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RESUMO 
 

A esporotricose é uma infecção micótica causada por espécies do gênero 
Sporothrix spp, que afeta homens e animais. Nos gatos, essa doença está 
relacionada às lesões cutâneas disseminadas e mais graves e os tipos celulares que 
participam da resposta inflamatória podem ser determinantes na infecção. O objetivo 
principal do estudo foi associar os achados histopatológicos com a expressão de 
imunomarcadores inflamatórios em amostras de lesões de pele de gatos com 
esporotricose refratária ao tratamento com itraconazol, para melhor compreensão da 
imunopatogênese dessa doença. Na etapa 1 desta tese foi realizada a análise do 
processo inflamatório das lesões cutâneas de treze gatos com esporotricose 
refratária ao tratamento. A avaliação dos exames citopatológico e histopalógico 
foram confrontados com os aspectos clínicos. Gatos positivos para esporotricose em 
cultura fúngica e/ou coloração especial pela prata de Grocott (GMS) foram incluídos 
no estudo e fragmentos de tecidos foram coletados por biópsia e corados pela 
hematoxilina- eosina (HE) e (GMS). Duas apresentações clínicas tiveram maior 
ocorrência: a forma localizada cutânea em animais com bom estado geral e doença 
estável (n=9, 69,2%); e a forma disseminada cutânea em gatos com estado geral 
ruim (n=4, 30,8%). Na histopatologia, o granuloma supurativo mal formado foi o tipo 
predominante (n=9, 69,2%) e (n=4, 30,8%) foram de granulomas bem formados 
(GBF). Granulomas mal formados (GMF) (n=9, 69,2%) apresentaram leve a 
moderada intensidade fúngica (n=5, 55,6%) nos animais com bom estado geral e 
lesões localizadas, e acentuada intensidade fúngica (n= 4, 44,4%) nos gatos com a 
forma disseminada da doença e estado geral ruim. Granulomas bem formados (n=4, 
30,7%) apresentaram leve a moderada intensidade de carga fúngica, sendo 75% dos 
animais com esse tipo de granuloma com apenas uma lesão e bom estado geral. A 
etapa 2 teve como objetivo associar os achados histopatológicos com a expressão 
da interleucina 12 (IL-12A) e o fator de transcrição FOXP3 em onze amostras de 
biópsia de pele de gatos com esporotricose refratária ao tratamento. O método 
imuno-histoquímico foi realizado para detectar anticorpos primários IL-12A e Anti-
FOXP3. Na análise imuno-histoquímica, a imunomarcação para IL-12A foi avaliada 
pelos escore (0,2,4,6) e o Foxp3 foi contado de acordo com o número de linfócitos 
imunomarcados em dez campos aleatórios. Granulomas mal formados na derme 
profunda revelaram baixo escore (0,2) para IL-12 e alta expressão do Foxp3 em 
lesões de pele de gatos com esporotricose refratária ao tratamento. Esses resultados 
podem contribuir para a compreensão da resposte imune mediada pelos perfis Th1 
e Treg nas lesões de esporotricose felina. Na etapa 3 foi realizada descrição das 
características clínicas e anatomopatológicas de um caso de Esporotricose felina 
refratária ao tratamento com apresentação clínica cutânea disseminada e sistêmica. 
Na etapa 4 e 5 desta tese foram desenvolvidas ações em extensão com o objetivo 
de informar médicos veterinários sobre o diagnóstico da esporotricose felina e a 
população sobre informações relevantes da pesquisa científica. Este trabalho 
colaborou para o detalhamento da resposta inflamatória da lesão cutânea de gatos 
com esporotricose felina refratária ao tratamento e contribuiu para ampliar o 
entendimento da imunopatologia dessa infecção.  
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ABSTRACT 
 
Sporotrichosis is a fungal infection caused by species of the genus Sporothrix spp, 
which affects humans and animals. In cats, this disease is related to the most severe 
disseminated skin lesions and the cell types that participate in the inflammatory 
response can be determinant in the infection. The main objective of the study was to 
associate the histopathological findings with the expression of immunomarkers in 
samples of skin lesions from cats with treatment-refractory sporotrichosis, for a better 
understanding of the immunopathogenesis of this disease. In step 1 of this thesis, the 
analysis of the inflammatory process of the skin lesions of thirteen cats with 
sporotrichosis refractory to treatment was performed. The evaluation of the 
cytopathological and histopathological exams were confronted with the clinical 
aspects. Cats positive for sporotrichosis in fungal culture and/or special Grocott silver 
staining (GMS) were included in the study and tissue fragments were collected by 
biopsy and stained with hematoxylin-eosin (HE) and (GMS). Two clinical 
presentations were more frequent: the localized cutaneous form in animals with good 
general condition and stable disease (n=9, 69.2%); and the disseminated cutaneous 
form in cats with poor general condition (n=4, 30.8%). On histopathology, malformed 
suppurative granuloma was the predominant type (n=9, 69.2%) and (n=4, 30.8%) 
were well-formed granulomas (GBF). Malformed granulomas (MGF) showed mild to 
moderate fungal intensity (n= 5, 55.6%) in animals with good general condition and 
localized lesions, and marked fungal intensity (n= 4, 44.4%) in cats with the 
disseminated form of the disease and poor general condition. . Well-formed 
granulomas (n=4, 30.7%) presented mild to moderate intensity of fungal load, with 
75% of the animals with this type of granuloma having only one lesion and good 
general condition. Step 2 aimed to associate the histopathological findings with the 
expression of interleukin 12 (IL-12A) and the transcription factor FOXP3 in eleven 
skin biopsy samples from cats with sporotrichosis refractory to treatment. The 
immunohistochemical method was performed to detect IL-12A and Anti-FOXP3 
primary antibodies. In the immunohistochemical analysis, the IL-12A marker was 
evaluated by the score (0,2,4,6) and Foxp3 was counted according to the number of 
immunostained lymphocytes in ten random fields. Low score (0.2) for IL-12 
predominated in malformed granulomas with high fungal load. An association (p ≤ 
0.05) occurred between high expression of Foxp3 and malformed granuloma with 
high fungal load in skin lesions of cats with treatment-refractory sporotrichosis. These 
results contribute to the understanding of the immune response mediated by Th1 and 
Treg profiles in feline sporotrichosis lesions. In step 3, a description of the clinical and 
anatomopathological characteristics of a case of feline sporotrichosis refractory to 
treatment with disseminated and systemic cutaneous clinical presentation was 
performed. In step 4 and 5 of this thesis, extension actions were developed with the 
aim of informing veterinarians about the diagnosis of feline sporotrichosis and the 
population about relevant information from scientific research. This work contributed 
to the detailing of the inflammatory response of the cutaneous lesion of cats with 
feline sporotrichosis refractory to treatment and contributed to broadening the 
understanding of the immunopathology of this infection. 
 
Keywords: Sporothrix spp, IHC, histopathology, IL-12, FOXP3, cat. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A esporotricose é uma zoonose causada por fungos dimórficos do gênero 

Sporothrix (DE BEER, 2016). O gato possui a maior frequência de casos dessa 

doença e o S. brasiliensis é a espécie do fungo mais virulenta e mais prevalente da 

epidemia no Rio de Janeiro (GREMIÃO, 2020). A população felina apresenta alta 

suscetibilidade a esse agente patogênico, que está associado as manifestações 

clínicas atípicas e mais graves (GREMIÃO, 2017; MONCRIEFF, 2009; PEREIRA, 

2014; RODRIGUES, 2016). O aumento de casos refratários ao itraconazol tornou a 

esporotricose um problema de saúde pública (GREMIÃO, 2017). 

A resposta inflamatória dos animais resistentes ao tratamento pode apresentar 

diferenças em virtude de fatores inerentes à virulência da espécie fúngica e o sistema 

imunológico do hospedeiro. A imunidade durante a esporotricose envolve interações 

entre células T CD4 +, macrófagos, células dendríticas, neutrófilos e a liberação de 

mediadores que protegem e promovem a depuração da infecção (TACHIBANA, 1999). 

Estudos relatam que o S. schenckii é capaz de promover reação no hospedeiro com 

uma resposta imune Th1/Th17 mista, capaz de conferir resistência através da 

secreção de citocinas como IFN-γ, TNF-α e IL-17 A (CARNEIRO, 2018). E anticorpos 

específicos produzidos pela resposta Th2 possuem diferentes níveis de proteção 

contra micoses (LIMA FRANCO, 2012). No entanto, as informações sobre a interação 

do Sporothrix com o sistema imunológico ainda são limitadas. 

O método imuno-histoquímico (IHQ) é um método imunológico que permite a 

demonstração de antígenos presentes no tecido, por meio da utilização de anticorpos 

primários específicos (RAMOS-VARA, 2008). Esse método também é uma importante 

ferramenta usada para quantificar células in situ, por meio de marcados expressos em 

células do infiltrado inflamatório (SILVA, 2015). 

Este estudo visou analisar o padrão da resposta imunológica in situ, por meio 

da análise histopatológica e imuno-histoquímica, das lesões de esporotricose felina 

refratária ao itraconazol. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Histórico 

 

O primeiro isolamento do fungo causador da esporotricose foi realizado por 

Schenk em 1898, a partir do cultivo do material obtido de um abcesso subcutâneo, 

de um paciente do sexo masculino (SHENCK, 1898). No Brasil, LUTZ & SPLEDORE 

(1907) foram os primeiros a registrar casos humanos e de ratos da esporotricose. 

Casos isolados e pequenos surtos profissionais, com contaminação a partir de uma 

fonte de infecção comum, foram observados na década de 1940 e em 1988. A 

primeira ocorreu na África do Sul, onde mineradores foram infectados a partir da 

inoculação do fungo pela madeira contaminada da estrutura das minas. E em 1988 

nos Estados Unidos, a epidemia de esporotricose foi descrita com envolvimento de 

trabalhadores de vários estados do país, que participaram do programa anual de 

reflorestamento e tiveram exposição a um tipo de musgo contaminado por S. 

schenckii (DIXON, 1991). Desde 1998 até os dias atuais, a ocorrência de 

esporotricose é caracterizada por crescente número de casos e tornou-se a maior 

epidemia mundial zoonótica de esporotricose transmitida pelo gato em áreas 

carentes do município do Rio de Janeiro e arredores (FREITAS, 2010). 

 

2.2 O agente etiológico da Esporotricose 

 

O Sporothrix está inserido no Reino Fungi, sendo um organismo eucariótico, 

heterotrófico, sem mobilidade própria, com parede celular quitinosa e rígida. Integra a 

família Ophiostomataceae, da ordem Ophiostomatales, da classe Sordariomycetes, 

da divisão Ascomycota (HEKTOEN & C.F. PERKINS, 1900).  

O agente etiológico da esporotricose é um fungo dimórfico, que pode ser 

encontrado no meio ambiente na forma filamentosa, tendo como habitat natural a 

vegetação, madeira em decomposição e solo. O fungo na natureza ou em cultivo à 

temperatura de 25ºC se apresenta na forma filamentosa, e em parasitismo ou cultivo 

à temperatura de 37ºC encontra-se na forma de levedura. As colônias tornam-se 

pretas com o crescimento (ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 2011). 

Várias espécies estão incluídas no gênero Sporothrix sendo a maioria 

ambientais e não patogênicas. O Sporothrix brasiliensis, S. schenckii, S. globosa, S. 
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luriei fazem parte do grupo patogênico e são considerados importantes ameaças para 

a saúde humana e animal (DE BEER, 2016; RODRIGUES, 2016). O Sporothrix 

brasiliensis, S. schenckii, S. humicola são conhecidos como agentes causadores da 

esporotricose felina (GREMIÃO 2020; MAKRI, 2020). 

Sporothrix brasiliensis tem sido isolado de seres humanos, animais e poeira 

domiciliar. O genótipo de Sporothrix de gatos foi idêntico ao S. brasiliensis isolado de 

fontes humanas, confirmando que o gato é o transmissor da doença para humanos 

(RODRIGUES, 2013). Esse agente também foi isolado de órgãos de animais 

necropsiados a partir de amostras de tecido de pulmão, fígado, baço, nódulos 

linfáticos, coração e rim. Em fezes coletadas do intestino delgado de gatos 

necropsiados e de pilhas de areia também foi possível o isolamento do S. brasiliensis 

(MONTENEGRO, 2014). Estudos apontam diferenças na patologia e nos fatores de 

virulência do S. brasiliensis, que apresenta maior carga fúngica, invasividade e dano 

tecidual extenso quando comparado com outros agentes Sporothrix (GREMIÃO, 2017; 

MONCRIEFF, 2009; PEREIRA, 2014). 

Uma grande variedade de hospedeiros já foi descrita com essa doença, 

incluindo gatos, cães, porcos, cavalos, ratos, bovinos, camelos, galinhas, golfinhos, 

ovelhas, mulas, aves, tatus, primatas não humanos e humanos (RIPPON, 1988; 

SCHUBACH, 2004). 

 

2.3 Aspectos Epidemiológicos da Esporotricose 

 

A esporotricose possui distribuição mundial causada por espécies do clado 

patogênico do gênero Sporothrix (DE BEER, 2016). Vários países já descreveram a 

esporotricose zoonótica incluindo o Panamá, México, Argentina, Estados Unidos, 

Índia e Malásia (GREMIÃO, 2017). Altas taxas de casos humanos de esporotricose 

causadas por Sporothrix brailiensis, transmitidas por gatos, têm sido relatadas no 

Brasil desde 1998 (GREMIÃO, 2020). 

Em países como a Austrália, Espanha, Japão e Alemanha não há relatos de 

transmissão zoonótica da esporotricose, embora existam casos isolados de 

esporotricose felina (GREMIÃO, 2017). 

O sudeste do Brasil representa a região com a maior ocorrência de casos 

humanos e animais, porém entre 1998 e 2017, o país experimentou uma expansão 

geográfica com surtos e relatos de esporotricose felina sendo descritos em outras 
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regiões (GREMIÃO, 2020). Recentemente, a esporotricose felina é hiperendêmica no 

Estado do Rio de Janeiro. Mesmo com a disseminação da doença para outros estados 

do Brasil, a notificação obrigatória é realizada por apenas alguns municípios 

(GREMIÃO, 2020; GREMIÃO, 2017; LOPES-BEZERRA, 2018). A Nota técnica Nº 

3/2011, com orientações sobre vigilância da Esporotricose no estado do Rio de 

janeiro, estabelece que todos os casos suspeitos de esporotricose animal são de 

notificação compulsória e deverão ser notificados e registrados no Sistema de 

Informação de Agravos de Notificação (SINAN). 

Um grupo de trabalho sobre Sporothrix e esporotricose, da sociedade 

internacional de micologia humana e animal (ISHAM), foi criado com o objetivo de 

fornecer informações práticas para auxiliar os profissionais no manejo dessa micose. 

Dados clínico-epidemiológicos, recomendações sobre diagnóstico e protocolos de 

tratamento, além de informações de prevenção e controle da transmissão do S. 

Brasiliensis são discutidos nesse documento (GREMIÃO, 2020). 

A esporotricose é uma micose negligenciada de humanos e animais. A forma 

de transmissão, na via clássica, ocorre pela inoculação na pele de solo e material 

vegetal contaminados pelo agente infeccioso. Na rota alternativa, a transmissão 

zoonótica ocorre através de mordedura, arranhadura e contato com felinos infectados.  

(RODRIGUES, 2020). O hábito de limpeza dos gatos de se lamber pode contaminar 

a mucosa oral, permitindo a transmissão do fungo para outros animais e seres 

humanos. E o fato da maioria dos gatos, nas áreas endêmicas do Rio de janeiro, 

serem autorizados a andar ao ar livre e não serem castrados contribui para a 

disseminação da doença durante as brigas de disputa pelo território ou disputa pelas 

fêmeas (MONTENEGRO, 2014). O gato possui importante potencial zoonótico devido 

à alta carga parasitária encontrada nas lesões cutâneas. A transmissão do fungo 

através de arranhadura ou mordida do felino, é feita com a inoculação de leveduras e 

não conídios, um morfotipo reconhecidamente mais virulento para os mamíferos 

(GREMIÃO, 2017).  

O S. brasiliensis tem alta prevalência em gatos no Brasil, e foram observados 

os mesmos genótipos em humanos e gatos (RODRIGUES, 2013).  
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2.4 Relação Sporothrix-Hospedeiro 

 

2.4.1 Fatores de Virulência 

 

Dentre as espécies Sporothrix, o S. brasiliensis demonstrou ter alta virulência 

associada à transmissão zoonótica por meio de mordidas e arranhões de gatos. 

Seguido pelo S. schenckii, algumas espécies de S. luriei, e S. globosa (ALMEIDA-

PAES, 2014). Estudo utilizando modelo murino de esporotricose observou maior 

virulência do S. brasiliensis de isolados felinos que os isolados de origem humana e 

relataram que o poder de disseminação está relacionado com à via de infecção 

(DELLA TERRA, 2017). Algumas das moléculas e mecanísmos que participam como 

fatores de virulência do Sporothrix são glicoproteínas, peróxido de ergosterol, 

melanina, dimorfismo fúngico, termotolerância, biofilme (BRILHANTE, 2019), 

proteínas secretadas e vesículas extracelulares (CARNEIRO, 2018).  

A parede celular fúngica varia na composição dependendo do morfotipo, 

estágio de crescimento e ambiente das espécies fúngicas. Essa estrutura é a principal 

fonte de PAMPs (padrões moleculares associados a patógenos). Os três principais 

componentes da parede celular dos fungos de importância médica são: β ‑ glucanas 

(que são polímeros de glicose), especialmente β- (1,3)-D-glucanas e β- (1,6)-D-

glucanas altamente ramificadas; quitina (que é um polímero de N-acetilglucosamina); 

e mananas (que são cadeias de várias centenas de moléculas de manose que são 

adicionadas às proteínas fúngicas via N- ou O-linkages) (FUKUDA, 2009; ROMANI, 

2011). Etudos recentes (KISCHKEL, 2022) relataram diferenças entre os 

componentes da parede celular de S. schenckii e S. brasiliensis. A parede celular do 

S. brasiliensis é mais espessa e 1,5 a 2 vezes mais rica em quitina e rhamnose. Esse 

componente glicopeptídeo, especificamente o peptidorhamnomannan (PRM) do S. 

brasiliensis, possui resíduos adicionais desconhecidos que pode impactar na resposta 

imune do hospedeiro e explicar a gravidade da esporotricose causada por S. 

brasiliensis.   

O ergosterol, composto da membrana celular e exoantígeno do fungo na forma 

de levedura, tem sido caracterizado como fator de virulência. Essa molécula é capaz 

de reagir com peróxido de hidrogênio, produzindo peróxido de ergosterol que atua 

como um mecanismo de proteção (CARLOS, 2009; FERNANDES, 2000). 

 As melaninas são polímeros com diversas estruturas moleculares, tipicamente 
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preta ou marrom escuro, formadas pela polimerização oxidativa de compostos 

fenólicos e indólicos. Vários fungos podem produzir melaninas que ficam depositadas 

sobre a parede celular. Ambas as morfologias de Sporothrix são capazes de produzir 

melanina através das vias 1,8-di-hidroxinaftaleno (DHN-melanina) e L-DOPA. Em S. 

brasiliensis, S. schenckii e S. globosa foi observada uma terceira via de L-tirosina 

(piromelanina) na fase estacionária de micélio e levedura (ALMEIDA-PAES, 2012). 

Dadas as funções conhecidas da melanina, o pigmento depositado sobre a parede 

celular do Sporothrix é presumivelmente capaz de absorver luz UV, agindo como um 

escudo de fótons de alta energia, impedindo o dano no DNA e morte celular em 

condições ambientais desfavoráveis. O polímero também protege as células 

Sporothrix contra os efeitos fungicidas do oxigênio, presentes em células do 

hospedeiro, e especialmente os oxidantes nitrogenados (ALMEIDA-PAES, 2012). 

 O dimorfismo é a capacidade de alguns fungos de exibirem fenóticos diferentes 

como um processo de adaptação às mudanças ambientais. A proteína histidina 

quinase foi relatada como um regulador do dimorfismo, que pode estar envolvida na 

transição dimórfica do Sporothrix. A levedura e os conídeos de S. schenckii são 

reconhecidos por diferentes receptores de células imunológicas (CARNEIRO 2018). 

 A termotolerância também parece ser um fator importante para a adaptação do 

fungo às temperaturas do corpo do hospedeiro e o desenvolvimento de algumas 

formas clínicas. Estudos in vitro demonstraram que amostras isoladas de lesões 

cutâneas localizadas foram capazes de crescer a 35ºC, mas não a 37ºC. Enquanto as 

amostras isoladas de lesões linfocutâneas, extracutâneas e disseminadas 

apresentaram termotolerância e cresceram a 37ºC (TACHIBANA, 1999). 

 O biofilme é uma das formas mais comuns de crescimento microbiano, que 

ocorre após a adesão celular a um substrato, multiplicação e produção de matriz 

extracelular. Essa estrutura fornece proteção contra estressores ambientais. No 

hospedeiro, os biofilmes são considerados importantes fatores de virulência, pois 

podem participar no desenvolvimento de infecções, conferindo resistência a 

mediadores imunológicos e agentes antimicrobianos. BRILHANTE, 2019 demonstrou 

que espécies Sporothrix formam biofilmes in vitro. 

