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RESUMO 

 

A esporotricose é uma zoonose causada por fungos do gênero Sporothrix que acomete uma 

ampla variedade de mamíferos, incluindo o homem. Dentre os animais domésticos, os gatos 

são hospedeiros muito importantes de um ponto de vista epidemiológico, podendo atuar como 

fonte de infecção para o homem. Clinicamente, os hospedeiros infectados apresentam 

manifestações cutâneas de difícil tratamento, uma vez que as moléculas utilizadas são 

empregadas por longos períodos de tempo. Considerada uma zoonose emergente na região 

Nordeste do Brasil, o seu controle baseia-se sobretudo no diagnóstico e tratamento dos casos, 

além das ações educativas que aumentarão o nível de conhecimento da população acerca desta 

enfermidade negligenciada. Por isso, objetivou-se neste estudo desenvolver um protótipo de 

aplicativo para rastreabilidade dos casos de esporotricose, assim como elaborar uma mídia 

digital educativa sobre esta importante zoonose. Para tanto, foi criado um protótipo no 

aplicativo FigmaMirror, que é um sistema de prototipagem que espelha o que está sendo feito 

no computador para o smartphone Androide ou iOS, permitindo a simulação do vetor criado 

no computador como um aplicativo ou página da web. Ao mesmo tempo, foi desenvolvida 

uma mídia digital educativa utilizando o programa VideoScribe, que foi anexada e 

disponibilizada gratuitamente na plataforma Youtube. Espera-se que os produtos técnicos 

(aplicativo e mídia digital) aqui produzidos sirvam de base para a melhoria das ações em 

saúde local, contribuindo para o aumento das notificações de casos e consequente redução 

através do tratamento dos infectados. 

Palavras-chave: Sporothrix spp.; Zoonose; Saúde Única; Atenção Primária à Saúde; 

Vigilância em Saúde. 
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ABSTRACT 

 

Sporotrichosis is a zoonosis caused by Sporothrix fungi, which affects a wide range of 

mammals, including humans. Amongst domestic animals, cats have been considered 

important hosts from an epidemiological perspective, playing an important role as infective 

source for human beings. Clinically, infected hosts present cutaneous manifestations of 

difficult treatment, since molecules should be used for a long time. This disease is considered 

an emergent zoonosis in the Northeastern Brazil, and its control has been based on the human 

diagnosis and treatment, along with health education activities to improve the level of 

knowledge of population. The aim of this study was to develop an app prototype for tracking 

sporotrichosis suspected cases, as well as to create an educational digital media. The app 

prototype was developed using the Figma Mirror software, which is a system used to mirror 

what is being done on the computer to the Android or iOS smartphone, allowing a simulation 

of the vector on the computer as an app or web page. Simultaneously, an educational digital 

media was created using the software VideoScribe and after released at YouTube platform. It 

is expected that both technical products (app prototype and digital media) herein produced 

will be important for the improvement of the local health, contributing to the increase of cases 

notification and consequently reduction of the disease after treatment of infected.  

Key words: Sporothrix spp.; Zoonosis; One Health; Primary Health Care; Health 

Surveillance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A esporotricose é uma doença fúngica de ocorrência mundial que, na maioria das vezes, afeta 

a pele e o tecido subcutâneo de humanos e de outras espécies animais. A infecção dos 

hospedeiros vertebrados se dá por via cutânea lesionada, sobretudo arranhaduras, ou pelo 

contato com o exsudato de gatos infectados (NELSON; COUTO, 2015). É considerada uma 

zoonose ocupacional relacionada a médicos veterinários, jardineiros, horticultores e 

agricultores (ARAÚJO; LEAL, 2016). 

O agente etiológico pertence ao complexo Sporothrixschenckiique compreende as espécies S. 

albicans, S. globosa, S. luriei, S. mexicana e S. brasiliensis (PETER, 2016). De 

comportamento saprófito, esses fungos podem ser encontrados naturalmente no solo, em 

vegetais secos ou matéria orgânica em decomposição. Clinicamente, os animais acometidos 

apresentam lesões úmidas ulceradas, normalmente localizadas na região da face, ponta das 

orelhas e membros anteriores. Em situações extremas, as lesões encontram-se por todo o 

corpo ocasionando deformações irreversíveis, sobretudo na região nasal (PAULA, 2008; 

FIOCRUZ, 2015). 

