já foi evidenciada a produção de melanina por 

leveduras durante a infecção (133). Sua produção pode ocorrer por três vias 

distintas originando a DHN-melanina (1,8-di-hidroxinaftaleno), a eumelanina e a 

piomelanina. Tal produção ocorre independente de um precursor específico, a 

acetil-CoA, por meio da glicólise (132). Contudo, para produção da eumelanina 

e da piomelanina são necessários compostos fenólicos precursores durante o 

crescimento fúngico: a 3,4-di-hidroxi-fenilalanina (L-DOPA) e a L-tirosina, 

respectivamente (134,135). 

 Sabe-se que a melanina tem importante papel em ambos os 

estágios do Sporothrix, saprofítico e parasitário, pois este polímero confere 

proteção contra ampla gama de injúrias tóxicas, permitindo a sobrevivência no 

ambiente e durante a infecção. Tais proteções ocorrem por meio da redução na 

susceptibilidade à degradação enzimática, à toxicidade dos metais pesados e 
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conferindo proteção contra a radiação UV, mudanças extremas de temperatura 

e ação dos radicais livres de oxigênio e nitrogênio (2,112,132,133). Outro 

importante papel da melanina está relacionado à interferência sobre os efeitos 

paralelos aos mecanismos centrais de ação, exercidos pela anfotericina B 

(136) e pela terbinafina (93). Além disso, estudo realizado com isolados 

melanizados e não-melanizados do S. schenckii mostrou que esse pigmento 

contribui para a resistência do patógeno aos principais mecanismos de defesa 

do sistema imunológico do hospedeiro, como substâncias antimicrobianas 

oxidativas e o ataque de macrófagos (137). 

Além dos mecanismos clássicos de interação com o 

hospedeiro e da sobrevivência no meio ambiente, atualmente se busca uma 

melhor compreensão da interação coletiva entre os microrganismos. De fato, a 

dinâmica de uma célula infecciosa planctônica difere grandemente se essa 

mesma unidade biológica se comporta em comunidade. Neste sentido, estudos 

sobre o biofilme fúngico tem acrescentado informações relevantes. Por 

definição, o biofilme consiste em uma comunidade de microrganismos que 

estão irreversivelmente ligados a uma dada superfície, material inerte ou tecido 

vivo, produzindo polímeros extracelulares que fornecem matriz estrutural 

(138,139). A formação do biofilme é um processo dinâmico que envolve várias 

etapas, como ligação a uma superfície, adesão célula-célula, proliferação e 

desprendimento (139–141). A aderência a uma superfície é facilitada pela 

expressão de diferentes componentes de superfície microbiana, que sintetizam 

moléculas de matriz adesiva e podem se conectar a diferentes fatores da 

matriz extracelular como elastina, fibronectina, laminina, colágeno e 

fibrinogênio (140). 

Alguns fungos são capazes de produzir biofilmes e, assim, 

aumentar a morbimortalidade, reconhecidamente as espécies do gênero 

Candida em ambiente hospitalar (138,139). No entanto, estudos vêm 

mostrando que outras espécies fúngicas, incluindo aquelas filamentosas ou 

dimórficas, também são capazes de produção de matriz extracelular polimérica 

aderente, muito embora sua gênese e papel na infecção ainda não tenham sido 

bem elucidados (142–145). Entre estes, destacam-se dois patógenos fúngicos 

dimórficos do gênero Sporothrix, cuja capacidade de formação do biofilme, 

aliada ao efeito dos antimicrobianos na presença do mesmo, foi recentemente 
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descrita (146–148). Os resultados obtidos mostraram que S. schenckii e S. 

brasiliensis são capazes de formar biofilme em sua fase filamentosa, única até 

então investigada, e que o perfil de sensibilidade de células planctônicas difere 

daquelas gregárias (146).  

Do mesmo modo que o biofilme é uma realidade recente para 

outras espécies de patógenos fúngicos, o potencial impacto da coinfecção 

fúngica começa a ser discutida, já que pode acarretar mudanças no curso 

clínico bem como em aspectos terapêuticos. Em uma pesquisa recente sobre a 

coinfecção em micoses superficiais, Gawaz & Weisel (149) mostraram que 6% 

(149/2473) da população teve isolamento de mais de um agente fúngico a 

partir das lesões superficiais, principalmente da combinação entre dermatófitos 

e leveduras.  

 

1.5. Justificativa 

 

As infecções fúngicas despontam como grave problema de 

Saúde Pública tendo em face o aumento de sua frequência e morbimortalidade 

nas últimas décadas. Além dos reconhecidos fatores que, em conjunto, 

aumentam a sobrevida de pacientes imunodebilitados, outros componentes 

contribuem para tal fenômeno. Dentre eles, os limitados recursos terapêuticos, 

a ausência de ferramentas diagnósticas adequadas, a carência de profilaxia 

por meio de vacinas, bem como a escassez de estudos acerca da 

epidemiologia, biologia celular/bioquímica e patogenicidade dos agentes 

causadores das micoses humanas e animais. Nessa direção, até o momento, 

pouco se conhece sobre o quanto características intrínsecas do S. brasiliensis 

podem impactar a dinâmica da esporotricose felina no estado do Rio de 

Janeiro. Por conseguinte, muito resta por ser revelado quanto à sua resposta 

aos antifúngicos, tanto in vitro quanto in vivo. Ainda nesse mesmo tema, são 

escassas informações ligadas à expressão de moléculas que participam da 

interação patógeno-hospedeiro, principalmente dos isolados provenientes de 

gatos com esporotricose. 

Durante a condução da pesquisa que antecedeu a presente 

tese (21,150), foi possível observar colônias do Sporothrix com 

macromorfologia distinta em uma mesma placa de ágar Sabouraud, 
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proveniente de um único espécime clínico felino, para quatro animais de três 

regiões distintas. Mesmo após repiques sucessivos, seguidos da observação 

contínua por longo período, tais isolados mantiveram as diferenças 

visualizadas (cor e textura), sugerindo a possibilidade de mais de um isolado 

do S. brasiliensis coexistir em felinos doentes, na epizootia vigente. A 

probabilidade da coinfecção por mais de um indivíduo fúngico de S. brasiliensis 

com diferentes capacidades de interação com o hospedeiro, bem como, 

possível resposta diferencial aos antifúngicos, incluindo a medicação de eleição 

para o tratamento da esporotricose, podem ter implicações clínicas 

preocupantes, em especial frente à contínua expansão geográfica verificada 

em território nacional. 

Do mesmo modo que estudar as particularidades dos S. 

brasiliensis proveniente de felinos domésticos, a investigação com o objetivo de 

compreender os mecanismos utilizados pelas espécies de S. schenckii e S. 

globosa, podem explicar as diferenças marcantes entre eles no que tange a 

distribuição mundial ambiental que ocorre para estas duas últimas espécies, 

bem como as formas de transmissão e curso clínico distintos. 

Por fim, investigações sobre a interação fungo-hospedeiro são 

cruciais para o desenvolvimento de estratégias para intervenção terapêutica da 

esporotricose, cujo tratamento de escolha é dispendioso e de difícil 

administração para o gato, o que contribui sobremaneira para o insucesso no 

controle dessa importante zoonose no cenário da Saúde Pública Nacional. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar e comparar características fenotípicas e genotípicas 

entre as espécies patogênicas do Sporothrix, a partir de isolados clínicos e/ou 

cepas padrão de origem zoonótica e sapronótica. 

 

2.2. Objetivos específicos 

  

● Descrever características macro e micromorfológicas dos isolados clínicos 

provenientes desses animais e cepas padrão de três espécies do 

Sporothrix. 

● Quantificar a melanina presente nos conídios dos isolados clínicos do 

Sporothrix. 

● Determinar a espécie e o idiomorfo sexual, bem como a relação 

filogenética dos isolados clínicos do Sporothrix, por meio de ferramentas 

moleculares.  

● Pesquisar as atividades enzimáticas de isolados clínicos do S. brasiliensis 

e das cepas padrão do S. brasiliensis, do S. schenckii e do S. globosa. 

● Avaliar a produção e a cinética da formação do biofilme por estas espécies. 

● Descrever o perfil de susceptibilidade aos antifúngicos dos isolados clínicos 

e das cepas padrão por meio de ensaios in vitro. 

● Analisar a produção de citocinas inflamatórias por células humanas após a 

interação com isolados clínicos do S. brasiliensis.  

● Avaliar a coexistência de isolados não clonais do S. brasiliensis em felinos 

da região hiperendêmica para a esporotricose no Brasil. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

Figura 5. Fluxograma das metodologias empregadas, as quais foram realizadas para os isolados 
clínicos e para as cepas de referência do S. brasiliensis, S. schenckii e S. globosa, com exceção 
daquelas dos tópicos “3.4. Quantificação de melanina” e “3.11. Interação de células mononucleares 
do sangue periférico (PBMCs)” exclusivamente empregadas para S. brasiliensis. 
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3.1. Aspectos Éticos 

 

O estudo foi aprovado e conduzido de acordo com as normas 

do Comitê de Ética em Uso Animal da Universidade Federal Fluminense, Rio 

de Janeiro/BR (CEUA-UFF, número 208/2012, 13 de dezembro de 2012; 

número 7561040518, 14 de junho de 2018). O uso de células humanas foi 

aprovado pelo Comitê de Ética da Universidad de Guanajuato, Guanajuato/MX 

(protocolo CIBIUG-P12-2018). Para interação com células mononucleares do 

sangue periférico humano (PBMCs), voluntários adultos saudáveis foram 

incluídos no estudo, as amostras foram obtidas após a divulgação das 

informações sobre o estudo e a assinatura do termo de consentimento livre e 

esclarecido. 

 

3.2. Microrganismos 

 

Oito isolados clínicos do Sporothrix foram recuperados em um 

estudo prévio do nosso grupo (150) a partir de quatro gatos com esporotricose 

(2 isolados por animal) residentes em três diferentes regiões geográficas do 

estado do Rio de Janeiro (Figura 6): Região Serrana (Cachoeira de Macacu), 

Região Metropolitana I (capital do estado do Rio de Janeiro) e Região 

Metropolitana II (Niterói), entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014. Mesmo os 

isolados sendo obtidos de um único animal com esporotricose (lesão e swab 

únicos), cada um dos quatro pares do Sporothrix apresentou colônias com 

pigmentação distinta durante o isolamento primário por cultura micológica.  
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Figura 6. Mapa de distribuição da casuística dos quatro gatos com esporotricose no estado do 
Rio de Janeiro, Brasil. Vermelho: Rio de Janeiro (Região Metropolitana I); Amarelo: Niterói 
(Região Metropolitana II) e Verde: Cachoeira de Macacu (Região Serrana). 
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O perfil macromorfológico observado manteve-se inalterado, 

mesmo após a realização de seguidas e sucessivas subculturas, além de 

incubação em longo prazo (40 dias) num ambiente laboratorial controlado. 

Então, eles foram nomeados como “CIM01 Light” e “CIM01 Dark” até “CIM04 

Light” e “CIM04 Dark” de acordo com a coloração da colônia, “Light” para as 

claras e “Dark” para as escuras, e o código do felino doméstico de onde se 

obtiveram os isolados. Foram incluídas as cepas de referência do S. 

brasiliensis (Sbra; ATCC MYA-4823), S. schenckii (Ssch; ATCC MYA-4821) e 

S. globosa (Sglo; CBS 120340), gentilmente cedidas pela Dra. Leila Maria 

Lopes Bezerra (Sbra e Ssch) e pelo Prof. Dr. Anderson Messias Rodrigues 

(Sglo). 

 

3.3. Condições de crescimento e identificação dos isolados clínicos 

 

As amostras obtidas durante a execução do mestrado (150) 

foram coletadas pelos médicos veterinários da equipe, com o auxílio de um 

swab estéril (exsudato de lesão), e submetidas ao exame micológico de rotina 

com semeadura em ágar Sabouraud 2% dextrose (SDA; BD, Franklin Lakes, 

NJ, EUA), Mycosel® (BD, Franklin Lakes, NJ, EUA) e posterior incubação em 

temperatura ambiente. Foram realizadas observações semanais até o 

aparecimento das culturas sugestivas do gênero Sporothrix. Os fungos foram 

inicialmente identificados com base em características macro e microscópicas. 

Posteriormente, para a verificação do termodimorfismo, as colônias foram 

cultivadas em ágar Brain-Heart Infusion (BHI; BD, Franklin Lakes, NJ, EUA) e 

incubadas a 37°C de 7 a 10 dias até a conversão para o estágio de levedura 

compatível com o gênero. Os isolados estocados e congelados foram mantidos 

pela técnica de criopreservação em sua fase filamentosa a -20°C (150). Os 

isolados criopreservados foram reativados por descongelamento à temperatura 

ambiente e posterior semeadura em ágar Sabouraud 2% antes do uso (150). 
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3.4. Quantificação de melanina 

 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. Allan Jefferson Guimarães – UFF. 

 

A determinação comparativa da quantidade de melanina dos 

isolados clínicos CIM01-CIM04 Light e Dark e da cepa padrão de S. brasiliensis 

foi efetuada por meio das técnicas de ensaio ELISA (Enzyme-Linked 

Immunosorbent Assay), do FACS (Fluorescence-Activated Cell Sorter) e da 

microscopia por imunofluorescência, conforme descrito abaixo. 

Para ambas as metodologias, a obtenção de conídios dos 

isolados clínicos e da cepa de referência de S. brasiliensis foi efetuada 

mediante obtenção de colônias a partir da semeadura em placas de Petri com 

Meio Mínimo (15,0 mM glicose; 10,0 mM MgSO4; 29,4 mM KH2PO4; 13,0 mM 

glicina e 3,0 mM vitamina B1; pH 5,5) suplementado com L-DOPA (3, 4- di-

hidroxi-L-fenilalanina (1 mM; Sigma-Aldrich, EUA) ou não, ambos incubados no 

escuro à temperatura ambiente durante 10 dias. Então, foram recuperados por 

raspagem os conídios, posteriormente ajustados em uma concentração de 

1×106/mL. Em seguida foram fixados em solução de paraformaldeído a 4% em 

PBS (Phosphate Buffered Saline) durante 30 min, seguidos por três lavagens 

com PBS.  

A fim de sensibilizar as microplacas de 96 poços (Thermo 

Fisher Scientific, EUA) para o ELISA, 50µL (1×106/mL) da suspensão de 

conídios foram pipetados e incubados à temperatura ambiente até secagem e 

adesão à superfície. Em seguida, as microplacas foram bloqueadas com uma 

solução de TBS (Tris Buffered Saline; 10mM Tris, 150 mM NaCl, 0,1% Tween 

20) acrescida de 1% de albumina de soro bovino (BSA; Bovine Serum 

Albumine) e incubadas a 37°C por 1h. Após está etapa, as placas foram 

lavadas com TBS três vezes e os anticorpos primários MAbs 6D2 foram 

acrescidos nos poços e a placa foi incubada por 1h a 37°C. Estes anticorpos 

primários (MAbs 6D2) foram obtidos dos hibridomas produzidos após a 

imunização de camundongos BALB/c (151). Ao final da incubação das placas 

sensibilizadas com o anticorpo primário, mais um ciclo de lavagens foi 

executado para assim ser adicionado o anti-IgM anti-camundongo em uma 

diluição 1:000 em TBS+BSA 1% e foi novamente incubado à 37°C por 1h. 
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Depois deste tempo, as placas foram lavadas, e então acrescidas de 50µL do 

buffer composto por um tablete do Fast Tris Buffer (Sigma-Aldrich, EUA) e um 

do SIGMAFAST™ p-Nitrophenyl phosphate (Sigma-Aldrich, EUA) conforme 

orientações do fabricante. Por fim, as densidades ópticas foram medidas a 405 

nm no equipamento SpectraMax 190 Microplate Reader (Molecular Devices, 

EUA). Este protocolo foi adaptado a partir de publicação anterior (151). 

Para a realização do FACS, os conídios foram opsonizados por 

incubação com o mAb 6D2 (25 µg/mL, diluídos em BSA a 1% em PBS) e, após 

três lavagens com PBS e centrifugação a 4000×g, foi adicionado o conjugado 

anti-IgM murino Alexa 488 (10 µg/mL em PBS BSA a 1%). Para registro da 

intensidade (FL1), os conídios foram analisados no citômetro FACScan (Becton 

Dickinson).  

A análise da quantidade e do padrão de distribuição da 

melanina teve início pela incubação dos conídios com 0,1% (m/v) em TBS por 

10 min, lavados e então preparados para visualização. Essa etapa foi realizada 

em microscopia de fase invertida, de fluorescência e de contraste no Zeiss 

Axiovert 200, usando uma objetiva de 100× (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.) e 

filtros para Alexa 488 e Uvitex 2B. As imagens foram gravadas e processadas 

pelo software Image J (NIH, Bethesda) ou Adobe Photoshop CS6 

(AdobeSystems). 

 

3.5. Avaliação de parâmetros morfológicos por citometria de fluxo 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. André Luis Souza dos Santos –

LEAMER/UFRJ. 

 

As células fúngicas, leveduras e conídios, foram processadas 

por citometria de fluxo para determinar dois parâmetros morfológicos: tamanho 

celular e complexidade. As leveduras crescidas em meio BHI ou os conídios 

crescidos em meio SDA recuperados, foram concentrados por centrifugação a 

4000×g durante cinco minutos a 4°C. Em seguida, sua concentração foi 

ajustada para 1×106/mL, seguindo-se lavagem em PBS e fixação em PBS com 

paraformaldeído 4% durante 30 min. Depois, as células fúngicas foram lavadas 

por mais três vezes em PBS e analisadas em um citômetro de fluxo 

(FACSCalibur; BD Bioscience, EUA) equipado com um laser de argônio de 15 
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mW, emitindo a 488 nm. Cada população experimental foi mapeada (n= 10.000 

eventos) usando histograma de dois parâmetros de Forward Scatter (FSC) e 

Side Scatter (SSC), para estimativa do tamanho e da complexidade celular, 

respectivamente (152). 

 

3.6. Análises Moleculares 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. Anderson Messias Rodrigues –

LFPE/UNIFESP. 

 

Os oito isolados clínicos de S. brasiliensis foram submetidos às 

análises descritas neste tópico. Para todas as análises moleculares, os 

micélios foram recuperados de colônias do Sporothrix com 10 dias de 

crescimento em meio SDA, a fim de realizar a extração de DNA genômico com 

o kit Fast DNA (MP Biomedicals, Vista, CA, EUA), de acordo com o protocolo 

do fabricante. 

Os isolados fúngicos foram submetidos à identificação da 

espécie de acordo com a reação em cadeia da polimerase (PCR) espécie-

específica que visa o gene calmodulina (CAL), conforme descrito anteriormente 

(153). As reações foram realizadas em um volume final de 25 μL, incluindo 1 

μL de primers foward (Sbra-F) e reverse (Sbra-R) (10 pmol/μL) e 1 μL de DNA 

alvo (100 ng/μL), no termociclador Eppendorf Mastercycler Pro (Eppendorf, 

Hamburg, Alemanha). As condições da reação foram as seguintes: 

desnaturação à 95°C, 4 min; 35 ciclos de 94°C por 1min, 1 min na temperatura 

de anelamento PCR-touchdown, 72°C por 1 min; etapa final com 10 min à 

72°C. Neste protocolo PCR-touchdown, a temperatura de anelamento no 

primeiro ciclo foi de 70°C e, posteriormente, foi reduzida em 1°C a cada dois 

ciclos nos 20 ciclos seguintes. Finalmente, a temperatura de anelamento foi de 

60°C, durante os restantes 15 ciclos. Os amplicons foram separados e 

visualizados após eletroforese em gel de agarose a 1,2% por 1h a 100V na 

presença de GelRed (Biotium, Hayward, CA, EUA).  