Diversas proteínas podem contribuir para a virulência do S. schenckii e a sua 

capacidade de invadir tecidos cutâneos. A glucanase da parede celular é uma 

proteína, transportada por vesículas, que induz a lise de macrófagos e outras células 

hospedeiras devido à remodelação de sua superfície. O superóxido dismutase (SOD), 
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outra proteína da parede celular, contribui para o crescimento e sobrevivência do 

patógeno em condições de estresse oxidativo, como no interior de macrófagos. Certas 

proteases como a proteinase I desempenha um papel essencial na interação desse 

fungo com as células hospedeiras, uma vez que está associado à capacidade do 

Sporothrix de invadir os tecidos cutâneos. As adesinas são importantes fatores de 

virulência em todos os fungos patogênicos, no caso do Sporothrix, eles são 

responsáveis por mediar a ligação da levedura à matriz dérmica e à fibronectina 

(CARNEIRO, 2018). A principal adesina relatada durante a esporotricose é uma 

glicoproteína de 70 kDa, conhecida como Gp70. Além disso, essa proteína 

desempenha o papel crucial na modulação da resposta imune do hospedeiro e é 

altamente imunogênica (VERDAN, 2012). 

 

2.4.2 Aspectos Imunológicos 

 

A resposta imune do hospedeiro aos fungos compreende dois componentes 

principais: resistência (a habilidade de limitar a carga fúngica) e tolerância (a 

capacidade de limitar o dano ao hospedeiro causado pela resposta imune) (ROMANI, 

2011). O sistema imunológico atua numa rede de cooperação, envolvendo a 

participação de muitos componentes estruturais, moleculares e celulares (MACHADO, 

2004). A imunidade inata mediada por células é considerada o mecanismo mais 

importante de defesa do hospedeiro contra infecções por fungos. No entanto, estudos 

demonstraram que anticorpos específicos, produzidos por meio da imunidade humoral, 

mostram diferentes níveis de proteção contra micoses (LIMA FRANCO, 2012). As 

deficiências imunológicas, sejam da imunidade inata (disfunções de células fagocíticas 

e deficiência de complemento) ou da imunidade adaptativa (deficiência de produção 

de anticorpos ou deficiência da função de células T), são fortemente associadas ao 

aumento da susceptibilidade às infecções (MACHADO, 2004). 

 

2.4.2.1 Imunidade Inata 

 

A imunidade inata é uma resposta rápida e não específica sendo representada 

pelas células, moléculas, barreiras físicas, químicas e biológicas. Os mecanismos da 

defesa inata estão presentes em locais de interação contínua com agentes 
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patogênicos como a pele, as superfícies das células epiteliais da mucosa dos tratos 

respiratórios, gastrointestinais e geniturinários (MACHADO, 2004). 

Os patógenos apresentam assinaturas moleculares conhecidas como PAMPs 

(Pathogen-associated molecular pattern - PAMPs). Na resposta imune inata, as 

células fagocíticas (principalmente macrófagos e neutrófilos) expressam em sua 

membrana receptores de reconhecimento de padrões (Pattern recognition receptor - 

PRRs) – como receptores do tipo Toll (Toll-like receptors - TLRs), receptores de lectina 

do tipo C (C-type lectin receptors - CLRs) e receptores do tipo NOD (NOD-like 

receptors - NLRs). Esses receptores celulares reconhecem e interagem com (PAMPs) 

e estimulam a produção de substâncias microbicidas e citocinas nos fagócitos 

(ROMANI, 2011).  

A interação entre os PAMPs e os PRRs desencadeia uma sinalização 

intracelular que facilita a internalização e fagocitose dos patógenos, resultando em 

morte do microrganismo mediada por espécies reativas de oxigênio (EROs) e enzimas 

líticas, bem como pela secreção de citocinas e quimiocinas liberadas pelos macrófagos 

e neutrófilos. Monócitos, macrófagos e neutrófilos, bem como algumas células que 

normalmente não são fagocíticas (tais como células epiteliais e células endoteliais), 

contribuem principalmente para a resposta imune inata (ROMANI, 2011).  

Os macrófagos são células que, além de secretar enzimas, componentes do 

complemento, fatores de coagulação, citocinas, EROs e espécies reativas de 

nitrogênio (Reactive nitrogen species - RNS) produz um poderoso mediador da 

inflamação e resposta imune, o óxido nítrico (Nitric Oxide - NO) (CARNEIRO, 2018).  

Óxido nítrico sintase (iNOS) é uma enzima que catalisa a produção de óxido nítrico 

(NO) a partir da L-arginina. Essa enzima é induzida por várias citocinas, incluindo IL-

1β, TNF-α e IFN-γ (MAIA, 2006). No entanto, nem todas as moléculas oxidativas 

produzidas no reconhecimento dos fungos ajudam a remover o Sporothrix dos 

tecidos. Apesar do óxido nítrico (NO) matar S. schenckii de maneira eficiente in vitro, 

estudos in vivo sugerem que essa molécula está envolvida no estabelecimento da 

doença e da imunossupressão estimulada por esse organismo. Este papel prejudicial 

do NO na resposta imune a S. schenckii foi atribuído ao aumento da apoptose das 

células imunes após exposição ao NO, níveis altos de IL-10 e quantidade reduzida 

de TNF-α (MARTINEZ-ALVARES, 2014). 

As células dendríticas (CDs) fazem uma conexão entre a imunidade inata e a 

adaptativa. Essas células são capazes de reconhecer os PAMPs, usando um vasto 
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repertório de (PRRs). Esse reconhecimento, leva a profundas alterações fenotípicas 

e funcionais e mudança para o status ativado. O status ativado é definido por altos 

níveis de MHC, altos níveis das moléculas co-estimuladoras CD80 e CD86, e a 

produção de citocinas, que permitem as células apresentarem antígenos às células T 

e promoverem a indução da resposta imune adaptativa, a partir da diferenciação e 

expansão das células T (VERDAN, 2012). 

 Os TLRs quando ativados desencadeiam uma sinalização intracelular que 

culmina com a ativação do macrófago a produzir citocinas inflamatórias, como o fator 

de necrose tumoral-alfa (TNF-α) e IL-1β, a proliferação célular (IL-2) e apoptose 

(FERIOTTI, 2011). TLR2, TLR4 e TLR9 são os principais TLRs que estão envolvidos 

na detecção de componentes fúngicos, como zymosan, fosfolipomananas, mananas 

e DNA fúngico (ROMANI, 2011). O TLR4 é capaz de reconhecer algumas moléculas 

do extrato lipídico de levedura, levando à produção de citocinas pró-inflamatórias (NO, 

IL-1β e TNF-α) e anti-inflamatórias (IL-10). O TLR2 também é um receptor chave 

durante o reconhecimento do S. schenckii, pois os macrófagos dos ratos com 

deficiência de TLR2 mostraram capacidade reduzida para fagocitar as células de 

levedura desse fungo. Animais com ausência desse receptor imune produziram níveis 

mais baixos de TNF-α, IL-1 β, IL-12 e IL-10 do que os controles do tipo selvagem, 

enfatizando a importância desse receptor durante o reconhecimento imune de 

S.schenckii (MARTINEZ-ALVARES, 2014). Em outro estudo sobre o papel do TLR2, 

NETEA, 2004 verificou que a Candida albicans induz imunossupressão através da 

liberação de IL-10 mediada por TLR2, e isso leva à geração de células T-reguladoras 

CD4+ CD25+ com potencial efeito imunossupressor. Assim, sinais mediados por TLRs 

não são apenas benéficos para o hospedeiro, mas em certos casos pode ser usado 

como um mecanismo de defesa que favorece o patógeno (NEGRINI, 2013). 

Os receptores de dectina-1 são descritos como relevantes para a produção de 

citocinas durante a interação de S. schenckii sensu stricto e S. brasiliensis com células 

mononucleares do sangue humano periférico (CARNEIRO, 2018). Conjunto de dados 

indicam que o β-1,3 glucana necessário para desencadear a resposta imune 

dependente de dectina-1 (MARTINEZ-ALVARES, 2017). 

O NLRP3 (receptor do tipo NOD) desempenha um papel crítico no combate ao 

S. schenckii mediando a resposta Th e ligando as respostas imunes inatas e 

adaptativas (CARNEIRO, 2018). O polissacarídeo β-1,3 glucana é um forte ativador 

da inflamação via ativação de respostas imunes TH17 e do inflamassoma NLRP3. 
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Essas respostas são necessárias para proteção imunológica, mas também pode levar 

dano a tecidos se não estiver sujeito a atenuação e imunomodulação (GOW & NETEA, 

2016). 

 

2.4.2.2 Imunidade Adaptativa 

 

A imunidade adaptativa é representada por dois tipos de imunidade: a 

imunidade celular e a imunidade humoral. Enquanto a imunidade celular gera resposta 

mediada pelos linfócitos T (induz a destruição de patógenos intracelulares ou morte 

de células infectadas), a imunidade humoral, gera uma resposta mediada por 

moléculas no sangue e nas secreções da mucosa denominadas de anticorpos, 

produzidos pelos linfócitos B (importantes na defesa contra patógenos extracelulares 

e toxinas). As células T compreendem os tipos citotóxico CD8+ (células Tc) e auxiliar 

CD4+ (células Th), as quais podem sofrer diferenciação para diversos fenótipos com 

ações efetoras ou de memória (ROMANI, 2011). 

 

2.4.2.2.1 Imunidade celular 

 

A partir da interação com as células apresentadoras de antígenos, os linfócitos 

T CD4+ (Th), podem se diferenciar em Th1, Th2, Th17 ou outros subtipos. Cada 

subtipo é capaz de secretar um conjunto determinado de citocinas (MACHADO, 2004).  

As células Th1 são produtoras de IFN-γ, IL-2, TNF- α e estão relacionadas com 

a defesa contra patógenos intracelulares como protozoários, fungos, bactérias e vírus, 

por meio da ativação de macrófagos (ROMANI, 2011). 

A Citocina IL-12 pode atuar como um fator de crescimento para células T e NK 

ativadas, aumentar a atividade lítica de células natural Killer e estimular a produção 

de IFN-gama por PBMC em repouso. A citocina é um heterodímero ligado por 

dissulfeto composto pela subunidade de 35 kD codificada por este gene e uma 

subunidade de 40 kD que é membro da família de receptores de citocinas. Esta 

citocina é necessária para a indução independente de células T pelo interferon (IFN) 

-gama, e é importante para a diferenciação de células Th1 e Th2. As respostas dos 

linfócitos a essa citocina são mediadas pelo ativador da proteína de transcrição 

STAT4. A sintase de óxido nítrico 2A (NOS2A / NOS2) é considerada necessária para 

o processo de sinalização dessa citocina na imunidade inata. A IL-12 é a principal 
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citocina indutora da resposta Th1. Enquanto a resposta Th2 é mais efetiva contra os 

helmintos e bactérias extracelulares. Essas respostas são também antagônicas, 

desde que o IFN-γ modula negativamente a resposta Th2, e a IL-4 e a IL-10 modulam 

negativamente a resposta Th1. Os macrófagos podem ser ativados por secreção de 

IFN-γ durante a resposta Th1, considerada a citocina mais importante na infecção da 

esporotricose, uma vez que é capaz de conferir proteção pela morte dos fungos 

(MACHADO, 2004). 

A IL-17A é produzida pelas células Th17 e está envolvida na reparação e 

ativação de barreiras epiteliais e tem atividade pró-inflamatória. As células Th17 

também são cruciais para o controle de células natural killer (NK), defesa antifúngica 

e regulam negativamente as outras subpopulações (CARNEIRO, 2018). Estudos têm 

descrito a participação de dectina-1 na indução da resposta imune Th17. A ativação 

desse receptor por agonistas específicos estimulou a maturação de células 

dendríticas e produção de IL-6, TNF- α e IL-23, orientando a polarização de linfócitos 

CD4 em linfócitos CD4+Th17 (LEIBUBDGUT-LANDMANN, 2007). VERDAN (2012) 

demonstrou que células dendríticas de camundongos C57BL / 6 incubados com S. 

schenckii promovem combinações de respostas Th1 e Th17. Da mesma forma, 

CARNEIRO (2018) relatou que a parede celular do S. schenckii foi capaz de promover 

reação no hospedeiro com uma resposta imune Th1/Th17 mista, capaz de conferir 

resistência através da secreção de citocinas como IFN-γ, TNF-α e IL-17A. 

As células T reguladoras (Treg) são uma subpopulação de células TCD4+, que 

expressam a cadeia do receptor de IL-2 (CD25) na superfície. O desenvolvimento e 

as funções dessas células são veiculados pelo fator de transcrição FOXP3 que 

também se faz um marcador de Treg (FONTENOT, 2003, 2005). A forkhead box P3 

(Foxp3) é um fator de transcrição importante que pertence à família forkhead / winged-

helix de reguladores transcricionais. A proteína FOXP3 (forkhead box p3, também 

conhecido como SCUFRIN e JM2) é expressa em células T-reguladoras (Treg) 

CD4þCD25þ tímicas e, algumas, mas não todas, as células Treg induzíveis. Dados 

convincentes caracterizam Foxp3 como criticamente importante e necessário para o 

desenvolvimento e a diferenciação de Treg (DEVAUD, 2014). Essas células são 

essenciais para prevenir a autoimunidade e regulam respostas imunes exacerbadas, 

através da produção de citocinas como IL-10 e TGF- α, suprimindo assim a ativação 

de células TCD4+ e TCD8+, principalmente contra patógenos que estabelecem 

infecções persistentes (SILVA, 2010). Sabe-se que estes linfócitos T isolados do 
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sangue são capazes de suprimir a produção de IFN- γ. Portanto, sugere-se que 

células CD4+CD25+ FOXP3+ podem suprimir a imunidade na tuberculose e assim 

contribuir para a patogênese dessa doença humana (CHEN, 2005). Evidências 

científicas revelam uma relação complexa entre Tregs e respostas imunes protetoras 

durante infecções fúngicas. Alguns estudos mostraram que a atividade das Tregs 

melhora a imunidade protetora contra diferentes fungos, como Candida albicans 

(PANDIYAN, 2011) e Cryptococcus neoformans (SCHULZE, 2014; WIESNER, 2016), 

enquanto em outros modelos, as Tregs promoveram infecção fúngica (NETEA, 2004; 

FELONATO, 2012; WHIBLEY, 2014; GALDINO, 2018). 

 

2.4.2.2.2 Imunidade Humoral 

 

A resposta Th2 é caracterizada pela presença de IL-4 e IL-13, que desencadeia 

a diferenciação de células T na linhagem Th2 com uma diminuição da resposta Th1 e 

um aumento de produção de anticorpos (CARNEIRO, 2018). Em estudo com 

leveduras de S. schenckii de origem visceral foi observado indução de um ambiente 

Th2, evidenciado pela produção de IL-4 significativamente maior, juntamente com a 

incapacidade de induzir forte resposta imune Th1 (UENOTSUCHI, 2006). 

A participação de anticorpos na defesa do hospedeiro contra infecções por 

fungos inclui vários mecanismos: aglutinação de células fúngicas, opsonização e 

aumento da fagocitose, inibição da ligação de células fúngicas, ativação do 

complemento e lise mediada, neutralização de moléculas imunorreguladoras, 

liberação de citocinas mediada por receptor Fc e citotoxicidade celular dependente de 

anticorpo (ADCC) (PORTUONDO, 2016). No entanto, anticorpos que não conferem 

proteção ou que ainda pioram a infecção podem ser gerados (DE ALMEIDA, 2014). 

Além disso, isótipos e concentração são uns dos fatores que podem afetar a função 

desses anticorpos.  

O principal mecanismo de proteção dos anticorpos é a opsonização do 

patógeno pelo receptor específico (FcγR) presentes nas membranas de células do 

sistema imune. Esse receptor possui várias funções no macrófagos, como a 

estimulação da secreção de citocinas e ativação da “explosão respiratória”. A 

explosão respiratória é a liberação rápida das espécies reativas de oxigênio, ânion 

superóxido e peróxido de hidrogênio, os quais desempenham importante função 

antimicrobiana, e subsequente degranulação de neutrófilo (CARLOS, 2009). 
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Observou-se que quando Sporothrix é fagocitado na presença de Ac contra a 

glicoproteína Gp70 (principal molécula antigênica presente em micélio e levedura), 

aumenta a capacidade fungicida dos macrófagos, com níveis mais altos de citocinas 

pró-inflamatórias TNF-α, IL-1, IL-6 e citocina anti-inflamatória IL-10 (CARNEIRO, 

2018). O antígeno imunodominante de 60 a 70 kDa também foi demonstrado na 

esporotricose felina, sugerindo seu potencial como marcador para diagnóstico ou 

como candidato ao desenvolvimento de vacinas terapêuticas (ALBA-FIERRO, 2016). 

A presença de anticorpos IgG, IgM e IgA contra exoantígenos miceliais de Sporothrix 

no soro de pacientes também foi descrito durante a esporotricose (NASCIMENTO, 

2005). Acredita-se que a resposta mediada por anticorpos contra espécies de 

Sporothrix participa da indução de imunidade parcialmente protetora e controle da 

esporotricose (DE ALMEIDA, 2014). 

 

2.5 Esporotricose Felina 

 

O S. brasiliensis é o patógeno zoonótico com a maior virulência dentre as 

espécies Sporothrix (MONCRIEFF, 2009), e a população felina demonstrou alta 

suscetibilidade a esse agente que está associado as manifestações clínicas atípicas 

e mais graves (RODRIGUES, 2016). 

Atualmente, o gato possui importante potencial zoonótico devido à alta carga 

parasitária encontrada nas lesões cutâneas e são os principais transmissores de S. 

brasiliensis para outros gatos, cães e humanos (GREMIÃO, 2020; RODRIGUES, 

2016).  

A transmissão do agente pode ocorrer através da inoculação traumática do 

fungo a partir da pele, desse patógeno que habita o solo, superfícies de plantas e 

material orgânico. Gatos saudáveis têm menor importância na transmissão da 

esporotricose, enquanto felinos doentes possuem maior participação da transmissão 

dessa doença, principalmente, pela colonização de sua cavidade bucal (MACÊDO-

SALES, 2018).  

Em gatos, não foi observada ainda associação entre a infecção por FIV e/ou 

FeLV e a gravidade da doença ou a carga fúngica das lesões (PEREIRA, 2010; 

SCHUBACH, 2006). Gatos machos, adultos e mestiços são os mais frequentemente 

acometidos por esta doença (PEREIRA, 2014). 
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2.5.1 Manifestações clínicas da esporotricose felina 

 

As manifestações clínicas da esporotricose felina incluem as formas cutânea 

fixa, cutânea-linfática, cutânea disseminada e extracutânea (SCHUBACH, 2004). 

Gatos com esporotricose frequentemente apresentam a forma clínica caracterizada 

por múltiplas lesões cutâneas com envolvimento da mucosa. Porém, as lesões 

cutâneas podem estar ausentes em alguns casos (GREMIÃO, 2020b). Os gatos 

podem facilitar a disseminação da doença através dos seus hábitos de incursões em 

ambientes com material contaminado, por afiar as unhas em material vegetal e pelas 

brigas e disputas levando às arranhaduras e mordidas. A apresentação clínica 

disseminada é facilitada pelo hábito do gato de se lamber levando a autoinoculação 

(SCHUBACH, 2004). 

A infecção por Sporothrix pode apresentar período de incubação variável, 

sendo o período médio de 14 dias, mas esse período pode ser ampliado por meses 

(GREMIÃO, 2020b). Inicialmente, as lesões cutâneas felinas são pápulo-nodulares, 

ulceram e drenam exsudato purulento levando à formação de crostas espessas. 

Extensas áreas de necrose podem se desenvolver com exposição de músculos e 

ossos. Nódulos e úlceras são os tipos de lesões mais comuns e podem ser 

encontrados em três ou mais locais anatômicos associados com linfangite e 

linfadenite. As lesões cutâneas geralmente são encontradas na cabeça, 

especialmente no nariz. A ponte nasal é o local mais acometido no nariz, seguido de 

alterações do plano nasal e da mucosa nasal. Grande parte dos felinos infectados 

apresentam lesões que se estende à mucosa, cartilagem e osso do nariz (GREMIÃO, 

2014; SCHUBACH, 2004). 

Os sinais extra-cutâneos mais frequentes são espirros, dispnéia, secreção 

nasal e envolvimento das mucosas. Esses sinais quando presentes são associados 

com pior curso e falha no tratamento (GREMIÃO, 2014; SCHUBACH, 2004).  

As anormalidades hematológicas e bioquímicas se assemelham às alterações 

visualizadas em várias doenças infecciosas (GREMIÃO, 2020b).   

2.5.2 Terapêutica da esporotricose felina 

 

A esporotricose felina é de difícil tratamento por requerer longo período de 

cuidados diários e os gatos nem sempre respondem bem ao tratamento. A 
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irregularidade do tratamento pode levar à recorrência da doença e contribuir para a 

transmissão do Sporothrix (GREMIÃO, 2020b).   