No entanto, nos seres humanos a doença se manifesta inicialmente na forma cutânea linfática 

caracterizada por pequenos nódulos ruborizados com prurido constante, podendo afetar os 

gânglios através dos vasos linfáticos. Geralmente, devido à ausência de tratamento, os 

nódulos se disseminam ocasionando a forma cutânea disseminada, onde as lesões estão nos 

membros, boca e olhos (XAVIER et al., 2004; FIOCRUZ, 2015). Em casos mais graves pode 

ocorrer o comprometimento dos pulmões, ossos, articulações, testículos e até meninges 

(FIOCRUZ, 2015). 

Recentemente, tem-se observado um aumento no número de animais e humanos infectados, o 

que vem alterando o perfil da enfermidade, antes predominantemente em zona rural, hoje 

também de ocorrência em zona urbana (BARROS, 2010; PIRES, 2017). Sabe-se que se não 

tratados, os felinos são importantes fontes de infecção, por essa razão, é de extrema 

importância o reconhecimento dessa micose por parte dos médicos e médicos veterinários 

para que se realize o correto diagnóstico, medida essencial para o controle da zoonose 

(BARROS, 2010). 

No Nordeste do Brasil existem relatos de esporotricose animal e humana em estados como 

Pernambuco (ARAÚJO; LEAL, 2016), Rio Grande do Norte (FILGUEIRA et al., 2009), 

Paraíba (NUNES et al., 2013) e Alagoas (MARQUES-MELO et al., 2014). Mais 

precisamente na Região Metropolitana do Recife, PE, vem sendo observado aumento na 
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detecção de casos de esporotricose felina, o que motivou a Secretaria Estadual de Saúde de 

Pernambuco a incluir a doença na lista de notificação compulsória através da Portaria 279 de 

23/07/2015 (SES/PE, 2016). No entanto, mesmo com a confirmação de casos, poucas 

medidas preventivas foram estabelecidas até hoje pelos serviços de saúde. 

No município de Camaragibe, a incidência da doença vem aumentando tanto em animais 

quanto em humanos, tendo o seu primeiro caso em humanos registrado no ano de 2016. De 

modo geral, essa doença persiste em virtude da ausência de um programa de controle e do 

desconhecimento da população sobre a epidemiologia da enfermidade. Dessa forma, é preciso  

a busca de alternativas que auxiliem na redução dos casos felinos e, consequentemente, 

humano. Diante desse cenário, torna-se imprescindível a realização de atividades de educação 

permanente em saúde com a utilização de mídias digitais, além da rastreabilidade de casos 

suspeitos, que pode ser feita através de novas tecnologias como aplicativos, importantes 

ferramentas para auxiliar o serviço de saúde local no controle dessa zoonose negligenciada. 

 

1.1 Revisão de Literatura 

 

1.2 Aspectos Históricos da Esporotricose 

 

Singer e Muncie (1952), em Nova York, relataram o primeiro caso de esporotricose em felino. 

No Brasil, em São Paulo, a descrição da infecção em felinos ocorreu 4 anos depois (FREITAS 

et al., 1956), e em caninos em 1957 (SOUZA et al., 1957). No entanto, Almeida et al. (1955) 

já haviam alertado sobre a transmissão zoonótica e a importância da espécie felina nessa 

micose. Até a década de 90, a esporotricose era caracterizada como uma micose ocupacional 

também conhecida como “doença dos floristas”. O principal grupo de risco eram pessoas com 

atividade relacionada à agricultura, jardinagem, horticultura e exploração de madeira, as quais 

eram infectadas após implante traumático do fungo S. schenckii (DONADEL et al.,1993; 

FARIAS et al., 1997). 