Para a caracterização do mating type, os idiomorfos sexuais 

MAT1-1 e MAT1-2 foram determinados por amplificações por PCR, como 

descrito anteriormente (66). Para tanto, utilizaram-se 20 a 50ng de DNA 

genômico de cada isolado. Os primers utilizados foram MAT1-1-1 (Mat1_1_1F, 
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AAG CAC GCC AGT TTC ATT CT; Mat1_1_1R, CAC CAA CGA GCA TCT 

CAT GT) e MAT-1-2-1 (Mat1_2F, GAT CTC AAC GGC CAT CTT GT; Mat1_2R, 

GCT ACA TAC TTC CGC CCT GA). As amplificações foram realizadas no 

termociclador Eppendorf Mastercycler Pro (Eppendorf, Hamburg, Alemanha). A 

temperatura de anelamento para ambas as regiões foi de 60°C. As PCRs foram 

realizadas separadamente para cada idiomorfo, e os amplicons foram 

analisados após eletroforese em um gel de agarose a 0,8%. 

Para investigar a variabilidade genética intraespecífica dos oito 

isolados clínicos do S. brasiliensis (CIM01-CIM04 Light e Dark), primeiramente 

foi realizada a investigação do DNA Fingerprint por meio da técnica de RAPD 

(da língua inglesa Random Amplified Polymorphic DNA), segundo protocolo 

anteriormente publicado (154). Para tanto, foi utilizando um primer derivado das 

regiões espaçadoras intergênicas, o T3B (5´-AGG TCG CGG GTT CGA ATC 

C-3´), a uma concentração final de 25 pmol/μL (12,5 μL PCR buffer; 1 μL DNA 

e 1 μL do primer) com o seguinte protocolo para a PCR: desnaturação inicial 

por 5 min a 95°C seguida por desnaturação durante 15s a 95°C; anelamento 

durante 30s a 52°C e extensão por 1,20 min a 72°C. Tal ciclagem foi encerrada 

por um ciclo de extensão por 6 min a 72°C. Para o controle desta técnica foram 

utilizadas as seguintes cepas: Ss54 S. brasiliensis (RS), Ss331 S. brasiliensis 

(SP), Ss14 S. brasiliensis (MG), Ss25 S. brasiliensis (PR), Ss340 S. brasiliensis 

(SP), Ss177 S. brasiliensis (RJ), Ss118 S. schenckii (SP), Ss126 S. schenckii 

(SP), Ss41 S. globosa (SP), Ss49 S. globosa (SP). 

A fim de aprofundar as análises realizadas, o foi efetuado o 

sequenciamento parcial de regiões específicas dos genes da calmodulina 

(exons 3-5) e da β-tubulina (exons 3-4). Para tanto, foram utilizados os primers 

degenerados CL1 (5’-GAR TWC AAG GAG GCC TTC TC-3’), CL2A (5’-TTT 

TTG CAT GAG TTG GAC-3’), BT2-F (5’-GGY AAC CAR ATH GGT GCY GCY-

3’) e BT2-R (5’-ACC CTC RGT GTA GTG ACC CTT GGC-3’), respectivamente, 

como descrito (54). No termociclador Eppendorf Mastercycler Pro (Eppendorf, 

Hamburg, Alemanha) foi aplicado o seguinte protocolo para realização da PCR: 

uma desnaturação inicial a 94°C durante 5min, seguida por 35 ciclos 

consistindo em desnaturação a 95°C durante 30s, anelamento durante 1 min a 

60°C e extensão por 1 min a 72°C. Para encerrar, foi realizada etapa de 

extensão a 72°C durante 7 min. 
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As sequências obtidas foram depositadas online no GenBank, 

gerando os seguintes códigos de acesso (Figura 13): CIM01 Light (MH453935; 

MH453943); CIM01 Dark (MH453936; MH453944); CIM02 Light (MH453937; 

MH453945); CIM02 Dark (MH453938; MH453946); CIM03 Light (MH453939; 

MH453947); CIM03 Dark (MH453940; MH453948); CIM04 Light (MH453941; 

MH453949); CIM04 Dark (MH453942; MH453950). 

 

3.7. Análise filogenética 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. Anderson Messias Rodrigues –

LFPE/UNIFESP. 

 

A história evolutiva dos isolados do Sporothrix foi inferida 

usando os métodos máxima verossimilhança (maximun likelihood) e Neighbor-

Joining. As árvores filogenéticas foram construídas pelo software MEGA7 

(155). As distâncias evolutivas foram calculadas usando o parâmetro de Kimura 

2-parâmetros (156) e a robustez dos ramos, avaliada por uma análise de 

bootstrap de 1000 réplicas (157).  

As possibilidades de recombinação foram investigadas usando 

o método NeighborNet (158), que leva a relações reticuladas na presença de 

desse evento, conforme descrito pela distância Uncorrected-P ou por splits 

decomposition, ambos gerados pelo SplitsTree v.4b06 (159). Medidas 

adicionais de recombinação foram estimadas utilizando o teste PHI (161). 

 

3.8. Análise da atividade enzimática 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. André Luis Souza dos Santos –

LEAMER/UFRJ. 

 

A fim de investigar a produção e atividade enzimáticas pelas 

espécies do Sporothrix aqui estudadas foram avaliados isolados fúngicos tanto 

em fase filamentosa quanto leveduriforme. Em todas as análises descritas a 

seguir, exceto para a pesquisa da catalase, foram pipetados 10µL da 

suspensão de células (1×107/mL) em PBS sobre a superfície da placa da Petri, 

contendo o meio ideal acrescido do substrato específico para cada enzima. 
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Após o inóculo, as placas contendo conídios ou leveduras foram incubadas por 

10 dias a 25°C e 37°C, respectivamente (Figura 7). 

O diâmetro da colônia (A – Figura 7, linha vermelha) e o 

diâmetro da colônia mais a zona de precipitação (B – Figura 7, linha verde) 

foram medidos com o auxílio de um paquímetro digital. As atividades 

enzimáticas foram expressas a partir do cálculo do valor de “Pz = A/B”, 

conforme descrito por Price et al. (161). De acordo com essa definição, valores 

baixos de Pz significam produção enzimática elevada e, inversamente, altos 

valores de Pz indicam produção enzimática reduzida. A partir dos valores de Pz 

obtidos em todas as análises realizadas, foram definidas quatro categorias: 

Negativa (Pz = 1,0); Produção reduzida (0,999 ≤ Pz ≥ 0,700); Produção 

moderada (0,699 ≤ Pz ≥ 0,400); Produção elevada (0,399 ≤ Pz ≥ 0,100). 
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Figura 7. Representação esquemática da execução dos testes de atividade enzimática em 
placas de Petri contendo meios de cultura com os substratos exigidos para cada enzima 
pesquisada. Linha Vermelha (A): diâmetro da colônia; Linha Verde (B): diâmetro da colônia 
junto com halo de precipitação. 
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3.8.1. ATIVIDADE DA FITASE 

Determinou-se a produção da fitase (myo-inositol 

hexakisphosphate ou myo-inositol 1,2,3,4,5,6-hexakis dihydrogen phosphate)  

utilizando a placa de ágar fitato de cálcio (10g glicose; 0,5g (NH4)2SO4; 0,2 g 

KCl; 0,1g MgSO4.7H2O; 2g fitato de cálcio; 0,5g extrato de levedura; 0,005g 

MnSO4; 0,005g FeSO4; 20g ágar; água destilada q.s.p. 1L; pH 7,0) (162). A 

atividade da fitase é observada ao redor da colônia quando o fungo é capaz de 

solubilizar o fosfato, com o aparecimento de um halo transparente ao redor da 

colônia. 

 

3.8.2. ATIVIDADE CASEINOLÍTICA 

A atividade caseinolítica foi medida utilizando placas de ágar 

caseína (20,0 g de glicose; 16,0 g de peptona; 5,0 g de extrato de levedura; 4,0 

g de caseína; 16,0 g de ágar; 1L de água destilada). A degradação da caseína 

foi determinada pela presença de um halo ao redor do inóculo fúngico (163). 

 

3.8.3. ATIVIDADE DA LIPASE 

A produção de duas lipases distintas pelas espécies do 

Sporothrix, a fosfolipase e a esterase, foi investigada. Para a determinação da 

atividade da fosfolipase utilizou-se placas de ágar gema de ovo (1M NaCl; 5 

mM CaCl2; emulsão de gema de ovo estéril 8%; pH 7,0) (161). Já para a 

produção da esterase, foi empregado o ágar Tween 80 (1 g de peptona; 0,5 g 

de NaCl; 0,01 g de CaCl2; pH 7,0; 1,5 g de ágar; 100 mL água destilada; 0,5 

mL Tween 80; 159). 

Nestes dois métodos, a hidrólise de substratos lipídicos 

presentes na gema do ovo ou Tween resulta na formação de complexo de 

cálcio com ácidos graxos liberados pela ação das enzimas secretadas, 

produzindo zona de precipitação ao redor da colônia. 

 

3.8.4. ATIVIDADE DA PROTEASE 

A determinação da atividade da protease foi avaliada utilizando 

placa de Petri descartável contendo ágar albumina (Ágar Batata Dextrose 

suplementado com 0,2% de BSA - Bovine Serum Albumin, Sigma-Aldrich, 
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EUA), pH 4,0; adaptado de Rüchel et al. (165). A atividade desta enzima 

resulta em uma zona clara ao redor da colônia, que corresponde à hidrólise da 

BSA presente no meio. 

 

3.8.5. ATIVIDADE HEMOLÍTICA 

A atividade hemolítica foi avaliada usando placas de ágar 

sangue de carneiro a 5% (Plastlabor, Rio de Janeiro, Brasil). A detecção de um 

halo translúcido distinto ao redor do inóculo, com auxílio de transiluminador de 

luz branca, é indicativo da atividade positiva. 

 

3.8.6. ATIVIDADE DA CATALASE 

A atividade da catalase foi estimada pelo Teste 

Semiquantitativo, conforme descrito por Almeida-Paes et al. (67), com 

adaptações. Para tanto, suspensões separadas de cada morfotipo celular 

fúngico (200µL; 1×107/mL) foram semeadas em tubos de vidro contendo SDA 

para fase filamentosa e BHI para leveduras. Depois da semeadura, os tubos 

contendo conídios foram incubados a 25°C enquanto os que continham 

leveduras, a 37°C por sete dias. Em seguida ao período de incubação, 

adicionou-se às culturas 1 mL de solução fresca (1:1) de Tween 80 (10%) e 

peróxido de hidrogênio (H2O2; 10%) em temperatura ambiente, para ambos 

tipos celulares de cada um dos isolados. Em seguida, a solução Tween 

80:H2O2 reagiu com as colônias por 5 minutos, produzindo bolhas. A atividade 

desta enzima se baseou no tamanho em milímetros da coluna de bolhas 

(Figura 8). O controle negativo foi realizado com um tubo contendo os mesmos 

meios, porém estéril. Os isolados foram considerados baixos produtores 

(coluna ≤45mm) ou altos produtores (>45mm) de catalase, segundo medição 

obtida com auxílio do paquímetro. 
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Figura 8. Esquema da execução do teste para detecção da atividade de catalase. (A) Meio 
Sabouraud 2% para a fase filamentosa e BHI para a fase de levedura. (B) Meio com 
crescimento fúngico em toda superfície do meio de cultivo. (C) Tubo positivo para atividade de 
catalase. (D) Meio estéril sem inóculo com a solução de Tween 80:H2O2 para o controle 
negativo. 
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3.9. Produção do biofilme 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. André Luis Souza dos Santos –

LEAMER/UFRJ. 

 

A formação e a cinética do biofilme pelas espécies/isolados 

clínicos do Sporothrix foram investigadas como previamente descrito (152), 

com adaptações. Desse modo, 100 µL (1×106/mL) das suspensões em PBS 

dos conídios ou das leveduras foram transferidos para cada poço de uma 

microplaca de poliestireno com 96 poços aos quais foram acrescidos 100 µL de 

caldo BHI (BD, Franklin Lakes, NJ, EUA). Em seguida, as microplacas foram 

incubadas durante 24h, 48h ou 72 h, a 25°C para os conídios e a 37°C para as 

leveduras. Após o período de incubação, os poços foram lavados uma vez em 

PBS para remoção das células não aderentes. Poços contendo apenas o meio 

de cultura foram utilizados como controle negativo. 

A biomassa dos biofilmes resultantes foi então avaliada 

utilizando o ensaio de cristal de violeta enquanto que a matriz do biofilme foi 

analisada pelo ensaio com corante safranina (142). Assim, após a remoção das 

células não aderentes e do meio de cultura, 100 µL de metanol (99%) foram 

adicionados a cada poço durante 15 minutos para fixação do biofilme.  

As microplacas foram secas ao ar em temperatura ambiente e, 

em seguida, foram adicionados 100 µL da solução cristal de violeta (1:50, 

Sigma-Aldrich) ou da safranina (0,1%, Sigma-Aldrich) aos poços. Seguiu-se 

então a incubação à temperatura ambiente durante 20 minutos e 5 minutos, 

respectivamente. Então, o excesso de corante foi lavado com água e, em 

seguida, adicionou-se 150 µL de ácido acético (33%) aos poços. Para 

mensurar a biomassa e detectar a matriz, a densidade ótica (D.O.) foi avaliada 

pela absorbância do cristal de violeta, medida a 590 nm enquanto a da 

safranina, a 530 nm, respectivamente. Para tanto foi utilizado o leitor de 

microplacas SpectraMax M3 (Molecular Devices).  

Em paralelo, as células viáveis do biofilme foram quantificadas 

pelo ensaio colorimétrico que investiga a redução metabólica de 2,3-Bis-(2-

Methoxy-4-Nitro-5-Sulfophenyl)-2H-Tetrazolium-5-Carboxanilide (XTT; Sigma-

Aldrich) ao produto formazan, castanho solúvel em água. Nesse sentido, 
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preparou-se uma solução de XTT (0,4 mg/mL em PBS; Sigma-Aldrich) e 

menadiona (0,55 mg/mL em acetona; Sigma-Aldrich). Para a solução de 

trabalho, de uso imediato, foram acrescidos ao XTT 100 µL da solução estoque 

de menadiona. Essa solução foi acrescida à todos os poços já lavados da 

microplaca de 96 poços, agora incubados no escuro por 3h a 37°C. Em 

seguida, uma alíquota do sobrenadante (100 µL) de cada poço foi transferido 

para uma nova microplaca e as alterações colorimétricas foram mensuradas à 

492 nm, por meio do leitor de microplacas (SpectraMax M3; Molecular Devices; 

135,161). 

 

3.10. Ensaios de investigação da susceptibilidade aos antifúngicos 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. André Luis Souza dos Santos –

LEAMER/UFRJ. 

 

A fim de determinar e comparar a resposta in vitro das 

espécies/isolados do Sporothrix aos antifúngicos, a pesquisa da 

susceptibilidade foi realizada em ambos morfotipos, de acordo com a técnica 

padronizada da microdiluição em caldo, descrita pelo CLSI nos documentos 

M38-A2 para fungos filamentosos (167) e M27-A3 para leveduras (168), com 

adaptações. Os antifúngicos testados foram a anfotericina B, a terbinafina, a 

caspofungina, a micafungina, o itraconazol, o voriconazol e o fluconazol (Sigma 

Chemical 73 Corporation, St. Louis, MO, USA).  

Para tanto, microplacas de poliestireno com 96 poços e meio 

líquido RPMI 1640 (Sigma-Aldrich, EUA) tamponado com 0,165 M de MOPS 

(ácido 3-(N-morfolino) propanosulfônico; Sigma-Aldrich, EUA) e pH 7,0 foram 

utilizadas. 

A anfotericina B, a terbinafina, o itraconazol e o voriconazol, 

que não são solúveis em água, foram diluídos em DMSO (Dimetilsulfóxido; 

Sigma-Aldrich, EUA), enquanto a caspofungina, a micafungina e o fluconazol 

foram diluídos em água destilada estéril. Para a realização do teste, foram 

feitas diluições seriadas para cada antifúngico, com distintas concentrações: 

0,125 – 64 mg/L (fluconazol); 0,03 – 16 mg/L (anfotericina B, terbinafina, 

itraconazol e voriconazol) e 0,015 – 8 mg/L (caspofungina e micafungina). A 
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leitura visual das microplacas foi realizada após cinco dias de incubação em 

temperatura ambiente para os conídios e três dias à 37°C para as leveduras. 

Os resultados obtidos permitiram a divisão das 

espécies/isolados nas categorias “WT” (Wild Type) e “não-WT” (não-Wild 

Type), de acordo com os valores de corte epidemiológicos (Epidemiological 

Cutoff Values - ECVs) propostos por Espinel-Ingroff et al. (58), como segue 

para o S. brasiliensis e o S. schenckii, respectivamente: anfotericina B  = 4 e 4 

mg/L, itraconazol = 2 e 2 mg/L e voriconazol = 32  e 64 mg/L. O ECV para a 

terbinafina foi sugerido apenas para S. brasiliensis (0,12 mg/L). Para os três 

fármacos restantes (fluconazol, micafungina e caspofungina), não há ECVs 

propostos. 

As concentrações fungicidas mínimas (CFMs) foram 

determinadas conforme descrito anteriormente (93,100), com adaptações. 

Após a microdiluição em caldo, a partir dos poços onde não houve crescimento 

fúngico visível nas microplacas, transferiu-se 10 µL do meio líquido 

homogeneizado para placas de SDA ou BHI, com incubação por 7 dias – 25°C 

e 3 dias – 37°C, respectivamente, para os conídios e as leveduras. Em seguida 

ao período de incubação, foi determinado o perfil fungistático ou fungicida de 

cada fármaco baseando-se na capacidade de crescimento das colônias no 

meio ofertado. As placas foram avaliadas visando a identificação das diluições 

antifúngicas que promoveram mais de 99% de morte celular, ou seja, 

crescimento de menos de cinco colônias sob essas condições. A menor 

concentração antifúngica adequada a essa descrição foi considerada igual à 

CFM. 

 

3.11. Interação de células mononucleares do sangue periférico humano 

(PBMCs) com os isolados clínicos do Sporothrix 

Realizado em colaboração com o Prof. Dr. Héctor Manuel Mora-Montes –

GlicoLab/Universidad de Guanajuato. 

 

O protocolo para investigar a produção de citocinas 

inflamatórias por células mononucleares do sangue periférico humano 

(PBMCs) após a interação com as leveduras dos isolados CIM01-CIM04 Light 
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e Dark e da cepa padrão de S. brasiliensis foi conduzido de acordo com 

Martinez-Álvarez e coautores (169), com adaptações.  

Inicialmente, o sangue periférico foi coletado em tubo estéril 

contendo EDTA (Vacutainer®, BD, Franklin Lakes, NJ, EUA) a partir de seis 

indivíduos adultos (60 mL/cada), voluntários saudáveis, dentre os pós-

graduandos e técnicos que compõe o staff do Laboratório de Glicobiologia 

Fúngica no Departamento de Biología, División de Ciencias Naturales y 

Exactas da Universidad de Guanajuato – Guanajuato/MX, após a leitura e a 

assinatura do termo de consentimento. 