 

2.5.2.1 Cetoconazol 

 

O Cetoconazol pode ser usado para o tratamento da esporotricose em gatos, 

na dosagem 5 a 10mg/kg administrado por via oral a cada 12 ou 24 horas, porém esse 

fármaco está associado com grande ocorrência de efeitos adversos (SCHUBACH, 

2004). PEREIRA, 2010 avaliou a eficácia e segurança do tratamento de 98 gatos 

infectados por esporotricose com o cetoconazol na dosagem 13,5 a 27mg/kg a cada 

24 horas. O tratamento foi bem-sucedido em 38,3% dos animais e efeitos adversos 

gastrointestinais ocorreram com maior frequência do que os com itraconazol. 

 

2.5.2.2 Itraconazol 

 

O itraconazol é o fármaco de eleição no tratamento da esporotricose felina e 

demonstrou boa atividade in vitro contra cepas de S. brasiliensis (BRILHANTE, 2015). 

Essa droga apresenta melhores resultados quando comparado ao cetoconazol e a 

frequência de efeitos adversos gastrointestinais em gatos é inferior. O itraconazol 

administrado por via oral com alimentos melhora a absorção deste fármaco, que não 

deve ser administrado associado aos antiácidos porque diminui sua absorção por 

diminuir a acidez do meio. O tratamento com itraconazol na dosagem 8,3 a 27,7 mg/kg 

a cada 24 horas apresentou maior taxa de resolução dos sinais clínicos comparado 

ao cetoconazol. O itraconazol tem maior afinidade e seletividade para as enzimas do 

citocromo P450, resultando em menor ocorrência de efeitos adversos (PEREIRA, 

2010). Existe um número crescente de cepas insensíveis à monoterapia com 

itraconazol (ALMEIDA-PAES, 2017; BORBA-SANTOS, 2015). GREMIÃO, 2020b, 

recomenda o uso de itraconazol em cápsulas nas seguintes doses para gatos: 

100mg/gato a cada 24horas (gatos ≥ 3kg); 50mg/gato a cada 24horas (gatos ≥1kg e 

<3 kg) e 25mg/kg a cada 24horas (gatos <1kg). 

 

2.5.2.3 Iodeto de Potássio 

 

O tratamento com iodeto de potássio apresenta taxa de cura clínica semelhante 
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aos estudos que utilizaram itraconazol. Efeitos clínicos adversos são comuns em 

gatos tratados com iodeto, mas são reversíveis com a suspensão da droga (REIS, 

2012). Em estudo com o iodeto de potássio em cápsulas (5mg/kg a cada 24 horas) 

associado ao itraconazol (100mg/gato a cada 24 horas) para tratamento de gatos com 

esporotricose refratária ao itraconazol foi observado que esse esquema terapêutico é 

efetivo e seguro (ROCHA, 2014). Itraconazol associado à cápsula de iodeto de 

potássio na dose (2,5-5mg/kg a cada 24horas) é recomendado para casos refratários 

ao tratamento com o itraconazol monoterapia e especialmente quando os gatos 

apresentarem lesões da mucosa nasal e/ou sinais respiratórios (GREMIÃO, 2020b). 

 

2.5.2.4 Anfotericina B 

 

A anfotericina B possui efeito antifúngico e ação imunoestimulante, suas doses 

mais efetivas são de uso limitado pelos efeitos tóxicos. A anfotericina B administrada 

por via subcutânea ou intralesional associada ao itraconazol oral é uma alternativa 

promissora para o tratamento da esporotricose felina refratária aos antifúngicos 

azólicos (GREMIÃO, 2011). As formulações lipídicas da anfotericina B têm menos 

nefrotoxicidade do que a droga convencional e seu uso é indicado para o tratamento 

da doença na forma disseminada (GREMIÃO, 2020b). 

 

2.5.2.5 Terbinafina 

 

A terbinafina tem sido efetiva no tratamento das dermatofitoses e de infecções 

superficiais causadas por leveduras em cães e gatos (GREENE, 2006). Essa droga é 

um antifúngico pertencente à classe das alilaminas e sua ação resulta da inibição da 

esqualeno epoxidase fúngica, com bloqueio da síntese do ergosterol. Apesar do 

potencial terapêutico ter sido confirmado para esporotricose cutânea e linfocutânea 

em seres humanos (FRANCESCONE, 2011), na medicina veterinária a experiência é 

limitada. 

 

2.5.2.6 Posaconazol 

 

O posaconazol é um fármaco antifúngico triazólico lipofílico com potente e 

amplo espectro de atividade contra fungos oportunistas, endêmicos e dermatofíticos. 
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Essa atividade se estende para organismos que são frequentemente refratários a 

triazóis existentes, anfotericina B ou equinocandinas (GROLL, 2006). Esse agente 

antifúngico demonstrou uma boa resposta com redução da carga fúngica e reduzida 

toxicidade em estudo desenvolvido em modelo murino de esporotricose sistêmica e 

pode representar uma alternativa terapêutica para esporotricose (FERNÀNDEZ- 

SILVA, 2012). 

 

2.5.3 Alternativas terapêuticas não farmacológicas 

 

O uso de opções não farmacológicas para o tratamento da esporotricose felina 

deve ser cuidadosamente avaliado para cada caso. Tratamentos cirúrgicos foram 

descritos em seres humanos e animais; a criocirurgia associada ao itraconazol foi 

descrita para lesões localizadas e persistentes e a termoterapia local é usada como 

tratamento alternativo na esporotricose humana nas formas cutânea e cutâneo-

linfática (GREMIÃO, 2020b). 

 

2.5.4 Possibilidades terapêuticas imunomoduladoras 

 

Avanços recentes nas pesquisas em micologia médica e imunologia fúngica 

exemplificam como o entendimento da imunopatologia dos fungos pode apresentar 

opções terapêuticas novas ou adjuvantes para o desenvolvimento de tratamentos 

imunomoduladores (GOW & NETEA, 2016). 

Estudo realizado em ratos com o Fonsecaea pedrosoi, agente da 

cromoblastomicose, uma infecção crônica de pele que é normalmente resistente ao 

tratamento com antifúngicos, demonstrou que a injeção intraperitoneal de 

lipopolissacarídeo bacteriano (LPS) aumentou o reconhecimento primário do fungo, 

levando a sua eliminação completa (DE SOUSA, 2011). Em outro trabalho, foi 

realizado um ensaio clínico com uso tópico de Imiquimod em lesões de pele, com ou 

sem antifúngicos orais. Esse fármaco foi altamente ativo na eliminação de F. pedrosoi. 

O Imiquimod é um agonista de TLR7, sendo uma substância imunomoduladora capaz 

de potencializar a resposta imunológica através da indução da síntese de interferon 

alfa e citocinas (DE SOUSA, 2014). 

Evidências sugerem que os Tregs estão relacionados com a baixa eficácia da 

imunização em idosos contra várias doenças. O aumento da atividade de Tregs foi 



32 
 

associado ao envelhecimento. Estudos estão sendo realizados para o uso de 

adjuvantes moleculares com efeito modulatório da atividade de Tregs em formulações 

de vacinas (BATISTA-DUHARTE, 2021). 

O sistema imunológico é ativado e suprimido por infecções fúngicas. Progressos 

foram alcançados no entendimento dessas questões, porém mais estudos são 

necessários com o objetivo da manipulação da resposta imune usando agonistas 

imunes ou inibidores da inflamação (GOW & NETEA, 2016). 

 

2.5.5 Casos Refratários ao tratamento antifúngico 

 

O critério de cura da esporotricose felina é feito a partir do desaparecimento de 

todos os sinais na avaliação clínica. É importante manter o tratamento por 1 mês após 

a cura clínica e, em gatos com lesões em mucosas, o tratamento deve ser mantido 

por 2 meses após a cura clínica (GREMIÃO, 2020b).  

A ocorrência de casos de esporotricose felina refratária ao tratamento com 

azólicos em doses mais elevadas que a literatura recomenda é alta (PEREIRA, 2010), 

principalmente em animais com presença de sinais respiratórios ou lesões localizadas 

na região nasal. CAVALCANTI (2010) verificou que a maioria das lesões refratárias em 

gatos com esporotricose estavam localizadas na região nasal.  

Casos refratários podem ser tratados alternativamente com termoterapia local, 

criocirurgia e ressecção cirúrgica de lesões cutâneas (PEREIRA, 2009). 

 

2.6 Diagnóstico Laboratorial da Esporotricose 

 

2.6.1 Isolamento e identificação em cultura 

 

A cultura fúngica é o teste padrão ouro no diagnóstico da esporotricose. O 

diagnóstico definitivo depende do isolamento do agente etiológico em cultura e 

identificação da espécie usando amostra de tecido da lesão. Amostras de material 

para cultura fúngica podem ser obtidas por meio da coleta de exsudato de lesões 

cutâneas ou secreções mucosas utilizando swab estéril, assim como, lesões 

biopsadas, aspirados de linfonodos, e fragmentos de orgãos coletados durante a 

necrópsia (SCHUBACH, 2012). O diagnóstico requer o isolamento de Sporothrix spp 

a uma temperatura abaixo 37ºC para a forma filamentosa e acima de 37º C para a 
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forma de levedura. A colônia tem um crescimento relativamente lento e sua cor torna-

se preta com o crescimento. As hifas são septadas e finas. Os conidióforos originam-

se das hifas formando um ângulo reto. Os conidióforos dão origem aos conídeos que 

se dispõem espacialmente sugerindo a imagem de uma flor (ZANCOPÉ-OLIVEIRA, 

2011). 

 

2.6.2 Histopatológia 

 

Amostras de tecido para o diagnóstico histopatológico podem ser coletados por 

meio de biópsia ou necrópsia. O diagnóstico é realizado observando-se as 

características morfológicas do fungo, tais como leveduras medindo 2 a 8μm, nas 

formas oval, redonda e alongada (MARQUES, 1992). 

As lesões histopatológicas de esporotricose variam conforme o estágio da 

doença. Em estudo com ratos foi observado primeiro a formação de abscessos e a 

participação de macrófagos e linfócitos, associada a uma elevada carga fúngica. 

Quando os macrófagos começaram a ativar e a se diferenciar, formaram grandes 

granulomas e a carga fúngica diminuiu, acompanhada pela redução de abscessos e 

aumento das células plasmáticas (HIRUMA, 1988).  

MIRANDA (2013) relatou predominância de granulomas supurativos mal 

formados em lesões cutâneas de esporotricose felina. Nesse estudo houve 

predomínio de macrófagos nos granulomas e alta frequência de estruturas fúngicas 

com mínima reação linfoplasmocitária.  

Em outro estudo, sobre a avaliação histopatológica de lesões em nariz de gatos 

com esporotricose, foram observados dermatite piogranulomatosa e rinite em 100% 

dos casos. A maioria dos casos, independente de tratamento ou não, apresentaram 

granulomas mal formados, com grande intensidade de infiltrado inflamatório e 

contendo grande número de Sporothrix. Esse infiltrado se estendia para derme, tecido 

subcutâneo, esqueleto subjacente, músculo, osso, medula óssea, cartilagem hialina e 

mucosa do vestíbulo em grande parte dos casos (GREMIÃO, 2014). 

A coloração de rotina hematoxilina-eosina (H&E) pode ser utilizada para 

observação das células inflamatórias envolvidas nas alterações patológicas 

associadas à infecção pelo Sporothrix spp (SCHUBACH, 2012). Contudo, não permite 

boa visualização das estruturas fúngicas. A utilização de colorações especiais, como 

a impregnação pela prata de Grocott (GMS) e ácido periódico de Schiff (PAS), são 
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ferramentas utilizadas para facilitar a visualização e caracterização do agente 

evidenciando-se leveduras marrom-acinzentadas no GMS e rosadas no PAS 

(SCHUBACH, 2012; BAZZI, 2016). A GMS mostrou alta sensibilidade (91,3%) no 

diagnóstico da esporotricose felina comparado a citopatologia (87,0%) e imuno-

histoquímica (88,6%), e pode ser considerada como metodologia alternativa em casos 

de baixa carga fúngica (SILVA, 2018). 

 

2.6.3 Imuno-histoquímica: método de estudo in situ 

 

2.6.3.1 Imuno-histoquímica utilizando soro policlonal anti-Sporothrix sp 

 

O método imuno-histoquímico é uma importante ferramenta na compreensão 

da imunopatologia de diversas doenças infecciosas, uma vez que permite além da 

identificação do agente infeccioso in situ, mas também, dos tipos celulares e citocinas 

envolvidas na resposta inflamatória. A IHC utiliza anticorpos primários específicos e 

sistema de revelação enzimático, permitindo a demonstração de antígenos presentes 

no tecido da lesão (RAMOS-VARA, 2008).  

MIRANDA 2013, realizou imuno-histoquímica utilizando soro policlonal de 

coelho anti-Sporothrix sp em lesões cutâneas de gatos com esporotricose. Blocos de 

parafina foram submetidos a cortes histológicos de 5µm em lâminas silanizadas. Em 

seguida, os cortes foram desparafinizados em xilol e re-hidratados em álcool. As 

etapas seguintes incluíram a inibição da peroxidase endógena; o bloqueio de ligações 

inespecíficas e a incubação em câmara úmida overnight a 4º C, com o soro policlonal 

de coelho anti-Sporothrix sp.  Incubação com anticorpo secundário biotinilado 

universal e com o complexo estreptavidina-biotina-peroxidase foi realizada no 

material. O soro policlonal de coelho anti- Sporothrix sp na concentração de 1:4000 

foi considerado como a diluição ideal na detecção das estruturas fúngicas e com 

menor quantidade de marcação inespecífica. 

 

2.6.3.2 Imuno-histoquímica na investigação da resposta imune  

 

O estudo de células do processo inflamatório pode ser realizado através de 

marcação por anticorpos monoclonais ou policlonais em cortes teciduais, que 

evidenciam a presença de tipos celulares, moleculares de superfície e/ou secretórios 
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(PALMEIRO, 2008). Alguns estudos com o objetivo de verificar o perfil da expressão 

de citocinas in situ na esporotricose humana e em animais de laboratório estão sendo 

realizados, mas existe pouca compreensão sobre o papel da resposta imune na 

determinação do resultado clínico na esporotricose felina.  

A expressão de citocinas, por imuno-histoquímica in situ, foi quantificada em 

pacientes com lesões fixas e linfocutâneas de esporotricose. Nesse estudo, foi 

observado que lesões linfocutâneas apresentaram maior quantidade de IL-10 do que 

lesões fixas e os autores sugeriram que essa alteração pode estar relacionada à 

mecanismos reguladores imunológicos imunossupressores para compensar a lesão 

do tecido, porém favorecendo a persistência do fungo na lesão (MORGADO, 2016).   

O RNAm de IFN-γ foi detectado nas lesões cutâneas granulomatosas de 

esporotricose e a análise imuno-histoquímica demonstrou a existência de Células T 

CD4 + produtoras de IFN-γ na periferia dessa lesão. Esses achados indicaram que a 

formação do granuloma na esporotricose pode estar associada à resposta Th1 nas 

lesões cutâneas, como evidenciado pela detecção local de IFN-γ. Essa resposta Th1 

acabaria por ativar macrófagos para matar o S. schenckii intracelular (UENOTSUCHI, 

2006).  

 

2.6.4 Citopatologia 

 

O exame citopatológico é uma técnica rápida e de baixo custo, simples de 

executar. Em gatos com esporotricose, o exame citopatológico do exsudato de lesões 

cutâneas geralmente revela numerosas células semelhantes a leveduras que podem 

ser ovais, arredondadas ou em forma de charuto, com um diâmetro de 3 a 5 μm e um 

comprimento de 5–9 μm. Essas estruturas podem estar localizadas dentro de 

macrófagos, neutrófilos, e células gigantes multinucleadas ou livres. Na citopatologia 

o fungo aparece em forma de levedura em cigarrilha, com um halo claro e fino ao redor 

do citoplasma azul-pálido. Os métodos de coloração usados rotineiramente em 

exames citopatológicos exames para o diagnóstico de esporotricose são do tipo 

Romanowsky (método Panótico Rápido) e / ou Gram e Giemsa. A lâmina corada deve 

ser analisada por microscopia de luz usando lentes objetivas de pelo menos 40 × e 

idealmente lente objetiva 100 ×, para observação e identificação precisa de estruturas 

semelhantes a leveduras sugestivas de Sporothrix spp (RASKIN, 2011; GREMIÃO, 

2020b).  
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2.6.5 Sorologia 

 

Os métodos sorológicos podem ser usados no diagnóstico e na monitorização 

da resposta ao tratamento da esporotricose. Um antígeno Sporothrix spp.purificado 

(SsCBF) foi avaliado no teste ELISA e mostrou alta sensibilidade quando avaliados 

com soros de gatos com esporotricose. Estudo usando o teste humano adaptado 

(SsCBF-ELISA) foi validado para o uso em gatos. Quando os testes citopatológicos e 

sorológicos são positivos, o diagnóstico da esporotricose apresenta especificidade de 

89,3% (BAPTISTA, 2020).  

 

2.6.6 Molecular 

 

A sequência CAL foi relatada como o melhor marcador e locus 

filogeneticamente mais informativo, e atualmente é considerado um padrão para 

identificação molecular de Sporothrix (RUDRAMURTHY, 2017). Outros métodos 

podem ser empregados para a identificação do S. schenckii, destacando-se a 

imunofluorescência, a eletroforese em campo pulsado e RFLP mitocondrial (CRUZ, 

2013). 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais 

 

Associar os achados histopatológicos com a expressão de imunomarcadores 

inflamatórios em amostras de lesões de pele de gatos com esporotricose refratária ao 

tratamento com itraconazol, para melhor compreensão da imunopatogênese dessa 

doença. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

1- Analisar as características histopatológicas e citopatológicas de 13 

casos de esporotricose felina resistentes ao tratamento antifúngico e comparar 

aos aspectos clínicos. 

 

2- Associar os achados histopatológicos com a expressão da interleucina 

12 A e o fator de transcrição FOXP3 em amostras de pele de animais refratários 

ao tratamento para melhor compreensão da imunopatologia da esporotricose 

felina. 

 

3- Descrever as características clínicas e anatomopatológicas de um caso 

de esporotricose felina refratária ao tratamento com apresentação clínica cutânea 

disseminada e sistêmica 

 

4- Atualizar médicos veterinários por meio de atividades de extensão 

quanto ao diagnóstico da esporotricose felina bem como sobre a prevenção e o 

controle de sua transmissão zoonótica.  

 

5- Comunicar a população por meio de atividades de extensão sobre 

informações relevantes da pesquisa científica. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

As amostras utilizadas nesse projeto foram incluídas ao banco de tecidos do 

Laboratório de Anatomia Patológica Veterinária da UFF sob autorização do protocolo 

(CEUA/UFF) nº 810 (em anexo). Os tutores responsáveis dos felinos foram 

esclarecidos quanto aos objetivos desta pesquisa e foram convidados a assinar um 

termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

4.2 Animais 

 

Treze animais da espécie felina portadores de lesões cutâneas de 

esporotricose foram incluídos após diagnóstico positivo em Citopatologia, cultura 

fúngica e/ou em coloração especial pela prata de Grocott por meio da análise 

histopatológica. Os animais foram provenientes das cidades do Rio de Janeiro e 

Niterói. Uma chamada pública em rede social foi realizada para credenciar e eleger 

os gatos refratários. Foram considerados refratários, os animais com esporotricose 

que fizeram uso de itraconazol na dose 100mg uma vez ao dia, há mais de um ano 

sem remissão clínica completa, que apresentaram piora da lesão durante o tratamento 

ou que apresentaram recidiva da doença após o tratamento padrão.   

 

4.3 Avaliação Clínica 

 

Todos os animais foram submetidos à avaliação clínica completa. Foram 

realizadas anamnese, exame físico e exames laboratoriais. Características gerais 

sobre os felinos como raça, sexo, idade e peso foram registradas. Foram obtidas 

informações sobre: antecedentes (origem geográfica, estilo de vida domiciliado ou 

semidomiciliado, castração); o início dos sinais clínicos (tipo de medicamentos 

utilizados, dose, frequência, período, a resposta da doença aos tratamentos 

anteriores, progressividade e remissibilidade espontânea). O exame físico foi 

realizado através da avaliação de sinais clínicos extra-cutâneos (exame das 

mucosas, ausculta cardíaca e respiratória, temperatura corporal, avaliação dos 
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linfonodos), lesões cutâneas (aspecto, tamanho, número de lesões, presença ou 

não de ulceração) e localização das lesões.  

 

4.4 Coleta e Processamento de amostras 

 

As amostras de sangue, secreção de úlcera e fragmentos de pele dos felinos 

(Figura 1) foram coletados para realização dos exames de sangue, citopatologia, 

cultura fúngica, histopatologia e imuno-histoquímica. 

 

 
Figura 1- Coleta de material pela técnica de 
biópsia por punch para obtenção de 
amostras de pele.  

 

4.4.1 Coleta de sangue 

 

A coleta de sangue periférico foi realizada através de punção da veia cefálica 

ou jugular para exames laboratoriais, como hemograma, uréia, creatinina, alanina 

aminotransferase (ALT), fosfatase alcalina e sorologia para imunodeficiência felina 

(FIV) e leucemia felina (FeLV). Essas amostras foram conservadas em temperatura 

de 8º a 10º C e encaminhadas em até 4 horas para o laboratório. 