Atualmente, verifica-se uma mudança no perfil epidemiológico, sendo que os fatores de risco 

para o desenvolvimento da esporotricose têm uma maior associação com a transmissão 

zoonótica, sobretudo para médicos veterinários e tutores de animais. 
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1.3 Agente Etiológico 

 

Desde o seu isolamento em 1986 por Benjamin Schenck, a posição taxonômica dos fungos do 

gênero Sporothrixtem sido extensivamente discutida. Smith, micologista, identificou o mesmo 

fungo isolado por Schenck como um “Sporotricha” e Howars confirmou sua natureza 

dimórfica em 1961 (CHAKRABARTI et al., 2015). O fungo foi denominado 

Sporothrixschenckii, e Guarroet al. (1999) o classificaram na divisão Ascomycota, classe 

Pyrenomycetes, ordem Ophistomatales, família Ophistomataceae. 

Atualmente, o complexo S. schenckiié representado por fungos dimórficos que apresentam 

fase micelial a 25 ºC e fase leveduriforme a 37 ºC. Pertencem à subdivisão Deuteromycotina, 

classe Hyphomycetes (KWON-CHUNG; BENNETT, 1992), e estão amplamente distribuídos 

na natureza, sendo associados ao solo, matéria orgânica em decomposição e plantas (LACAZ 

et al., 2002). Os isolados do complexo S. schenckii, quando cultivados a 25 ºC, produzem 

colônias de coloração inicialmente creme, posteriormente tornando-se marrom escuras ou 

cinzas, com superfície plana a rugosa e aspecto aveludado a membranoso; nessa temperatura, 

microscopicamente apresentam hifas finas, hialinas, septadas e ramificadas, com conídios 

hialinos piriformes no ápice dos conidióforos e ao redor das hifas (LACAZ et al., 2002). 

Quando cultivadas a 37 ºC, as colônias são lisas, cremosas, de coloração creme e 

caracterizadas microscopicamente por células ovais a alongadas (LACAZ et al., 2002; 

LOPES-BEZERRA; SCHUBACH; COSTA, 2006). O dimorfismo entre as fases micelial e 

leveduriforme é influenciado por fatores como mudança de meio de cultura, aeração, tensão 

de dióxido de carbono (CO2), pH, presença de fontes de carbono e presença de cátions 

divalentes. Apesar disso, o fator determinante para o dimorfismo do complexo S. schenckiié a 

temperatura (LOPES-BEZERRA; SCHUBACH; COSTA, 2006). 

Há alguns anos, diversos trabalhos têm pesquisado a variabilidade de virulência do complexo 

Sporothrix, no entanto, ainda não está bem elucidado se isso ocorre devido às diferentes 

espécies ou se é atribuível a diferentes isolados da mesma espécie (ROMEO; CRISEO, 2013). 

Na verdade, sabe-se que os fatores de patogenicidade mais descritos são presença de 

melanina, termotolerância, enzimas extracelulares (proteinases e fosfatases) e alguns 

componentes da parede celular, como por exemplo a ramnose (FERNANDES et al., 1999; 

LACAZ et al., 2002; BARROS et al., 2011). 

No Brasil, S. brasiliensis é a espécie predominante na transmissão zoonótica (RODRIGUES 

et al., 2013). Altamente virulenta, está associada a casos graves da doença em humanos 

(CASTRO et al., 2013; FERNANDES et al., 2013; FREITAS et al., 2015a; FREITAS et al., 
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2015b; PAIXÃO et al., 2015; CLAVIJO-GIRALDO et al., 2016). Diferentemente da espécie 

S. schenckii, as espécies S. brasiliensis e S. globosa predominam nas infecções em mamíferos 

(FISCHMAN et al., 2012; ISHIDA et al., 2014; ZHANG et al., 2015; RODRIGUES; DE 

HOOG; DE CAMARGO, 2016; GREMIÃO et al., 2017). 