A partir do sangue total, PBMCs humanos foram isolados pela 

diferença de densidade após centrifugação (400×g por 20 minutos) em 

Histopaque-1077 (Sigma- Aldrich, EUA). A porção do tubo correspondente às 

células brancas foi coletada com auxílio de uma pipeta Pasteur de 3 mL e, a 

partir dessa, transferidas para novo tubo de fundo cônico de 50 mL. A partir do 

mesmo, as células foram lavadas duas vezes em PBS estéril e suspensas em 

RPMI 1640 Dutch modification (Sigma-Aldrich), após centrifugações por 400×g, 

10 minutos a 4°C. 

As leveduras dos isolados foram obtidas a partir do 

crescimento em caldo BHI por quatro dias à 37ºC em agitação. Posterior ao 

crescimento, as células fúngicas foram lavadas com PBS estéril, filtradas para 

obtenção de somente de células leveduriforme e contadas em câmara de 

Neubauer para a realização da suspensão de trabalho (1×106). O ensaio de 

interação leveduras-PBMCs foi conduzido em microplacas de 96 poços, com 

volume total de 200 µL, contendo 5×105 PBMCs humanos e 1×105 células de 

leveduras (170). Todos os experimentos foram conduzidos tanto com as 

células fúngicas viáveis quanto mortas pelo calor (Heat Killing - HK) por 

incubação a 60°C por 2 h, antes da interação com as células humanas. Em 

todos os casos, as placas foram incubadas por 24h a 37°C com 5% (v/v) de 

CO2 e, então, centrifugadas por 5 minutos a 400×g, seguindo-se o 

armazenamento dos sobrenadantes em freezer a -20°C até a análise. O Fator 

de Necrose Tumoral-α (Tumor Necrosis Factor α - TNFα) e as interleucinas 

(IL)-6 e IL-10 foram quantificados por ELISA por meio dos kits padrão ABTS 

ELISA (PeproTech; NJ, EUA). Os controles negativos das análises foram 
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incluídos em todos os experimentos em poços contendo somente PBMCs 

humanos e o RPMI 1640 Dutch modification (Sigma-Aldrich, EUA). 

 

3.12. Análises estatísticas 

 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata, em 

conjuntos experimentais independentes, à exceção da estimulação da 

produção de citocinas, realizada em duplicata para cada um dos doadores. Os 

dados foram analisados estatisticamente por meio do teste t de Student, teste 

U de Mann-Whitney e ANOVA Two-way usando o software GraphPad Prism 6 

(Califórnia, EUA). Em todas as análises, valores de P de 0,05 ou menores 

foram considerados estatisticamente significantes. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Aspectos Clínicos e Morfológicos 

 

A partir dos quatro gatos (CIM01 a CIM04), potencialmente 

coinfectados pelo Sporothrix, foram recuperados quatro pares de isolados Light 

e Dark, como parte de uma casuística anterior de 104 felinos domésticos com 

esporotricose residentes em sete diferentes regiões geográficas do estado do 

Rio de Janeiro, Brasil (3,9%; 150). Os animais de onde os isolados do 

Sporothrix foram provenientes não possuíam raça definida, eram fêmeas e com 

idade média de 2,2 anos. Duas delas eram castradas e outras duas 

provenientes de gatis. O sítio anatômico mais frequentemente acometido foi a 

cabeça, tendo um animal apresentado a forma mais grave desta micose, a 

disseminada. Além disso, dois gatos provenientes da Região Metropolitana 

estavam em vigência de tratamento no momento da coleta há 5 e 10 meses 

com dosagens diárias de 70 e 100 mg do itraconazol, respectivamente. Um 

deles apresentou recidiva (Tabela 3). 

O exsudato de uma única lesão destes animais forneceu o 

isolamento primário de colônias sugestivas do gênero Sporothrix com 

macromorfologias distintas (Figura 9A). Mesmo após repiques sucessivos 

essas colônias, aqui denominadas Light e Dark, revelaram características 

macro e micromorfológicas correspondentes ao gênero Sporothrix, embora 

com singularidades: as colônias Light apresentaram pigmentação inicial de cor 

bege, com aspecto lustroso e topografia não acidentada, crescendo 

progressivamente até um formato radial com bordas de franjas (Figura 9B). Ao 

contrário, as colônias Dark, inicialmente de cor creme, paulatinamente 

apresentaram pigmentação crescente em marrom escuro após cinco a sete 

dias de incubação, com aspecto aveludado e topografia acidentada à 25°C 

(Figura 9C). À 37°C, as colônias Light e Dark apresentaram cor creme, aspecto 

friável e superfície rugosa, cerebriforme, todas similares à forma de levedura 

deste gênero. A micromorfologia foi compatível com a do gênero Sporothrix, 

indistinta para os isolados Light e Dark dos quatro pares (CIM01-CIM04) em 

ambas as fases.  
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Tabela 3. Variáveis clínico-epidemiológicas descritas para os quatro felinos domésticos 
estudados, oriundos do estado do Rio de Janeiro, Brasil. 

 Felinos Domésticos 

Variáveis CIM01 CIM02 CIM03 CIM04 

Idade (anos) 0,59 1 5  

Sexo F F F  

Castração Sim Sim Não  

Raça SRD SRD SRD  

Região  
 (Cidade) 

Metropolitana 
(Niterói) 

Serrana 
(Cachoeira de 

Macacu) 

Capital 
(Rio de Janeiro) 

Metropolitana 

Origem Gatil Adotado Gatil  

Sítio acometido Cabeça e cauda Cabeça Disseminada  

Recidiva  Não Não Sim  

Em tratamento 
(ITC -meses) 

5 NA 10  

ITC dosagem 
(mg/gato) 

70 NA 100  

F: fêmea; SRD: Sem Raça Definida; ITC: Itraconazol; Felino CIM04: informação clínico-
epidemiológica não disponível; NA: Não se Aplica. 
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Figura 9. Fotografias das colônias de S. brasiliensis com pigmentações distintas isoladas de 
felino doméstico (CIM01) residente na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro. A: 
Isolamento primário em tubo contendo ágar Sabouraud dextrose (SDA) mostrando as duas 
colônias com diferentes colorações. Macromorfologia da colônia de CIM01 Light (B) e Dark 
(C) após crescimento em SDA a temperatura ambiente. 
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4.2. Quantificação da Melanina 

 

Devido às diferenças marcantes na pigmentação da colônia, 

visíveis macroscopicamente na fase filamentosa, foi quantificada a melanina 

dos conídios para cada um dos isolados dos pares CIM01-CIM04.  

Primeiramente o ELISA, o FACS e a microscopia por 

imunofluorescência foram conduzidas após o crescimento dos isolados em 

meio Mínimo não suplementado com L-DOPA. Entretanto, em tais 

experimentos não foi possível evidenciar a diferença acima citada (P > 0,05). 

Então, com a finalidade de fornecer estímulo in vitro para manifestação dessas 

diferenças, ambas as colônias Light e Dark foram crescidas em meio Mínimo 

suplementado com L-DOPA. 

A concentração da melanina, segundo o ELISA revelou que os 

conídios Dark continham quantidades maiores do pigmento, ou mesmo 

tendência a esse fenômeno, comparados aos Light para os pares CIM01 (P ≤ 

0,05), CIM02 (P = 0,6058), CIM03 (P > 0,9999) e CIM04 (P > 0,9999; Figura 

10A). Adicionalmente, após a incubação dos conídios com anticorpos mAb 6D2 

e conjugado anti-IgM Alexa 488, seguida da avaliação por FACS revelou 

padrão semelhante, com marcada elevação da quantidade desse pigmento nos 

isolados Dark em relação aos Light, para os mesmos três pares (Figura 10B).  

A quantificação da melanina nos isolados Light e Dark foi 

também comparada por microscopia de fluorescência, que permitiu avaliar 

também a posição do pigmento nestes propágulos. Os conídios Light 

apresentaram discreta marcação pontual na parede celular (Figura 10C). Em 

contraste, as células Dark apresentaram padrão em anel na distribuição da 

melanina, com algumas regiões exibindo maior intensidade de fluorescência, 

pontuada em regiões específicas, na porção externa da parede celular (Figura 

10D). Essa observação não pode ser verificada para os isolados do par CIM04. 
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Figura 10. Quantificação da concentração melanina nos conídios Light e Dark pós-
crescimento em L-DOPA por meio do ELISA, da FACS e da microscopia imunofluorescência. 
A: Comparação da reatividade do ELISA para CIM01-CIM04 mostrando maiores quantidades 
de melanina (*P ≤ 0,05) por isolados Dark em comparação com os Light ou uma tendência 
(exceto para o par CIM04). B: Histogramas comparando a intensidade FL1-H dos controles 
(não marcados) e pares de isolados Light e Dark marcados com o conjugado mAb 6D2-anti-
IgM Alexa 488. Para os pares CIM01-03, as intensidades de fluorescência foram maiores para 
os isolados Dark que Light, de acordo com os resultados imunoenzimáticos. C e D imagem 
obtiva por microscopia de fase invertida, de fluorescência e de contraste no Zeiss Axiovert 
200, usando uma objetiva de 100× (Carl Zeiss MicroImaging, Inc.) e filtros para Alexa 488 e 
Uvitex 2B. C: Os isolados Light apresentaram menor marcação, como mostrado para os três 
pares de isolados acima mencionados. D: Os isolados Dark apresentavam um padrão de anel 
de marcação, com algumas regiões com maior marcação pontilhada em regiões específicas 
da parede celular. 
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4.3. Análise do tamanho e da complexidade celular 

 

Para avaliar as diferenças morfológicas relacionadas ao 

tamanho e complexidade celular, todos os isolados clínicos do S. brasiliensis, 

assim como as cepas padrão do S. brasiliensis, do S. schenckii e do S. 

globosa, foram analisados em ambos os morfotipos por meio da citometria de 

fluxo. 

Os conídios das cepas padrão apresentaram mesmo tamanho, 

porém o S. globosa apresentou menor complexidade celular quando 

comparado ao S. schenckii (P < 0,001) e ao S. brasiliensis (P < 0,01; Figura 

11A). Os isolados clínicos apresentaram os dois parâmetros compatíveis com a 

cepa padrão de S. brasiliensis, exceto para o CIM01 Light que foi maior (P < 

0,01) e mais complexo (P < 0,001; Figura 11A). Na comparação entre os 

isolados Light e Dark de cada par, os conídios do isolado CIM01 Light 

apresentaram maior tamanho (P < 0,05) e complexidade celular (P <0,001) 

quando comparados ao seu par Dark (Figura 11A). 

Para as leveduras das cepas de referência, o tamanho entre 

elas foi o mesmo, porém S. schenckii e S. brasiliensis foram mais complexos 

que S. globosa (P < 0,001; P < 0,05, respectivamente; Figura 11B). Quando 

comparados os tamanhos dos isolados clínicos com a cepa padrão de S. 

brasiliensis, CIM01 Dark (P < 0,01) e CIM02 Light (P < 0,001) foram maiores 

(Figura 11B). Entretanto, a complexidade dos isolados clínicos de S. 

brasiliensis comparados a cepa de referência da mesma espécie, mostra maior 

heterogeneidade. Apenas os isolados CIM01 Light e CIM02 Dark apresentaram 

complexidade celular compatível a cepa padrão de S. brasiliensis (P > 0,05). 

Todos os isolados Light e Dark dos pares CIM01 até CIM04 foram diferentes 

entre si neste último parâmetro (P < 0,05; Figura 11B). Além disso, a média do 

tamanho das leveduras dos isolados clínicos do S. brasiliensis foi 1,64 vezes 

maior do que dos conídios. 
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Figura 11. Gráfico comparativo dos resultados obtidos por citometria de fluxo relacionados 
aos parâmetros tamanho e complexidade celular dos isolados clínicos e das cepas de 
referência. A: Conídios; B: Leveduras. Sglo: S. globosa; Ssch: S. schenckii; Sbra: S. 
brasiliensis. UAF: Unidades Arbitrárias de Fluorescência. *P < 0,05; **P < 0,01; ***P < 0,001. 
Na comparação entre a ATCC S. brasiliensis (MYA-4823) e os isolados clínicos da mesma 
espécie:   P < 0,01;  P < 0,001. 
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4.4. Análise Molecular e Filogenética 

 

A fim de comparar o grau de variabilidade genética e o 

potencial de não clonalidade dos isolados CIM01-CIM04 Light e Dark, o PCR 

espécie-específico, a identificação do idiomorfo sexual (MAT1-1 e MAT1-2), o 

PCR Fingerprint (T3B) e o sequenciamento de genes alvos (CAL e BT2) foram 

realizados. 

A análise baseada no PCR com primers espécie-específico 

mostrou que os oito isolados clínicos (CIM01-CIM04 Light e Dark) oriundos de 

felinos domésticos com esporotricose pertencem à espécie S. brasiliensis 

(Figura 12A). Em paralelo, a análise do idiomorfo sexual tipou esses mesmos 

isolados como mating-type MAT1-2 (Figura 12B). 

A investigação do polimorfismo de bandas obtidas por 

amplificação randômica de Light e Dark CIM01-CIM04 baseada na PCR 

Fingerprinting T3B, resultou em um número médio de cinco bandas cujos 

pesos moleculares variaram de 350 a 1500 pares de bases (pb). Quando 

comparados os oito isolados clínicos entre si, tais bandas mostraram padrão 

idêntico entre eles, apontando origem clonal. No entanto, ao serem 

comparados com demais isolados investigados, tais como S. brasiliensis 

provenientes do estado do Rio de Janeiro e de outros estados brasileiros, como 

São Paulo e Paraná, nota-se uma banda com 600 pb comum entre todos. O 

isolado do Rio Grande do Sul (Ss54) apresentou apenas esta banda, já o de 

São Paulo (Ss340) mostrou duas bandas a mais do que aquelas presentes nas 

CIM01-04 (Figura 12C). Os isolados S. schenckii (Ss126) e S. globosa (Ss41 e 

Ss49) tiveram uma diferença marcante, com presença de bandas intensas com 

mais de 800 pb e 600 pb, respectivamente, muito embora o S. schenckii Ss118 

apresentar-se com apenas uma banda de 600pb, assim como S. brasiliensis 

Ss54 e Ss117. Assim, por meio deste método e com o uso dos referidos 

primers foi possível diferenciar as três espécies aqui investigadas, sem 

diferenciação intraespecífica (Figura 12C). 

A árvore filogenética gerada a partir das sequências dos genes 

da calmodulina e da β-tubulina posicionou os oito isolados clínicos do S. 

brasiliensis dentro do mesmo cluster que os demais dessa espécie, obtidos a 
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partir da área hiperendêmica brasileira. Esses por sua vez, foram separados 

daqueles pertencentes às demais espécies do gênero. Ainda, por meio do PHI 

test, que mede a recombinação, não foi possível inferir o surgimento de 

genótipo clonal entre os isolados CIM01-CIM04 (CAL Φw P = 0,999; Bt2 Φw P 

= 0,0949; Figura 13). 
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Figura 12. Eletroforese em gel de agarose do produto da PCR espécie-específica (A), Mating-
type 1-2 (B) e do DNA fingerprint de T3B – RAPD (C). Controles positivos: Ss54 S. 
brasiliensis (RS), Ss331 S. brasiliensis (SP), Ss14 S. brasiliensis (MG), Ss25 S. brasiliensis 
(PR), Ss340 S. brasiliensis (SP), Ss177 S. brasiliensis (RJ), Ss118 S. schenckii (SP), Ss126 
S. schenckii (SP), Ss41 S. globosa (SP), Ss49 S. globosa (SP).  A: DNA Ladder 50 bp 
(Promega); B: DNA Ladder 100 pb (Promega); C: DNA Ladder 50 bp (Promega). 
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Figura 13. Árvores filogenéticas geradas pelo método da Máxima Verossimilhança usando 
sequências nucleotídicas parciais do gene codificador da calmodulina (A) e o locus da β-
tubulina (B). A porcentagem das árvores nas quais os taxa formam clusters é mostrada ao 
lado das ramificações (ML). A(s) árvore(s) para a busca heurística foi(ram) obtida(s) 
automaticamente aplicando algoritmos de Neighbor-Join e BioNJ a uma matriz de distâncias 
estimadas entre pares por meio da abordagem MCL (Maximum Composite Likelihood), com 
seleção da topologia com valor de log superior. A distribuição Gama foi usada para modelar 
as diferenças entre as taxas evolutivas por sítio. A árvore é desenhada em escala, com 
comprimentos de ramificações medidos no número de substituições por sítio. A análise de 
Split decomposition do gene codificador de calmodulina (c) e do locus da β-tubulina (d) em S. 
brasiliensis e espécies afins rejeitou possibilidades de recombinação para os pares de 
isolados S. brasiliensis CIM01-CIM04. Não foi encontrada significância estatística apoiando o 
surgimento de um genótipo clonal, por meio do PHI test (inbox). 
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4.5. Avaliação da atividade enzimática 

 

A Tabela 4 apresenta os resultados obtidos após a exposição 

dos pares Light e Dark de CIM01-CIM04 e das cepas padrão do S. brasiliensis, 

do S. schenckii e do S. globosa aos substratos ofertados. De modo geral, foi 

possível evidenciar perfil heterogêneo na capacidade e intensidade de 

produção das enzimas à exceção da fitase, não detectada. 

Para a atividade caseinolítica, quase a totalidade dos micélios 

foi produtora, exceto CIM01 Dark, CIM03 Light e Dark e S. schenckii (Tabela 

4). A maioria dos isolados foi classificada como produtor moderado (PZ 0,41 a 

0,68) enquanto CIM04 Light foi o único considerado baixo produtor (PZ = 0,71). 

Já as leveduras de todos os isolados clínicos e das cepas padrão do S. 

brasiliensis e do S. schenckii foram capazes de degradar caseína, com a 

produção variando de reduzida a moderada (PZ 0,49 a 0,77). Independente do 

morfotipo, quando comparados os isolados Light e Dark, de cada par, CIM01 e 

CIM04 mostraram produção distinta desta enzima (P < 0,001 e P < 0,05, 

respectivamente; Tabela 4). 

Os micélios do CIM02 Light e do S. globosa foram os únicos 

incapazes de degradar o substrato da enzima esterase, já os demais 

apresentaram atividade enzimática reduzida ou moderada (PZ 0,50 a 0,75). As 

leveduras do CIM04 Light e das espécies S. globosa e S. schenckii não 

apresentaram atividade esterásica, ao passo que os outros variaram de 

produtores moderados a elevados (PZ 0,36 a 0,46). A comparação entre os 

Light e Dark mostrou que todos foram diferentes entre si, em pelo menos um 

dos morfotipos. CIM03 Light e Dark tiveram perfis moderado e elevado 

produtor, no entanto sem que a produção quantitativa diferisse entre os 

mesmos (P > 0,05; Tabela 4). 

A protease foi produzida pelos micélios com atividades 

reduzida ou moderada (PZ 0,49 a 0,88), exceto para o do CIM03 Light e o do 

S. schenckii. Em fase parasitária, houve produção reduzida ou moderada (PZ 

0,44 a 0,76). Embora a atividade da protease tenha sido observada em todos 

os isolados, os micélios CIM03 Light e Dark foram os únicos que diferiram entre 

si (P < 0,001; Tabela 4). 
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A hemólise bem como a atividade fosfolipásica foram 

exclusivas das leveduras. Quanto à primeira, dois dos pares de isolados 

mostraram produção moderada, porém qualitativa e quantitativamente distinta 

dentro de cada par (CIM02 e CIM03, ambos P <0,001). Dentre as cepas 

padrão, a espécie S. schenckii também expressou moderadamente essa 

enzima. O par CIM02 e o isolado correspondente a ATCC do S. brasiliensis, 

foram produtores moderado e reduzido da fosfolipase, respectivamente.  