 

4.4.2 Análise Citopatológica 

 

A técnica de Imprint cutâneo foi realizada pressionando-se a lâmina de 

microscopia por sobre a lesão ulcerada para obtenção de amostra para a 

citopatologia. Em casos que as ulcerações não estiveram presentes (lesões 

nodulares), foi realizada a coleta por punção aspirativa com agulha fina (PAAF) e em 

seguida a confecção de esfregaço. As lâminas foram secas ao ar e depois coradas 

pelo método Panóptico Rápido (Laborclin®) – coloração do tipo Romanowsky.  
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A leitura foi realizada por microscopia óptica (Nikon Eclipse® E 200) em 

ampliação de 40x e foi realizada a contagem de 100 células percorrendo a lâmina em 

movimentos progressivos em vai e vem observando em seguida o percentual 

correspondente a cada tipo celular. Em seguida, os percentuais das células 

inflamatórias foram classificados como 0 (0%), 1 (≥1%<10%), 2 (≥10%<50%), 3 

(≥50%<85%) e 4 (≥85%) (RASKIN, 2015). As leveduras foram classificadas como leve 

+ (até 5 leveduras por campo), moderado ++ (de 5 a 50 leveduras por campo) e 

acentuado (acima de 50 leveduras por campo) em ampliação de 1000x. 

 

4.4.3 Cultura fúngica 

 

Amostras para cultura fúngica foram coletadas usando um swab estéril em 

lesões ulceradas e em casos que as ulcerações não estavam presentes (lesões 

nodulares), um swab estéril foi rotacionado na região onde foi retirado o fragmento de 

pele. Esse swab foi transportado em meio de cultura ágar Sabouraud. As amostras 

foram encaminhadas em um período máximo de 48horas, ao laboratório de 

Microbiologia Molecular da Universidade Federal Fluminense, localizado no Instituto 

Biomédico. O isolamento do Sporothrix foi realizado em ágar Sabouraud dextrose e 

ágar Mycosel a 25ºC, em capela de fluxo laminar (Figura 2), após o crescimento do 

fungo na forma filamentosa, as amostras foram semeadas em meio BHI (Brain Heart 

Infusion) a 37ºC para a prova de dimorfismo e obtenção da forma de levedura. As 

colônias filamentosas foram analisadas pela macromorfologia (colônias jovens de cor 

creme ou branca, com textura glabra e colônias maduras com pigmentos negros) e 

micromorfologia (hifas septadas, delgadas, conidióforo verticilado, séssil ou 

pedunculado, com conídios alongados, afilados nas duas extremidades, pequenos e 

unicelulares). 
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Figura 2- - Técnica de semeadura de 
fungo em meio de cultura, realizada 
em capela de fluxo laminar, 
Laboratório de Microbiologia 
Molecular da UFF. 

 

4.4.4 Análise histopatológica 

 

Para a histopatologia, foi usada a técnica da biópsia de pele por punch com 

obtenção de 2 fragmentos de lesão ulcerada ou nodular, profundidade adequada e 

diâmetro de 8mm. O protocolo anestésico para a biópsia de pele nos felinos foi 

realizado com meperidina (2-4 mg/kg por via intramuscular) e propofol (4mg/kg por via 

endovenosa). A analgesia pós coleta foi feita com administração de meloxicam (0,1 

mk/kg por via subcutânea) ou dipirona (10-25 mg/kg por via subcutânea). A 

aproximação dos tecidos foi feito através de sutura em pontos simples separados com 

fio nylon monofilamentar 3-0. Os fragmentos foram colocados em uma solução aquosa 

de formalina a 10% e encaminhados para o setor de Anatomia Patológica da 

Universidade Federal Fluminense. 

A análise foi realizada em seções de espessura (5µm) e por meio de 

microscopia óptica (400x e 1000x). A coloração Hematoxilina-Eosina (HE) foi usada 

para classificar e determinar a intensidade da resposta inflamatória e a coloração de 

Prata Metenamida de Grocot foi realizada para identificar e quantificar as leveduras. 

As lesões foram classificadas: de acordo com o tipo de inflamação (granulomatosa ou 

não específica); organização dos granulomas: bem formado (GBF) ou mal formado 

(GMF); ativação celular do sistema monocítico fagocitário (macrófagos ou células 

epitelióides); quantidade de infiltração de neutrófilos, linfócitos e plasmócitos realizada 

em um campo de 400x representativo da lesão. Foram consideradas as seguintes 
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categorias conforme (CAVALCANTI, 2010): ausente; leve a moderada (quando entre 

uma e 30 células); acentuada (quando acima de 30 células). Em casos positivos para 

leveduras, essas foram classificadas em intra ou extra-celular e classificadas como 

leve + (até 5 leveduras por campo), moderado ++ (de 5 a 50 leveduras por campo) e 

acentuado (acima de 50 leveduras por campo) em 1000x (BAZZI, 2016).  

 

4.4.5 Análise Imuno-histoquímica 

 

A imuno-histoquímica foi realizada pelo método da avidina-biotina-peroxidase. 

Para a detecção da resposta inflamatória da lesão foram utilizados os marcadores 

moleculares anti-Foxp3 e IL-12A. 

Para a realização da técnica de imuno-histoquímica os cortes de tecido obtidos 

pelo processamento histopatológico foram desparafinizados, re-hidratados e tratados 

com solução de peróxido de hidrogênio a 3% (para inibição da peroxidase endógena), 

antes da recuperação antigênica induzida pelo calor (banho-maria a 98°C por 30 

minutos, em solução de recuperação - Target Retrieval Solution 10X concentrated – 

pH 6, DAKO Corporation, Carpinteria, CA, USA).  

Após a recuperação antigênica, as secções foram incubadas com uma solução 

de leite e albumina bovina (37°C), para inibição de ligações inespecíficas, seguido por 

tratamento com os anticorpos: anti-Foxp3 (AF5387) e IL-12A (AF5133), overnight a 

4°C (anticorpo primário).  

As secções foram lavadas com tampão TBS, antes do tratamento com LSAB 

(DAKO Corporation, Carpinteria, CA, USA) à temperatura ambiente (anticorpo 

secundário) segundo orientações do fabricante. Depois de nova lavagem com tampão 

TBS, as secções foram tratadas com solução do cromógeno DAB – diaminobenzidina 

segundo orientações do fabricante (DAKO Corporation, Carpinteria, CA, USA) (etapa 

de revelação). Todas as secções foram contra-coradas com hematoxilina de Harris.  

As amostras processadas e corada em HE foram utilizadas para a análise e 

descrição dos aspectos histopatológicos da esporotricose felina resistente aos 

tratamentos convencionais. As amostras processadas pelo método de imuno-

histoquímica foram utilizadas para analisar características importantes da resposta 

imunológica in situ das lesões de esporotricose refratária aos medicamentos 

convencionais, de acordo com as moléculas expressas nas células inflamatórias e 

tecido (anti-Foxp3 e IL-12A). 



43 
 

 

4.5 Análise estatística 

 

Os dados do estudo foram submetidos à análise estatística descritiva, que foi 

processada pelo software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 

20.0®.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CAPÍTULO 1. Caracterização dos aspectos histopatológicos, citopatológicos e 

clínicos de gatos com esporotricose refratária. 

 

5.1.1 Artigo sobre análise cito-histológica da esporotricose felina refratária 

 

ABSTRACT.- Silva F.S., Cunha S.C.S., Moraes V.A., Leite J.S. & Ferreira A.M.R. 
2022. Refractory feline sporotrichosis: a comparative analysis on the clinical, 
histopathological and cytopathological aspects. Pesquisa Veterinária Brasileira 
42:e06923, 2022. Departamento de Patologia e Clínica Veterinária, Faculdade de 
Veterinária, Universidade Federal Fluminense, Av. Alm. Ary Parreiras 503, Vital 
Brazil/Santa Rosa, Niterói, RJ 24220-000, Brazil. E-mail: francinesilva@id.uff.br 
 
 

Sporotrichosis is a chronic fungal infection caused by Sporothrix species. The 

occurrence of cases that are resistant to long-term treatment, especially in the nasal 

planum of cats, emphasizes the importance of studying its pathogenesis. The purpose 

of this study was to analyze and compare the inflammatory process of cutaneous 

lesions of feline refractory sporotrichosis to clinical aspects through cytopathological 

and histopathological examination. Moreover, the study included 13 cats with 

cutaneous lesions that had been resistant to itraconazole treatment for more than a 

year. Cutaneous lesions samples were collected for cytopathological, 

histopathological, and fungal culture analyses. Tissue fragments were processed and 

stained with hematoxylin-eosin (HE) and Grocott methenamine silver (GMS). Further, 

two clinical presentations had the highest occurrence: the localized cutaneous form in 

animals with good general condition and stable disease (n=9, 69.2%) and the 

disseminated cutaneous form in cats with poor general condition (n=4, 30.8%). In cats 

with refractory sporotrichosis, the nasal planum (84.6%) was the most common 

mailto:francinesilva@id.uff.br
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location of lesions. In the cytopathological study, cats with fewer than two lesions and 

in good general condition (n=9, 69.2%) showed absence or mild yeast intensity (up to 

5 yeasts per field), lower intensity of macrophages and neutrophils, and higher intensity 

of epithelioid cells, lymphocytes, plasma cells, and eosinophils. On the other hand, 

(n=4, 30.8%) of the cats with disseminated sporotrichosis and a poor general condition 

had a marked intensity of yeasts, which were mostly phagocytosed by an increased 

number of macrophages and neutrophils. Of those animals with good general 

condition, the majority (n=6, 66.7%) had higher eosinophil intensity. In histopathology, 

malformed suppurative granuloma was the predominant type (n=9, 69.2%) in feline 

sporotrichosis lesions, followed by well-formed granulomas (n=4, 30.8%). Malformed 

granulomas showed mild to moderate fungal intensity (55.6%) in animals with good 

general condition and localized lesions while marked fungal intensity (44.4%) in cats 

with the disseminated form of the disease and poor general condition. Well-formed 

granulomas (n=4, 30.7%) had mild to moderate intensity of fungal load, and 75% of 

the animals with this type of granuloma had only one lesion and were in good general 

condition. Long-term itraconazole treatment in these cats with refractory sporotrichosis 

can keep the infection under control and localized lesions stable; however, fungus 

reactivation can occur, resulting in an exuberant and inefficient immune response. 

INDEX TERMS: Sporotrichosis, refractory sporotrichosis, histopathology, 

cytopathology, cats. 

 

RESUMO.- [Esporotricose felina refratária: uma análise comparativa sobre os 

aspectos clínico, histopatológico e citopatológico.] A esporotricose é uma infecção 

fúngica crônica causada por espécies do gênero Sporothrix. A ocorrência de casos 

refratários ao tratamento de longo prazo, especialmente na região nasal de gatos, 

alerta para a importância do estudo de sua patogênese. Este estudo teve como 

objetivo analisar o processo inflamatório das lesões cutâneas de esporotricose felina 

refratária ao tratamento, por meio de exames citopatológico e histopalógico, e 

comparar com aspectos clínicos. Treze gatos com lesões cutâneas refratárias ao 

tratamento com Itraconazol por mais de um ano foram incluídos no estudo. Amostras 

de lesões cutâneas foram coletadas para análises citopatológicas, histopatológicas e 

cultura fúngica. Fragmentos de tecidos foram processados e corados pela 

hematoxilina- eosina (HE) e Prata Metenamina de Grocott (GMS). Duas 

apresentações clínicas tiveram maior ocorrência: a forma localizada cutânea em 
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animais com bom estado geral e doença estável (n=9, 69,2%); e a forma disseminada 

cutânea em gatos com estado geral ruim (n=4, 30,8%). A região nasal (84,6%) foi a 

localização mais frequente das lesões nos gatos com esporotricose refratária ao 

tratamento. No estudo citopatológico, felinos com menos de duas lesões, e em bom 

estado geral, (n=9, 69,2%) revelaram ausência ou leve intensidade de leveduras (até 

5 leveduras por campo), menor intensidade de macrófagos e neutrófilos, e maior 

intensidade de células epitelióides, linfócitos, plasmócitos e eosinófilos. Enquanto, 

(n=4, 30,8%) dos felinos que apresentavam a forma disseminada da esporotricose 

associada a um estado geral ruim, revelaram acentuada intensidade de leveduras em 

sua maioria fagocitadas por acentuado número de macrófagos e neutrófilos. Dos 

animais com bom estado geral, a maioria (n=6, 66,7%) apresentava maior intensidade 

de eosinófilos. Na histopatologia, o granuloma supurativo mal formado foi o tipo 

predominante (n=9, 69,2%) nas lesões de esporotricose felina, e (n=4, 30,8%) foram 

de granulomas bem formados. Granulomas mal formados apresentaram leve a 

moderada intensidade fúngica (55,6%) nos animais com bom estado geral e lesões 

localizadas, e acentuada intensidade fúngica (44,4%) nos gatos com a forma 

disseminada da doença e estado geral ruim. Granulomas bem formados (n=4, 30,7%) 

apresentaram leve a moderada intensidade de carga fúngica, sendo 75% dos animais 

com esse tipo de granuloma com apenas uma lesão e bom estadogeral. O tratamento 

de longo prazo com itraconazol, nesses gatos com esporotricose refratária, pode 

manter a infecção controlada e lesões localizadas estáveis de forma temporária, 

contudo a reativação do fungo pode ocorrer levando a uma resposta imunológica 

exuberante e ineficiente. 

 

TERMOS DE INDEXAÇÃO: Esporotricose, esporotricose refratária, histopatologia, 

citopatologia, gatos, felinos. 

 

INTRODUCTION 

Sporotrichosis is a subcutaneous mycosis caused by the species of the pathogenic 

clade of the genus Sporothrix (Beer et al. 2016). There have been several cases of 

zoonotic transmission, and feline sporotrichosis is currently considered hyperendemic 

in the state of Rio de Janeiro (Beer et al. 2016). 

The genus Sporothrix contains several species, the vast majority of which are 

environmental and nonpathogenic. Moreover, Sporothrix brasiliensis, Sporothrix 
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schenckii, Sporothrix globosa, and Sporothrix luriei are part of the pathogenic group 

(Beer et al. 2016, Rodrigues et al. 2016). Among the Sporothrix species, S. brasiliensis 

is the zoonotic pathogen with the highest virulence, and feline populations have shown 

a high susceptibility to this agent (Arrillaga-Moncrieff et al. 2009, Gremião et al. 2017). 

Cats are primarily responsible for the zoonotic transmission of S. brasiliensis in 

southern and southeastern Brazil (Rodrigues et al. 2016). The cat transmits the fungus 

through scratching or biting by inoculating yeasts rather than conidia, a more virulent 

morphotype for mammals (Gremião et al. 2017). 

Feline sporotrichosis can manifest as a single skin lesion or as several 

disseminated lesions with systemic and even fatal involvement. The most common 

types of lesions are nodules and ulcers, which can be found in three or more 

anatomical sites associated with lymphangitis and lymphadenitis. Respiratory 

symptoms and mucosal involvement are common, and they are linked to a worse 

course of disease and treatment failure (Almeida-Paes et al. 2014, Gremião et al. 

2015). Feline nasal lesions have been linked to antifungal resistance and relapse after 

clinical cure (Gremião et al. 2011). 

The definitive diagnosis is based on the isolation of the etiologic agent in culture 

and the identification of the species using a tissue sample from the lesion. Other 

diagnostic aid tools, such as cytology, serology, histopathology, and PCR with 

calmodulin gene sequencing, can be used (Rodrigues et al. 2014). 

The histopathology of lesions in the nose of cats associated with Sporothrix spp. 

shows a high frequency of poorly organized granulomas, with severe 

pyogranulomatous inflammation infiltrating subcutaneous tissue, mucosa, muscle, 

cartilage, and bone, as well as a high fungal load (Gremião et al. 2015). Well-organized 

granulomas and presence of epithelioid cells were associated with control of fungal 

load and good general condition (Miranda et al. 2013). 

The purpose of this study is to analyze and compare histopathological and 

cytopathological characteristics of 13cases of feline sporotrichosis, which were 

resistant to antifungal treatment, to clinical aspects. 

 

MATERIALS AND METHODS 

The study was conducted with consent (CEUA-UFF) and in accordance with 

protocol no. 810. Moreover, the study included 13 cats with refractory cutaneous 

lesions. Refractory cats were those which received itraconazole 100mg daily for more 
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than a year and did not achieve complete clinical remission or had lesion recurrence 

after clinical cure in the same location. Animal samples were collected for 

cytopathology, fungal culture, and histopathology. Further, the distribution of skin 

lesions was classified according to Schubach et al. (2004). 

For the cytopathological examination, collection was performed either by imprint in 

ulcerated lesions or by fine needle aspiration (FNA) in nodular lesions. The samples 

were air-dried, stained with Romanowsky dye (Diff-Quik), and examined under a 40× 

magnification optical microscope (Nikon Eclipse® E 200). In addition, the percentage 

for each cell type was determined. Then, the percentages of inflammatory cells were 

categorized as 0 (0%), 1 (≥1%<10%), 2 (≥10%<50%), 3 (≥50%<85%), and 4 (≥85%). 

At 1000× magnification, yeasts were classified as mild + (up to 5 yeasts per field), 

moderate ++ (from 6 to 50 yeasts per field) and accentuated +++(more than 50 yeasts 

per field) (Bazzi et al. 2016).  

Samples for fungal culture were obtained using a sterile swab in ulcerated lesions 

or a FNA in nodular lesions. Sporothrix spp. were isolated and identified in Sabouraud 

Dextrose 2% Agar (BD, New Jersey, USA) and Mycosel® (BD, New Jersey, USA) 

medium at 25°C for 4 weeks. Membranous, flattened, pleated colonies ranging in color 

from white to cream or black were considered suggestive and subcultured in brain 

heart infusion (BHI) medium at 37°C to test for thermal dimorphism. Samples for 

histopathology were collected using an 8-mm punch skin biopsy technique, under 

previous anesthesia with meperidine (3mg/kg IM) and propofol (4mg/kg IV). The 

fragments were fixed in 10% formalin. The analysis was carried out in sections (5µ) 

and using optical microscopy (400× and 1000×). Hematoxylin-eosin (HE) staining was 

used to classify and determine the intensity of the inflammatory response, while GMS 

staining was used to identify and quantify yeasts. Lesions were classified based on the 

following criteria: type of inflammation (granulomatous or nonspecific); organization of 

granulomas (well organized or poorly organized); cellular activation of the monocytic 

phagocytic system (macrophages or epithelioid cells); and amount of neutrophil, 

lymphocyte, and plasma cell infiltration performed in a 400× field representative of the 

lesion. The following categories were considered according to Gremião et al. (2015): 

absent, mild to moderate (between 1 and 30 cells), and accentuated (over 30 cells). 

Moreover, yeasts were classified according to Bazzi et al. (2016). 

Information such as breed, sex, age, and rapid test for detecting FIV antibodies 

and FeLV antigens (ELISA, SNAP® Combo Plus, IDEXX) were analyzed. 
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Data from the study were subjected to descriptive statistical analysis, which was 

processed using the SAS program (Statistical Analysis System, Version 5, Microsoft®, 

2001). 

 

RESULTS 

Most of the cats in the study were mixed breed (SRD) (n=10, 76.9%) and male 

(n=10, 76.9%) and had a mean age of five years. Thirteen (100%) of the animals were 

spayed. All animals were residents of the state of Rio de Janeiro and lived in a 

domiciled lifestyle but had a history of rescue at the onset of the disease (Table 1). 

Figure 3 (disseminated lesions) and figure 4 (localized lesion) depict the two clinical 

presentations observed. 

 
 
Table 1. Information on breed, sex, age, lifestyle and 
reproductive status of cats with sporotrichosis which were 
refractory to treatment 

Animal 
(no.) 

Breed Sex 
Age 

(years) 
Lifestyle Neutering 

1 Mixed M 9 Domiciled Yes 

2 Mixed M 6 Domiciled Yes 

3 Siamese F 5 Domiciled Yes 

4 Siamese M 5 Domiciled Yes 

5 Mixed M U Domiciled Yes 

6 Mixed M 4 Domiciled Yes 

7 Siamese M U Domiciled Yes 

8 Mixed M U Domiciled Yes 

9 Mixed M U Domiciled Yes 

10 Mixed F 4 Domiciled Yes 

11 Mixed F 2 Domiciled Yes 

12 Mixed M 3 Domiciled Yes 

13 Mixed M U Domiciled Yes 

Mixed = Mixed breed, M = male, F = female, U = unknown. 
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Figura 3- Clinical evolution of a cat with nasal sporotrichosis 
refractory to treatment with itraconazole for a long period. (A) 
Presents clinical signs of ulcerated nasal lesion at diagnosis 
and initiation of treatment. (B) Clinical presentation of the lesion 
with reduction in size and reestablishment of the epidermis, 
leaving nodular granulomatous lesion. (C) Return of the lesion 
enlargement to a tumoral presentation and spread to other sites 
with nodular lesions in the edge of the pinna and periocular 
region. (D) Increase in the size of the nasal lesion, spread to 
other regions of the body and worsening of the general 
condition. 

