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Resumo da Proposta:
A esporotricose é uma doença causada por fungos do gênero Sporothrix os quais vivem comumente no solo e em
materiais vegetais como galhos e espinhos. Por muitos anos esta doença esteve relacionada a traumatismos e
ferimentos gerados por materiais vegetais, tendo sido denominada de “doença do jardineiro ou doença das roseiras”.
Contudo, esta infecção fúngica tem sido foco de grande preocupação, pois tem se tornado um grave problema de saúde
pública, uma vez que uma nova rota de contaminação tem sido descrita, como mordeduras e arranhaduras por felinos
contaminados pelo fungo Sporothrix. Clinicamente há diferenças relevantes quanto à gravidade da esporotricose em
gatos e humanos. Os indivíduos com esporotricose relatam dores intensas nos nódulos inchados e isto compromete o
desempenho no ambiente de trabalho, tornando alto o absenteísmo. O caráter zoonótico da esporotricose necessita ser
divulgado a partir de orientações quanto aos aspectos de um animal doente, aos riscos pelo contato e direcionamento
para tomada de ação, não apenas a indivíduos adultos, mas também a crianças e adolescentes em idade escolar. Assim,
o Projeto SOS Esporotricose visa ampliar a compreensão dos alunos quanto à esporotricose através de dinâmicas de
grupo, jogos, recursos audiovisuais, rodas de conversa e entrevistas. Os resultados das ações servirão de subsídio para a
construção de artigos científicos possibilitando a identificação de possíveis grupos de risco, relevância local da doença
e compreensão do nível de conhecimento pelos estudantes de diferentes níveis de formação quanto à esporotricose
felina e humana.

Objetivo Geral:
Ampliar a compreensão dos alunos em idade escolar e universitários quanto à esporotricose felina e humana, seus
aspectos clínicos, riscos de contaminação e formas diagnósticas e de tratamento.

Objetivos Específicos:
• Realizar palestras para os alunos com finalidade de divulgar as principais características da esporotricose felina e
humana;
• Promover dinâmicas, jogos educativos e visitas em diferentes ambientes universitários;
• Promover dinâmicas, jogos educativos e rodas de conversa em escolas públicas e particulares da região Metropolitana
do Recife;
• Produzir folhetos educativos com imagens acerca da esporotricose felina e humana;

• Identificar o nível de conhecimento dos universitários e profissionais da UFPE acerca da esporotricose e suas formas
de contaminação;
• Refletir sobre os cuidados necessários no manejo aos felinos com sintomas sugestivos para esporotricose;
• Orientar os indivíduos com clínica sugestiva quanto aos procedimentos para diagnóstico e acompanhamento médico;
• Contribuir para a formação de habilidades nos profissionais e alunos envolvidos quanto ao diagnóstico e
reconhecimento clínico da esporotricose.
• Apresentar os resultados em eventos de extensão e artigos.

