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• É uma doença causada pela bactéria Burkholderia mallei, embora esta enfermidade seja
uma zoonose com potencial letal, podendo acometer em raras situações os seres humanos,
os equídeos (cavalos, jegues, mulas e burros) são seus principais hospedeiros e
reservatórios.

O que é Mormo?

Existem três formas clínicas:

• Nasal;

• Pulmonar (aguda); e

• Cutânea (crônica), que podem ocorrer simultaneamente.

Obs: Em casos crônicos, pode haver latência da doença ou seja, os sintomas
desaparecem, apesar do hospedeiro estar infectado e ser capaz de transmitir a doença.

Sinais clínicos



Formas clínicas 

Febre alta, perda de 
apetite, broncopneumonia, 
descarga nasal e ocular 
muco purulenta.

Pode levar a 
septicemia (infecção 
generalizada) e 
morte.

Nasal

Febre, dificuldade 
respiratória, tosse, diarreia, 
aumento na micção e 
perda de peso.

Pode levar a uma 
pneumonia difusa.

Pulmonar

Febre intermitente (vai e volta), 
sintomas respiratórios (tosse e 
dificuldade respiratória), 
aparecimento de ínguas 
(aumento dos gânglios 
linfáticos).

Cutânea

Podem ter recuperação clínica, 

porém permanecem portadores 

e podem excretar a bactéria.

Fonte: Perito animal Fonte: Cavalus Fonte: Radio esmeralda

https://www.peritoanimal.com.br/mormo-equino-sintomas-e-prevencao-23511.html
https://cavalus.com.br/saude-animal/os-sintomas-e-cuidados-com-as-doencas-infectocontagiosas/
https://radioesmeralda.com.br/noticia/estado-do-rs-tem-17-animais-infectados-com-a-doenca-do-mormo/


• A fonte de infecção mais comum é a ingestão de alimentos ou água contaminados

por descargas (secreção) do trato respiratório ou através de lesões na pele ulcerada de

animais infectados.

• A alta densidade e a proximidade dos animais favorecem a disseminação da

infecção. Fatores de estresse relacionados influenciam na manifestação clínica da

doença.

• Portadores assintomáticos (sem sintomas) muitas vezes são mais importantes na

transmissão da doença do que os animais doentes.

• A infecção tem potencial zoonótico, principalmente de cunho ocupacional, e requer

medidas apropriadas de proteção e biosseguridade no manuseio de amostras de animais

suspeitos/infectados.

Como a doença é transmitida?
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Os animais doentes 
expelem a bactéria em 
seus fluidos corporais. A

n
im

a
is

 
d
o
e
n
te

s
: Fezes, urina, pús e 

secreção nasal são 
contaminantes, 

principalmente nos 
alimentos e na água. T
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O agente penetra no 
organismo dos animais 

sadios pelas vias 
digestiva, respiratória, 

genital ou cutânea 
(através de lesões na 

pele).



• A prevenção e o controle do mormo dependem de um programa de detecção

precoce da doença;

• Será necessário a eliminação dos animais positivos;

• Deve haver um estrito controle de movimentação animal, que deverá ter exame

laboratorial negativo para o Mormo;

• Quarentena/isolamento de animais que chegam na propriedade recém-adquiridos,

mesmo com exames negativos, deve ser uma rotina da propriedade rural;

• Completa limpeza e desinfecção das instalações onde os animais ficam alojados

deve ser frequente e, principalmente, caso haja foco constado ou suspeito.

Prevenção e controle



Prejuízos econômicos

NOS ANIMAIS:

- Queda no desempenho 
do trabalho;

- Queda no desempenho 
reprodutivo;

- Perda de peso e da 
condição corpórea.

NO MANEJO : 

- Aumento nas 
taxas de descarte;

- Animais 
assintomáticos 

contaminando os 
demais.

NA ECONOMIA DA 
PROPRIEDADE:

- Gastos com reposição de 
animais;

- Gastos com 
medicamentos;

- Gastos com assistência 
veterinária.



O Mormo está na Lista 2 - Doenças que requerem notificação imediata de qualquer
caso suspeito, da Instrução Normativa nº 50, de 24 de setembro de 2013 (Lista de
doenças de notificação obrigatória ao Serviço Veterinário Oficial);

Portanto, deve ser notificada:

✓ Presencialmente em uma agência ou escritório do Serviço Veterinário Oficial /
IAGRO MS;

✓ Por telefone, através do: Disque denúncia 0800 0679 120;

✓ Por e-mail: Form-NOTIFICA (site: http://www.iagro.ms.gov.br/)

✓ Pelo sistema on-line: e-SISBRAVET
(site: https://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/SISBRAVET.html)

Notificação



Representatividade

• Grupo de Trabalho de Sanidade Animal na CNA;

• Comissão Técnica Consultiva do SISBOV do MAPA;

• Conselho Estadual de Saúde Animal - CESA;

• Conselho Deliberativo da REFASA – Reserva Financeira para 
Ações de Defesa Sanitária Animal.

Cursos de FPR

• Aplicação de vacinas e medicamentos em equinos;

• Boas práticas agropecuárias na equideocultura;

• Prevenção ao surto de mosca dos estábulos na propriedade rural;

• Casqueamento e manutenção de cascos de equídeos;

• Doma racional;

• Adestramento (rédeas).

Ações do Sistema FAMASUL e SENAR MS



Saiba mais:

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/fichas_tecnicas/Ficha_Tecnica_MORMO_jan20.pdf 

https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/60393382/artigo---rede-de-colaboracao-para-o-

fortalecimento-do-protocolo-de-diagnostico-do-mormo-no-brasil

https://edisciplinas.usp.br/mod/glossary/view.php?id=895978&mode&hook=ALL&sortkey&sortorder&fullsearch=0

&page=10

http://www.defesaagropecuaria.al.gov.br/sanidade-animal/mormo

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-

animal/sanidade-de-equideos

http://www.iagro.ms.gov.br/programa-nacional-de-sanidade-dos-equideos-pnse/

http://sistemasweb.agricultura.gov.br/pages/fichas_tecnicas/Ficha_Tecnica_MORMO_jan20.pdf
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/60393382/artigo---rede-de-colaboracao-para-o-fortalecimento-do-protocolo-de-diagnostico-do-mormo-no-brasil
https://edisciplinas.usp.br/mod/glossary/view.php?id=895978&mode&hook=ALL&sortkey&sortorder&fullsearch=0&page=10
http://www.defesaagropecuaria.al.gov.br/sanidade-animal/mormo
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-saude-animal/sanidade-de-equideos
http://www.iagro.ms.gov.br/programa-nacional-de-sanidade-dos-equideos-pnse/
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