 

Good clinical condition was observed in nine (69.2%) animals, while four (30.8%) 

animals had the disseminated cutaneous form, which was associated with apathy, 

dehydration, and lymphadenitis. The four cats with the disseminated form of the 

disease and poor general condition were male. The most common extracutaneous 

clinical signs were sneezing and nasal discharge (53.8%), followed by conjunctivitis 

(38.5%) and inspiratory dyspnea (23.1%). In assessing the distribution of lesions, five 

(38.4%) cats were classified as L1, three (23.1%) as L2, and five (38.5%) as L3. The 

sites with the highest occurrence of skin lesions were the nasal planum (84.6%), limbs 

(53.8%), pinna (38.5%), and periocular region (23.1%). The most common skin lesions 

were ulcers and nodules, which were mostly located in the nasal region (84.6%). Of 

these 11 animals with nasal lesions, five (45.4%) had ulcers, three (27.3%) had 

nodules, two (18.2%) had tumors and ulcers, and one (9.1%) had a nodule and ulcer. 

Other patterns also observed were papules, erythema, crust, excoriation, and scar 

A B 

C D 
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(Table 2). When compared to the other cats in the study, only one animal had a positive 

FIV serological test and showed no clinical and laboratory alterations. 

 

Figura 4- Nodular nasal lesion in a cat with 
feline sporotrichosis refractory to long-term 
treatment with itraconazole 

 

In the cytopathological study, there was a higher occurrence of the type of 

pyogranulomatous inflammation. Four (30.8%) cats with disseminated sporotrichosis 

and poor general condition had marked yeast intensity (more than 50 yeasts per field), 

which was mostly phagocytosed by macrophages and neutrophils. Most of the cats 

with the most severe presentation of the disease had a predominance of neutrophil 

and macrophage cell types, with an absence or a slight percentage of epithelioid cells, 

lymphocytes, plasma cells, and eosinophils. In those cats with disseminated 

sporotrichosis, neutrophils were reported in category 4 (≥85%) in 75% of the cats, and 

25% of the animals were in category 3 (≥50%<85%). Macrophages occurred in 

category 2 (≥10%<50%) in three (75%) cats and category 1 (≥1%<10%) in one (25%) 

cat. Epithelioid cells revealed category 2 in one (25%) cat, category 1 in two (50%) 

cats, and absence in one (25%) cat. Category 1 (≥1%<10%) lymphocytes were 

observed in the four (100%) cats with disseminated disease. Plasma cells presented 

category 1 (≥1%<10%) in two (50%) animals and absence (0) in two (50%) cats; and  
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category 1 eosinophils (≥1%<10%) were present in only one (25%) cat. 

 

Table 2. Clinical characteristics of cats with sporotrichosis 
regarding location, distribution, type and number of lesions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PO = Periocular, TL = thoracic limb, PL = pelvic limb. 
 

 However, nine (69.2%) cats with good general condition and with one to two 

lesions showed absence or mild intensity of fungal structures (up to 5 yeasts per field). 

These yeasts had an opacified color, were predominantly extracellular, and were 

arranged in lumps. In the cytopathology of these cats, a lower percentage of 

macrophages and neutrophils and a higher percentage of epithelioid cells, 

lymphocytes, plasma cells, and eosinophils were observed. Of those animals with 

good general condition, the majority (n=6, 66.7%) had higher percentages of 

eosinophils (categories 1 and 2). Regarding the fungal structures in this group, four 

(44.4%) animals had no yeast (0), and five (55.6%) had mild intensity (up to 5 yeasts 

per field). Of the cats in this group, five (55.6%) animals revealed category 2 

(≥10%<50%) for macrophages, while eight (88.9%) cats revealed category 3 

(≥50%<85%) for neutrophils. Epithelioid cells had higher percentages in four (44.4%) 

of these felines, the majority (75%) having category 2. Five (55.6%) cats had 

lymphocytes for category 2 (≥10%<50%), and four (44.4%) cats had eosinophils in this 

category. Plasma cells were classified as category 1 (≥1%<10%) in six (66.6%) 

animals (Table 3). 

Animal 
(no.) 

Site Type Number 

1 Nasal, pinna Ulcer, papule, excoriation, 
crust, erythema 

Multiple 

2 PL Ulcer, scab 1 

3 Nasal Nodule 1 

4 Nasal, pinna Ulcer 2 

5 Nasal, pinna, PO, TL, PL, 
flank, tail 

Ulcer Multiple 

6 TL, PL Ulcer 2 

7 Nasal Nódulo 1 

8 Nasal, pinna, PL, TL Ulcer, scar, scab Multiple 

9 Nasal, TL Ulcer 2 

10 Nasal Nodule, ulcer 1 

11 Nasal Nodule 1 

12 Nasal, PO, TL, PL, tail Nodule, tumor, ulcer, crust Multiple 

13 Nasal, pinna, PO, PL Nodule, tumor, ulcer, crust Multiple 
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Table 3. Distribution of cell types in the cytopathological examination of cats with refractory 

sporotrichosis 

 
Cellular type 

    Grading of intensity*  

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 

 Macrophage 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 

 Epithelioids 2 2 0 0 0 3 1 0 0 2 1 1 1 

 Neutrophils 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 

 Lymphocytes 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 1 

 Plasmocyte 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 

 Eosinophil 0 0 2 0 0 0 1 2 2 1 2 0 1 

 Yeasts ++
+ 

0 + 0 ++
+ 

+ + + 0 0 + ++
+ 

++
+ 

*Grading of intensity of cell types: 0 (0%), 1 (≥1%<10%), 2 (≥10%< 50%), 3 (≥50%<85%) and 4 (≥85%); 

Yeasts were quantified as mild + (up to 5 yeasts per field), moderate ++ (from 6 to 50 yeasts per field) and 

accentuated +++ (above 50 yeasts per field) at 1000x magnification. 

 

In the study, the fungal agent was identified based on its morphological and tinctorial 

characteristics through histopathological diagnosis using GMS staining. Among these 

13 study animals, eight (61.5%) cats had positive fungal culture results, while five 

(38.5%) cats had negative results. Of the five negative cases in the mycological culture, 

three (60%) animals had negative cytopathology, while two (40%) cats had mild 

intensity of fungal structures. 

 Histopathological examination of the 13 lesions revealed marked suppurative 

granulomatous inflammation located in the dermis. The pattern of the inflammatory 

infiltrate was distributed diffusely in eight cases (61.5%) and nodularly in five cases 

(38.5%). Most of the differentiation of mononuclear cells was from macrophages, with 

a marked distribution in 61.5% of cases, and epithelioid cells in 46.1% of cases. The 

neutrophil was the most frequently observed polymorphonuclear cell, with marked intensity 

in 84.6% of the cases. 

 Malformed suppurative granuloma was the predominant type (n=9, 69.2%), with four 

cases (30.8%) being well-formed granulomas. Malformed granulomas with mild to 

moderate fungal load (n=5, 55.6%) were observed in animals with good general 

condition and localized lesions (L1 and L2), whereas malformed granulomas with a 

marked fungal load (n=4, 44.4%) were reported in cats with the disseminated form of 

the disease and poor general condition. In this group of malformed granulomas with 

marked fungal load (100%) and poor general condition of the animal, they found a 

marked intensity of neutrophils (100%) and macrophages (100%), as well as mild to 

moderate presence of lymphocytes (100%) and plasma cells (75%) (Table 4). 

 



54 
 

Table 4. Distribution of cell types in the histopathology examination of cats with refractory sporotrichosis 

Cellular type Intensity Animals 

Macrophage Absent  

 Mild/moderate 3,6,7,8,10 
 Accentuated 1,2,4,5,9,11,12,13 

Epithelioid 
Cells 

Absent 1 

 Mild/moderate 2,3,4,5,7,13 
 Accentuated 6,8,9,10,11,12 

Neutrophils Absent  

 Mild/moderate 3,9 
 Accentuated 1,2,4,5,6,7,8,10,11,12,13 

Lymphocytes Absent 3 
 Mild/moderate 1,4,5,6,7,8,9,11,12,13 
 Accentuated 2,10 

Plasmocytes Absent  

 Mild/moderate 1,3,4,5,7,8,9,13 
 Accentuated 2,6,10,11,12 

Yeasts Absent  

 Mild/moderate 2,3,4,6,7,8,10,11 

 
 

Accentuated 1,5,9,12,13 

Graduation of intensity of cell types: Absent, mild/moderate (between 1 and 30cells), accentuated (over 30 cells); Yeasts were 
quantified as mild + (up to 5 yeasts per field), moderate ++ (from 6 to 50 yeasts per field) and accentuated +++ (above 50 yeasts 
per field) at 1000x magnification. 

Well-formed granulomas (n=4, 30.7%) presented mild to moderate intensity of fungal 

load. Most (n=3, 75%) animals with this type of granuloma had only one lesion (L1) 

and were in good general condition. Well-formed granulomas predominated, with a 

marked intensity of epithelioid cells (75%) forming well-defined aggregates and 

surrounded by lymphocytes (75%) and plasma cells (50%) (Fig 5). 

 

Figura 5- Biopsy of feline sporotrichosis lesion in the nasal 
region. Well-formed granuloma with lymphoplasmacytic 
infiltrate in the deep dermis. HE, obj.40x. 

 

DISCUSSION 
 
Cases refractory to itraconazole monotherapy have been described in Rio de 

Janeiro (Gremião et al. 2011, 2015, Silva et al. 2015). The cat’s increased sensitivity 
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to Sporothrix spp. may be related to immune response factors, the amount of 

innocuous, the depth of inoculation, and the fungus’s virulence (Arrillaga-Moncrieff et 

al. 2009, Gremião et al. 2017, Terra et al. 2017). In the present study, cats with 

sporotrichosis that had been resistant to itraconazole treatment for more than a year 

were clinically evaluated, and their lesions were analyzed using a cytohistopathological 

comparison. 

In the 13 cases of feline sporotrichosis refractory to long- term antifungal therapy, 

two clinical presentations had the highest occurrence: the localized cutaneous form 

(L1 and L2) in animals with good general condition and stable disease (n=9, 69.2%) 

and the disseminated cutaneous form in cats with poor general condition (n=4, 30.8%). 

Corroborating the findings of Miranda et al. (2013) discovered that all cats in groups 

L1 and L2 had good general condition. Gremião et al. (2009) linked the highest 

occurrence of therapeutic failure and poor prognosis to cats with nasal lesions of 

sporotrichosis, which corresponded to the large percentage (84.6%) of cats with 

refractory nasal lesions in our study. In all groups, male and mixed breed cats were 

predominant (n=10, 76.9%). According to the findings of Gremião et al. (2009), nodules 

and ulcers were the most common types of nasal lesion (n=10, 76.9%). 

 Cats (n=4, 30.8%) with disseminated sporotrichosis and a poor general condition 

showed marked intensity of yeasts, extracellular or phagocytosed by macrophages 

and neutrophils in cytopathology. The high fungal load may be an indicator of treatment 

failure (Silva et al. 2015). In these cats, with the most severe presentation, a moderate 

to accentuated number of neutrophils and macrophages were observed, as well as 

absence or slight percentage of epithelioid cells, lymphocytes, plasma cells, and 

eosinophils. The presence of a high number of monocytes and neutrophils may 

suggest a collaborative activity between Th1 and Th17 responses (Carnero et al. 

2018). However, studies in mice show that Sporothrix brasiliensis causes longer-

lasting infections with chronic systemic dissemination, as well as greater stimulation of 

Th17 and Treg responses, especially in the later stages of infection. The Treg response 

is induced to combat excessive inflammation, promotes the inhibition of Th1e activity 

of macrophage activation, and stimulates Th17 lymphocytes (Batista-Duharte et al. 

2018). In these study cases, the high presence of macrophages and neutrophils, as 

well as the high intensity of yeasts in the chronic phase, may demonstrate an 

imbalance of the immune response, which still needs to be established in feline 

sporotrichosis. 
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 However, most of the cats studied (n=9, 69.2%) had one to two lesions, were in 

good general condition, and revealed an absence or slight number of fungal structures 

in the cytopathology. These yeasts had an opacified color, were predominantly 

extracellular, and were arranged in lumps. The cytopathology of these cats revealed a 

lower intensity of macrophages and neutrophils, as well as a higher percentage of 

epithelioid cells, lymphocytes, plasma cells, and eosinophils. Of those animals with 

good general condition, the majority (n=6, 66.7%) had higher percentages of 

eosinophils (categories 1 and 2). To the best of our knowledge, no cytopathological 

study of sporotrichosis has found an increase in the occurrence of eosinophils in nasal 

lesions. However, after the eighth week of Sporothrix spp. infection, the Th2-type cell 

response tends to the growth and increase of interleukins IL-4, IL-6, IL-10, and IL-5, 

which induces the production and activation of eosinophils (Romani 2011). 

 These cats were refractory to treatment and had stable disease, as evidenced 

by few lesions and good general condition, but they had a low fungal load, making 

cytopathological diagnosis difficult. Silva et al. (2015) reported a reduction in fungal 

burden in cats after 12 weeks of itraconazole treatment, which was accompanied by a 

decrease in fungal culture positivity. The author recommends combining 

cytopathology, histopathology, and immunohistochemistry to improve diagnostic 

sensitivity. 

 Discordant results in mycological culture and cytopathology highlights the 

complexities of diagnosing feline sporotrichosis that is resistant to treatment. 

Itraconazole 100mg/day, regardless of treatment duration, reduces the sensitivity of 

cytopathology and fungal culture (Macêdo-Sales et al. 2018). The GMS allowed for the 

diagnosis of inconclusive cases   in cytopathology and fungal culture, where lesions 

with a low fungal load made identifying the fungal agent difficult. Although fungal 

culture is the gold standard method for diagnosing sporotrichosis (Schubach et al. 

2004), in cats, fungal organisms are considered highly characteristic in tissues, and 

histopathology is a viable and faster option for diagnosing this mycosis in cats, 

especially when fungal isolation is not possible (Pereira et al. 2011, Gremião et al. 

2015). 

 Corroborating with Miranda et al. (2013), the lesions found in this study were 

suppurative granulomatous. Malformed suppurative granuloma was the most common 

type, accounting for 69.2% of all granulomas, while 30.8% were well-formed 
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granulomas. Previous studies found a higher frequency of well-formed granulomas as 

well as better control in refractory cases (Miranda et al. 2013, Gremião et al. 2015). 

 Malformed granulomas showed a mild to moderate fungal load in animals with 

good general condition and localized lesions (L1 and L2), and a marked fungal load in 

cats with the disseminated form of the disease and poor general condition. 

Predominance of neutrophils (53.8%) and macrophages (53.8%) and mild to moderate 

presence of lymphocytes (53.8%) and plasma cells (46.1%) were the main 

characteristics of malformed granulomas. The higher occurrence of malformed 

granulomas in the refractory cases reported here, especially in these animals with long 

treatment times, may suggest that the stability acquired in these chronic nasal lesions 

may be lost due to immunological factors of the host, consistency of the stimulus 

developed by the fungus, and irregularity in treatment. Such changes may allow the 

resumption of multiplication of Sporothrix’s yeast, which, despite stimulating an 

immune response with an increase in macrophages, neutrophils, and phagocytosis in 

the granulomatous lesion (Carnero et al. 2018), appears to be exuberant and 

ineffective in refractory feline sporotrichosis lesions with disseminated lesions, since 

yeasts show large growth. 

 Well-formed granulomas (n=4, 30.7%) had mild to moderate intensity of fungal 

load. Most (n=3; 75%) animals with this type of granuloma had only one lesion (L1) 

and were in good general condition. Well-formed granulomas predominated, with a 

marked intensity of epithelioid cells (75%) forming well-defined aggregates and 

surrounded by lymphocytes and plasma cells, correlating with previous findings by 

(Miranda et al. 2013, Gremião et al. 2015). These findings suggest that a lower fungal 

load is associated with the presence of wellformed granulomas, suggesting that 

infection is controlled by an adequate immune response, leading to better control of 

the lesion; in addition, the antifungal may have contributed to a lower parasite load and 

a more effective immune response. 

 

CONCLUSION 

 

 Given the above findings, it is reasonable to conclude that the two clinical 

presentations observed, as well as the cytohistopathological alterations, show that cats 

with localized refractory nasal lesions and good general condition have a low fungal 

load and a large number of epithelioid cells in a well-formed granuloma, providing 
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stability during the illness. However, refractory cats with nasal lesions, after a long time 

of treatment, and a poor general condition with disseminated lesions demonstrate a 

high fungal load in malformed granuloma, indicating an exuberant and inefficient pro-

inflammatory immune response. 
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5.2 CAPÍTULO 2. Avaliação imuno-histoquímica de elementos da resposta imune em 

lesões cutâneas na esporotricose felina refratária. 

 

5.2.1 Artigo sobre análise imuno-histoquímica de IL-12 e Foxp3 no tecido cutâneo 

de gatos com esporotricose refratária (submetido ao Acta Histochemica) 

 

Expressão de IL-12 e FOXP3 em lesão cutânea de gatos com esporotricose 
refratária ao tratamento 

 
Francine S. Silva2*, Juliana S. Leite4, Simone C.S. Cunha3, Barbara Paula dos 

Santos Batista3, Ana M.R. Ferreira4 
 
ABSTRACT.- Silva F. S., Leite J. S., Cunha S. C. S., Batista B. P. S., & Ferreira A. M. R. 2022. 
Expression of IL-12 and FOXP3 in skin lesion of cats with sporotrichosis refractory to treatment. 
Departamento de patologia e clínica veterinária, Faculdade de Veterinária, Universidade Federal 
Fluminense (UFF), Av. Alm. Ary Parreiras, 503 Vital Brazil/ Santa Rosa - Niterói – RJ 24220-000, Brasil. 
E-mail: francinesilva@id.uff.br 

 
Sporotrichosis is a mycotic infection caused by fungi of the genus Sporothrix 

and disseminated lesions are frequent in cats, with greater fungal load and cases 
refractory to treatment. The aim of the study was to associate the histopathological 
findings with the expression of interleukin 12 (IL-12A) and the transcription factor 
FOXP3 in skin samples from animals refractory to treatment. Eleven skin biopsy 
samples from cats with skin lesions refractory to treatment with Itraconazole were 
obtained from animals with a positive diagnosis of sporotrichosis in fungal culture and 
special Grocott silver (GMS) staining. Histopathological analysis was used to classify 
and determine the intensity of the inflammatory response, and GMS staining was 
performed to identify and quantify the yeasts. The immunohistochemical method was 
performed to detect IL-12A and Anti-FOXP3 primary antibodies. In the 
immunohistochemical analysis, the IL-12A marker was evaluated by the score (0,2,4,6) 
and Foxp3 was counted according to the number of immunostained lymphocytes in 
ten random fields. Low score (0.2) for IL-12 predominated in malformed granulomas in 
the deep dermis and high expression of Foxp3 in lymphocytes of these granulomas in 
skin lesions of cats with sporotrichosis refractory to treatment.  

 
INDEX TERMS: IHC, Sporotrichosis, Histopathology, IL-12, FOXP3, cat 
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RESUMO.- [Expression of IL-12 and FOXP3 in skin lesion of cats with 
sporotrichosis refractory to treatment.] A esporotricose é uma infecção micótica 
causada por fungos do gênero Sporothrix e nos gatos são frequentes as lesões 
disseminadas, com maior carga fúngica e casos refratários ao tratamento. O objetivo 
do estudo foi associar os achados histopatológicos com a expressão da interleucina 
12 A e o fator de transcrição FOXP3 em amostras de pele de animais refratários ao 
tratamento para melhor compreensão da imunopatologia da esporotricose felina. 
Onze amostras de biópsia de pele de gatos portadores de lesões cutâneas refratárias 
ao tratamento com Itraconazol foram obtidas de animais com diagnóstico positivo para 
esporotricose em cultura fúngica e coloração especial pela prata de Grocott (GMS). 
Análise histopatológica foi usada para classificar e determinar a intensidade da 
resposta inflamatória, e a coloração GMS foi realizada para identificar e quantificar as 
leveduras. O método imuno-histoquímico foi realizado para detectar anticorpos 
primários IL-12A e Anti-FOXP3. Na análise imuno-histoquímica, o marcador IL-12A foi 
avaliado pelos escores (0,2,4,6) e o Foxp3 foi contado de acordo com o número de 
linfócitos imunomarcados em dez campos aleatórios.  Baixo escore (0,2) para IL-12 
predominou em granulomas mal formados em derme profunda e alta expressão do 
Foxp3 em linfócitos desses granulomas de lesões de pele de gatos com esporotricose 
refratária ao tratamento.  
 
TERMOS DE INDEXAÇÃO: IHC, Esporotricose, histopatologia, IL-12, FOXP3, gato. 
 
INTRODUÇÃO 

A esporotricose é uma doença crônica provocada pelo fungo dimórfico do gênero 

Sporothrix (DE BEER, 2016). O S. brasiliensis é a espécie do fungo mais virulenta e 

com alta prevalência nos isolados de gatos na epidemia do Rio de Janeiro (GREMIÃO, 

2020). Manifestações clínicas atípicas e mais graves estão relacionadas com a 

esporotricose no gato, que possui alta suscetibilidade a esse agente patogênico 

(GREMIÃO, 2017; RODRIGUES, 2016). A esporotricose felina refratária ao 

tratamento com azólicos tem sido relatada com alta frequência, principalmente em 

animais com sinais respiratórios ou lesões localizadas na região nasal (PEREIRA, 

2010).  

