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INTRODUÇÃO: Dermatofitoses são zoonoses, de alta morbidade e embora sejam          
micoses superficiais, acarretam consideráveis transtornos aos animais e tutores. O          
Microsporum canis é tido como o agente que frequentemente causa as maiorias das             
infecções dermatofíticas em humanos. Os gatos comumente são portadores         
assintomáticos deste fungo, por isso medidas como vacinação e desinfecção          
adequada do ambiente são fundamentais no controle e prevenção desta          
dermatopatia. Em consequência ao seu potencial zoonótico, as dermatofitoses         
possuem uma maior atenção em saúde pública, pois o contato entre os cães, gatos              
e o homem aumentam a cada dia que passa. OBJETIVO: Relatar microepidemia            
relacionada ao fungo Microsporum canis envolvendo proprietária e animais de um           
mesmo ambiente domiciliar. MÉTODOS Em abril de 2018, um felino, macho, SRD,            
com aproximadamente dois meses de idade, foi atendido na Clínica Veterinária Pet            
Vitalle, em Teresina – PI, após resgate na rua. Ao exame clínico observou-se             
prurido intenso, alopecia disseminada, áreas com crostas e descamações no dorso,           
pavilhão auricular esquerdo, membro torácico esquerdo e membro pélvico direito,          
além de pelos quebradiços e liquenificação. Fez-se o diagnóstico através de           
raspado cutâneo analisado ao microscópio óptico com objetiva de 100x, onde           
constatou-se a presença de hifas e pelos quebrados. Após o raspado cutâneo o             
paciente foi submetido ao exame com luz ultravioleta (Lâmpada de Wood), com a             
qual foi possível observar fluorescência das regiões lesionadas no animal, devido à            
plausível presença de triptofano nos pêlos. O tratamento instituído foi a utilização            
da Vacina Biocan M® nos dias 0, 14 e 38, na dose de 1mL por via subcutânea. Ao                  
décimo quarto dia após início do tratamento, quando o paciente retornou para dar             
continuidade ao protocolo adotado, obtivemos relatos da proprietária referente à          
presença de lesões semelhantes localizadas no antebraço esquerdo e em mais três            
animais da casa. RESULTADOS: Através dos exames supracitados tem-se como          
diagnóstico provável do agente causador da dermatopatia sendo o fungo          
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Microsporum canis. Adotou-se o uso da vacina inativada específica para          
Microsporum Canis (Biocan M®) como forma de tratamento e profilaxia aos animais,            
além da correta orientação ao proprietário sobre o controle ambiental feito com            
hipoclorito de sódio a 2%. Os animais contaminados responderam de forma rápida e             
satisfatória ao protocolo vacinal adotado, mostrando assim a excelente eficácia da           
vacina e melhora clínica satisfatória. Quanto ao tratamento da lesão da tutora, por             
orientações médicas utilizou-se pomada a base de cetoconazol. Por se tratar de um             
surto epidêmico em um contexto social restrito, onde foi registrado mais de um caso              
da doença em questão, a presença de cinco casos de dermatofitose em seres             
frequentadores do mesmo ambiente caracterizou, portanto, uma microepidemia.        
CONCLUSÃO: Cães e gatos são os principais reservatórios de Microsporum canis.           
Os gatos se caracterizam por apresentarem lesões diminutas ou são portadores           
assintomáticos, sendo uma das dificuldades no controle epidemiológico das         
dermatofitoses. A importância dos animais de estimação com dermatofitose ou          
portadores assintomáticos como potenciais transmissores do fungo ressalta a         
necessidade da adoção de medidas higiênico sanitárias para prevenção e controle           
desta antropozoonose.  
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