 

1.4 Epidemiologia 

 

A esporotricose é considerada uma micose de distribuição mundial, porém com maior 

incidência no continente americano, países asiáticos e Austrália, sendo endêmica no Japão, 

China, Malásia, Índia, México, África do Sul, Uruguai, Peru e, principalmente, Brasil 

(ROCHA, 2015). É uma enfermidade endêmica em áreas com temperatura entre 25 e 28 ºC, e 

com umidade relativa entre 80 e 95% (BONIFAZ et al., 2007). Na América Latina, é 

considerada a micose subcutânea de maior ocorrência (CONTI-DÍAZ, 1989), podendo ser 

considerada hiperendêmica em algumas áreas, a exemplo das regiões rurais do Peru (PAPPAS 

et al., 2000) e Guatemala (MAYORGA et al., 1978). No Brasil, o estado do Rio de Janeiro é 

tido como endêmico, mas recentemente estados do Nordeste como Pernambuco, Paraíba, Rio 

Grande do Norte e Alagoas têm apresentado uma emergência nos casos em animais e 

humanos (SCHUBACH et al., 2004; ALVES et al., 2010; BARROS et al., 2010). 

No Nordeste do Brasil, mais precisamente no estado de Pernambuco, casos já foram relatados, 

em sua maioria, de forma ocupacional, acometendo indivíduos da área rural. Nos últimos 

anos, há a percepção de aumento do número de pacientes humanos com esporotricose na 

Região Metropolitana do Recife após contato com felinos infectados. Essa mudança do perfil 

epidemiológico dos casos coincidiu com o aumento na detecção de casos de esporotricose 

felina e motivou a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco a emitir Portaria, em 2015, 

incluindo a esporotricose na lista de doenças de notificação compulsória (SES/PE, 2015). 

Contudo, as medidas de vigilância e a subnotificação foram pouco divulgadas para os serviços 

que promovem assistência médica, gerando poucos dados. 

Atualmente, observa-se a mudança no perfil epidemiológico dessa doença, historicamente 

associada à ocupação profissional ligada à terra, principalmente em áreas rurais (DONADEL 

et al., 1993), e agora é em sua grande maioria relacionada à arranhadura ou mordedura de 

gatos, levando a surtos familiares (BARROS; SCHUBACH et al., 2004; MEINERZ et al., 

2007b) e urbanos, também acometendo profissionais ligados à área médico-veterinária 

(SCHUBACH et al., 2001; MADRID et al.,2010a). 

 



 
 

11 
 

1.5 Aspectos Clínicos em Humanos 

 

Sabe-se que as diferentes manifestações clínicas da esporotricose em humanos relacionam-se 

diretamente à via de infecção e estado imunológico do paciente. O período de incubação de 

Sporothrix spp. pode variar de dias a meses, sendo em média três semanas (BARROS et al., 

2011). Após a inoculação traumática, a pele e os vasos linfáticos circundantes estão 

envolvidos no desenvolvimento da doença, formando pequenas e endurecidas lesões pápulo-

nodulares no local da inoculação. No entanto, apesar de trauma ser mencionado pela maioria 

dos pacientes, em alguns casos pode ser facilmente negligenciado. Sendo assim, a inoculação 

subcutânea não precisa ser aparente para o desenvolvimento da doença (ZHANG et al., 2015). 

A esporotricose pode se desenvolver em diferentes formas segundo a classificação proposta 

por Lopes-Bezerra et al. (2006): cutânea (linfocutânea, cutânea fixa e disseminada), mucosa, 

extracutânea, residual e formas especiais, sendo a forma linfocutânea a mais frequente na 

esporotricose (cerca de 80%) (STALKUP; BELL; ROSEN, 2002; SIDRIM; ROCHA, 2004). 

Porém, a forma cutânea disseminada é observada principalmente em pacientes 

imunossuprimidos, caracterizada por lesões múltiplas que inicialmente aparecem como 

nódulos subcutâneos e então podem evoluir para pápulas, pústulas ou úlceras (SHAW; 

LEVINSON; MONTANARO, 1989; DONABEDIAN et al., 1994). 