O S. Schenckii é capaz de promover uma reação no hospedeiro com uma resposta 

imune Th1/Th17 mista, capaz de conferir resistência através da secreção de citocinas 

como IFN-γ, TNF-α e IL-17 A. A IL-17A é uma citocina pró-inflamatória produzida pelas 

células Th17 e são cruciais para o controle de células natural killer (NK), recrutamento 

de neutrófilos, granulopoiese e defesa antifúngica (CARNERO, 2018; KOLLS & 

KHADER, 2010). Contudo essa citocina está implicada em várias condições 

inflamatórias, como doenças autoimunes, desordens metabólicas, câncer, e sua 

produção em excesso leva ao dano tecidual (OUYANG, 2008).  
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A Citocina IL-12 pode atuar como um fator de crescimento para células T e NK, 

aumentar a atividade lítica de células NK e estimular a produção de IFN- γ, IL-2 e TNF- 

α (MARTINEZ-ÁLVARES, 2017). Esta citocina é a principal citocina indutora da 

resposta Th1 e está relacionada com a defesa contra patógenos intracelulares como 

os fungos (MACHADO, 2004).  

As células regulatórias (Treg) são caracterizadas pela expressão das moléculas 

superficiais CD4 e CD25 e o fator de transcrição FoxP3 (forkhead box P3). Estudos 

demonstraram que o gene Foxp3 tem uma expressão nuclear em células Treg e, 

portanto, um marcador confiável desta linha celular. Células Tregs são essenciais para 

prevenir a autoimunidade e regulam respostas imunes exacerbadas, através da 

produção de citocinas como IL-10 e TGF- α, suprimindo assim a ativação de células 

TCD4+ e TCD8+ (FONTENOT, 2003). Os linfócitos T reguladores são capazes de 

suprimir a produção de IFN- γ, assim é sugerido que essas células podem contribuir 

para a patogênese de doenças infecciosas (LIMA FRANCO, 2012).  

A imuno-histoquímica possibilita o estudo de células do processo inflamatório. 

Esse método pode ser realizado através de marcação por anticorpos monoclonais ou 

policlonais em cortes teciduais, que evidenciam a presença de tipos celulares, 

moleculares de superfície e/ou secretórios (PALMEIRO, 2008). 

As lesões histopatológicas de esporotricose variam conforme o estágio da 

doença. Em estágios iniciais, primeiro ocorre a formação de abscessos com a 

participação de macrófagos e linfócitos, associada a uma elevada carga fúngica. 

Quando os macrófagos começam a ativar e a se diferenciar, há formação de grandes 

granulomas e a carga fúngica diminuiu, acompanhada pela redução de abscessos e 

aumento das células plasmáticas (HIRUMA, 1988). 

Apesar de estudos acerca de mecanismos imunológicos frente aos agentes 

fúngicos, ainda são limitadas as informações sobre a interação do Sporothrix com o 

sistema imune. O objetivo do estudo foi associar os achados histopatológicos com a 

expressão da interleucina 12 A e o fator de transcrição FOXP3 em amostras de pele 

de animais refratários ao tratamento para melhor compreensão da imunopatologia da 

esporotricose felina. 
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MATERIAIS E MÉTODOS  

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa no Uso de Animais 

(CEUA/UFF), sob protocolo número 810. Onze gatos com lesões cutâneas refratárias 

ao tratamento com Itraconazol foram incluídos no estudo, após diagnóstico positivo 

em cultura fúngica ou por análise histopatologia utilizando GMS. Foram considerados 

gatos refratários aqueles que receberam Itraconazol na dose de 100mg a cada 24 

horas por mais de um ano que não obtiveram melhora clínica completa ou 

apresentaram recidiva da lesão, no mesmo local, após a cura clínica. Os animais 

foram provenientes das cidades do Rio de Janeiro e Niterói.  

 

Exames diagnósticos 

 

Amostras para cultura fúngica foram obtidas por meio de Swab estéril em lesões 

ulceradas ou pela técnica de PAAF em lesões nódulares. O isolamento e identificação 

do Sporothrix spp foi realizado em meio ágar Sabouraud dextrose e ágar Micosel a 

25ºC e para a prova de dimorfismo foram semeadas em meio BHI (Brain Heart 

Infusion) a 37ºC.  

 

Análise histopatológica 

 

As amostras foram obtidas por biópsia de pele usando punch (8 mm), mediante 

anestesia prévia com meperidina (3 mg/kg IM), e propofol (4 mg/kg EV). Após a coleta, 

o meloxicam (0,1 mg/kg SC) foi administrado em dose única. Os fragmentos foram 

fixados em formalina tamponada a 10% e a análise foi realizada em seções (5µ) por 

meio de microscopia óptica (400x e 1000x). A coloração (HE) foi usada para classificar 

e determinar a intensidade da resposta inflamatória e a (GMS) para identificar e 

quantificar as leveduras. As lesões foram classificadas de acordo com o tipo de 

inflamação (granulomatosa ou não específica); organização dos granulomas (bem 

formado ou mal formado) e quantidade de infiltração de neutrófilos, linfócitos e 

plasmócitos realizada em um campo de 400x representativo da lesão. Foram 

consideradas as seguintes categorias conforme (CAVALCANTI, 2010): ausente; leve 

a moderada (quando entre uma e 30 células); acentuada (quando acima de 30 

células). As leveduras foram classificadas como leve + (até 5 leveduras por campo), 
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moderado ++ (de 5 a 50 leveduras por campo) e acentuado (acima de 50 leveduras 

por campo) em 1000x (BAZZI, 2016). 

 

Análise imuno-histoquímica 

 

 Amostras de pele de gatos com esporotricose foram desparafinizadas, 

hidratadas e o bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com Solução de 

peróxido de hidrogênio a 3%. As seções foram então incubadas em uma solução com 

Target Retrieval, ph 6 (DAKO Corporation, Carpinteria, CA, EUA) a 98 ° C em banho-

maria durante 30 minutos para recuperação de antígeno. O bloqueio de ligações 

inespecíficas foi realizado com leite durante 30 minutos. 

 As amostras foram incubadas durante a noite com os anticorpos primários 

(Tabela 5). As seções foram tratadas com LSAB System-HRP (DAKO Corporation, 

Carpinteria, CA, EUA) para IL-12 e Anti-FOXP3 (Tabela 5), conforme recomendado 

pelo fabricante. Cromógeno diaminobenzidina (sistema cromogênico, DAKO 

Corporation, Carpinteria, CA, EUA) foi usado para evidenciar a imunocoloração e 

todas as amostras foram contrastadas com hematoxilina de Harris.  

 
Tabela 5- Painel de anticorpos primários usados na imuno-histoquímica de lesões de pele de gatos 
com esporotricose refratária ao tratamento, com suas respectivas diluições e marca. 

Alvo 
Molecular 

Anticorpo Pré-tratamento Tipo de Anticorpo Diluição Marca 

IL-12 IL-12A Target retrieval ph 6 Rabbit Polyclonal 1/300 Affbiotech 

Foxp3 Anti-FOXP3 Target retrieval ph 6 Rabbit Polyclonal 1/300 Affbiotech 

 

A avaliação da interleucina 12 foi realizada usando pontuações (0, 2, 4, 6), de 

acordo com a intensidade da imunomarcação na derme, adaptado de de HOLANDA, 

2019. Todos os campos do fragmento foram contados em uma objetiva de 40 x, e a 

pontuação mais frequente foi adotada como resultado da avaliação.  

Enquanto para o Foxp3 foi realizada a contagem linfócitos imunocorados em 

marrom, em dez campos representativos da lesão granulomatosa, com objetiva x 40. 

O número médio de linfócitos por campo foi obtido para comparação com os outros 

parâmetros. 
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Análise estatística 
  
 Os dados do estudo foram submetidos à análise estatística descritiva, que foi 

processada pelo software Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 

20.0®.  

 
RESULTADOS 
 
 Os gatos avaliados no estudo demonstraram boa condição clínica em oito (72,7%) 

animais e três (27,3%) animais exibiam a forma cutânea disseminada, associada a 

apatia, desidratação e linfadenomegalia. Os locais de maior ocorrência de lesões 

foram a região nasal (n=9; 81,8%), membros (n=6; 54,5%), pavilhão auricular (n=4; 

36,4%) e periocular (n=2; 18,2%). Úlceras e nódulos foram as lesões cutâneas 

predominantes, essas localizadas na região nasal (n= 9; 81,8%). Apenas um animal 

apresentou exame sorológico para o vírus da imunodeficiência felina (FIV) positivo e 

não demonstrou alterações clínicas e laboratoriais em relação aos outros gatos do 

estudo. 

 As análises histopatológicas das onze lesões revelaram acentuada inflamação 

granulomatosa supurativa localizada na derme. O padrão de distribuição do infiltrado 

inflamatório foi difuso em seis casos (54,5%) e nodular em cinco casos (45,5%). O 

granuloma supurativo mal formado (GMF) foi o tipo predominante (n=7; 63,6%) e 

quatro casos (36,4%) foram de granulomas bem formados (GBF). Os GMF com 

acentuada carga fúngica (n=3; 42,9%) ocorreram nos gatos com a forma disseminada 

da doença e estado geral ruim e os GMF que apresentaram leve a moderada carga 

fúngica (n=4; 57,1%) predominaram em animais com bom estado geral e lesões 

localizadas (L1 e L2).  

 Nesse grupo de três animais que apresentaram GMF associado à acentuada 

carga fúngica e estado geral ruim foi observada acentuada intensidade de neutrófilos 

(100%) e macrófagos (100%), e leve a moderada intensidade de linfócitos (100%) e 

plasmócitos (66,7%) (Figura 9a). GBF (n=4; 30,7%) apresentaram leve a moderada 

intensidade de carga fúngica (100%). A maioria (n=3; 75%) dos animais com esse tipo 

de granuloma apresentavam apenas uma lesão nasal e bom estado geral. GBF 

predominavam acentuada intensidade de células epitelióides (75%) formando 

agregados bem definidos e rodeados por linfócitos (75%) e plasmócitos (50%) (Figura 

6b).  
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Figura 6– Fotomicografia de lesão cutânea nasal de esporotricose felina refratária. A) Granuloma 
mal formado com presença de leveduras no interior de macrófagos, neutrófilos e no meio 
extracelular. B) Granuloma bem formado com infiltrado linfoplasmocitário na derme profunda. HE 
(objetiva 40x). 

 
 O neutrófilo foi o polimorfonuclear mais observado nos dois tipos de 

granulomas com acentuada intensidade em 85,7% (GMF) e 100% (GBF) (Tabela 6). 

 
 
Tabela 6 – Porcentagem dos tipos celulares do exame histopatológico de lesões de pele de gatos com 
esporotricose refratária. 
Intensidade tipos 
celulares 

Macrófagos Celulas 
Epitelioides 

Neutrófilos Linfócitos Plasmócitos Leveduras 

GMF GBF GMF GBF GMF GBF GMF GBF GMF GBF GMF GBF 

Ausente   14,3%          

Leve/moderado 14,3% 75% 42,9% 25% 14,3%  85,7% 75% 57,1% 50% 57,1% 100% 

Acentuado 85,7% 25% 42,9% 75% 85,7% 100% 14,3% 25% 42,9% 50% 42,9%  

Legenda – GMF: Granuloma mal formado; GBF: Granuloma bem formado. 

 Na derme superficial independentemente do tipo de granuloma, a maioria das 

lesões de pele (n=9; 81,8%) apresentou escores 0 ou 2 para imunocoloração da IL-12 

(Figura 7A). Na derme profunda, (n=6; 54,5%) apresentaram escore 2 (Figura 7B). 

Apenas na derme superficial foi observado escore 0 representando (n= 5; 45,4%) dos 

casos. Enquanto na derme profunda foram obtidas escores 2, 4 ou 6 (Figura 7D). Em 

relação aos GMF, a maioria (n=5; 71,4%) das lesões obtiveram marcação nos escores 

(0,2) na derme superficial e um escore baixo (2) também foi observado com maior 

ocorrência (n=4; 57,1%) nas lesões da derme profunda. Animais que apresentaram 

GMF e alta carga fúngica revelaram imunomarcação (0, 2 e 4) na derme superficial. 

Desses animais, a maioria (66,7%) que demonstrou baixo escore (0 ou 2) tinha uma 

B A 



67 
 

apresentação clínica disseminada e pior prognóstico da doença. GBF obtiveram 

pontuações mais homogêneas 0 (50,0%), 2 (50,0%) na derme superficial e 

pontuações 2 (50,0%) e 4 (50,0%) na derme profunda (Tabela 7). 

 
Tabela 7 – Porcentagem de marcação imuno-histoquímica de IL-12 em pele de gato, de acordo 
com sistema de escore usado para avaliar apresentações de organização do granuloma. 

Escore Camadas da Pele 

Derme Superficial Derme Profunda 

Interleucina IL-12 GMF GBF GMF GBF 

0 42,8% (3/7) 50% (2/4)  

2 28,6% (2/7) 50% (2/4) 57,1% (4/7) 50% (2/4) 

4 28,6% (2/7)  28,6% (2/7) 50% (2/4) 

6  14,3% (1/7)  

Legenda – GMF: Granuloma mal formado; GBF: Granuloma bem formado. 

 A contagem do número de linfócitos por campo imunomarcados para FOXP3 
nos GMF mostrou maiores médias (5,2 a 9,1) na derme profunda (4/6; 66,7%) (Tabela 
8). Os GBF apresentaram distribuição homogênea na contagem do número de 
linfócitos por campo, em (2/4; 50,0%). 
 

 
Tabela 8 – Número médio da contagem de linfócitos por 
campo imunomarcados pelo FOXP3 na imuno-histoquímica 
em pele de gato com esporotricose refratária. 

 GMF GBF 

Animal Camada da Pele 

 Derme 
Superficial 

Derme 
Profunda 

Derme 
Superficial 

Derme 
Profunda 

1 0,4 9,1   

2 2 6,8   

3 1,2 2,4   

4 1 5,2   

5 1,4 8,6   

6   4 7,8 

7   4,6 5,8 

8 0,8 1,6   

9   1,6 2,6 

10   1,4 1,4 

11 1,2 1,2   
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Figura 7- Fotomicrografia de tecido cutâneo de gato com esporotricose refratária. A) 
Imuno-histoquímica para IL-12 demonstrando baixo escore (2) em derme superficial. 
Imunomarcação escore (2) para IL-12 em derme profunda em granuloma mal formado e 
alta carga fúngica. C) Imuno-histoquímica para Foxp3 expressão em linfócitos Treg em 
granuloma mal formado. D) Granuloma mal formado com alto escore para IL-12 em derme 
profunda. 
 
 
 

DISCUSSÃO 
 
 A susceptibilidade dos gatos frente ao Sporothrix já é bem reconhecida na 

Epidemia atual no Rio de Janeiro (GREMIÃO, 2020), contudo existe pouca informação 

dos mecanismos imunológicos in situ envolvidos na falha do combate ao fungo e 

progressão da doença. No presente estudo, a imunoexpressão da Interleucina 12 e 

FOXP3 em lesões cutâneas de gatos com esporotricose refratários ao tratamento com 

itraconazol foram avaliadas a fim de ampliar a compreensão dos mecanismos 

imunológicos na gravidade da doença. 

 Nas lesões cutâneas dos gatos com esporotricose refratária ao tratamento o 

GMF foi o tipo predominante. Os GMF com leve a moderada carga fúngica foram 

observados em animais com bom estado geral e lesões localizadas (L1 e L2), e os 

GMF com acentuada carga fúngica foram relatados nos gatos com a forma 

disseminada da doença e estado geral ruim. Corroborando com estudo prévio (SILVA, 

2022), gatos refratários ao tratamento, mau estado geral e com lesões disseminadas 

A B 

C D 
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demonstram alta carga fúngica no granuloma malformado, indicando uma resposta 

imune pró-inflamatória exuberante e ineficiente. Esses dados sugerem que a carga 

fúngica influencia na gravidade da apresentação clínica da doença.  

 No grupo de animais com GMF, acentuada carga fúngica e estado geral ruim 

foi observada acentuada intensidade de neutrófilos e macrófagos, e leve a moderada 

intensidade de linfócitos e plasmócitos. Estudos apontam que o infiltrado inflamatório 

nos locais de infecção por S. schenckii e S. brasiliensis exibe uma alta presença de 

monócitos e neutrófilos, sugerindo uma atividade Th1 e Th17 cooperativa para a 

depuração fúngica (VAN DE VEERDONK E NETEA, 2010; BATISTA-DUHARTE, 

2018). 

 Nos GBF predominaram células epitelióides em agregados bem definidos, 

intensa reação linfoplasmocitária associado a leve/moderada carga fúngica. Miranda, 

2013 e Cavalcanti, 2010, relataram que tais características da organização do 

granuloma representam um melhor controle da infecção pela resposta imune bem 

formada e consequente melhor controle da lesão. 

 O neutrófilo foi o polimorfonuclear mais observado nos dois tipos de 

granulomas com acentuada intensidade. A IL-17 é uma citocina envolvida no 

recrutamento de neutrófilos (ALBA-FIERRO, 2016) e esses polimorfonucleares 

possuem receptores que reconhecem as β-glucanas da parede celular de vários tipos 

de fungos e estão muito presentes nos granulomas das lesões de esporotricose nos 

estágios iniciais da infecção (CURTIS & WAY 2009). Essas células contribuem 

principalmente para a resposta imune inata através da fagocitose direta desse 

patógeno (ROMANI, 2011). Contudo, uma falha em conter a inflamação após o 

recrutamento de neutrófilos dependente de IL-17, já foi sugerido como um mecanismo 

que liga a inflamação à infecção crônica, favorecendo a persistência do fungo 

(BATISTA-DUHARTE, 2018). 

Na derme superficial, a maioria das lesões de pele (81,8%) apresentou 

pontuação 0 ou 2 para imunomarcação para IL-12. Na derme profunda, 54,5% 

apresentaram pontuação 2. As lesões de pele na derme profunda obtiveram 

pontuações 2, 4 ou 6, e apenas na derme superficial foi observado pontuação 0 em 

45,4%.  Esses resultados demonstram que a imunomarcação de IL-12 está mais 

presente na derme profunda, concordando com a localização mais frequente do 

infiltrado inflamatório observada neste estudo, principalmente nessas lesões 

refratárias ao tratamento antifúngico.  
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As lesões que apresentaram GMF (71,4%) predominaram baixo escore (0,2) 

para imunomarcação da IL-12. Resultados semelhantes foram observados nesse 

grupo de animais com GMF associado com alta carga fúngica. Com base nos testes 

estatísticos não foi possível verificar uma associação significativa entre a expressão 

da IL-12, o tipo de granuloma e a carga fúngica. Esse resultado pode ter sido 

influenciado pelo pequeno número de amostras. Contudo, a maior ocorrência dos 

baixos escores de IL-12 em GMF pode sugerir uma redução da resposta Th1.  

 A análise imuno-histoquímica revelou maior número de casos de GMF com 

maiores médias na contagem de linfócitos imunomarcados para FOXP3 na derme 

profunda. Esses resultados representados pela alta contagem de linfócitos 

imunomarcados para FOXP3 podem apontar para um aumento do perfil Treg. Estudos 

apontam que o S. brasiliensis numa infecção tardia pode promover uma inflamação 

excessiva de múltiplos órgãos, possivelmente pela grande virulência e alta carga 

fúngica, levando ao aumento dos níveis de Tregs para uma resposta 

imunossupressora e neutralização da excessiva inflamação. Nesse mesmo estudo, 

BATISTA-DUHARTE, 2018 observou que altos níveis de Treg foram acompanhados 

de redução da resposta Th1 e elevação repentina do subconjunto Th17. O autor 

sugere que o aumento das células Tregs promove um efeito inibitório nas células Th1 

e uma forte estimulação de células Th17 como um mecanismo compensatório 

antifúngico. A resposta Th17 é crucial para o controle de células natural killer (NK) e 

defesa antifúngica, todavia danos teciduais já foram relacionados ao excesso da IL-

17 A (OUYANG ET, 2008). 

 

CONCLUSION. O papel das Tregs na infecção fúngica ainda é controverso. Aqui, 

relatamos resultados da análise imuno-histoquímica dos marcadores IL-12 e Foxp3 

nos granulomas supurativos de lesões cutâneas refratárias ao tratamento da 

esporotricose felina. O compilado de dados sugerem que lesões que apresentaram 

granulomas mal formados na derme profunda predominaram baixo escore para 

imunomarcação da IL-12 e maiores médias na contagem de linfócitos imunomarcados 

para FOXP3. Essa pesquisa amplia o conhecimento sobre a expressão de 

imunomarcadores na lesão da esporotricose felina, porém mais estudos são 

necessários para o entendimento dos diversos fatores envolvidos nos perfis da 

resposta imunológica dessa patologia. 
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5.3 CAPÍTULO 3. Relato de Caso publicado no decorrer do período da tese: 

Esporotricose felina: um relato de caso de disseminação cutânea e sistêmica em 

gato negativo para FIV e FeLV.