Conforme evidenciado na Figura 14, todos os pares de 

isolados clínicos (n=8) e as três cepas de referência foram altos produtores da 

catalase, a exceção do micélio do CIM03 Light e da levedura do CIM02 Light 

(Figura 14A). Em relação à comparação entre as espécies do Sporothrix, aqui 

representadas pelas cepas de referência, houve produção mais elevada pelo 

micélio do S. brasiliensis quando comparada à do S. schenckii (72,1 ± 1,7mm e 

56,4 ± 2,9, respectivamente; P < 0,01). Em paralelo foi efetuada a comparação 

entre a ATCC do S. brasiliensis e os isolados clínicos dessa espécie com maior 

produção pelos isolados clínicos: CIM02 Light (85,7 ± 4,4mm; P < 0,05), CIM03 

Dark (85,4 ± 8,0mm; P < 0,05), CIM04 Light (92,2 ± 4,1mm; P < 0,001; Figura 

14A). Analisando os isolados Light e Dark provenientes de um mesmo animal, 

os micélios do CIM01 (Light: 61,6 ± 2,5mm; Dark: 79,5 ± 4,3mm; P < 0,01), do 

CIM03 (Light: 37,3 ± 2,8mm; Dark: 85,4 ± 8,0mm; P < 0,001) e do CIM04 (Light: 

92,2 ± 4,1mm; Dark: 59,6 ± 8,3mm; P < 0,001) apresentaram diferenças 

intraespecíficas na capacidade de expressão da catalase (Figura 14A). 

Para a fase leveduriforme, à exceção de CIM02 Light, todos os 

isolados clínicos e S. globosa, S. schenckii e S. brasiliensis foram altos 

produtores da catalase (Figura 14B). A fase parasitária da ATCC do S. 

brasiliensis (74,5 ± 13,0mm) e do S. schenckii (81,9 ± 3,0mm) produziram mais 

catalase do que o S. globosa (60,6 ± 7,0mm; P < 0,05 e P < 0,001, 

respectivamente). Para a espécie S. brasiliensis, o isolado CIM01 Light (46,1 ± 

0,3mm) e aqueles dos pares CIM02 (Light:40,0 ± 10,0mm; Dark: 48,0 ± 1,7mm) 

e CIM04 (Light: 56,3 ± 9,1mm; Dark: 53,2 ± 5,3mm) produziram menores 

quantidades da catalase em comparação à ATCC (P < 0,001). A levedura 

CIM01 Dark expressou mais catalase que CIM01 Light (72, 8 ± 3,3mm e 46,1 ± 

0,3mm, respectivamente; P < 0,001; Figura 14B). 
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Figura 14. Histogramas comparativos da atividade de catalase após a interação das colônias 
com solução de Tween 80 e H2O2 (1:1) por cinco minutos em temperatura ambiente. 
Resultados expressos em mm de acordo com o tamanho da coluna de bolhas produzida no 
tubo de vidro. (A) Fase filamentosa. (B) Fase leveduriforme. Linha tracejada delimita o valor 
de corte para as cepas com alta (≥45mm) ou baixa produção (<45mm). *P < 0,05; **P < 0,01; 
***P < 0,001. Na comparação entre a ATCC S. brasiliensis (MYA-4823) e os isolados clínicos 
da mesma espécie:  P < 0,01;  P < 0,01 e  P < 0,001. 
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4.6. Formação do Biofilme 

 

A biomassa, a formação da matriz extracelular e a viabilidade 

celular do biofilme foram avaliados em 24h, 48h e 72h após incubação. Ambos 

os morfotipos de todas as espécies/isolados investigados foram capazes de 

produzir o biofilme, em um padrão isolado-específico, crescente ao longo do 

tempo. De um modo geral, as diferenças mais proeminentes foram observadas 

às 48 ou 72h de incubação, de modo tempo-dependente (Figura 15-18), com 

os maiores valores obtidos para os três parâmetros na etapa tardia (72 horas). 

 

4.6.1. COMPARAÇÕES ENTRE AS ESPÉCIES DO GÊNERO SPOROTHRIX 

Entre as cepas de referência, o biofilme com maior biomassa 

foi o de S. globosa, tanto para micélio quanto para levedura, principalmente 

depois de 48h (P < 0,001; Figura 15A e B). O S. schenckii e o S. brasiliensis, 

na fase filamentosa, apresentaram crescimento homogêneo até 48h, após esse 

tempo S. brasiliensis apresentou maior absorbância para esse parâmetro (P < 

0,001; Figura 15A). Ao contrário do que foi observado para S. globosa e S. 

brasiliensis, foi notório um acentuado declínio da biomassa das leveduras do S. 

schenckii ao longo do tempo (Figura 15B). 

 Para a matriz extracelular, a absorbância obtida nesse teste 

para as três espécies foi uniforme na fase filamentosa, exceto na comparação 

entre o S. schenckii e o S. brasiliensis (P < 0,05; Figura 15C). Para as 

leveduras, assim como a biomassa, a matriz extracelular do S. globosa foi 

maior do que as demais espécies a partir de 48h (P < 0,001; Figura 15D). 

Acompanhando ao resultado obtido na análise da biomassa e 

da matriz extracelular, o micélio do S. globosa apresentou maior absorbância 

para a viabilidade celular do que as outras espécies nos três tempos 

analisados (P < 0,01; Figura 15E). A viabilidade celular do micélio do S. 

brasiliensis somente foi maior do que o do S. schenckii na fase tardia (72h; P < 

0,001; Figura 15E). Contudo, as leveduras de S. schenckii foram mais viáveis 

que as das demais após 72h de crescimento (Figura 15F; P < 0,001). 
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4.6.2. COMPARAÇÕES ENTRE A ATCC DE S. BRASILIENSIS E OS ISOLADOS 

CLÍNICOS CIM01-04 LIGHT E DARK 

Quando comparados os isolados clínicos obtidos dos felinos 

domésticos com esporotricose com a cepa de referência do S. brasiliensis, fica 

evidente o padrão isolado-dependente na formação do biofilme tanto para a 

fase filamentosa quanto para a leveduriforme. Todos os pares, em algum 

tempo, apresentaram diferenças estatisticamente significativas na comparação 

com a ATCC da mesma espécie nos três aspectos analisados, formação de 

biomassa, matriz extracelular e viabilidade celular (Figura 16, 17 e 18). 

A biomassa do micélio do CIM01 Light foi maior do que a da 

cepa de referência em 48h (P < 0,001; Figura 16A), contrariamente, na mesma 

comparação, CIM01 Dark apresentou menor crescimento em 72h (P < 0,001; 

Figura 16A). Os micélios dos isolados CIM02 Light e Dark formaram biomassas 

maiores do que a cepa padrão em 24h e 48h (P < 0,001; Figura 16C). Já os 

micélios dos isolados Light e Dark do CIM03 foram menores do que S. 

brasiliensis na fase tardia (P < 0,001; Figura 16E). Quanto a biomassa da fase 

filamentosa do par CIM04, ficou evidente maior absorbância presente no 

isolado Dark nos tempos de 24h e 48h, já no Light somente em 24h (P < 0,001; 

Figura 16G). Contrariamente a heterogeneidade observada para os micélios 

dos isolados clínicos quando comparados a sua cepa padrão, as leveduras, 

ambas Light e Dark de todos os pares, obtiveram menores biomassas do que a 

ATCC do S. brasiliensis no período tardio (P < 0,001; Figura 16B, D, F e H). 

 A matriz extracelular presente nos micélios dos isolados 

clínicos foi, em sua maioria, menor do que a matriz do micélio da ATCC em 

48h, porém houve um aumento dessa matriz nos isolados clínicos em 72h 

superando a cepa padrão para CIM01 Light, CIM02 Light e CIM 04 Dark (P < 

0,001; P < 0,001 e P < 0,01, respectivamente; Figura 17A, C e G). Na fase 

parasitária, todos os isolados apresentaram padrão semelhante no período 

tardio (72h) com matriz extracelular maior do que a presente na cepa de 

referência (P < 0,001; Figura 17B, D, F e H). 

A viabilidade celular observada por meio do metabolismo ativo 

das células fúngicas mostrou que a cepa de referência do S. brasiliensis foi 

mais viável do que as clínicas, principalmente após 72h de incubação para os 

isolados CIM01 Dark, CIM 02 Light e Dark, CIM03 Light e Dark e CIM04 Light 
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(P < 0,001; Figura 18A, C, E e G). À exceção do CIM02 Light e CIM04 Dark 

que apresentaram maior absorbância que a ATCC nos dois primeiros tempos 

(P < 0,001; Figura 18H). Ao contrário do observado para os micélios, as 

leveduras se apresentaram mais viáveis do que a cepa de referência 

principalmente na fase tardia para CIM01 Dark, CIM02 Light e Dark e CIM03 

Light (P < 0,001; P < 0,001; P < 0,001; P < 0,05, respectivamente; Figura 18B, 

D e F). 

 

4.6.3. COMPARAÇÕES ENTRE OS ISOLADOS LIGHT E DARK DO CIM01-CIM04 

Após a comparação entre os isolados Light e Dark de cada par, 

a biomassa na fase filamentosa de CIM01 Light foi maior que a de Dark, em 

dois momentos da cinética de formação do biofilme (48h e 72h; P < 0,001; 

Figura 16A). Em contraste, como levedura, o CIM01 Dark apresentou maior 

biomassa em dois momentos (24h, 72h; P <0,05 e P < 0,001, respectivamente; 

Figura 16B). O micélio de CIM02 Light apresentou biomassa maior do que o 

seu par Dark em todos os momentos (P < 0,05, P < 0,001 e P < 0,05, 

respectivamente; Figura 16C), essa diferença não foi observada para a fase 

parasitária desse par. O micélio do CIM03 Dark foi maior do que o Light apenas 

no período tardio (P < 0,001; Figura 17E), enquanto a levedura Light desse par 

foi maior somente em 24h (P < 0,001; Figura 17F). O micélio Dark do par 

CIM04, obteve maior absorbância do que o Light em qualquer momento da 

formação do biofilme (P < 0,001; Figura 17G), o mesmo não foi observado para 

as leveduras, que tiveram o mesmo padrão para ambos os isolados Light e 

Dark. 

Na comparação entre a matriz extracelular dos pares de CIM01 

a CIM04, é notória que a diferença entre esses isolados ocorre principalmente 

na fase tardia (P < 0,001; Figura 17A, C e G), porém para os pares CIM02 e 

CIM04 já é possível evidenciar essa diferença a partir de 48h (P < 0,001 e P < 

0,05, respectivamente; Figura 17C e G). Já na fase de levedura, o isolado 

CIM03 Light apresentou maior matriz do que seu par a partir de 48h (P < 0,001; 

Figura 17F), enquanto o CIM04 Dark foi maior que seu par Light em 48h (P < 

0,001; Figura 17H) e menor em 72h (P < 0,01; Figura 17H). 

O ensaio utilizando o XTT sobre o biofilme formado quantificou 

as células viáveis, permitindo nova verificação do padrão isolado-específico 
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acima descrito. Em 72 horas, o micélio de CIM01 Light foi mais viável, mas a 

levedura de CIM01 Light foi menos viável (P < 0,001; Figura 18A e B). Para o 

par de isolados CIM02, o micélio Light foi mais viável a qualquer momento na 

formação do biofilme (P < 0,001; Figura 18C), entretanto para a fase de 

levedura é latente uma uniformidade na viabilidade celular. No CIM03 apenas 

as leveduras Light apresentaram maior viabilidade do que o Dark (24h; P < 

0,001; Figura 18F). No entanto, o micélio Dark do CIM04 foi mais viável em 

todos os momentos que o Light (P < 0,001; Figura 18G) e o mesmo não foi 

observado para as leveduras. 
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Figura 15. Detecção da cinética da formação do biofilme do Sporothrix analisando a 
biomassa, a matriz extracelular e a viabilidade celular para os micélios e as leveduras. 
Resultados expressos pela média e desvio padrão. A, C e E: micélio das cepas padrão de S. 
globosa (Sglo; CBS 120340), S. schenckii (Ssch; ATCC MYA-4821) e S. brasiliensis (Sbra; 
ATCC MYA-4823); B, D e F: leveduras das cepas padrão Sglo, Ssch e Sbra. A e B: 
biomassa; C e D: matriz extracelular; E e F: viabilidade celular. UAF: Unidades Arbitrárias de 
Fluorescência. Comparação entre as cepas padrão: vermelho (Sglo-Ssch); verde (Sglo-
Sbra) e amarelo (Ssch-Sbra). *P < 0,05; **P < 0,01 e ***P < 0,001. 
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Figura 16. Detecção da biomassa do biofilme do Sporothrix brasiliensis utilizando cristal 
violeta para os micélios e as leveduras. Resultados expressos pela média e desvio padrão. 
A, C, E e G: micélio dos pares CIM01 – CIM04; B, D, F e H: leveduras dos pares CIM01 – 
CIM04; Sbra: controle S. brasiliensis (ATCC MYA-4823). Comparação entre os pares 
clínicos Light e Dark: *P < 0,05; **P < 0,01 e ***P < 0,001. Comparação entre os isolados 
clínicos com a ATCC de S. brasiliensis:   P < 0,001 para o isolado Light;  P < 0,001 para 
o isolado Dark. 
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Figura 17. Detecção da matriz extracelular do biofilme do Sporothrix brasiliensis utilizando 
safranina para os micélios e as leveduras. Resultados expressos pela média e desvio padrão. 
A, C, E e G: micélio dos pares CIM01 – CIM04; B, D, F e H: leveduras dos pares CIM01 – 
CIM04; Sbra: controle S. brasiliensis (ATCC MYA-4823). Comparação entre os pares clínicos 
Light e Dark: *P < 0,05; **P < 0,01 e ***P < 0,001. Comparação entre os isolados clínicos com 

a ATCC de S. brasiliensis: P < 0,05 para o isolado Light; P < 0,05 para o isolado Dark; 
P < 0,01 para o isolado Dark;  P < 0,001 para o isolado Light;  P < 0,001 para o isolado 

Dark. 
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 Figura 18. Detecção da viabilidade celular do biofilme do Sporothrix brasiliensis utilizando a 
redução do XTT para os micélios e as leveduras. Resultados expressos pela média e desvio 
padrão. A, C, E e G: micélio dos pares CIM01 – CIM04; B, D, F e H: leveduras dos pares 
CIM01 – CIM04; Sbra: controle S. brasiliensis (ATCC MYA-4823). Comparação entre os pares 
clínicos Light e Dark: *P < 0,05; **P < 0,01 e ***P < 0,001. Comparação entre os isolados 

clínicos com a ATCC de S. brasiliensis: P < 0,05 para o isolado Light; P < 0,05 para o 
isolado Dark; P < 0,01 para o isolado Dark;  P < 0,001 para o isolado Light;  P < 0,001 
para o isolado Dark. 
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4.7. Susceptibilidade aos antifúngicos 

 

À exceção do S. globosa, cujas tentativas de crescimento em 

meio RPMI 1640 tamponado com MOPS foram frustradas, todas as cepas 

padrão e os isolados clínicos foram testados quanto à resposta in vitro aos 

antifúngicos. Após tal desafio, os isolados do S. brasiliensis de origem clínica 

apresentaram perfis heterogêneos para cada um dos fármacos, excluindo o 

fluconazol (Concentração Inibitória Mínima – CIM >64 mg/L; Tabela 5).  

Todos os isolados clínicos mais as cepas padrão do S. 

brasiliensis e do S. schenckii foram WT em relação a anfotericina B (CIMs 

variaram de 0,5 a 2 mg/L) e ao voriconazol (CIMs variaram de 0,5 a 16 mg/L). 

ECVs ainda não foram sugeridos para equinocandinas e a terbinafina para S. 

schenckii impedindo a classificação qualitativa em WT ou não-WT. As CIMs 

obtidas para a caspofungina e a micafungina foram ≥8 mg/L para S. brasiliensis 

e para S. schenckii, em ambos os morfotipos, e também para os micélios dos 

pares CIM01-CIM04. Entretanto, isolados clínicos em fase parasitária 

forneceram CIMs variando de 0,5 a 1 mg/L para essa equinocandina. 

Diferentes respostas foram obtidas após as exposições à terbinafina e ao 

itraconazol, resultando nos fenótipos WT e não-WT para os isolados clínicos 

com CIMs variando de <0,03 a 0,25 mg/L e 0,5 a 16 mg/L, respectivamente. 

Todos esses resultados foram independentes da fase saprofítica ou parasitária 

(Tabela 5). As cepas padrão de S. schenckii e S. brasiliensis obtiveram os 

mesmos CIM para o itraconazol em ambas as fases (conídio: 1 mg/L; levedura: 

2 mg/L), entretanto para a terbinafina S. schenckii apresentou maior CIM do 

que o S. brasiliensis (conídio: 0,25 mg/L e levedura: 0,06 mg/L;  conídio: <0,03 

mg/L e levedura: <0,03 mg/L, respectivamente; Tabela 5).  

Comparações entre pares mostraram CIMs distintas entre os 

isolados Light e Dark para cada um dos pares, superiores a pelo menos duas 

diluições, para pelo menos um dos antifúngicos testados. Após a exposição in 

vitro ao itraconazol, os isolados Light e Dark nos pares CIM01 e CIM03 foram 

classificados diferentemente como WT e não-WT (levedura: 2/8 e conídios: 3/8; 

Tabela 5). Já as cepas de referência do S. brasiliensis e do S. schenckii 

apresentaram perfil WT para o itraconazol. 
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Na avaliação fungistática e fungicida dos antifúngicos, a 

anfotericina B, a terbinafina e a micafungina apresentaram atividade fungicida 

para todos os isolados estudados, incluindo as cepas padrão de S. schenckii e 

S. brasiliensis. Por outro lado, evidenciou-se o papel fungistático do itraconazol 

para três isolados clínicos (3/8; Tabela 5) e para o S. schenckii (levedura – 

CIM: 2; CFM: 16 mg/L). Entre os isolados Light e Dark em um mesmo par, 

obteve discrepância em relação à atividade fungistática ou fungicida, 

notadamente após exposição ao itraconazol para o par CIM03 (Light – CIM: 8 

mg/L, CFM: >16 mg/L; Dark, fungistático – CIM: 16 mg/L, CFM: 16 mg/L, 

fungicida; Tabela 5). 

Os isolados de S. brasiliensis com fenótipo não-WT frente ao 

itraconazol foram obtidos a partir das lesões de felinos domésticos sob 

tratamento prévio com este antifúngico por vários meses e eram residentes na 

Região Metropolitana do Rio de Janeiro, foco inicial do surto de esporotricose 

(Tabela 3). Ao contrário, um fenótipo WT quanto ao itraconazol foi observado 

para CIM02 Light e Dark, que infectavam um gato com esporotricose residente 

na Região Serrana do estado. 
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4.8. Interação leveduras-PBMCs 

 

Para explorar se os pares Light e Dark dos isolados clínicos 

mostram diferentes habilidades para interagir com o hospedeiro mamífero, 

analisou-se a capacidade desses fungos estimularem a produção de citocinas 

em PBMCs humanas. 

A cepa padrão do S. brasiliensis estimulou a expressão de 

níveis modestos de TNFα, IL-6 e IL-10 quando PBMCs foram estimulados por 

células fúngicas vivas. Em contrapartida, uma produção intensa de citocinas foi 

detectada quando esses microrganismos estavam inativados pelo calor (HK; P 

< 0,001; Figura 19).  