No entanto, a forma extracutânea pode ser dividida em osteoarticular, pulmonar, meníngea e 

generalizada. A esporotricose osteoarticular pode começar como uma artrite associada ou não 

a lesões cutâneas (COSTA et al., 2008). Os pulmões podem ser afetados por meio da inalação 

ou pela disseminação hematogênica do fungo. Os sintomas comuns são tosse e dispneia 

(ENGLAND; HOCHHOLZER, 1987; PADHYE et al., 1992). Alguns eventos como 

alcoolismo, transplante de órgãos e diabetes podem estimular situações de imunossupressão e 

desenvolvimento de manifestações nervosas e sistêmicas, que podem evoluir para óbito 

(VILELA et al., 2007; FREITAS et al., 2012). 

Essa forma extracutânea, ou esporotricose sistêmica, ocorre a partir da propagação 

hematogênica do local de inoculação primária (MAHAJAN, 2014). Também podem ser 

consideradas situações em que há comprometimento de mucosas, tais como conjuntiva ocular 

e mucosa nasal (LOPES-BEZERRA; SCHUBACH; COSTA, 2006). 

Embora a esporotricose seja considerada uma infecção crônica em humanos, usualmente 

limitada à pele e ao tecido subcutâneo, pode tornar-se disseminada (KWON-CHUNG; 

BENNETT, 1992). Atualmente, os casos ocorridos em humanos têm, em sua maioria, origem 

zoonótica caracterizada pela associação entre os casos e o isolamento de S. schenckii de 



 
 

12 
 

unhas, exsudato de lesões e órgãos de felinos (SCHUBACH et al., 2003; SCHUBACH et al., 

2004), o que evidencia a importância dos felinos como fonte de infecção (BARROS et al., 

2010). 

 

1.6 Aspectos Clínicos em Felinos 

 

Em gatos, a esporotricose pode apresentar um amplo espectro clínico, podendo ser subclínica, 

evoluindo para lesões cutâneas múltiplas e comprometimento sistêmico fatal, associado ou 

não a sinais extracutâneos. Mais frequentemente, as lesões cutâneas se apresentam como 

nódulos e úlcera, contudo, linfadenite, linfangite nodular ascendente, lesões mucosas e sinais 

respiratórios podem estar presentes (SCHUBACH et al., 2004). 

 

1.7 Diagnóstico 

 

Embora a suspeita clínica seja a base para o diagnóstico precoce de esporotricose, o 

diagnóstico laboratorial é imperativo, sobretudo considerando a possibilidade de confusão 

com outras doenças com repercussões cutâneas. Na verdade, sabe-se que, clinicamente, é 

necessário realizar o diagnóstico diferencial com outras enfermidades infecciosas 

(MAHAJAN et al., 2014). 

As amostras biológicas que podem ser submetidas aos exames de acordo com o tipo e 

localização da lesão, podendo ser obtidas por uma zaragatoa estéril de exsudatos de lesões 

cutâneas e secreções nasais ou fragmentos das lesões, aspirados de abscessos não ulcerados e 

lavado traqueobronquial (ROCHA, 2015). 

O cultivo do agente é realizado inicialmente em meio de ágar Sabouraud acrescido de 

cloranfenicol, ou em meio de ágar Mycosel a 25 °C, durante cinco a sete dias. Após o 

crescimento do fungo na forma filamentosa, este adquire capacidade de produzir melanina e é 

inoculado em meio de cérebro ou coração (BHI) a 37 ºC por cinco a sete dias, sendo 

posteriormente visualizado a conversão do fungo para a forma leveduriforme, com aspecto 

cremoso e coloração amarela, sendo possível o diagnóstico micológico (BOECHAT, 2015)  

Devido ao grande número de leveduras visualizadas nas lesões dos felinos, a citologia e a 

histopatologia são exames muito sensíveis nessa espécie. Na citologia, as amostras são 

submetidas à coloração do tipo Romanowsky e são visualizadas uma gama de células 

leveduriformes, arredondadas, ovalóides, em forma de “charuto”, dentro dos macrófagos ou 

neutrófilos, ou no meio extracelular. Na histopatologia, são evidenciadas predominância de 

macrófagos e alta quantidade de leveduras (BOECHAT, 2015). A técnica de imuno-
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histoquímica pode ser empregada no exame histopatológico, em que se detecta o agente 

etiológico específico, porém tem alto custo, devendo ser analisada a necessidade da sua 

solicitação. 