 

 

Resumo 

A esporotricose é uma zoonose causada por fungos do gênero Sporothrix. Os gatos 
doentes têm importante potencial zoonótico e frequentemente revelam uma 
apresentação disseminada da doença. O objetivo deste relato de caso é descrever as 
características clínicas e anatomopatológicas de um caso de esporotricose felina 
refratária ao tratamento com apresentação clínica cutânea disseminada e sistêmica. 
Um felino macho de 3 anos de idade foi tratado para esporotricose com itraconazol e 
obteve resolução completa das lesões cutâneas. Porém, um ano após alta clínica, o 
animal apresentou aumento e ulceração da região nasal. Após cultura fúngica positiva 
para Sporothrix spp foi instituído tratamento com itraconazol 100mg associado ao 
iodeto de potássio 20mg por via oral diariamente e transcorrido 3 meses de 
tratamento, foi observada piora progressiva dos sinais clínicos com disseminação de 
lesões para outras regiões do corpo. O animal foi submetido à eutanásia e 
encaminhado para necrópsia no Serviço de Anatomia Patológica da Faculdade de 
Veterinária da Universidade Federal Fluminense. Amostras da língua, pulmão, fígado, 
baço, rim, cérebro, linfonodo e pele foram coletadas para evidência de disseminação 
do agente fúngico e avaliação de alterações microscópicas. A coloração de 
metenamina de prata de Grocott foi utilizada para facilitar a visualização de leveduras 
sugestivas de Sporothrix spp nos cortes histológicos. Leveduras foram visualizadas 
em amostras de pele, língua, linfonodo, rim, fígado, baço e cérebro. No presente relato 
a disseminação do Sporothrix spp para diversos órgãos sinaliza a necessidade de 
uma minuciosa investigação dos casos graves de esporotricose felina para o 
tratamento adequado. 
 
Palavras-chave: esporotricose sistêmica, gato, necropsia, zoonose. 
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Abstract 

Sporotrichosis is a zoonosis caused by fungi of the genus Sporothrix. Sick cats have 
an significant zoonotic potential and often show a widespread presentation of the 
disease. The purpose of this case report is to describe the clinical and 
anatomopathological characteristics of a case of feline sporotrichosis refractory to 
treatment with disseminated and systemic cutaneous clinical presentation. A 3-year-
old male feline was treated for sporotrichosis with itraconazole and achieved complete 
resolution of the skin lesions. However, one year after clinical discharge, the animal 
presented an increase and ulceration of the nasal region. After a positive fungal culture 
for Sporothrix spp, treatment with itraconazole 100mg associated with potassium 
iodide 20mg was instituted orally daily and after 3 months of treatment, a progressive 
worsening of the symptoms was observed with the spread of lesions to other regions 
of the body. The animal was euthanized and sent for necropsy at the Pathological 
Anatomy Service of the Veterinary Faculty of Universidade Federal Fluminense. 
Samples of the tongue, lung, liver, spleen, kidney, brain, lymph node, and skin were 
collected for evidence of spread of the fungal agent and evaluation of microscopic 
changes. Grocott silver methenamine staining was used to facilitate the visualization 
of yeasts suggestive of Sporothrix spp in histological sections. Yeasts were visualized 
in samples of skin, tongue, lymph node, kidney, liver, spleen, and brain. In the present 
report, the spread of Sporothrix spp to different organs signals the need for a thorough 
investigation of severe cases of feline sporotrichosis for the proper treatment. 
 
Keywords: systemic sporotrichosis, cat, necropsy, zoonosis. 

 

Introdução 

A esporotricose é uma infecção fúngica causada por espécies termodimórficas 

do gênero Sporothrix (BAZZI et al., 2016). Várias espécies de Sporothrix foram 

isolados de lesões felinas ou humanas e, nas últimas duas décadas, o ramo clonal 

altamente virulento S. brasiliensis tem sido associado a infecções em animais e 

humanos através de arranhões ou mordidas de gatos infectados (ALMEIDA-PAES et 

al., 2014; RODRIGUES; HOOG; CAMARGO, 2016). Atualmente a esporotricose é 

considerada hiperendêmica no Rio de Janeiro (GREMIÃO et al., 2020; RODRIGUES; 

HOOG; CAMARGO, 2016). 

Os felinos com esporotricose, frequentemente, apresentam múltiplas lesões 

cutâneas com envolvimento das membranas mucosas do trato respiratório. Nódulos 

e úlceras são as lesões mais comuns e podem ser encontrados em três ou mais 

regiões anatômicas não-contíguas, geralmente na cabeça, especialmente na região 

nasal (GREMIÃO et al., 2015). A forma extracutânea pode comprometer diversas 

áreas do organismo com envolvimento dos pulmões, articulações, seios nasais ou 

sistema nervoso central (BARROS et al., 2011; BENTLEY; TAYLOR; THOMOVSKY, 
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2018). Sinais extracutâneos respiratórios (espirros, dispneia e secreção nasal), assim 

como linfangite e linfadenomegalia podem estar presentes (GREMIÃO et al., 2015). 

O diagnóstico definitivo da esporotricose requer o isolamento do fungo em meio 

de cultura e posterior identificação, que pode demorar cerca de 20 dias (BARROS, 

2011; SCHUBACH et al., 2002). Nos gatos, os exames citopatológico e 

histopatológico são úteis pela rapidez no diagnóstico. Essas ferramentas diagnósticas 

são importantes em casos em que o cultivo do Sporothrix spp foi prejudicado, como 

observado nos animais com lesões crônicas e/ou em tratamento de longo prazo com 

antifúngicos e baixa carga fúngica (BAZZI, et al 2016; PEREIRA et al., 2011; SILVA 

et al., 2018). 

O tratamento da esporotricose felina pode ser de longo prazo dependendo da 

gravidade e dos locais das lesões (GREMIÃO et al., 2017). O Cetoconazol na 

dosagem 5 a 10mg/kg SID ou BID (SCHUBACH, et al., 2004) pode ser usado. Embora 

o itraconazol seja o fármaco de eleição com boa atividade in vitro contra cepas de S. 

brasiliensis (BRILHANTE et al., 2015). GREMIÃO et al., 2020b recomenda o uso de 

itraconazol em cápsulas nas doses 100mg a cada 24horas (gatos ≥ 3kg); 50mg a cada 

24horas (gatos ≥1kg e <3 kg) e 25mg/kg a cada 24horas (gatos <1kg). Itraconazol 

associado à cápsula de iodeto de potássio na dosagem (2,5-5mg/kg a cada 24 hora) 

é recomendado para casos refratários a monoterapia com itraconazol. Anfotericina B 

administrada por via subcutânea ou intralesional associada ao itraconazol oral é uma 

alternativa para casos refratários aos antifúngicos azólicos (GREMIÃO, 2011). 

 

Relato de caso 

Um felino, macho, sem raça definida, 3 anos de idade e 5 quilos, resgatado da 

rua no município de Niterói um ano antes, atualmente domiciliado, foi atendido em 

consulta clínica apresentando lesão nasal ulcerada. O animal, quando resgatado, teve 

diagnóstico citopatológico de infecção por Sporothrix spp., e foi tratado com 

itraconazol 100mg/gato ao dia por via oral, durante 2 meses. À época, houve cura 

clínica da lesão na região nasal com epitelização total e ausência de exsudato, 

crostas, eritema ou descamação. Porém, após um ano da alta clínica, o animal 

apresentou rápido crescimento da lesão cicatricial  da região nasal progredindo para 

formação de lesão tumoral ulcerada e disseminação das lesões para as regiões 

auriculares e perioculares. No momento do atendimento, o animal apresentava 

normofagia, normodpsia, espirros e dispneia, e no exame clínico apresentava 
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mucosas normocoradas, linfoadenomegalia mandibular bilateral, temperatura retal 

38,3ºC, lesão nodular ulcerada em região nasal e nódulos nas regiões perioculares e 

pavilhões auriculares (Figura 8). 

Figura 8- Lesão tumoral ulcerada em região nasal, lesões 
nodulares em regiões perioculares e auriculares em felino 
com esporotricose disseminada. 

 

O exame citopalógico coletado por imprint em lâmina de microscopia e a 

amostra corada pelo método panóptico rápido evidenciou estruturas fúngicas 

compatíveis com Sporothrix spp. A partir de coleta de exsudato da lesão ulcerada do 

plano nasal por meio de um swab estéril, foram realizados cultura fúngica e isolamento 

de Sporothrix spp. O isolamento do Sporothrix spp foi realizado em meio ágar 

Sabouraud dextrose e ágar Micosel a 25ºC e em seguida o agente foi semeado em 

meio BHI a 37ºC para a prova de dimorfismo térmico. Foi procedida a colheita de 

sangue total para realização de hemograma completo, bioquímica sérica (Alanina 

aminotransferase, Fosfatase Alcalina, Uréia e Creatinina) e teste rápido para detecção 

de anticorpos do FIV e antígenos do FeLV (ELISA, SNAP® Combo Plus, IDEXX). As 

alterações hematológicas foram discretas: anisocitose e policromasia, moderada 

presença de rouleaux eritrocitário, trombocitopenia e hiperproteinemia. A bioquímica 

renal e a hepática apresentavam-se dentro dos valores de normalidade e o teste 

rápido para detecção de anticorpos contra FIV e FELV mostrou resultado negativo. 

O tratamento oral foi instituído com itraconazol 100mg/gato, iodeto de potássio 

na dosagem 4mg/kg e S-adenosil-metionina (SAMe) na dosagem 20mg/kg, por via 

oral, SID. Devido à ausência de remissão dos sinais clínicos, e até mesmo piora após 

30 dias de tratamento, foi feita tentativa de aumento da dose do iodeto de potássio 

para 5mg/kg SID, porém o animal apresentou vômitos e anorexia. Após um total de 3 
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meses    de tratamento, e sem melhora clínica das lesões, o felino apresentou 

prostração intensa, anorexia, vômitos, perda de peso, desidratação, febre, 

linfoadenomegalia, claudicação e disseminação das lesões para várias regiões do 

corpo incluindo membros. 

O animal foi submetido à eutanásia e encaminhado para necropsia no Serviço 

de Anatomia Patológica Doutor Jefferson Andrade dos Santos da Faculdade de 

Veterinária da Universidade Federal Fluminense. A área ulcerada e exsudativa na 

região nasal media aproximadamente 6,0 cm de diâmetro e as lesões cutâneas dos 

membros variavam de 1,5 a 2,5 cm de diâmetro. Estas lesões apresentavam região 

central ulcerada, expondo a camada muscular e nervos, e bordos elevados, pálidos e 

edemaciados. Observou-se ainda que na porção apical da língua havia um nódulo 

milimétrico, arredondado, circunscrito, com coloração creme e superfície integra e 

linfonodos mandibulares bilaterais estavam aumentados. Os órgãos das cavidades 

torácica e abdominal foram examinados macroscopicamente e não apresentavam 

alterações. Amostras de língua, pulmão, fígado, baço, rim, cérebro, linfonodo e pele 

foram coletadas para comprovação de disseminação do agente fúngico e avaliação 

das alterações microscópicas. Os materiais foram fixados em formalina a 10%, 

processadas de acordo com as técnicas histológicas de rotina e coradas pela 

hematoxilina- eosina (HE) e Grocott (GMS) 

A avaliação histopatológica da pele coradas pelo HE revelou reação 

piogranulomatosa com intensa quantidade de estruturas leveduriformes, 

variando de oval á alongada, e que mediam de 2 a 8µm. No interior de  macrófagos 

e neutrófilos, as leveduras estavam, em sua maioria, acompanhadas por infiltrado 

inflamatório moderado de neutrófilos, macrófagos e linfócitos e a lesão se 

estendia da epiderme à camada muscular (Figura 9). 
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Figura 9- Biópsia de lesão de esporotricose felina. Região 
nasal, derme - macrófagos preenchidos por leveduras. HE 
(objetiva 20x) 

 

Na língua, observou-se acentuada quantidade de estruturas leveduriformes 

com discreto infiltrado inflamatório misto focal. Nos cortes histológicos dos linfonodos 

havia intensa infiltração pelos macrófagos contendo numerosas estruturas 

leveduriformes. Moderada degeneração das células tubulares, aumento do espaço de 

Bowman, leve perda glomerular, presença de pigmento acastanhado e áreas de 

fibrose com infiltrado inflamatório com leveduras foram observados em tecido renal.  

O fígado apresentava degenerações micro ou macromaculares moderada dissociação 

multifocal dos hepatócitos e leveduras e infiltrado inflamatório periportal leve. No baço, 

foram observadas leveduras, grande quantidade de pigmento de hemossiderina e 

moderada congestão. Raras estruturas em forma de leveduras foram observadas no 

cérebro. Não foram observadas alterações em pulmão. 

A técnica de impregnação pela prata de Grocott (GMS) foi utilizada para facilitar 

a visualização e caracterização de estruturas leveduriformes sugestivas de Sporothrix 

nos cortes histológicos (Figura 10). 
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Figura 10-Esporotricose extracutânea em felino. Linfonodo (A), Rim (B), Fígado (C) 
e Cérebro (D) - presença de estruturas arredondadas e esporuladas compatíveis 
com leveduras (setas) coradas em cinza (GROCOTT). 

 

A observação através da objetiva de imersão (aumento de 1000x) de leveduras 

arredondadas, em forma de charuto, ou em forma de clava, marrom-acinzentadas, 

com ou sem brotamento foram evidenciadas em pele, língua, linfonodo, rim, fígado, 

baço e cérebro. 

 

Discussão 

Este trabalho relata o caso de um felino que, após tratamento e cura clínica de 

lesão nasal, apresentou recidiva da esporotricose e evolução para uma disseminação 

cutânea e sistêmica. 

O retorno da lesão no mesmo local da cicatriz nasal indica recidiva da doença 

que, posteriormente, evoluiu para uma disseminação cutânea e sistêmica. A doença 

sistêmica revelou envolvimento de múltiplos órgãos como pele, língua, linfonodos, 

baço, fígado, rim e cérebro, mesmo sob tratamento antifúngico. Estudos relatam que 

em alguns gatos, apesar do tratamento regular e prolongado, pode haver a ativação 

de lesões cutâneas, em locais de mesma localização entre três e 18 meses após o 

final do tratamento com cura clínica. Formas viáveis de Sporothrix spp podem ficar 

sequestradas nos tecidos por seis meses sem ocasionar sinais clínicos e lesões 
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aparentemente cicatrizadas podem ser reativadas (SCHUBACH et al., 2004). A 

ocorrência de esporotricose felina refratária é alta, principalmente, na região nasal 

(PEREIRA, 2011). 

No caso mencionado foram observados placas, nódulos e ulcerações em 

regiões da orelha, membros, dorso e cauda, mesmo após longo tratamento com 

associação de Itraconazol 100mg e Iodeto de potássio 20mg SID. Estudo sobre o 

tratamento da esporotricose felina refratária ao itraconazol relatou 13,1% de falência 

medicamentosa em gatos tratados com iodeto de potássio em cápsulas via oral (5 

mg/kg a cada 24 horas) associado ao itraconazol via oral (100mg/gato a cada 24 

horas) (ROCHA et al., 2018). A ocorrência de reações adversas ao medicamento 

(anorexia, diarréia e vômito) foi alta em estudo com 26 gatos tratados com iodeto de 

potássio na dosagem (10mg/kg duas vezes ao dia) (CARVALHO et al., 2018). Autores 

relataram a dificuldade no tratamento das lesões nasais em felinos com esporotricose 

e que apesar da implementação de monoterapia com itraconazol ou a combinação 

deste com anfotericina B intralesional foram observadas evolução das lesões e a 

presença de elementos fúngicos no exame histopatológico (GREMIÃO et al., 2011). 

Anemia, leucocitose com neutrofilia, hipoalbuminemia e hiperglobulinemia são 

os achados hematológicos mais frequentes na esporotricose felina (SCHUBACH et 

al., 2004). No presente caso, o felino não apresentava alteração na contagem de 

leucócitos, e sim discreta anisocitose e policromasia, moderada presença de rouleaux 

eritrocitário, trombocitopenia e hiperproteinemia. Sorologia (método ELISA) FIV/FELV 

foi realizada com resultado negativo. Em gatos a correlação entre a severidade da 

esporotricose e co-infecção com o vírus da imunodeficiência felina (FIV) ou vírus da 

leucemia felina (FeLV) ainda não é estabelecida e, frequentemente, felinos com casos 

severos são aparentemente imunocompetentes (GREMIÃO et al., 2020; MIRANDA et 

al., 2013). Acredita-se que a imunidade mediada por células desempenhe um papel 

importante no controle da esporotricose felina, já que o aumento das porcentagens de 

células CD4 está correlacionado com lesões únicas, inflamação bem organizadas e 

menor carga fúngica (MIRANDA et al., 2016). 

A avaliação histopatológica da pele com coloração HE revelou reação 

granulomatosa supurativa, com presença de granulomas mal formados e intensa 

presença de leveduras no interior de macrófagos ativados, semelhante ao descrito por 

diversos autores (BAZZI et al., 2016; MONTEIRO DE MIRANDA et al., 2009; 

SCHUBACH et al., 2004). Por meio de coloração especial pela prata de Grocott foram 
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identificadas leveduras redondas, ovaladas em pele, língua, linfonodo, rim, baço, 

fígado e cérebro. A utilização de colorações especiais, como a impregnação pela prata 

de Grocott (GMS) e ácido periódico de Schiff (PAS), são ferramentas utilizadas para 

facilitar a visualização e caracterização do agente evidenciando-se leveduras em 

cinza escuro no GMS e rosadas no PAS (BAZZI et al., 2016). Um estudo apontou o 

S. brasiliensis sendo o membro mais virulento do clado patogênico do gênero 

Sporothrix e demonstrou que isolados altamente virulentos podem disseminar da pele 

para fígado, baço, rins, pulmões, coração e cérebro de animais infectados, induzindo 

a perda de peso crônica (TERRA et al., 2017). O presente estudo não determinou a 

espécie de Sporothrix envolvida, porém o Rio de Janeiro é uma região hiperendêmica 

que apresenta alta prevalência de infecções por S. brasiliensis (GREMIÃO et al., 

2017) e pela apresentação grave e disseminada juntamente com a refratariedade ao 

tratamento, suponhamos que seja uma cepa virulenta. 

A disseminação sistêmica e comprometimento de órgãos como pulmões, 

fígado, baço, linfonodos e cérebro é um fator complicador no tratamento da 

esporotricose felina. O itraconazol pode ser eficaz no tratamento de infecções fúngicas 

no SNC, é altamente lipofílico e atinge altas concentrações nos tecidos, embora casos 

refratários têm sido descritos (ROCHA et al., 2018). O fluconazol é mais comumente 

utilizado no tratamento de meningoencefalites fúngicas de pequenos animais, por ter 

mostrado maior concentração no líquido cefalorraquidiano (LCR), porém existem 

poucos relatos sobre a sua utilização na esporotricose felina e sua segurança e 

eficácia ainda precisa ser estabelecida (GREMIÃO et al., 2020). A anfotericina B é 

utilizada com frequência no tratamento das infecções fúngicas sistêmicas em 

humanos, contudo esse medicamento é fracamente absorvido no  tecido  nervoso de 

cães e gatos, e nos casos da esporotricose felina, esse medicamento é utilizado SC 

ou intralesional (NEVES; TUDURY, 2010; GREMIÃO et al., 2009). 

 

Conclusão 

O felino deste relato apresentou manifestações clínicas polimórficas da 

esporotricose, com disseminação para vários órgãos. Portanto, é necessário alertar 

sobre a ocorrência do envolvimento sistêmico dessa doença crônica causada por 

Sporothrix spp. e a importância da adequada escolha do medicamento, duração do 

tratamento e acompanhamento não só das lesões cutâneas para correta avaliação da 

cura clínica em áreas endêmicas. 
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5.4 CAPÍTULO 4: Informativo técnico com orientações sobre a Esporotricose 

felina como uma ação de extensão para profissionais da área (Artigo para 

submissão) 

5.4.1 Informativo técnico: MANEJO CLÍNICO DO DIAGNÓSTICO DA 

ESPOROTRICOSE FELINA 

 

RESUMO 

A esporotricose é uma infecção micótica subcutânea causada por fungos do 
gênero Sporothrix. O gato possui importante potencial zoonótico devido ao acentuado 
número de estruturas fúngicas em suas lesões de pele. O aumento dos casos 
refratários ao tratamento e a expansão geográfica dos casos no Brasil denotam a 
gravidade dessa doença. O manejo clínico adequado dos casos de esporotricose 
felina possibilita o controle da doença e a diminuição dos casos em animais e pessoas. 
Para tal fim, o médico veterinário é peça fundamental no controle dessa hiperendemia 
e seus conhecimentos acerca do diagnóstico, tratamento e medidas de prevenção são 
imprescindíveis. Pesquisa anterior com o objetivo de analisar o conhecimento dos 
médicos veterinários foi realizada por meio de questionários. Resultados desse estudo 
revelaram que esses profissionais possuem conhecimento parcial sobre a doença, e 
que dúvidas em relação a prática de um diagnóstico preciso e ferramentas de controle 
ainda são frequentes. Essa revisão pretende atualizar médicos veterinários quanto ao 
diagnóstico da esporotricose felina bem como sobre a prevenção e o controle de sua 
transmissão zoonótica. 
 

