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ALERTA CIEVS PR Nº 12 – 27/10/2022 

 

EVENTO: Equídeo positivo para Mormo 

Local: Município de Salto do Itararé 

Data: 27 de outubro de 2022 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (ADAPAR) comunicou a ocorrência de um equídeo 
positivo para Mormo, zoonose de interesse em Saúde Pública.  

O mormo é uma doença bacteriana bastante rara que afeta os equídeos (cavalos, mulas, asnos, 
jegues) e pode ser transmitida ao homem, causando pneumonia grave. O humano se infecta pelo contato 
com feridas e secreções do animal infectado ou doente; na realização de necropsias; no uso de instrumentos 
contaminados e manuseio de amostras clinicas e; na inalação de aerossóis e poeira contaminada com 
secreção de animais doentes; sendo considerada uma enfermidade ocupacional para médicos veterinários, 
treinadores e tratadores. 

 

RISCO PARA O PARANÁ  

Considerando que o Paraná tem ampla atividade agrícola e os equídeos são bastante utilizados neste 
meio, os moradores e trabalhadores da área rural podem estar expostos a bactéria a partir destes animais 
doentes. 

Embora bastante raro, faz-se importante sensibilizar a rede de assistência para o atendimento de 
casos humanos com histórico epidemiológico de contato com equídeos doentes. Os sinais da doença nos 
animais são: emagrecimento progressivo, depressão, diarreia, desnutrição com mortalidade em poucos dias, 
febre, quadro de comprometimento respiratório com secreção nasal purulenta, com ou sem sangue, tosse, 
úlceras em mucosas, granulomas na pele que ulceram e cicatrizam em forma de estrela e nódulos 
sequenciais em cadeias linfáticas conferindo aspecto de rosário. 

 

CONDUTAS DE ALERTA 

 Diante de um quadro de broncopneumonia com abscessos pulmonares e secreção nasal purulenta, 
ulceras em mucosas nasais, pústulas e abscessos cutâneos em diversas partes do corpo, gânglios 
doloridos, edema da face, nariz e septo nasal dificultando a passagem do ar, os profissionais de saúde 
devem questionar o contato com equídeos para suspeitar de mormo.  

 A população deve ser informada de que, diante de um equídeo com emagrecimento progressivo, 
depressão, diarreia, desnutrição com mortalidade em poucos dias, febre, quadro de comprometimento 
respiratório com secreção nasal purulenta, com ou sem sangue, tosse, úlceras em mucosas, 
granulomas na pele que ulceram e cicatrizam, notificar imediatamente a ADAPAR. 

 Notificar em até 24 horas os casos humanos a partir da suspeição da doença para a Secretaria 
Municipal de Saúde. 

 Para dúvidas, entrar em contato com o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em 
Saúde) da SESA-PR pelos telefones (41) 3330-4696, (41) 99117-0444, e-mail: urr@sesa.pr.gov.br ou 
pelo Notifique Aqui do CIEVS: https://redcap.saude.pr.gov.br/surveys/?s=9LHE4JNJJ3 
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