Os ensaios imunoenzimáticos detectam anticorpos e são utilizados em humanos tanto para 

detecção, como para monitoramento terapêutico. Essas técnicas se mostram viáveis 

principalmente em casos negativos na cultura micológica, tendo sido associadas a altas 

sensibilidade e especificidade em felinos. Embora apresente custo acessível, ainda não é 

rotineiramente empregada (ROCHA, 2015). Por fim, a detecção molecular do patógeno é 

muito mais prática e rápida do que a utilização de testes morfológicos, fisiológicos, 

bioquímicos ou sorológicos (RODRIGUES, 2010). Essa metodologia tem como base a reação 

da polimerase em cadeia (PCR), que permite amplificação do material genético alvo 

específico ao agente etiológico (ABREU, 2017). 

Outros métodos moleculares vêm sendo relatados para ajudar na identificação e genotipagem 

de isolados desse complexo, como, por exemplo, análises de “fingerprinting” com T3B, um 

iniciador universal que amplifica uma região do RNA transportador, já que cada fungo do 

complexo Sporothrix tem essa região de tamanho diferente (OLIVEIRA et al., 2014). 

 

1.8 Tratamento 

 

As alternativas terapêuticas para esporotricose felina atualmente disponíveis são os azólicos 

cetoconazol e itraconazol, os triazólicosposaconazol e fluconazol, os iodetos de sódio e 

potássio, a terbinafina, a anfotericina B, a remoção cirúrgica das lesões e a termoterapia local 

(ROCHA, 2015).  

Os protocolos disponíveis oferecem baixa efetividade e apresentam limitações devido à 

dificuldade de administração e manejo do animal (GREMIÃO et al., 2014). Em um estudo de 

terapêutica felina no estado do Rio de Janeiro, foi observado que, dos 266 gatos avaliados 

com diferentes protocolos, utilizando cetoconazol, itraconazol, iodeto de sódio, fluconazol e 

terbinafina, a cura clínica foi obtida em 25,4% dos casos, entretanto, o número de abandono 

dos animais e morte foi de 69,7% dos casos estudados, evidenciando o alto índice de não 

adesão ao tratamento (ROCHA, 2015). 

Desde 1993, o itraconazol é utilizado em felinos como medicação de escolha para 

esporotricose devido à sua efetividade e segurança, quando comparado aos outros 

antifúngicos. O mecanismo de ação envolve a inibição da síntese do ergosterol, importante 
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estrutura na manutenção da função da membrana celular dos fungos, o que se traduz na 

inibição do crescimento do fungo e consequente necrose celular.  

O fármaco se liga quase que exclusivamente a proteínas plasmáticas, sendo assim, é pouco 

distribuído em fluidos corpóreos e locais com pouca concentração de proteína, como fluido 

cérebro-espinhal, saliva e fluidos oculares (ROCHA, 2015). A dose recomendada em gatos e 

cães é 10-20 mg/Kg/dia (BRETAS, 2014). É importante destacar que o tratamento é 

prolongado e deve ser instituído por, no mínimo, um mês após a cura clínica (ROCHA, 2015). 

A anfoterecina B vem sendo indicada para casos refratários de esporotricose em humanos e 

animais, muitas vezes associada ao itraconazol. Mesmo assim, o sucesso tem sido limitado em 

virtude da nefrotoxicidade em animais (ROCHA, 2015). 

 

1.9 Profilaxia 

 

Sabe-se que os tutores de gatos com a enfermidade devem ser orientados sobre o potencial 

zoonótico da enfermidade, sendo imprescindível a realização de medidas de prevenção quanto 

ao manejo de seus animais (RONALD; WELSH, 2001). Considerando seu caráter 

ocupacional, muitas vezes a infecção dos profissionais quem lidam com os animais e tutores 

se dá devido à negligência das medidas de biossegurança (NUNES; ECOSTEGUY, 2005). 