INTRODUÇÃO 

A esporotricose é uma zoonose causada por fungos do gênero Sporothrix e 

atualmente representa um grave problema de saúde pública no Brasil (DE BEER, 

2016; GREMIÃO, 2020). O S. brasiliensis é o patógeno com a maior virulência dentre 

as espécies Sporothrix (MONCRIEFF, 2009), e o gato apresenta alta suscetibilidade 

a esse agente, que está associado as manifestações clínicas atípicas e mais graves 

(RODRIGUES, 2016). A alta carga parasitária encontrada nas lesões cutâneas 

associado ao fato desses gatos não castrados serem autorizados a andar ao ar livre 

contribui para a disseminação da doença. A inoculação do fungo ocorre durante as 

brigas de disputa pelo território ou disputa pelas fêmeas (MONTENEGRO, 2014). 

Além disso, o convívio domiciliar faz dos gatos os principais transmissores da 

esporotricose para cães e humanos. (GREMIÃO, 2020; RODRIGUES, 2016).  
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EXPANSÃO DA DOENÇA NO BRASIL 
 

Uma rápida expansão geográfica da esporotricose foi experimentada no Brasil 

entre 1998 e 2017, e a região sudeste representa a região com a maior ocorrência de 

casos humanos e animais (GREMIÃO, 2020). Casos de esportricose felina já foram 

notificados em regiões como Distrito Federal, Bahia, Rio Grande do Norte, Paraíba, 

Pernambuco, Alagoas, Acre e Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rio Grande 

do Sul. Contudo, Gremião, 2020 alerta para a possibilidade de surtos causados pelo 

S. brasiliensis em todas as regiões brasileiras onde a notificação ainda não é 

obrigatória. A Nota técnica Nº 3/2011, com orientações sobre vigilância da 

Esporotricose no estado do Rio de janeiro, estabelece que todos os casos suspeitos 

de esporotricose animal são de notificação compulsória. 

 
TRANSMISSÃO  
 

A transmissão do agente pode ocorrer através da inoculação traumática do 

fungo a partir da pele, desse patógeno que habita o solo, superfícies de plantas e 

material orgânico. Na transmissão zoonótica o agente é  inoculado através de 

mordedura, arranhadura e contato com felinos infectados.  Felinos doentes possuem 

maior participação da transmissão dessa doença, principalmente, pela colonização de 

sua cavidade bucal (MACÊDO-SALES, 2018; RODRIGUES, 2020). O fungo pode se 

disseminar por meio de auto inoculação enquanto o felino se coça ou se lambe, modo 

pelo qual coloniza unhas e cavidade oral (SCHUBACH et al., 2001). Sporothrix 

brasiliensis tem sido isolado de seres humanos, animais e poeira domiciliar 

(RODRIGUES, 2013). Em fezes coletadas do intestino delgado de gatos necropsiados 

e de pilhas de areia também foi possível o isolamento do S. brasiliensis 

(MONTENEGRO, 2014). Os gatos podem facilitar a disseminação da doença através 

dos seus hábitos de incursões em ambientes com material contaminado, por afiar as 

unhas em material vegetal e pelas brigas e disputas levando às arranhaduras e 

mordidas (GREMIÃO, 2020b). A transmissão pela inalação dos conídios pode ocorrer, 

porém é menos frequente, causando sinais extracutâneos, como a infecção pulmonar 

e a forma sistêmica (Kauffman et al., 2007; Barros et al., 2011). 
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MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS   
 

Gatos com esporotricose frequentemente apresentam a forma clínica 

caracterizada por múltiplas lesões cutâneas com envolvimento da mucosa. Porém, as 

lesões cutâneas podem estar ausentes em alguns casos (GREMIÃO, 2020b). 

Inicialmente, as lesões cutâneas felinas são pápulo-nodulares, ulceram e drenam 

exsudato purulento levando à formação de crostas espessas (Figura 11). Extensas 

áreas de necrose podem se desenvolver com exposição de músculos e ossos. 

Nódulos e úlceras são os tipos de lesões mais comuns e podem ser encontrados em 

três ou mais locais anatômicos associados com linfangite e linfadenite. As lesões 

cutâneas geralmente são encontradas na cabeça, especialmente no nariz (GREMIÃO, 

2014; SCHUBACH, 2004). Os sinais extra-cutâneos mais frequentes são espirros, 

dispnéia, secreção nasal e envolvimento das mucosas. Esses sinais quando 

presentes são associados com pior curso e falha no tratamento (GREMIÃO, 2014; 

SCHUBACH, 2004). A apresentação clínica disseminada é facilitada pelo hábito do 

gato de se lamber levando a autoinoculação (SCHUBACH, 2004). Uma das principais 

alterações hematológicas e bioquímicas de gatos com lesões cutâneas múltiplas de 

esporotricose, além da anemia e hipoalbuminemia, é a leucocitose e 

hipergamaglobulinemia (SCHUBACH, 2004). Em gatos, não foi observada ainda 

associação entre a infecção por FIV e/ou FeLV e a gravidade da doença ou a carga 

fúngica das lesões (PEREIRA, 2010; SCHUBACH, 2006). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 11- Gato com esporotricose com lesão nodular ulcerada em região nasal. Gato com 
lesões cutâneas disseminadas tumorais ulceradas em região periocular e nasal. 

Casos em que o tutor e sua família são contaminados pelo animal e apresentam 

lesões de esporotricose no momento da consulta são frequentes. As formas clínicas 

mais comuns nos humanos são: as formas cutânea fixa e a cutânea linfática. A 

primeira é representada por uma única lesão, geralmente aparece no local de 
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inoculação. É caracterizada por um nódulo avermelhado, recoberto por crostas, 

úlceras ou placas infiltradas. Pode também ocorrer nas mucosas (boca e olhos). As 

regiões anatômicas mais acometidas são as que ficam mais expostas a traumas, 

como face, membros superiores (Figura 12) e inferiores. A segunda forma ocorre 

quando a infecção pode se propagar através dos vasos linfáticos, formando nódulos 

e úlceras ao longo do trajeto, caracterizando o aspecto de rosário. Após a inoculação 

na pele, há um período de incubação, que pode variar de poucos dias a 3 meses 

(média de 3 semanas), podendo chegar a 6 meses (OROFINO-COSTA, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Lesões ulceradas nas mãos de três 
membros da mesma família. Paciente com lesão 
linfocutâneo em membro superior (OROFINO-
COSTA, 2017). 

 

A NOTA TÉCNICA 09 DVE/DVZ/COVISA/2020 sobre Vigilância e Manejo da 

Esporotricose Humana orienta que todos os casos de arranhadura ou mordedura por 

mamíferos devem ser avaliados e notificados para Acidentes com animais 

potencialmente transmissores da raiva. Nos casos em que o animal foi a óbito ou 

desapareceu, encaminhar o paciente para a referência mais próxima para o esquema 

pós exposição. (NOTA TÉCNICA 09 DVE/DVZ/COVISA/2020). 
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DIAGNÓSTICO DA ESPOROTRICOSE 

 
O diagnóstico da esporotricose deve ser realizado a partir da suspeita clínica, 

associada aos dados epidemiológicos e exames laboratoriais.  

 
CASOS SUSPEITOS 

 
Gatos com hábito de acesso livre às ruas, não castrados, que brigaram ou 

sofreram traumas, que tiveram contato com outros gatos doentes ou com locais de 

surtos que abrigaram outros animais doentes. Animais com lesões cutâneas de difícil 

cicatrização.Lesões de pele como nódulos e/ou úlceras são as mais frequentes, 

localizadas na cabeça e membros, ou disseminadas pelo corpo. Gatos com espirros, 

dispnéia e secreção nasal também merecem atenção. 

 
PREPARAÇÃO DO LOCAL DE COLETA 

 
Para a realização do exame e evitar contaminantes, é importante a limpeza da 

ferida com solução antisséptica como a clorexidina degermante 2% e retirada de 

crostas, parte do excesso do exsudato. Vários métodos de coleta de amostras são 

utilizados, porém dependendo da lesão e o tipo de exame diagnóstico a ser realizado 

um método é recomendado (Tabela 9). 

 
Tabela 9- Tipo de coleta de amostras de acordo com o tipo de lesão e diagnóstico laboratorial. 

 

 

 

TIPO DE COLETA DE ACORDO COM A LESÃO 

CITOPATOLOGIA Lesões Ulceradas com exsudato hemorrágico ou purulento – Imprint 
(pressiona-se uma lâmina de vidro sobre a lesão). 

Lesões nodulares e abcessos – PAAF (punção aspirativa por agulha 
fina). 

CULTURA FÚNGICA Lesões ulceradas com exsudato hemorrágico ou purulento - Swab 
(friccionando uma haste flexível estéril). 

Secreção nasal - Swab (friccionando uma haste flexível estéril). 

Lesões nodulares e abcessos - PAAF (punção aspirativa por agulha 
fina), biópsia incisional ou Punch 

HISTOPATOLOGIA Lesões nodulares, ulceradas, abcessos - biópsia incisional ou Punch 

SOROLOGIA Coleta de sangue (soro) 
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CITOPATOLOGIA 

 

Após a coleta por Imprint ou PAAF, deverá ser realizado a confecção do 

esfregaço e a coloração com o corante do tipo Romanowsky (método Panótico 

Rápido). A análise da lâmina pode ser feita no consultório por meio da microscopia, 

utilizando lentes objetivas de 40x e 100x, para a identificação de estruturas 

leveduriformes arredondadas ou ovais, de 3 a 5μm de diâmetro, ou na forma de 

charuto, encontradas em macrófagos, células gigantes e neutrófilos ou no meio 

extracelular (Figura 13) (Clinkenbeard, 1991; Raskin & Meyer, 2001; Pereira et al., 

2011). A esporotricose em gatos pode ser diagnosticada preliminarmente usando-se 

o exame citológico. Porém, resultados falso-negativos podem estar associados com 

baixa carga fúngica verificadas em lesões de animais com 1 ou 2 lesões (MIRANDA, 

2013). 

 

Figura 13- Fotomicrografia de Imprint 
cutâneo de úlcera de gato com esporotricose 
mostrando numerosas leveduras em forma 
de charuto, oval ou redonda, de citoplasma 
azul rodeado por parede celular não corada, 
dentro de macrófago (coloração Panóptico 
Rápido, 40x). 

 

CULTURA FÚNGICA 

 

Após a coleta de exsudato, esse swab deve ser armazenado em um meio de 

transporte Stuart e encaminhado para o laboratório em temperatura ambiente ou 

refrigerado (4 a 8°C) assim que possível. Na biópsia incisional após a sedação do 

animal é realizada a coleta de fragmento da lesão. Esse tipo de coleta é mais indicado 

em casos de difícil diagnóstico e baixa carga fúngica. O isolamento fúngico pode 

demorar até quatro semanas para o crescimento (Kaufmann et al., 2007). Se o animal 
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estiver recebendo antifúngicos, a carga fúngica pode estar baixa e impedir o 

crescimento no meio de cultura. 

 

HISTOPATOLOGIA 

 

Na coleta por meio de biópsia incisional ou por punch, o animal deverá ser 

sedado e antissepsia adequada da lesão deverá ser realizada para a coleta de 

fragmento de pele. Essa amostra deverá ser acondicionada em frasco de BOCA 

LARGA, tipo coletor universal, contendo formalina a 10%. O padrão histológico 

observado na esporotricose dos gatos é uma reação inflamatória piogranulomatosa 

nodular a difusa (Dunstan et al., 1986b). O exame histopatológico pela coloração HE 

é útil para sugerir o diagnóstico, possui menor tempo para se obter o resultado, porém 

os achados podem ser semelhantes a outras infecções fúngicas. A utilização de 

colorações especiais, como a impregnação pela prata de Grocott (GMS) e ácido 

periódico de Schiff (PAS), são ferramentas utilizadas para facilitar a visualização e 

caracterização do agente evidenciando-se leveduras marrom-acinzentadas no GMS e 

rosadas no PAS (SCHUBACH, 2012; BAZZI, 2016). 

 

SOROLOGIA 

Os métodos sorológicos podem ser usados no diagnóstico e na monitorização 

da resposta ao tratamento da esporotricose. Um antígeno Sporothrix spp. purificados 

(SsCBF) foi avaliado no teste ELISA e mostrou alta sensibilidade quando avaliados 

com soros de gatos com esporotricose. Estudo usando o teste humano adaptado 

(SsCBF-ELISA) foi validado para o uso em gatos (FERNANDES, 2011). Quando os 

testes citopatológicos e sorológicos são positivos, o diagnóstico da esporotricose 

apresenta especificidade de 89,3% (BAPTISTA, 2020). O teste determina a presença 

de anticorpos (IgG) anti- Sporothrix no soro do gato e fica pronto em 48 horas. Na 

modalidade quantitativa o teste de ELISA permite o monitoramento da resposta 

terapêutica. 

 

BIOSSEGURANÇA 

Durante o atendimento de gatos com lesões sugestivas de esporotricose, 

medidas preventivas devem ser tomadas a fim de se evitar a infecção. Os seguintes 
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equipamentos de proteção individual (EPI) são recomendados por Da Silva et al. 

(2012): Avental descartável de manga longa com elástico nos punhos, luvas de 

procedimento descartáveis (uso obrigatório). Máscara facial N95 ou PFF2, óculos de 

proteção e touca descartável (facultativos, utilizados quando há sinais respiratórios). 

Após o atendimento ou internação do gato suspeito de esporotricose, são 

necessárias a limpeza e a desinfecção do ambiente, além da esterilização de 

materiais não descartáveis. Superfícies como mesa de atendimento, bancadas, pisos 

e paredes devem ser desinfetadas com hipoclorito de sódio a 1%, deixando-o agir por, 

no mínimo, 10 minutos (DA SILVA et al., 2012).  

GRUPOS DE RISCO 
  

• Proprietários e tutores de gatos   

• Pessoas que tiveram contato com animais com lesões   

• Contato com animais que vivem em casas e tem circulação livre no ambiente 

• Crianças e donas de casa    

• Médicos veterinários e estudantes de medicina veterinária  

• Acumuladores de gatos  

• Funcionários da Divisão de Vigilância de Zoonoses  

• Funcionários de Pet Shop ao dar banho em gatos 

 
PREVENÇÃO 

 

• Manter os animais sob sua responsabilidade domiciliados; 

• Castrar gatos e gatas saudáveis para diminuir as saídas à rua e a 
possibilidadede transmissão da doença; 

• Usar luvas ao manipular gatos doentes; 

• Limpar o ambiente com água sanitária; 

• Gatos em tratamento devem ser mantidos em local seguro e isolado; 

• Durante todo o tratamento, o animal poderá transmitir a doença ao proprietário;  

• Cremar os animais mortos. É importante não jogá-los no lixo, rios ou enterrá-
los, pois o fungo sobrevive na natureza; 

5.5 CAPÍTULO 5: Ações em extensão com o objetivo de comunicar a população 

sobre as informações relevantes da pesquisa científica. 

 

Ações em extensão foram realizadas em evento realizado na Faculdade de 

Veterinária intitulado “III Ações em Medicina Veterinária – UFF. Uma cartilha 

informativa (ANEXO-X) sobre a doença, sintomas, transmissão e medidas de 

prevenção da doença foi entregue aos adultos, e para crianças foram realizadas 

atividades de ensino por meio de jogos e brincadeiras com intuito de aproximação da 
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população com a comunidade acadêmica, levando à momentos de diversão e 

aprendizado (Figura 14). Outra atividade de extensão foi realizada com a 

apresentação da cartilha e orientações sobre a esporotricose felina para alunos do 

ensino médio do Colégio Estadual Baltazar Bernadino (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 14- Ações em extensão, realizada na Faculdade de Veterinária da UFF, com o intuito de 
aproximação da população com a comunidade acadêmico e contribuir com a função social da 
universidade de levar o conhecimento. Apresentação de cartilha para adultos e jogos educativos 
para crianças com orientações sobre a Esporotricose felina.  

 

 

Figura 15- Ações em extensão, realizada na Faculdade de Veterinária da UFF, com o intuito de 
aproximação da população com a comunidade acadêmico e contribuir com a função social da 
universidade de levar o conhecimento. Apresentação de Cartilha com orientações sobre a 
Esporotricose felina para alunos de ensino médio do Colégio Estadual Baltazar Bernadino. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No Capítulo 1 dessa tese foi realizada uma avaliação dos aspectos clínicos, 

laboratoriais dos casos de esporotricose felina refratários ao tratamento convencional. 

As lesões cutâneas de esporotricose felina, especialmente da região nasal, foram 

avaliadas microscopicamente e os achados foram confrontados com as 

apresentações clínicas dessa doença. Métodos citopatológico e histopatológico 

permitiram uma avaliação detalhada do tipo de infiltrado inflamatório das lesões 

cutâneas de esporotricose felina e foram identificadas duas apresentações clínicas 

com alterações cito-histopatológicas características. Esses achados puderam 

demonstrar que gatos com lesões nasais refratárias e bom estado geral apresentam 

baixa carga fúngica e grande quantidade de células epitelióides em granuloma bem 

formado, conferindo estabilidade temporária da doença. Porém, gatos refratários ao 

tratamento e um estado geral ruim e lesões disseminadas, demonstraram alta carga 

fúngica em granuloma mal formado indicando uma resposta imune pró-inflamatória 

exuberante e ineficiente. A compreensão da imunopatogênese da esporotricose felina 

é de grande importância para o entendimento dos fatores que estão envolvidos no 

controle da multiplicação do fungo. 

 O Capítulo 2 foi desenvolvido com o objetivo de avançar na compreensão da 

resposta imune das lesões de esporotricose felina refratária ao tratamento. O método 

imuno-histoquímico foi utilizada para avaliar a expressão in situ de imunomarcadores 

IL-12 e Foxp3 característicos de perfis da resposta imunológica (Th1 e Treg, 

respectivamente) em lesões cutâneas de gatos com esporotricose. Resultados dessa 

pesquisa apontam para uma baixa expressão de IL-12 em granulomas mal formados 

na derme profunda e alta expressão do Foxp3 característico do perfil T regulador 

(Treg). A expressão da proteína Foxp3 em linfócito T por meio da imuno-histoquímica 

ainda é controversa, e como há poucos estudos com esse imunomarcador, em tecidos 

de cães e gatos, tais achados contribuem com informações para pesquisas futuras. 

 Durante o período de estudo, um animal participante do projeto apresentou uma 

forma disseminada grave de esporotricose felina refratária e o tutor optou por 

eutanásia humanitária após insucessos nas tentativas de tratamento. Após o animal 

ser eutanasiado em clínica particular, seu corpo foi doado para o Laboratório de 

Anatomia Patológica Veterinária e as análises advindas desse caso originou um 

Relato de caso, Capítulo 3. Esse relato expõe uma manifestação atípica da doença 
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na região do sistema nervoso central e descreve alterações nos diversos órgãos e a 

identificação das leveduras, por meio da coloração especial pela prata de Grocott, na 

pele, língua, linfonodo, rim, baço, fígado e cérebro. Tais achados são utilizados para 

alertar os médicos veterinários para a ocorrência de manifestações mais graves de 

doença causada por Sporothrix e a importância da escolha do medicamento e longo 

tempo de tratamento em áreas endêmicas. 

No Capítulo 4, a ação de extensão com a produção de um artigo técnico 

voltado para os médicos veterinários teve como objetivo atualizar de forma prática e 

objetiva esses profissionais que são peça fundamental no controle dessa 

hiperendemia. Existe a necessidade de que os conhecimentos advindos das 

pesquisas do meio acadêmico estejam de fácil acesso para auxiliar os médicos 

veterinários. Além disso, outras atividades foram desenvolvidas durante essa tese. 

No Capítulo 5, ações que possibilitaram a aproximação da população com a 

comunidade acadêmica foram realizadas com o propósito de contribuir com a função 

social da universidade e levar o conhecimento e orientações para os indivíduos. 

Ademais, permitiu a disseminação das informações desse tema de pesquisa tão 

relevante no cenário atual de epidemia. Sabendo da importância que a esporotricose 

possui na saúde dos animais e o perigo que ela representa como doença zoonótica, 

poder aprimorar meu conhecimento e produzir conteúdo científico e fazer com que 

essas informações cheguem à população com uma linguagem acessível foi 

engrandecedor em uma perspectiva pessoal.  
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7. CONCLUSÃO 

 

• Gatos com lesões cutâneas localizadas nasais de esporotricose refratária e 

bom estado geral apresentam baixa carga fúngica e grande quantidade de 

células epitelióides em granuloma bem formado, conferindo estabilidade 

temporária da doença.  

• Gatos refratários com lesões nasais, após longo tempo de tratamento, e um 

estado geral ruim com lesões disseminadas, demonstram alta carga fúngica em 

granulomas mal formados indicando uma resposta imune pró-inflamatória 

exuberante e ineficiente.  

• A baixa expressão de IL-12 em granulomas mal formados e com alta carga 

fúngica pode sugerir uma diminuição do perfil Th1.  

• A alta expressão de Foxp3 de linfócitos em granulomas mal formados na pele 

de gatos com esporotricose refratária sugeri aumento do perfil Treg.  

• Gatos com esporotricose refratária ao tratamento e apresentação clínica 

cutânea disseminada podem apresentar disseminação do Sporothrix spp para 

diversos órgãos como pele, língua, linfonodo, rim, fígado, baço e cérebro. Essa 

apresentação grave da doença sinaliza a necessidade de uma minuciosa 

investigação dos casos graves de esporotricose felina para o tratamento 

adequado. 
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