Os pares Light e Dark de CIM01 e CIM03 apresentaram perfil 

de produção das três citocinas semelhante ao estimulado pela cepa de controle 

(S. brasiliensis; ATCC MYA-4823); enquanto os isolados dos pares CIM02 e 

CIM04 se comportaram diferentemente. O isolado Dark de CIM02 e o CIM04 

Light não foram capazes de estimular a liberação das citocinas pesquisadas 

quando inativado pelo calor (P < 0,001; Figura 19), sendo o contrário 

verdadeiro para os opostos desses pares. Ou seja, alta produção do TNF-α, da 

IL-6 e da IL-10 foram registradas, quando os PBMCs foram estimulados pelas 

leveduras HK CIM02 Light e CIM04 Dark.  

 



86 

 

 
 

 

Figura 19. Produção de citocinas por PBMCs humanas estimuladas por leveduras do S. 
brasiliensis. As PBMCs humanas foram co-incubadas 24h com levedura vivas (Live) ou 
inativadas pelo calor (HK), o sobrenadante foi recolhido e utilizado para quantificar os níveis 
de citocinas. S. brasiliensis ATCC MYA-4823 foi utilizado como controle. A: Dosagem de 
TNF-α; B: Dosagem de IL-6; C: Dosagem de IL-10.  *** P <0,001. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O cenário atual da esporotricose felina e humana inspira maior 

preocupação, haja visto os números de casos alarmantes e crescentes, bem 

como sua franca expansão em território nacional. Este quadro foi possível, 

principalmente, pela combinação entre a espécie mais virulenta descrita no 

gênero até o momento, o S. brasiliensis, e um hospedeiro susceptível com 

grande capacidade de transmissão, o felino doméstico (18,20,24). Sendo 

assim, é patente a importância de entender à relação Sporothrix-hospedeiro, 

especialmente, a partir de isolados provenientes do principal ator da cadeia de 

transmissão dessa micose. 

Partindo-se do entendimento de que é necessário aprofundar a 

compreensão sobre as relações entre os microrganismos e as respectivas 

doenças, esta pesquisa foi idealizada posteriormente à realização de um 

estudo epidemiológico sobre a esporotricose felina em diferentes regiões 

geográficas do estado do Rio de Janeiro (150). Nesta investigação foi 

observado um padrão distinto para os isolados fúngicos provenientes de quatro 

gatos domésticos que deram origem aos oito isolados aqui estudados (um par 

para cada felino).  Após a observação macromorfológica da diferença na 

pigmentação das colônias durante o cultivo primário, esses fungos foram 

repicados e separados para investigar sua manutenção. Realmente, tal 

característica inicial se manteve mesmo depois de repiques sucessivos e 

semanas de incubação. Portanto, especulou-se que tal comportamento e 

característica poderia indicar uma possível coinfecção, ou então, uma 

adaptação do agente fúngico ao hospedeiro felino em suas pressões seletivas 

exercidas sobre esses microrganismos, tanto fisiológicas quanto àquelas 

advindas da terapia antifúngica aos quais foram submetidos. Ademais, em 

comunicação pessoal, outros pesquisadores já haviam observado tal fenômeno 

em colônias em placas advindas de espécimes clínicos de pacientes humanos 

(líquor) ou animais (diversos) com a micose.  Entretanto, optou-se por realizar 

as análises subsequentes com apenas uma das colônias ou, então, após a 

geração de um pool das mesmas (comunicações pessoais). 
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Os felinos aqui incluídos tinham idade menor que 5 anos e com 

lesões na cabeça, na cauda ou disseminadas, assim como mostrado em 

estudos anteriores (150,171,172). O acometimento desses sítios anatômicos 

está intimamente relacionado ao ponto de inoculação do fungo, que ocorre 

principalmente, em brigas por território ou pelas fêmeas (21,171,172). 

Entretanto, há uma característica em comum para duas fêmeas (CIM01 e 

CIM03), ambas viviam em gatis com mais de 60 e 80 gatos, respectivamente, 

tendo a CIM03 contato com outros animais, sabidamente, com esporotricose. O 

confinamento de animais sadios com outros que estão com essa 

dermatozoonose aumenta o risco de contágio e a frequência dessa doença. 

Então, especula-se que a alta densidade de animais sadios e com 

esporotricose confinados em um ambiente restrito tenha favorecido a 

transmissão de mais de uma cepa do Sporothrix para estes felinos domésticos. 

Sobre a biologia fúngica, a melanina é um dos principais 

componentes das células desses microrganismos já que promove a 

sobrevivência sob condições desfavoráveis nos ambientes saprofítico ou 

parasitário, como por exemplo, a proteção contra a radiação UV ou a 

resistência às cascatas químicas relacionadas ao estresse oxidativo produzidas 

pela defesa do hospedeiro (132). A melanina é tipicamente marrom escura ou 

negra, apresenta estrutura molecular diversa e já foi descrita para diferentes 

fungos como Fonsecaea pedrosoi, Exophialla dermatitidis, Aspergillus 

fumigatus, Histoplasma capsulatum, Paracoccidioides brasiliensis, 

Cryptococcus neoformans, Candida albicans (132). Do mesmo modo, estudos 

anteriores descreveram esse pigmento em espécies do gênero Sporothrix 

como S. luriei (173), S. schenckii lato sensu (134,137,174) e S. brasiliensis 

(67,93,136). 

A diferença visual encontrada nas colônias Light e Dark dos 

isolados de Sporothrix investigados foi confirmada, em conjunto, pelos 

diferentes experimentos para dosagem e marcação da melanina presente nos 

conídios. Tal análise foi baseada na detecção da melanina por anticorpos anti-

melanina por meio das técnicas de quantificação ELISA, FACS e microscopia 

com imunofluorescência pós-crescimento em meio enriquecido com L-DOPA. 

De fato, outros autores já evidenciaram o aumento da produção de melanina 

após o crescimento na presença de L-DOPA (134,135). Entretanto, a 
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quantificação e marcação diferenciais de isolados advindos de um mesmo 

animal, aqui evidenciada, é inédita.  Realmente, os isolados Light (CIM01, 

CIM02 e CIM03) possuíam menor quantidade de melanina do que seus pares 

Dark, ainda que em presença da substância precursora. Outro ponto a ser 

considerado, são as vias de produção da melanina que podem ocorrer por 

meio de precursores (L-DOPA ou L-tirosina) ou, então, a via mediada por 

subprodutos da glicólise (acetil-CoA)(132), embora ainda há lacunas sobre as 

vias envolvidas para os fungos do gênero Sporothrix. Além disso, a localização 

celular desse pigmento impacta diretamente no resultado obtido pelos métodos 

de detecção, já que este se baseia na ligação de anticorpos anti-melanina. 

Marimon e colaboradores (3) referiram a diferença na 

pigmentação das colônias do Sporothrix, tendo sido ausente a coloração típica 

em isolados do S. albicans e do S. schenckii mesmo após 21 dias de 

incubação em PDA, ágar Corn Meal e ágar Aveia. Em outra investigação 

realizada a partir de 256 isolados do Sporothrix mantidos em micoteca do INI-

FIOCRUZ, colônias pigmentadas não foram vistas em três isolados do S. 

brasiliensis quando cultivadas a 30°C em meio PDA (26). Ainda, neste mesmo 

estudo (26), os autores creem que os isolados sem pigmentação perderam a 

aptidão de produzir quantidades visíveis de melanina durante o crescimento in 

vitro mas que, contudo, não se pode excluir a existência de uma subvariedade 

negligenciada dentre os isolados do S. brasiliensis ou, ainda, a existência de 

variabilidade fenotípica dentro desta espécie. Cabe ressaltar que a diferença na 

pigmentação apresentada pelos isolados Light e Dark, aqui descrita, foi 

evidenciada desde o isolamento primário e não pode ser atribuída aos repiques 

sucessivos em cultura ou ao tempo de armazenamento in vitro, após os quais 

tal distinção foi mantida. 

Além da direta relação com a sobrevivência aos mecanismos 

de defesa do hospedeiro ou na natureza, a melanina pode impactar ainda a 

resposta aos antifúngicos. A piomelanina e, em menor extensão, a eumelanina 

foram capazes de proteger o S. schenckii e o S. brasiliensis contra o efeito 

fungicida da terbinafina em curvas de crescimento na presença de 

concentrações de até 2×MIC (93). Em outro ensaio, a melanização protegeu 

isolados do Complexo S. schenckii contra a anfotericina B, particularmente nas 

menores concentrações testadas (136). Nos resultados aqui obtidos, não foi 
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possível detectar a interferência da melanina, produzida sem a indução da L-

DOPA e presente em maior quantidade nos isolados Dark, no perfil de 

susceptibilidade a todos os antifúngicos testados.  

Ademais ao impacto que a melanina exerce, já descrito in vitro, 

Madrid e coautores (133) mostraram as implicações clínicas dos isolados 

melanizados na infecção in vivo. Foram comparados aspectos clínicos, 

histopatológicos e estruturais da infecção experimental pelo S. schenckii 

produtor de melanina (MEL+) e de uma cepa mutante não produtora de 

melanina (MEL-). Curiosamente, em ratos Wistar, a primeira cepa (MEL+) foi 

responsável por maior capacidade invasiva tecidual, promovendo a formação 

de granulomas multifocais, enquanto o isolado MEL- induziu uma resposta 

inflamatória intensificada, restringindo o S. schenckii ao centro do granuloma. A 

fim de compreender o impacto patogênico do Sporothrix nitidamente 

pigmentado, como os descritos no presente estudo, abordagens futuras in vivo 

são necessárias como aquelas em Galleria mellonella e em modelos murinos. 

Bem como quantificação da melanina, os parâmetros 

relacionados ao tamanho e à complexidade celular também foram avaliados 

utilizando a técnica de citometria de fluxo e foi possível observar maior 

heterogeneidade nos isolados clínicos em comparação às cepas padrão do S. 

brasiliensis, do S. schenckii e do S. globosa. Os conídios, em sua maioria, 

apresentaram maior uniformidade de tamanho e complexidade celular, 

entretanto o oposto foi observado para as leveduras em ambos os aspectos 

analisados. 

Classicamente, já foi descrito que leveduras do gênero 

Sporothrix apresentam tamanho variável de 2 a 6 µm e os conídios de 2 a 4 µm 

(2,7), sendo assim as células da fase parasitária podem ser maiores do que as 

da fase saprofítica. Tal característica foi confirmada com os resultados 

apresentados nesse estudo, onde a média do tamanho das leveduras dos 

isolados clínicos do S. brasiliensis foi maior do que dos conídios. Além disso, o 

formato desses dois tipos celulares é distinto, os conídios apresentam um 

formato mais uniforme em gota ou arredondado, enquanto que as leveduras 

podem variar em amplo espectro desde redondas à ovaladas, algumas 

descritas com formato de charuto (2,7).  
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Quando comparados os isolados clínicos de S. brasiliensis, o 

par CIM01 foi o único a apresentar diferença entre o tamanho dos seus 

conídios Light e Dark. Entretanto, o tamanho das leveduras também diferiu 

entre os pares CIM01 e CIM02, onde as leveduras Light de cada par obtiveram 

tamanhos diferentes da sua dupla Dark. A diferença observada para esses 

pares não teve correlação com a coloração da colônia, logo, foi evidente o 

padrão isolado-específico. 

Já o parâmetro de complexidade celular está correlacionado a 

características morfológicas da célula fúngica, como por exemplo, o formato 

nuclear, a quantidade e tipo dos grânulos citoplasmáticos e possíveis 

deformidade da parede/membrana citoplasmática. Tendo isso em vista, foi 

possível detectar maior variação na complexidade celular entre as leveduras do 

que entre os conídios. De forma empírica pode-se associar estes achados com 

os daqui registrados por microscopia óptica (Figura 3). As leveduras além de 

mostrarem maior diversidade no formato, também apresentam múltiplos 

brotamentos, possíveis invaginações e cicatrizes dos brotamentos anteriores e 

outros aspectos intracelulares que as diferem dos conídios. A heterogeneidade 

quanto à complexidade celular presente na forma parasitária foi observada 

para todos os isolados clínicos. Os quatro pares de isolados (CIM01 a CIM04) 

apresentaram divergências entre o Light e o Dark, porém esta análise mostrou 

uma tendência de o isolado Light ser mais complexo do que o isolado Dark (3/4 

pares). Essa tendência na complexidade ser maior para os isolados Light pode 

demonstrar uma maior adaptação ao hospedeiro vertebrado, ou a pressão 

seletiva mais forte, principalmente nos animais que estavam em vigência de 

tratamento. 

A fim de determinar as espécies e demais características 

genotípicas, técnicas moleculares foram empregadas. Sendo assim, todos os 

isolados clínicos foram genotipados como S. brasiliensis, que é a espécie mais 

prevalente nos cenários epidêmico e hiperendêmico brasileiro 

(11,18,20,24,44,175). Utilizando ferramentas moleculares, as comparações 

genômicas dos fungos aumentaram o conhecimento sobre a evolução da 

reprodução em espécies homotálicas e heterotálicas (176–178). O processo de 

reprodução sexual dos Ascomycota é controlado por genes Mating Type (MAT) 

que codificam fatores de transcrição essenciais para a reprodução sexual 
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(179,180). Teixeira e colaboradores (66), revelaram uma maior frequência do 

locus MAT1-1 em S. brasiliensis originário do estado do Rio Grande do Sul, 

enquanto o locus MAT1-2 foi o principal em isolados do estado do Rio de 

Janeiro. Como esperado, os oito isolados clínicos do S. brasiliensis estudados 

foram tipificados como o Mating Type mais prevalente no estado do Rio de 

Janeiro (MAT1-2).  

A análise por PCR fingerprinting T3B mostrou um mesmo 

padrão de bandas para todos os isolados CIM01-04 Light e Dark compatível 

com a espécie S. brasiliensis, entretanto conseguiu determinar as diferenças 

entre as espécies S. schenckii e S. globosa. Em estudo anterior (181), os perfis 

da PCR T3B de 35 isolados da região metropolitana do Rio de Janeiro foram 

altamente informativos e geraram padrões de bandas claramente distintos para 

cada espécie, e ainda, os isolados do S. brasiliensis apresentaram similaridade 

com o compartilhamento de bandas superior a 80% e a variação intraespecífica 

também foi evidenciada. Entretanto, para os oito isolados clínicos aqui 

investigados, essa variação intraespecífica não foi detectada. É possível inferir 

que os primers randômicos aqui empregados, nas condições experimentais 

utilizadas, não apresentem homologia com regiões do genoma distintas entre 

isolados clonais.  

Os marcadores moleculares utilizados no presente estudo já 

foram empregados anteriormente para descrever e distinguir espécies crípticas 

do gênero Sporothrix (3,24,182). Igualmente, a determinação das origens 

clonais distintas do S. brasiliensis provenientes da Regiões Sudeste e Sul do 

Brasil foi realizada aplicando-se as mesmas estratégias (24,66,183). Embora 

tenham sido empregados marcadores com alta diversidade genética, tais 

marcadores não foram capazes de discriminar isolados com mesma origem 

geográfica tampouco diferenciar os pares de isolados CIM01-CIM04 Light e 

Dark com base na sequência do DNA. Interessantemente, estudo anterior 

demonstrou que isolados do S. brasiliensis de origem animal, previamente 

conhecidos por apresentar pouca ou nenhuma diversidade genética, 

apresentam virulência diferencial no modelo murino (68). 

Em conjunto, os alvos moleculares e métodos aqui 

empregados para pesquisar a variabilidade genética do Sporothrix foram 

capazes de apontar diferenças entre as espécies desse gênero. No entanto, 
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não foram capazes de distinguir os isolados clínicos Light e Dark CIM01-CIM04 

a fim de permitir a inferência da possível origem não clonal. Este achado 

reforça a necessidade do desenvolvimento de novos marcadores genéticos 

para o Sporothrix (44,68), o que pode levar à futura descrição de 

subclassificação intraespecífica do S. brasiliensis. 

Apesar de não apresentarem diferenças genotípicas com as 

técnicas e alvos utilizados, outras técnicas foram empregadas para a avaliação 

de características fenotípicas. Como é de conhecimento, os fungos se nutrem 

de compostos orgânicos no ambiente em que vivem, incluindo organismos 

vivos. Eles lidam com mudanças grandes e bruscas no meio externo que vão 

da abundância de nutrientes à escassez, do baixo e alto teor de água, das 

variações de temperatura, da luz intensa e, inclusive, a presença de outras 

espécies que competem por tais recursos. Da mesma forma, os fúngicos 

patogênicos enfrentam os mecanismos de defesa dos organismos que eles 

infectam (184). Sendo assim, a produção enzimática é um dos atributos usados 

por indivíduos do Reino Fungi, classicamente para sua nutrição e sobrevivência 

na natureza, mas também para adaptação à sobrevivência no hospedeiro 

(111,115,141). Embora os papéis das enzimas fúngicas do gênero Candida 

estejam estabelecidos (117,152,163,185–188), são relativamente poucos os 

estudos sobre a produção enzimática por fungos do gênero Sporothrix, 

principalmente por S. brasiliensis (53,67,118,122,189,190). 

Dentre as cepas de referência, o S. brasiliensis foi capaz de 

degradar a maioria dos substratos ofertados, em ambas as fases. De fato, esta 

espécie já foi descrita como a mais virulenta (67,68,71). O CIM02 Dark 

produziu maior gama de enzimas comparado a todos os isolados clínicos e as 

cepas padrão. Devido essa característica in vitro, supõe-se que o CIM02 Dark 

seja mais virulento e consequentemente, pode ter maior sucesso em causar a 

doença, porém não diferindo tanto do seu par Light. Os resultados aqui obtidos 

corroboraram os estudos anteriores, acrescentaram informações quantitativas 

sobre a atividade de esterase e ainda evidenciaram a atividade da fosfolipase e 

da hemolisina nunca antes descritas em S. brasiliensis. 

Em estudo anterior, Almeida-Paes e coautores (67), 

descreveram a atividade de protease para as leveduras S. brasiliensis com Pz 

variando de 0,68 a 0,81 (produção reduzida), enquanto no presente estudo foi 
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mais elevada (0,44 a 0,66; produção moderada). Contrariamente, para os 

micélios, os resultados obtidos aqui (Pz 0,51 a 0,88) foram semelhantes aos 

previamente descritos (67,122). Em investigação dos fatores de virulência dos 

fungos patogênicos do Sporothrix, o micélio do S. schenckii não foi capaz de 

degradar o BSA, já a levedura apresentou uma produção reduzida (Pz 0,71 a 

0,80) (67), corroborando o resultado aqui obtido (micélio Pz = 1; levedura Pz = 

0,75). 

A degradação da caseína foi evidenciada para todas as 

leveduras e cinco micélios, resultado discordante de Ghosh e colaboradores 

(53), no qual o Sporothrix não foi capaz de degradar a caseína. A atividade de 

caseinase também foi detectada em outro estudo para 26,31% dos micélios do 

Sporothrix (Pz variando de 0,55 a 0,88), porém mais pobres do que os 

mostrados na presente investigação, para ambos os morfotipos (0,41-0,71 e 

0,49-0,77 para micélios e leveduras, respectivamente) (122). A esterase foi a 

enzima mais ativa para as leveduras Light e Dark de S. brasiliensis, como 

demonstrado anteriormente por uma abordagem qualitativa (53). 

Este é o primeiro estudo a relatar as atividades hemolítica e 

fosfolipásica do S. brasiliensis, embora sejam enzimas de vital importância para 

os microrganismos. Através da atividade hemolítica, fungos podem capturar 

íons de ferro que são necessários para funções metabólicas básicas, enquanto 

a fosfolipase é capaz de hidrolisar uma ou mais ligações éster em 

glicerofosfolipídios, produzindo ácidos graxos livres (111,115,141,185). Ambas 

as enzimas foram encontradas exclusivamente na fase parasitária deste fungo 

dimórfico, sugerindo que estas podem desempenhar papel no estabelecimento 

da doença tanto em humanos quanto em animais. 