No entanto, deve-se suspeitar de esporotricose em qualquer gato com lesões de pele 

supurativas ou ulcerativas, especialmente quando essas lesões são refratárias ao tratamento 

antibacteriano (SOUZA, 2003). Vale salientar que os gatos suspeitos devem ser 

adequadamente contidos para evitar mordeduras e arranhaduras, e que durante o atendimento 

clínico sejam utilizados equipamentos de proteção individual, que devem ser corretamente 

descartados após o procedimento (NUNES; ECOSTEGUY, 2005). 

O tratamento também constitui uma importante medida profilática para os hospedeiros 

suscetíveis, assim como a castração de felinos, que os levará a ter comportamento mais calmo, 

reduzindo brigas e exposição às ruas (SCHUBACH; SCHUBACH, 2000; BUENO; 

CARVALHO, 2008). É imprescindível que os gatos suspeitos sejam mantidos isolados, 

evitando o contato com outros animais e humanos até que se confirme o diagnóstico e que se 

institua o tratamento (NUNES; ECOSTEGUY, 2005). 

Recentemente, foi desenvolvido um modelo de tratamento da esporotricose utilizando um 

anticorpo monoclonal denominado mAbP6E7 (anticorpo monoclonal P6E7), um anticorpo 

monoclonal contra uma proteína fúngica antigênica GP70 (NASCIMENTO et al., 2008). O 

mAbP6E7 é eficaz em modelos profilático e terapêuticos contra a esporotricose causada por 
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S. schenckii e S. brasiliensis (NASCIMENTO et al., 2008; DE ALMEIDA et al., 2015). Ele 

foi capaz de aumentar a fagocitose em monócitos humanos e reduzir a carga fúngica em um 

modelo murino de esporotricose (DE ALMEIDA et al., 2017), demonstrando que a GP70 é 

um importante alvo terapêutico no tratamento dessa zoonose. 

 

1.10. Educação em Saúde 

 

Considerando a saúde como “um componente de desenvolvimento econômico e social” e 

como importante fator de bem-estar do ser humano, é meta a ser conquistada. Ao lado das 

prioridades de saneamento básico, prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, 

proteção, recuperação e promoção da saúde, que são os objetivos da saúde pública, a 

educação para a saúde é parte integrante do processo dessa conquista. 

Haja vista que a saúde é um patrimônio da comunidade, a educação em saúde deverá 

embasar-se também no conhecimento de valores e crenças para um eficaz trabalho de 

educação comunitária (PIMONT, 1977). A saúde como valor é alvo a ser conquistado por 

indivíduos, grupos ou comunidades. 

A educação em saúde se liga aos objetivos gerais da saúde pública: prevenção de doenças, 

proteção e promoção da saúde do indivíduo, da família e da comunidade. Nesse contexto, a 

Educação em Saúde representa um instrumento fundamental para as ações em saúde e à 

capacitação e qualificação dos profissionais da saúde, pois objetiva responder às lacunas de 

conhecimentos e atitudes, fornecendo elementos para que a equipe possa entender e atender às 

necessidades de saúde da população de maneira resolutiva (FALKENBERGet al., 2014). 

A educação é tida como o pilar para promover e preservar a saúde na medida em que se 

trabalha a construção de novos conhecimentos e que, ao praticá-los, podemos transformar a 

realidade em que os indivíduos estão inseridos (OLIVEIRA, 2018). Portanto, educar nesse 

âmbito significa permitir a aquisição desses conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades 

e aptidões pessoais, possibilitar atitudes e criar valores que levem o indivíduo a agir em 

benefício da própria saúde. 