Devido a diversidade de ambientes em que os fungos podem 

estar inseridos, essas condições podem gerar estresse oxidativo nocivo para 

esses microrganismos. Portanto, não é surpreendente que a maioria dos 

fungos tenha vários tipos de catalases e outras enzimas que são capazes de 

eliminar ou neutralizar o peróxido de hidrogênio (H2O2) (184). A função da 

catalase está intimamente envolvida com a interação com o hospedeiro, pois 

auxilia o microrganismo a superar a ação tóxica do reativo oxigênio (H2O2) 

produzido pelos fagócitos, reduzindo-os a moléculas de água e oxigênio (141). 

De fato, de acordo com um estudo anterior (67), todos as leveduras de S. 
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brasiliensis foram capazes de produzir catalase, embora também pudéssemos 

mostrar a atividade desta enzima nos micélios. 

A fitase é uma fosfohidrolase típica capaz de catalisar a 

hidrólise do ácido fítico (hexaquisfosfato de mioinositol), que é uma forma 

orgânica indigestível do fósforo, liberando uma forma utilizável de fosfato 

inorgânico e inositol que são nutrientes essenciais para todas as células vivas 

(191). Mais de 200 isolados fúngicos pertencentes aos gêneros Aspergillus, 

Penicillium, Mucor, Rhizopus e Candida produziram fitase extracelular ativa 

(117,163,192). Apesar de ser uma enzima essencial para o funcionamento 

celular, os isolados e cepas padrão do Sporothrix não foram capazes de 

degradar o substrato ofertado.  

Além do importante papel desempenhado pelas enzimas, já 

classicamente determinado para outros agentes fúngicos, a formação de 

biofilme por esses microrganismos tem tomado notoriedade. Tal formação por 

patógenos fúngicos é um desafio no contexto médico-hospitalar, já que tem 

impacto direto na evolução do quadro clínico do paciente. Uma das principais 

preocupações com o biofilme está relacionada ao aumento da resistência 

antimicrobiana, bem como à interação entre os microrganismos e ao aumento 

da capacidade de sobreviver em condições ambientais adversas 

(138,139,193). A maioria dos estudos sobre biofilmes fúngicos concentra-se em 

Candida albicans e, mais recentemente, vários autores relataram o 

envolvimento de outras espécies de Candida, bem como fungos filamentosos e 

leveduras incluindo: complexo de Candida hemulonii (194), Cryptococcus 

neoformans (195), Cryptococcus gattii (196), Rhodotorula species (197), 

Malassezia pachydermatis (198), Aspergillus fumigatus (144), Paracoccidioides 

brasiliensis (199), Histoplasma capsulatum (143), espécies de Pneumocystis 

(200), espécies do Fusarium (201), Saccharomyces cerevisiae (202), 

Trichosporon asahii (203), Mucorales (204), Coccidioides immitis (204), 

espécies do Penicillium (205) e do Scedosporium (142). 

Na presente investigação, todos os isolados do gênero 

Sporothrix foram capazes de produzir biofilme de forma tempo-dependente em 

ambos os morfotipos, micélio e levedura. Em 2014, Sánchez-Herrera e 

colaboradores (206) descreveram pela primeira vez a produção do biofilme por 

Sporothrix schenckii em sua fase filamentosa de modo tempo-dependente com 
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incubação até 48h. Mais recentemente, Brilhante e coautores (146) relataram 

que a maturação completa do biofilme é alcançada com 120h de incubação, e 

ainda, as espécies patogênicas deste gênero não são apenas microrganismos 

fortes formadores de biofilme, como também que o polímero extracelular 

agregado pode prejudicar a eficácia antifúngica. 

Em conjunto, nossos resultados e os de estudos anteriores 

mostram um aumento progressivo de biomassa e viabilidade pela maioria dos 

isolados filamentosos, reforçando que o biofilme do Sporothrix necessita de 

mais tempo para sua maturação, em comparação com espécies como do 

gênero Candida, modelo fúngico do estudo da produção de biofilme (138,194). 

Embora cada estudo tenha utilizado diferentes metodologias para a 

investigação do biofilme, já foi comprovado que as cepas do Sporothrix 

produzem biofilmes estruturalmente complexos, como evidenciado por sua 

heterogeneidade e densidade associadas à presença de uma matriz polimérica 

extracelular. 

Este é o primeiro estudo a relatar a capacidade do S. schenckii, 

S. globosa e S. brasiliensis em formar biofilme na sua fase parasitária. A 

existência dos biofilmes formados pelas leveduras do Sporothrix é apoiada por 

meio dos recentes achados de Lopes-Bezerra e colaboradores (207), que 

revelaram uma estrutura de parede celular em bicamada, incluindo uma 

camada microfibrilar externa e uma camada interna eletrondensa, tanto para S. 

schenckii como para S. brasiliensis, sendo tais camadas muito mais espessas 

na segunda espécie. A camada microfibrilar externa da parede celular do S. 

brasiliensis apresentava microfibrilas mais longas interligando as células 

leveduriformes, fato que contribuiria com a formação do biofilme. Além disso, 

as diferenças estruturais observadas na parede celular dessas espécies de 

Sporothrix pareciam afetar sua captura por macrófagos humanos (207). 

Outro importante e recente relato feito por nosso grupo (208) 

na tentativa de ampliar o conhecimento sobre a relação patógeno-hospedeiro in 

situ, foi o achado acidental  por meio da citopatologia por imprint das lesões, de 

aglomerados de leveduras denominados “biofilme-like” em grande quantidade e 

maior frequência nos gatos com esporotricose grave em oposição aos 

classificados como a forma leve. Realmente, a observação do “biofilme-like” foi 

marcante para esses felinos, porém desapareceram, quase totalmente, após 
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10 a 20 dias da administração do ITC associado ao SSKI. Uma possível 

explicação para o fenômeno foi a de que o “biofilme-like” é capaz de dificultar a 

resposta imune cutânea local, colaborando para a gravidade da micose nesses 

animais (208). Muito embora ainda não seja possível dimensionar o real 

impacto sobre a manifestação clínica, a resistência aos tratamentos bem como 

a manutenção ambiental enquanto saprófita, sabe-se que os biofilmes são uma 

realidade para os fungos do gênero Sporothrix, sendo expressos também por 

isolados clínicos da espécie mais patogênica, obtida de animais da área 

hiperendêmica. 

Outro fator determinante para o curso das doenças, bem como 

sua resolução é a susceptibilidade dos fungos aos medicamentos prescritos. 

Na tentativa de prever o que acontece in vivo, testes de susceptibilidade aos 

antifúngicos in vitro são empregados. Entretanto, devido à ausência de um 

consenso sobre o protocolo para o teste de susceptibilidade aos antifúngicos 

dos fungos dimórficos, o método aqui utilizado foi a microdiluição em caldo 

conforme recomendado pelo CLSI (167,168), com adaptações. Tal ensaio foi 

utilizado previamente, também com adaptações, a fim de investigar o perfil de 

susceptibilidade das espécies do gênero Sporothrix (100,101,103,209–214). 

Os fármacos aqui testados pertencem a quatro classes 

distintas de antifúngicos: os derivados poliênicos (anfotericina B), a alilamina 

(terbinafina), as equinocandinas (caspofungina e micafungina) e os triazóis 

(itraconazol, voriconazol e fluconazol). Destes, o itraconazol, a terbinafina e a 

anfotericina B são os antifúngicos atualmente disponíveis no Brasil para o 

tratamento da esporotricose humana, seja por via oral (itraconazol e 

terbinafina) ou intravenosa (anfotericina B) (18). Já o tratamento da 

esporotricose felina, praticamente, se restringe ao uso do itraconazol, pois 

apresenta maior segurança e eficácia em comparação com os demais 

fármacos (92). Contudo, o uso da anfotericina B intralesional, ou a associação 

do ITC-SSKI são recomendadas aos pacientes irresponsivos à monoterapia 

azólica (88,96,99). 

Após o desafio in vitro dos isolados clínicos frente aos 

antifúngicos, os oito isolados clínicos (CIM01-CIM04) apresentaram perfis 

heterogêneos, com exceção da resposta ao fluconazol (CIM >64 mg/L; Tabela 

5), como mostrado anteriormente (101,182,215). Todos os isolados clínicos 
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mais a cepa padrão do S. brasiliensis e do S. schenckii versus a anfotericina B 

(CIMs variaram de 0,5 a 2 mg/L) e o voriconazol (CIMs variaram de 0,5 a 16 

mg/L) apresentaram resultados dentro dos intervalos previamente reportados 

para essas espécies (101,189,215,216). Um único estudo abordou a resposta 

in vitro de leveduras de S. brasiliensis obtidas de lesões de gatos ao 

itraconazol (217), com uma faixa de CIM mais ampla (0,625-32 mg/L), 

comparada com a apresentada aqui (1-4 mg/L; Tabela 5). No entanto, os 

isolados do estudo relatado eram oriundos de felinos domésticos com 

esporotricose residentes no Sul do Brasil, distando 1800 Km da área 

hiperendêmica e com outro nível de endemicidade. Por outro lado, o intervalo 

da CIM do itraconazol para os conídios de S. brasiliensis, aqui obtida, foi mais 

amplo (de 0,5 a >16mg/L) do que os relatados por outros autores 

(101,182,216).  

O itraconazol é o medicamento de escolha para o tratamento 

da esporotricose felina e humana. Na rotina clínica veterinária, o itraconazol é 

utilizado com dosagens acima do recomendado para o tratamento dos felinos 

com esporotricose, principalmente na área hiperendêmica (218,219). No 

presente estudo, evidenciou-se o papel fungistático do itraconazol (3/8; Tabela 

5). Essa heterogeneidade do S. brasiliensis em resposta aos antifúngicos foi 

relatada anteriormente (101,216,217). 

Ao contrário do visto para CIM01 e CIM03, um fenótipo WT 

para itraconazol foi observado para os isolados de CIM02 Light e Dark, de um 

gato com esporotricose residente na Região Serrana. De fato, esta região está 

a 100 Km de distância de onde se originou a epidemia brasileira (Região 

Metropolitana I, Rio de Janeiro, Brasil), apresentando uma menor 

endemicidade (21). S. brasiliensis que circulam na Região Metropolitana 

podem ter sofrido uma exposição excessiva aos mais diversos protocolos de 

tratamento e as condições ambientais, passando também por uma pressão 

seletiva mais longa e constante. 

Os ECVs ainda não foram sugeridos para equinocandinas, 

então por esta razão os isolados não puderam ser classificados como WT e 

não-WT. Em geral, valores de CIM para a caspofungina e a micafungina foram 

mostrados antes para isolados brasileiros de diferentes regiões (101,182,215). 

Entretanto, as células leveduriformes contra caspofungina forneceram CIM 
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variando de 0,5 a 1 mg/L. Contudo, dada a escassez de informações sobre 

esse assunto não é possível estabelecer interpretação adicional. 

O ensaio de time-kill, realizado por Almeida-Paes e 

colaboradores (93), mostrou que a terbinafina teve ação fungicida contra cepas 

do S. brasiliensis e S. schenckii que produziam apenas DHN-melanina e 

fungistática para aqueles que produziam a eumelanina ou a piomelanina antes 

da interação com o antifúngico. No presente estudo, a terbinafina apresentou 

ação fungicida para a maioria dos isolados independente da coloração, isso 

pode ser associado ao provável tipo de melanina, a DHN-melanina, produzida 

pelos isolados e pelas cepas padrão que não necessita do estímulo dos 

precursores. 

Sabe-se que a resposta imunológica do hospedeiro interfere 

diretamente no sucesso dos fungos do gênero Sporothrix em causar a doença. 

Dados referentes à resposta imune inata mostraram sua influência no estímulo 

da resposta imune adaptativa. O receptor TLR2 atua no início da resposta 

imune contra o Sporothrix, uma vez que ele facilita a fagocitose estimulando a 

produção de citocinas como TNF-α, IL-12, IL-1, IL-10, IFN-γ, IL-6, IL-17 e TGF-

β, bem como do óxido nítrico (126). Tais citocinas podem desencadear 

respostas pró-inflamatórias, como as IL-6 e TNF-α, ou ainda anti-inflamatórias, 

como a IL-10. 

Uma vez que resultados anteriores indicaram que células em 

fase parasitária do S. brasiliensis tem maior aptidão em estimular a produção 

de citocinas do que hifas e conídios dessa espécie (169), as interações aqui 

propostas foram conduzidas com leveduras. A cepa padrão de S. brasiliensis 

(ATCC MYA-4823) apresentou um perfil semelhante de citocinas ao descrito 

anteriormente (169), com níveis modestos de TNFα, IL-6 e IL-10 estimulados 

pelas células vivas e uma produção mais forte de citocinas quando as células 

inativadas pelo calor (HK) foram coincubadas com as células humanas. Os 

pares CIM01 e CIM03, apresentaram resultados similares aos da cepa padrão 

do S. brasiliensis, entretanto CIM02 Dark e CIM04 Light quando inativadas não 

foram capazes de estimular a produção de citocinas como seus pares. 

Coletivamente, esses dados sugerem que diferenças sutis, mas significativas 

na superfície de alguns dos isolados, podem influenciar a interação fungo-

hospedeiro gerando uma resposta no hospedeiro mais eficaz quando expostas. 
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Além disso, não foi possível delimitar um padrão de resposta associado à 

pigmentação da colônia. 

A capacidade de adaptação é fundamental para a 

sobrevivência de muitas espécies microbianas, permitindo respostas rápidas a 

mudanças nas condições ambientais e ainda favorecendo a adaptação ao 

hospedeiro vertebrado, quando patógeno. Os isolados de S. brasiliensis Light e 

Dark foram obtidos de felinos domésticos residentes na área de esporotricose 

hiperendêmica e apresentaram heterogeneidade para todos os parâmetros 

fenotípicos analisados, tais como: formação de biofilme; atividade enzimática, 

tamanho e complexidade celular, quantidade de melanina, estímulo para a 

produção de citocinas por PBMCs e respostas diferentes a agentes 

antifúngicos (anfotericina B, terbinafina, caspofungina, micafungina, itraconazol, 

voriconazol). Assim, é bem possível que os isolados clínicos aqui estudados 

estejam coinfectando os respectivos felinos domésticos na área hiperendêmica 

e, também, que tal fenômeno represente uma ocorrência comum, com 

potenciais implicações clínicas. 

No entanto, não foi possível demonstrar diferenças 

filogenéticas entre os isolados clínicos Light e Dark por meio do 

sequenciamento de regiões específicas dos genes da calmodulina e β-tubulina 

e da análise do DNA Fingerprinting. De fato, esses genes podem não ser os 

melhores alvos para distinguir isolados não clonais de S. brasiliensis. 

Apesar de nunca haver sido anteriormente sugerida para o 

gênero em estudo, outra hipótese que trazemos à luz é a de que o S. 

brasiliensis pode apresentar ampla plasticidade fenotípica, pois de acordo com 

essa teoria o mesmo genótipo é capaz de produzir diversos fenótipos devido ao 

estímulo que os fungos expõem através da regulação gênica, principalmente 

em conta a dinâmica do organismo felino (resposta imune, temperatura, 

disponibilidade nutricional) (220,221). De fato, o fenômeno já foi descrito para 

leveduras patogênicas oportunistas incluindo Candida (221,222) e também 

para patógenos não clássicos, como Saccharomyces cerevisiae (223). Da 

mesma forma, isolados de S. brasiliensis Light e Dark podem ser clonais e 

exibirem variabilidade fenotípica, especialmente em parâmetros clinicamente 

relevantes, como complexidade celular, atividade enzimática e susceptibilidade 
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antifúngica, como uma forma de adaptação para sobreviver dentro do ambiente 

do hospedeiro vertebrado. 

Por fim, gostaríamos de destacar o impacto potencial de 

isolados de S. brasiliensis obtidos do mesmo felino e que apresentam 

diferentes características morfofisiológicas e respostas antifúngicas sobre 

aspectos clínicos e epidemiológicos dessa importante zoonose. Estudos futuros 

com um número maior de animais e isolados fúngicos, focados na variabilidade 

genética, expressão gênica, proteômica e interação in vivo serão capazes de 

responder se a coinfecção e/ou a plasticidade fenotípica são realidades 

possíveis em áreas endêmicas ou não para a esporotricose. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Por meio das análises morfofisiológicas e moleculares dos quatro pares 

de isolados clínicos do S. brasiliensis (CIM01-04 Light e Dark) provenientes de 

felinos domésticos do estado do Rio de Janeiro e das cepas padrão do S. 

globosa, S. schenckii e S. brasiliensis foi possível concluir que: 

 

• Os conídios do S. brasiliensis Dark possuem maior quantidade de melanina 

do que os Light, mesmo sob o estímulo da L-DOPA. 

• Os isolados clínicos são morfologicamente compatíveis com o gênero 

Sporothrix e os conídios têm tamanhos mais uniformes e são menos 

complexos do que as leveduras. 

• Todos os isolados clínicos são S. brasiliensis locus MAT1-2. Os marcadores 

utilizados permitem a distinção entre espécies e posicionam os isolados 

clínicos do S. brasiliensis em um mesmo cluster independente da origem 

geográfica. 

• A fitase não é produzida pelo gênero Sporothrix, sendo que eles foram 

capazes de produzir pelo menos três das enzimas investigadas, enquanto 

que somente sua fase parasitária degrada hemácias e fosfolipídios. 

• Ambos os morfotipos do S. brasiliensis Light e Dark bem como das cepas de 

referência formam biofilme, de modo heterogêneo e tempo-dependente. 

• S. brasiliensis apresentam diferenças quantitativas (Concentrações 

Inibitórias Mínimas) e qualitativas (WT e não-WT) quando comparados Light 

e Dark frente aos antifúngicos testados, incluindo os preconizados para o 

tratamento da esporotricose. 

• As citocinas TNF-α, da IL-6 e da IL-10 podem estar envolvidas na 

modulação na fase de levedura do fungo. 

• As diferenças entre S. brasiliensis Light e Dark, especialmente evidenciadas 

para os pares CIM01 e CIM03 e que incluem a resposta aos antifúngicos e 

aspectos da interação com o hospedeiro apoiam a hipótese de coinfecção 

por esse agente etiológico na região hiperendêmica para a esporotricose no 

Brasil. 
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Gatos coinfectados por Sporothrix brasiliensis e com susceptibilidade 

distinta aos antifúngicos: uma preocupação na hiperendemia? 
 

Camila Gaglianone Ferreira¹, Pãmella Antunes de Macêdo-Sales¹, Lucieri 
Olegario Pereira Souza², Gabriella Bittencourt Lobo¹, Simone da Rocha da 
Silveira Souto¹, Ricardo Luiz Dantas Machado¹, Elisabeth Martins da Silva 
Rocha¹, André Luis Souza dos Santos², Andréa Regina de Souza Baptista¹. 1. 
CIM, Universidade Federal Fluminense; 2. LEAMER, Universidade Federal do 
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A esporotricose é zoonose hiperendêmica no Rio de Janeiro, transmitida 
principalmente pelo gato doméstico infectado pelo Sporothrix brasiliensis. O 
tratamento de eleição é o itraconazol, porém isolados resistentes já foram 
descritos. Nesta investigação, morfotipos do fungo (“Claro” e “Escuro”) foram 
isolados a partir de um mesmo hospedeiro felino, sugerindo possível 
coinfecção. O presente estudo analisou resposta diferencial aos antifúngicos de 
oito isolados clínicos obtidos de quatro gatos doentes, oriundos de três áreas 
do estado do Rio de Janeiro. A microdiluição em caldo foi realizada (CLSI M38-
A2/M27-A3) para obtenção das concentrações inibitória (CIM) e fungicida 
(CFM) mínimas, nas fases de levedura e micélio, para: anfotericina B, 
terbinafina, caspofungina, micafungina, fluconazol, itraconazol e voriconazol. 
Todos os isolados foram resistentes ao fluconazol (>64 μg/mL). Para a 
terbinafina, o micélio “Claro” apresentou CIM média de aproximadamente o 
dobro do escuro (0,27μg/mL e 0,14μg/mL, respectivamente). Outra diferença 
as leveduras “Claras”, tiveram CIM média frente a micafungina (8μg/mL) mais 
alta comparado às “Escuras” (6,5μg/mL). Quanto ao itraconazol, a fase 
filamentosa, mostrou variação da CIM de 2-8 μg/mL para isolados “Claros” e de 
0,5-16 μg/mL para “Escuros”. Ao analisar os pares de cada felino isoladamente, 
dois deles apresentaram CIMs o dobro ou maior para levedura (4-2μg/mL; 1-
4μg/mL) e também micélio (4-0,5μg/mL; 8-16μg/mL). Independente da fase ou 
dos morfotipos, a anfotericina B, a terbinafina e a micafungina apresentaram 
atividade fungicida, enquanto a caspofungina, o itraconazol e o voriconazol, 
fungistática, segundo as CFMs obtidas. As diferenças verificadas apontam para 
a coinfecção de felinos domésticos pelo S. brasiliensis com resposta diferencial 
aos antifúngicos, inclusive ao de eleição. Tais resultados preocupam, pois 
podem ter implicações no sucesso terapêutico, fundamental à interrupção da 
transmissão zoonótica que mantém a hiperendemia vigente. Finalmente, o 
descarte ambiental dos cadáveres aumenta a preocupação quanto à 
disseminação de isolados resistentes na natureza, fonte original do fungo. 
Apoio: FAPERJ, PIBIC-CNPq, CAPES and PROEXT/MEC/UFF. 
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1. Fluminense Federal University, Niterói, Brazil; 2. Rio de Janeiro Federal 
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Brazil; 4. Rio de Janeiro State University, Rio de Janeiro, Brazil. 

 
Microbial interactions may impact patient’s diagnosis, prognosis and treatment. 
Sporotrichosis is a hyperendemic neglected zoonosis in Brazil, caused by 
dimorphic fungi of the genus Sporothrix, mainly S. brasiliensis. Our aim was to 
investigate the possibility of S. brasiliensis coinfection in domestic felines 
residing in different areas of Rio de Janeiro state, Brazil. Eight clinical isolates 
presenting distinct pigmentation during mycological isolation were recovered 
from four cats with sporotrichosis (2 isolates/cat), later genotyped as S. 
brasiliensis, and named as “Light” (L) and “Dark” (D). Production of 
phospholipase, esterase, protease, catalase, phytase, and hemolytic and 
caseinolytic activities were investigated. L and D isolates presented differences 
for at least two enzymes (p<0.05). Biomass, viability and biofilm matrix were 
evaluated by violet crystal, reduction of XTT and safranin, respectively, showing 
an isolated-dependent profile on biofilm formation (p<0.05). Minimal inhibitory 
concentrations (MIC) for four classes of antifungals were obtained according to 
CLSI (M38-A2/M27-A3). Three pairs of isolates presented distinct MICs for all 
drugs. L isolates presented MICs greater up to 16 times compared to D ones. 
PCR amplification was applied separately for each idiomorph and all S. 
brasiliensis were typed as MAT1-2. Phylogenetic analysis performed after β-
tubulin and calmodulin genes sequencing was also unable to indicate 
intraspecific variability. However, L and D isolates showed high heterogeneity, 
behaving distinctly in all phenotypic laboratorial challenges. S. brasiliensis may 
present broad phenotypic plasticity, therefore expressing different responses to 
environmental stimuli through gene regulation. Future studies focusing on 
genetic variability, gene expression and proteomics will be able to answer if S. 
brasiliensis coinfected cats can have a major impact on sporotrichosis control 
and prevention. Grant Support: FAPERJ, PIBIC-CNPq, CAPES and 
PROEXT/MEC/UFF. 
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attributes? 

 
Pãmella A. Macêdo-Sales1, Ricardo Luiz D. Machado1, Lucieri O. Souza2, 
Simone R. Souto1, Leila Maria Lopes-Bezerra3, Elisabeth M. Rocha1, Hector M. 
Mora-Montes4, André Luis S. Santos2, Andréa Regina S. Baptista1. 1. 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Brazil, 2. Universidade Federal do 



129 

 

Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, 3. Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, 4. Universidad de Guanajuato, Guanajuato, 
México. 
 
Since the mid-90s, Rio de Janeiro, Brazil, faces an epidemic scenario of 
sporotrichosis, a neglected zoonosis caused by pathogenic dimorphic fungi of 
the Sporothrix genus. Sporothrix adaptation to both saprophytic and parasitic 
lifestyles requires a set of survival skills in extremely different conditions. To 
describe and compare in vitro virulence attributes of culture collection as well as 
of clinical strains obtained from infected cats in the State of Rio de Janeiro, 
Brazil, yeasts, conidia and mycelia of three reference strains (S. schenckii 
stricto sensu- Ssch; S. globosa - Sglo and S. brasiliensis- Sbra) as well as eight 
S. brasiliensis clinical isolates (SbraC) were investigated. S.glo was not able to 
display hemolytic activity or phospholipase production. All other species/strains 
were able to produce protease and hemolityc activity. All S. brasiliensis 
produced phospholipase, while esterase was produced solely for those 
obtained from feline infection. Phytase production was not detected. S 
brasiliensis hydrophobicity of conidial and yeast forms were higher than S. 
schenckii. Conidia size did not differ among Sporothrix species, while 
granularity showed great variation within species. As for the parasitic phase, 
both parameters were different among the three species. Yeasts and mycelia 
from all the studied strains formed biofilm on polystyrene in a typical time-
dependent process. The capacity of yeast biofilm formation was different among 
the species concerning biomass and cell survival. Comparatively, SbraC 
biomass was smaller than obtained for the Sbra strain on polystyrene, however 
clinical isolates proven to be more able to survive on the same conditions. 
SbraC showed wider diversity in enzymatic activity, suggesting a potential role 
for these enzymes in S. brasiliensis-host interaction. In addition, although 
composed of lower biomass, clinical isolates of this species formed biofilms in 
polystyrene with higher cell survival rates. Our results add data to the 
understanding of S. brasiliensis, the most prevalent species in the Brazilian 
feline sporotrichosis epidemics, major adaptations to the vertebrate hosts. 
Grant Support: FAPERJ, PIBIC-CNPq, CAPES and PROEXT/MEC/UFF. 
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Introduction: Sporothrix species adaptation to both saprophytic and parasitic 
lifestyles requires a set of survival skills in adverse and extremely different 
conditions. Ultimately, such vast repertoire may contribute to the different 
sporotrichosis epidemiological scenarios such as the S. brasiliensis zoonotic 
transmission epidemic in Brazil and the S. globosa sapronoses reports in Asian 
continent. The understanding of such adaptations represents a challenge and 
may contribute to the future control and prevention of this neglected disease. 
Objective: To describe and compare in vitro virulence attributes of culture 
collection strains of S. schenckii, S. globosa and S. brasiliensis as well as of 
clinical isolates of S. brasiliensis obtained from infected domestic felines in the 
State of Rio de Janeiro, Brazil. Methodology: Yeasts, conidia and mycelia of 
three reference strains (S. schenckii stricto sensu ATCC MYA-4821 - Ssch; S. 
globosa CBS 120340 - Sglo and S. brasiliensis ATCC MYA-4823 - Sbra) as well 
as eight S. brasiliensis clinical isolates (SbraC) were used in the present work. 
Yeasts were seeded in plaques for the detection of hemolytic, phospholipase, 
esterase, protease and phytase activities. The enzymatic activity was calculated 
by the ratio between the diameters of the colony and the precipitation halo (Pz). 
Cell surface hydrophobicity was evaluated by the biphasic water-octane assay 
with subsequent spectrophotometer reading. Flow cytometric analysis to 
evaluate granularity (morphological complexity) and size was employed. The 
biofilm formation was measured by incubation of 106 cells in 96-well 
polystyrene plates up to 72 h at both 37°C and 25ºC, in BHI medium. 
Afterwards, medium and non-adherent cells were discarded and the resulting 
biomass was evaluated by the violet crystal assay, while cell viability was 
determined by the colorimetric assay through the metabolic reduction of 2,3-bis 
(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-5-[(phenyl-Amino) carbonyl]-2H-tetrazolium 
(XTT). Results: Overall, yeast enzymatic activities varied from "non-producers" 
to low (Pz 0.99 to 0.70) and moderate (Pz 0.69 to 0.40) producers. S. globosa 
was not able to display hemolytic activity or phospholipase production while its 
growth was unsuccessful in all other media. All other species/strains were able 
to produce protease and hemolityc activity. All S. brasiliensis produced 
phospholipase, while esterase was produced solely for those obtained from 
feline infection. Phytase production was not detected. S. brasiliensis 
hydrophobicity of conidial (= 19.42%) and yeast (= 66.54%) forms were higher 
than S. schenckii (conidia 0.63% and yeast 53.24%; p<0.0001). Conidia size 
did not differ among Sporothrix species, while their granularity showed great 
variation within species (p<0.0001): Sbra (76.24), SbraC (= 78.47), Ssch 
(45.68), and Sglo (133.76). As for the parasitic phase, both parameters were 
different among the three species with yeast size varying from 120.64 (Sbra) to 
192.48 (Sglo; p = 0.037) and yeast granularity ranging from 99.65 (Sbra) to 
301.07 (Sglo; p<0.0001). Yeasts and mycelia from all the studied strains formed 
biofilm on polystyrene in a typical time-dependent process. The capacity of 
yeast biofilm formation was different among the species concerning biomass (p 
= 0.0009) and cell survival (p=0.0005). Comparatively, SbraC biomass was 
smaller than obtained for the Sbra strain on polystyrene, however clinical 
isolates proven to be more able to survive on the same conditions. Discussion: 
S. brasiliensis clinical strains showed wider diversity in enzymatic activity – four 
out of five studied enzymes – compared to Sbra, Ssch and Sglo culture 
collection strains suggesting a potential role, yet to be determined, for these 
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enzymes in S. brasiliensis-host interaction. In addition, although composed of 
lower biomass, clinical isolates of this species formed biofilms in polystyrene 
with higher cell survival rates. During evolutionary adaptation, parasites tend to 
limit genetic variability towards specific genome sequences related to 
interaction/survival into the host organism and, as a consequence, reduce cell 
complexity down to these specific requirements. As a matter of fact, our results 
show that S. globosa yeasts and conidia have higher cell complexities, 
compared to both morphologic forms from S. schenckii and S. brasiliensis. 
Sporothrix species potential virulence attributes in both clinical and collection 
culture strains can add data to the understanding of S. brasiliensis major 
adaptations to the vertebrate hosts. The identification of key virulence factors is 
important for the future development of new strategic targets for fungal infection 
prevention and control. Grant Support: FAPERJ, PIBIC-CNPq, CAPES and 
PROEXT/MEC/UFF  
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Introdução: A esporotricose mostra cenários particulares como as epidemias 
zoonótica por S. brasiliensis, no Brasil, e sapronótica por S. globosa na Ásia. 
Espécies do Sporothrix necessitam de vasto repertório adaptativo para 
sobrevivência em condições adversas e distintas. Objetivo: Descrever 
atributos de virulência in vitro de cepas padrão e isolados clínicos, de origem 
zoonótica e sapronótica, do Sporothrix e sua susceptibilidade aos antifúngicos. 
Metodologia: Leveduras e conídios das cepas padrão S. schenckii stricto 
sensu-Ssch; S. globosa-Sglo e S. brasiliensis-Sbra e de oito isolados clínicos 
de S. brasiliensis (SbraC) foram incluídos. A produção da fosfolipase, da 
esterase, da protease e da fitase foi investigada. A hidrofobicidade da 
superfície celular (HSC) foi avaliada pelo ensaio bifásico água-octano enquanto 
a granulosidade e tamanho pela citometria de fluxo. O biofilme foi medido após 
incubação em placas de poliestireno por até 72h a 25 e 37ºC, sua biomassa e 
viabilidade avaliadas pelo cristal violeta e redução metabólica do XTT, 
respectivamente. A concentração inibitória (CIM) e fungicida mínimas (CFM) 
para os antifúngicos anfotericina B (ANF), terbinafina (TER), caspofungina 
(CAS), micafungina (MIF), itraconazol (ITZ), fluconazol (FLZ) e voriconazol 
(VRZ) foram obtidas segundo o protocolo M38-A2(CLSI), com resultado 
expresso em µg/mL. Resultados: Sbra e SbraC apresentaram maior 
diversidade na atividade proteolítica com produção de pelo menos uma a três 
enzimas enquanto Ssch e Sglo, apenas uma delas. A fitase não foi detectada. 
A HSC em ambas as fases do Sbra foi superior àquelas do Ssch e 
Sglo(p<0,0001). O tamanho dos conídios não diferiu entre as espécies, 
enquanto a granulosidade mostrou grande variação (p<0,0001). Para 
leveduras, ambos os parâmetros foram diferentes com tamanho variando de 
120,64 (Sbra) a 192,48(Sglo; p=0,037) e granulosidade de 99,65(Sbra) a 
301,07 (Sglo; p<0,0001). Todas as espécies formaram biofilme tempo 
dependente, em ambas as fases. Nas leveduras tal parâmetro diferiu entre as 
espécies quanto à biomassa (p=0,0009) e sobrevivência (p=0,0005). 
Comparativamente, a biomassa SbraC foi menor e a sobrevivência celular 
maior comparadas às de Sbra. Leveduras e conídios do Sbra foram sensíveis a 
TER (<0,03) e resistentes a CAS e MIF (>8) além do FLZ (>64). Para ANF, ITZ 
e VRZ as leveduras mostraram valores de CIMs o dobro daqueles obtidos para 
conídios: 0,5 e 1; 1 e 2; 4 e 8, respectivamente. Para leveduras do Sbra, a CFM 
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do ITZ correspondeu ao dobro do valor da CIM para esse azol. Os demais 
fármacos foram capazes de inibir por completo o inóculo, ou 99% dele (VRZ). A 
média geométrica da CIM das SbraC apresentou resultados comparáveis entre 
conídios e leveduras: ANF (1,75–1,81), MIF (8–7,25), FLZ (>64) e VRZ (7,31–
6,50), respectivamente. Tais valores foram distintos para TER (0,21–0,09), 
CAS (8–0,75) e ITZ (4,44–2,13). A CIM do ITZ apresentou atividade contra 
99% das leveduras de SbraC em metade dos isolados, sendo que para as 
demais a CFM foi o dobro da CIM. Ssch apresentou CIMs diferentes entre 
conídios e leveduras, respectivamente, para os seguintes fármacos: ANF (1-2); 
TER (0,25-0,06); ITZ (1-2) e VRZ (8-16), além de resistência a CAS, MIF e 
FLZ. A CFM do ITZ foi oito vezes maior do que a CIM para leveduras do Ssch. 
Conclusões: S. brasiliensis apresenta mais diversa atividade enzimática 
sugerindo papel potencial, a ser determinado, na interação com o hospedeiro. 
Leveduras e conídios de Sglo são mais complexas que as de Sbra e Ssch. 
Embora compostas por menor biomassa, leveduras de SbraC foram mais aptas 
em sobreviver em biofilme em relação a Sbra enquanto Sglo apresenta a maior 
biomassa e menor sobrevivência, nessas condições. O ITZ, fármaco de eleição 
no tratamento da micose, não possui CIM capaz de eliminar completamente as 
leveduras do S. brasiliensis. Informações sobre os fatores de virulência e a 
resposta aos antifúngicos são determinantes para a futura prevenção e controle 
dessa zoonose. Palavras-chave: micoses; adaptação; Sporothrix; antifúngicos. 
Apoio Financeiro: FAPERJ, PIBIC-CNPq, CAPES e PROEXT/MEC/UFF. 
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A esporotricose é zoonose negligenciada de proporções epidêmicas no estado 
do Rio de Janeiro. É causada por fungos do Complexo Sporothrix schenckii 
que apresentam características inter e intraespecíficas distintas, que podem 
modular sua virulência e resposta aos antifúngicos. O objetivo deste trabalho 
foi investigar a possível coinfecção por isolados fúngicos distintos, obtidos a 
partir de dois felinos domésticos acometidos pela esporotricose. Para tanto, 
foram avaliadas características morfofisiológicas de quatro isolados, dois de 
cada um dos felinos incluídos: um da Região Serrana (SER claro e SER 
escuro) e outro da Grande Niterói (GNI claro e GNI escuro), Rio de Janeiro. 
Ambas eram fêmeas, castradas e sem raça definida, uma com 12 e outra com 
sete meses de idade. As duas apresentavam esporotricose grave, com lesões 
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cutâneas nas regiões caudal e cefálica, incluindo o plano nasal e consequente 
comprometimento respiratório. A segunda (GNI) estava em tratamento com 
itraconazol há cinco meses. Após isolamento primário em cultura micológica, 
foram verificadas diferenças macromorfológicas no aspecto "coloração", 
posteriormente confirmadas após dez repiques sucessivos, com obtenção de 
duas colônias distintas - "clara" e "escura", mesmo após 40 dias em cultura. 
Seguiu-se a avaliação dos parâmetros taxa de crescimento em diferentes 
temperaturas, morfometria pelo "software Image J" bem como os perfis de 
assimilação de açúcares e de sensibilidade aos antifúngicos. O GNI claro 
apresentou menor taxa de crescimento em 30ºC (10,69mm) que o GNI escuro 
(29,36 mm). Os conídios do isolado SER claro foram maiores e mais ovais do 
que os demais (1,48μm e 0,71; SER escuro: 1,14μm e 0,89; GNI claro: 1,33μm 
e 0,81 e GNI escuro: 1,38μm e 0,89). Nenhum isolado assimilou rafinose e 
sacarose, correspondendo a ATCC MYA-4823 S. brasiliensis. A resposta aos 
antifúngicos diferiu entre os GNIs com concentrações inibitórias mínimas 
(MICs) do isolado "escuro" o dobro ou ainda maiores do que aquelas do "claro" 
para, respectivamente, terbinafina: 0,06 e 0,125 μg/mL; itraconazol: 2 e 4 
μg/mL; voriconazol: 4 e 64 μg/mL e anfotericina B: 0,25 e 0,5 μg/mL. O 
isolamento de colônias distintas das lesões de um mesmo felino com 
esporotricose sugere a possibilidade de coinfecção ou mudança de fenótipo 
pós-infecção. As possíveis implicações da coinfecção pelo Complexo 
Sporothrix schenckii sobre a modulação da resposta imune felina ou mesmo 
sobre a resposta terapêutica permanecem desconhecidas. APOIO: FAPERJ 
(E26/103.198/2011) e CNPq. 
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Introdução: A esporotricose é uma micose de implantação traumática causada 
por fungos dimórficos do Complexo Sporothrix schenckii. A fonte clássica de 
transmissão é o ambiente, a partir do solo e da matéria orgânica vegetal. A 
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sobrevivência às condições ambientais adversas requer a expressão, por estes 
fungos, de características intrínsecas que permitem sua adaptação ao 
saprofitismo ambiental ou ao parasitismo. No Rio de Janeiro, devido sua 
magnitude epidêmica, é difícil a noção da distribuição geográfica do Complexo, 
bem como suas características fenotípicas e genotípicas, pincipalmente 
daqueles provenientes dos felinos domésticos. Objetivo: investigar a produção 
de atributos de virulência in vitro de cepas padrão e de isolados do Complexo 
Sporothrix schenckii provenientes de felinos domésticos infectados. 
Metodologia: Foram incluídas três cepas padrão: Sporothrix schenckii scricto 
sensu (ATCC MYA-4821), S. brasiliensis (ATCC MYA-4823), S. globosa (CBS 
120340); dois isolados clínicos provenientes de gatos doentes (S01, S02). Na 
atividade enzimática, as leveduras foram semeadas em placas para a detecção 
de hemólise (ágar sangue), fosfolipase (Sabouraud+0,2%gema), esterase 
(Sabouraud+Tween 80-0,1%), proteases (ágar batata dextrose+0,2%soro 
albumina bovino) e fitase (ágar fitato de cálcio). A atividade enzimática foi 
calculada pela razão entre o diâmetro da colônia e o diâmetro do halo de 
precipitação (Pz). Na produção de biofilme, as leveduras foram incubadas em 
placas de 96poços por 72h-37°C em meio BHI. Após, o meio e as células não 
aderentes foram descartadas. A biomassa resultante foi avaliada pelo ensaio 
de cristal violeta e a viabilidade das células foi através do ensaio colorimétrico 
que investiga a redução metabólica de 2,3-bis (2-metoxi-4-nitro-5-sulfofenil)-5-
[(fenil-amino) carbonil]-2H-tetrazólio (XTT). A hidrofobicidade de superfície 
celular foi avaliada pelo ensaio bifásico de água-octano. O teste de 
sensibilidade aos antifúngicos seguiu a padronização do Clinical and 
Laboratory Standards Institute - M38-A2, utilizando os compostos: anfotericina 
B, itraconazol, terbinafina e caspofungina. As leveduras e os conídios foram 
submetidos a análise por citometria de fluxo para avaliar granulosidade e 
tamanho das células. Resultados: A atividade enzimática foi observada na 
hemólise, fosfolipase, esterase e proteases com variação entre “não produtor”, 
fraco (Pz 0,99 a 0,70) e bom (Pz 0,69 a 0,40). Entretanto, não houve produção 
de halo no teste para a fitase. Exceto S. globosa que não cresceu nos meios 
ofertados, todas as cepas apresentaram halo nos testes para hemólise e 
protease. Somente S. brasiliensis, S01 e S02 produziram halo para fosfolipase 
e apenas as clínicas para a esterase. Todas as cepas formaram biofilme, 
evidenciados no cristal violeta (cepa padrão: = 0,103 ±0,021; isolados clínicos: 