No entanto, o processo não deve se limitar a transmitir informações, mas estimular a 

aprendizagem e a valorização da saúde. O “desenvolvimento tecnológico” e a “mídia 

educativa” se colocam como ações colaborativas na instituição de serviço da saúde, em que 

uma aporta metodologias didáticas e em práticas de ensino; e a outra, metodologias de 

condução de sistemas e serviços de saúde, e práticas de formulação e execução de políticas 

(JUNGES et al., 2017). 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um protótipo de aplicativo móvel para rastreabilidade dos casos suspeitos de 

esporotricose felina e humana no Município de Camaragibe. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Criar aplicativo para rastreabilidade dos casos de esporotricose; 

 Desenvolver mídia digital educativa sobre a esporotricose; 

 Apresentar e propor a implantação do aplicativo aos gestores em saúde do município. 
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3 PRODUÇÃO TECNOLÓGICA 

 

3.1 Criação do Aplicativo Móvel 

 

Foi criado um protótipo no aplicativo FigmaMirror, que é um sistema de prototipagem que 

espelha o que está sendo feito no computador para o smartphone Androide ou iOS, 

permitindo a simulação do vetor criado no computador como um aplicativo ou página da 

internet. Figma é um software focado no desenvolvimento de sistemas de design gráfico, 

prototipagem de interface gráfica de usuários e desenvolvimento de UI/UX (user interface 

experience, ou experiência de interface do usuário), permitindo também o desenvolvimento 

colaborativo em tempo real com outros usuários, remotamente. 

 

3.2 Desenvolvimento de Mídia Digital Educativa 

 

A produção do material lúdico educativo em forma de mídia digital (vídeo) passou por duas 

etapas: 

 Considerando as informações científicas, foi criado um roteiro para o vídeo; logo 

depois o áudio foi gravado através de um gravador de voz pelo celular. 

 Após gravação do áudio, seguiu-se a etapa de gravação do vídeo. O programa 

utilizado para edição de vídeo foi o VideoScribe, um software que cria animações e 

conteúdo de vídeo animado, de acordo com o tema escolhido. Em seguida, o vídeo foi 

anexado à plataforma YouTube: https://youtu.be/TC2fTsciNzo. 
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Figura 1: Tela inicial (versão aplicativo)             Figura 2: Tela de entrada (versão aplicativo)   Figura 3: Notificação (versão aplicativo) 

        
Fonte: Desenvolvido pela autora     Fonte: Desenvolvido pela autora    Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Figura 4: Novo registro (versão 

aplicativo) 

Fonte: Desenvolvido pela autora 

Figura 5: Novo registro – já está em 

tratamento (versão aplicativo)

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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6: Novo registro – animais (versão 

aplicativo)

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

Figura 7: Novo registro – animais 2 

(versão aplicativo)

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Figura 8: Novo registro – animais 3 

(versão aplicativo) 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

Figura 9: Todos os registros 

(versão aplicativo) 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Figura 10: Tela de entrada (versão navegador) 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

Figura 11: Tela inicial (versão navegador) 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Figura 12: Ficha de caso (versão navegador) 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

Figura 13: Mídia digital 

Fonte: Desenvolvido pela autora 
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Figura 14: Mídia digital 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

 

Figura 15: Mídia digital 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 

 

 

 

Figura 16: Mídia digital 

 
Fonte: Desenvolvido pela autora 
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3.3 Apresentação e Proposta aos Gestores de Saúde do Município  

 

Foi realizada uma reunião com a coordenação da atenção primária de saúde e o secretário de 

saúde do município de Camaragibe para apresentação do material e possível implantação do 

mesmo no serviço de saúde local, no momento oportuno. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A esporotricose é uma enfermidade presente no território do município de Camaragibe e a 

falta de conhecimento sobre essa zoonose é um dos principais entraves para o seu controle 

preocupante. Espera-se que os produtos técnicos (aplicativo e mídia digital) aqui produzidos 

sirvam de base para uma melhoria das ações em saúde local, contribuindo para um aumento 

na notificação de casos e consequente redução, através do tratamento dos infectados. 

Por fim, o protótipo do aplicativo será disponibilizado à Secretaria de Saúde local para que 

ocorra a implantação em momento oportuno. A mídia digital será disponibilizada em 

plataformas virtuais para que alcance o maior público possível. 
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