= 0,168±0,032) e XTT (cepa padrão: = 0,088 ±0,012; isolados clínicos: = 

0,180±0,039). A hidrofobicidade foi semelhante entre as cepas padrão e 
clínicos, variando entre conídios (72,16 – 95,75%) e leveduras (69,68 – 
99,57%). No teste de sensibilidade, S. brasiliensis foi sensível à anfotericina B 
(MIC= 2µg/mL), enquanto S. schenckii, S01 e S02 foram resistentes (MIC: 4 e 
8µg/mL). Todas as cepas foram resistentes ao itraconazol (4 e 8µg/mL) e a 
capofungina (>8µg/mL). Apenas S. brasiliensis foi resistente a terbinafina 
(>16µg/mL). Todas as amostras apresentaram medidas semelhantes no 
tamanho e granulosidade (Levedura - Tamanho =191,1±42,9; granulosidade 

=191,7±83,2) (Conídio - Tamanho =117,7±13,3; granulosidade 

=150,8±38,5). Conclusão: Os resultados encontrados neste trabalho 

evidenciam a existência de atributos de virulência distintos entre as cepas 
padrão comparadas àquelas de origem clínica, por meio de atividade 
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enzimática heterogênea, formação de biofilme e sensibilidade aos antifúngicos. 
Desta forma, há a necessidade de maiores estudos sistemáticos nos fungos 
deste Complexo, principalmente dos isolados clínicos. Apoio Financeiro: 
CAPES, CNPq, FAPERJ, PROPPI-UFF. 
 
 

9.2. Produções científicas não relacionadas à tese durante o período 

do doutorado 

 

9.2.1. ARTIGOS CIENTÍFICOS E CAPÍTULO DE LIVRO ACEITOS 

 
MACÊDO-SALES, PA; SOUTO, S. R. L. S. ; DESTEFANI, C. A. ; LUCENA, 
R.P. ; MACHADO, R. L. D. ; PINTO, M. R. ; RODRIGUES, A. M. ; LOPES-
BEZERRA, L. M. ; ROCHA, E. M. S. ; BAPTISTA, A. R. S. . Domestic feline 
contribution in the transmission of Sporothrix in Rio de Janeiro State, Brazil: a 
comparison between infected and non-infected populations. BMC Veterinary 
Research, 2018. 

 
MACÊDO-SALES, PA; SOUTO, S. R. L. S.; DESTEFANI, C. A.; LUCENA, R.P.; 
ROCHA, E. M. S.; BAPTISTA, A. R. S.. Diagnóstico laboratorial da 
esporotricose felina em amostras coletadas no estado do Rio de Janeiro, Brasil: 
limitações da citopatologia por imprint. REVISTA PAN-AMAZÔNICA DE 
SAÚDE (ONLINE), v. 9, p. 13-19, 2018. 

 
PRADO, R., MACÊDO-SALES, P.A., DUPRAT, R.C., BAPTISTA, A.R.S., 
FEDER, D., LIMA, J.P.B., BUTT, T., RATCLIFFE, N.A., MELLO, C.B.. Action 
of Metarhizium brunneum against organophosphate and pyrethroid 
resistant Aedes aegypti and the synergistic effects of phenylthiourea. Journal of 
Medical Entomology. 

BAPTISTA, A.R.S., MACÊDO-SALES, P.A. Esporotricose. In: Hanseníase, 
Esporotricose e Malária: informações como profilaxia – a relevância do 
diagnóstico precoce e correto para controle dessas patologias. Oliveira, D., 
Machado, R.L.D., Baptista, A.R.S. Editora EDUFF. 

 

9.2.2. ARTIGOS CIENTÍFICOS SUBMETIDOS 

 

BAPTISTA, V.D., SANTOS, G.M.P., SANTOS, T.O., VIRGINIO, E.D., 
MACÊDO-SALES, P.A., MOTHÉ, G.B., PINTO, M.R.; MACHADO, R.L.D, 
ROCHA, E.M.S., LOPES-BEZERRA, L.M., BAPTISTA, A.R.S. Successful 
application of the anti-SsCBF ELISA as a method to monitor the therapeutic 
response of feline sporotrichosis by S. brasiliensis from the Brazilian 
epidemics. Diagnostic Microbiology and Infectious Diseases. 

 

MELIVILU, C.S., SOUTO, S.R.L.S, MOTHÉ, G.B., SANTOS, C.S., MACÊDO-
SALES, P.A., MACHADO, R.L.D, ROCHA, E.M.S., BAPTISTA, A.R.S. 



137 

 

Cytopathology as a valuable tool to investigate Sporothrix-cat interaction in a 
hyperendemic area. Diagnostic Cytopathology. 

 
BAPTISTA, A. R. S; OLIVEIRA, D. S.; BAPTISTA, V. S.; 

MACÊDO-SALES, PA; R.P.; MACHADO; ROCHA, E. M. S.; ALVES, S. H. 
Sporothrix susceptibility to antifungal drugs in the Brazilian feline sporotrichosis 
epizootia: a review. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 

 
 

9.2.3. RESUMOS EM EVENTOS CIENTÍFICOS 

 

55º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MEDTROP) 
Belo Horizonte/MG. Julho, 2019 

 
O teste SsCBF-ELISA como ferramenta complementar para o diagnóstico 

diferencial de duas zoonoses de relevância em Saúde Pública 
 
Remer Cristina Cintra Duarte¹, Alexsander Moreira Siqueira¹, Gabriella 
Bittencourt Lobo¹, Giulia Maria Pires dos Santos Freitas¹, Thayana Oliveira dos 
Santos², Pãmella Antunes de Macêdo-Sales¹, Márcia Ribeiro Pinto da Silva¹, 
Elisabeth Martins da Silva da Rocha¹, Adriana Pittella Sudré¹, Simone de Abreu 
Neves Salles³, Ricardo Luiz Dantas Machado¹, Leila Maria Lopes-Bezerra4, 
Andréa Regina de Souza Baptista¹. 1. Instituto Biomédico, UFF; 2. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 3.  HUAP, UFF; 4. CIETEC, 
Universidade de São Paulo. 
 

 
67th Annual Meeting American Society of Tropical Medicine and Hygiene 

New Orleans, EUA. Outubro, 2018. 
 

Feline sporotrichosis successfully monitored by ELISA in the Brazilian 
hyperendemic area. 

 
Vivian S. Baptista1, Thayana O. Santos2, Giulia M. Santos1, Emylli D. Virginio2, 
Larissa S. Mendonça1, Pãmella A. Macêdo-Sales1, Márcia R. Pinto1, Ricardo 
Luiz D. Machado1, Elisabeth M. Rocha1, Leila Maria Lopes-Bezerra2, Andréa 
Regina S. Baptista1. 1. Federal Fluminense University, Niteroi, Brazil, 2. Rio de 
Janeiro State University, Rio de Janeiro, Brazil 
 

 
67th Annual Meeting American Society of Tropical Medicine and Hygiene 

New Orleans, EUA. Outubro, 2018. 
 

 
Brazilian hyperendemic zoonosis successfully monitored by ELISA: an 

additional tool on breaking sporotrichosis transmission chain 
Vivian S. Baptista¹, Thayana O. Santos², Giulia M. Santos¹, Emylli D. Virginio², 
Larissa S. Mendonça¹, Pãmella A. Macêdo-Sales¹, Márcia R. Pinto¹, Ricardo 
Luiz D. Machado¹, Elisabeth M. Rocha¹, Leila Maria Lopes-Bezerra², Andréa 



138 

 

Regina S. Baptista¹. 1. Federal Fluminense University, Niterói, Brazil, 2. Rio de 
Janeiro State University, Rio de Janeiro, Brazil. 
 

 
2nd International Meeting on Sporothrix and Sporotrichosis 

Guanajuato, México – Setembro, 2017 
 

Surgical amputation as a consequence of osteomyelitis due to Sporothrix 
brasiliensis in two immunocompetent nonalcoholic patients 

 
Alexsander Moreira Siqueira¹; Wendel Marcel D’Angioli¹; Bárbara Moura 
Lapera¹; Pãmella Antunes Macêdo-Sales¹; Larissa Ticiane Machado dos 
Santos²; Anderson Messias Rodrigues³; Adriana Pittella Sudré4; Leila Maria 
Lopes Bezerra5; Elisabeth Martins da Silva da Rocha1, Andréa Regina de 
Souza Baptista1. 1. Medical and Molecular Mycology Laboratory, Fluminense 
Federal University, Niterói, RJ, Brazil; 2. Nuclear Medicine Service, Antônio 
Pedro Universitary Hospital; Fluminense Federal University, Niterói, RJ, Brazil; 
3. Microbiology, Immunology and Parasitology Department, São Paulo Federal 
University, São Paulo, SP, Brazil; 4. Parasitology Laboratory, Fluminense 
Federal University, Niterói, RJ, Brazil; 5. Proteomics and Cellular Mycology 
Laboratory, Rio de Janeiro State University, Rio de Janeiro, RJ, Brazil.  
 

 
2nd International Meeting on Sporothrix and Sporotrichosis 

Guanajuato, México – Setembro, 2017 
 
Sporotrichosis refractory to azole monotherapy in the Brazilian epidemic: 

molecular, serological and in vitro drug response case reports. 
 

Alexsander Moreira Siqueira¹; Bárbara Moura Lapera¹; Wendel Marcel Matias 
D’Angioli¹; Pãmella Antunes de Macêdo-Sales¹; Thayana Oliveira dos Santos2; 
Giulia Maria Pires dos Santos¹; Márcia Ribeiro Pinto da Silva¹; Anderson 
Messias Rodrigues3; Leila Maria Lopes-Bezerra2; Elisabeth Martins da Silva 
Rocha¹; Andréa Regina de Souza Baptista¹ 1.Medical and Molecular Mycology 
Laboratory, Fluminense Federal University, Niterói, RJ, Brazil; 2. Proteomics 
and Cellular Mycology Laboratory, Rio de Janeiro State University, Rio de 
Janeiro, RJ, Brazil; 3. Microbiology, Immunology and Parasitology Department, 
São Paulo Federal University, São Paulo, SP, Brazil. 
 

 
VIII Congresso Brasileiro de Micologia 

Florianópolis/SC. Outubro, 2016  
 

Perfil de sensibilidade aos antifúngicos de S. brasiliensis isolado de Felis 
catus no rio de janeiro 

Débora Sena de Oliveira1; Simone da Rocha Leal da Silveira Souto1; Pãmella 
Antunes de Macêdo Sales1; Flavia Lustosa Marques Pereira1; Marina dos 
Santos Travassos1; Camila Marina Verdi2; Laura Denardi2; Sydney Hartz 
Alves2; Elisabeth Martins da Silva da Rocha1; Andrea Regina de Souza 
Baptista1. 1. Laboratório de Micologia Médica e Molecuar - LMMI, Insituto 



139 

 

Biomédico - Universidade Federal Fluminense/Niterói, RJ; 2. Laboratório de 
Pesquisas Micológicas - LAPEMI, Universidade Federal de Santa Maria/Santa 
Maria, RS 
 

 
VIII Congresso Brasileiro de Micologia 

Florianópolis/SC. Outubro, 2016  
 

Análise do perfil antifúngico de novos derivados sintéticos 
naftoquinônicos frente a diferentes espécies do gênero Candida 

 
Pãmella Antunes de Macêdo Sales1; Lais Cavalcanti dos Santos Velasco de 
Souza2; Leticia Santos Saules Silva2; Gabriela Saramago Gomes de Azevedo2; 
Alinee Louvis3; Bruno Ferreira Leal2; Marcos Veiga Kalil3; Daniela Luna 
Martins4; Andréa Regina de Souza Baptista1; Helena Carla Castro2. 1. 
Laboratório de Micologia Médica e Molecular, Instituto Biomédico da 
Universidade Federal Fluminense (LMMI-UFF), Niterói, Rio de Janeiro; 2. 
Laboratório de Antibióticos, Bioquímica e Modelagem Molecular do Instituto de 
Biologia (LABiEMol), Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro; 
3. Laboratório de Microbiologia Oral da Faculdade de Odontologia, 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro; 4. Instituto de 
Química Orgânica, Faculdade de Química, Universidade Federal Fluminense, 
Niterói, Rio de Janeiro 

 

 
52º Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical (MEDTROP) 

Maceió/AL. Agosto, 2016 
 

Aspectos clínico-epidemiológicos e moleculares da esporotricose no 
Leste Metropolitano (Metro II) do Rio de Janeiro 

 
Alexsander M. Siqueira1,2, Bárbara M. Lapera2, Wendel M. M. D’Angioli2, 
Pãmella A. Macêdo-Sales2, Karen R. S. Diniz2, José L. Cortes3, Simone A. N. 
Salles4, Márcia R. P. Silva2, Leila Maria Lopes-Bezerra5, Elisabeth M. S. 
Rocha2, Andrea Regina S. Baptista2. 1. Mestrando do Programa de Pós-
graduação em Microbiologia e Parasitologia Aplicadas,Universidade Federal 
Fluminense, 24220-130 Niterói, RJ, Brasil. 2. Laboratório de Micologia Médica 
e Molecular, Universidade Federal Fluminense, 24210-130 Niterói, RJ, Brasil. 3. 
Ambulatório de Dermatologia Sanitária Professor René Garrido Neves, 
Fundação Municipal de Saúde, 24020-071 Niterói, RJ, Brasil. 4 Serviço de 
Dermatologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, Universidade Federal 
Fluminense, 24033-900 Niterói, RJ, Brasil. 5. Laboratório de Micologia Celular e 
Proteômica, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 20550-900 Rio de 
Janeiro, RJ, Brasil.  
 

 
28º Congresso Brasileiro de Microbiologia 

Florianópolis/SC. Outubro, 2015 
 



140 

 

Phagocytic index and lymphocytic infiltrate can be indicatives of feline 
sporotrichosis susceptibility in a Brazilian endemic area? 

 
Rocha, E.M.S.1, Souto, S.R.L.S.1, Baptista, V.S.1, Sales-Macêdo P.A1, Rocha, 
M.R.D.2, Lucena, R.P.1, Pereira, F.L.M.1, Ferreira, A.M.R.3, Baptista, A.R.S.1  1. 
IB-UFF – Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense (Rua 
Professor Hernani Pires de Melo 101, São Domingos – 24210-130 - Niterói-RJ), 
2. CCZ/FMS - Centro de Controle de Zoonoses - Fundação Municipal de Saúde 
(Avenida Amaral Peixoto 169 – Centro – 24020-070 – Niterói-RJ), 3. FMV-UFF 
- Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Federal Fluminense (Rua 
Vital Brasil, 64 – Icaraí – 24230-340 – Niterói-RJ)  
 

 
1º Congresso Brasileiro de Dermatologia Veterinária (CBDV) 

Campos do Jordão/SP. Outubro, 2015 
 

Avaliação clínico-epidemiológica de Felis catus infectado ou não pelo 
Complexo Sporothrix schenckii em diferentes áreas do Rio de Janeiro 

 
Oliveira, D.S.1,4*; Baptista, V.S.1,4; Santos, C.S.2; Lucena, R.P.4; Amorim, A.M.3; 
Souto, S.R.L.S.4; Sales-Macêdo, P.A.4; Oliveira, A.C.L4.; Almeida, L.A.S.L4.; 
Ferreira, A.M.R.1; Baptista, A.R.S.1,4; Rocha, E.M.S.1,4. 1- Programa de Pós-
Graduação em Medicina Veterinária – FV-UFF/Niterói, RJ; 2- Centro de 
Controle de Zoonoses/FMS-Niterói, RJ; 3- SEMUSA – Secretaria de Saúde de 
Rio das Ostras, RJ; 4- Laboratorio de Micologia Médica e Molecular - IB-
UFF/Niterói, RJ. 
 
 
 

9.2.4. PARTICIPAÇÃO EM BANCAS DE TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
MACÊDO-SALES, PA; BRASIL, M. A. C. G.. Participação em banca de Eryca 
Cristina Silva Viana. Microbiologia da cerveja: os microrganismos no processo 
da cerveja artesanal. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Biomedicina) - Centro Universitário Anhanguera de Niterói. 
 
MACÊDO-SALES, PA; BRASIL, M. A. C. G.. Participação em banca de Letícia 
Galvão Nunes. Introdução percutânea de colágeno: uma opção não ablativa 
para o tratamento de sequelas de acne. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Biomedicina) - Centro Universitário Anhanguera de Niterói. 
 
MACÊDO-SALES, PA; BRASIL, M. A. C. G.. Participação em banca de 
Vanessa Vicente Silva. Uso do gel de plasma rico em plaquetas (PRP) para 
regeneração tecidual em ferida no pé de pacientes com diabetes de mellitus 
(DM) tipo II. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Biomedicina) - Centro Universitário Anhanguera de Niterói. 


