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RESUMO 

Mormo é uma doença zoonótica infectocontagiosa causada pela bactéria Burkholderia mallei 

que acomete principalmente os equídeos, tendo o homem como hospedeiro acidental. É uma 

doença de notificação obrigatória de interesse da saúde pública. Objetivou-se fazer um 

levantamento dos focos de mormo no estado de Pernambuco por mesorregião, onde pretende-

se avaliar o número de casos por município e espécie mais afetadas pela enfermidade de janeiro 

de 2020 a julho de 2021.  Com base no banco de dados sistema brasileiro de vigilância e 

emergências veterinárias (SISBRAVET), alimentado com dados das vigilâncias realizadas pelo 

Serviço Veterinário Oficial Estadual (SVE) da Agencia de Defesa e Fiscalização Agropecuária 

de Pernambuco (ADAGRO), no intervalo de 01 de janeiro de 2020 a 28 de julho de 2021, foram 

analisados o número de focos por mesorregiões, número de casos por municípios e as espécies 

mais afetadas. No período avaliado verificou-se que o estado de Pernambuco teve 28 focos de 

mormo. A zona da mata foi a mesorregião mais afetada com 10 (35,71%) focos. A mesorregiões 

do agreste e a metropolitana obtiveram a mesma quantidade com 8 focos (28,57%), ficando o 

sertão com o menor número de focos 2(7,14%). 19 municípios foram afetados pela doença com 

37 casos de mormo no estado. Jaboatão dos Guararapes e Recife foram os municípios mais 

afetados com 13,51% dos casos cada. Desses 37 casos, a espécie equina ficou com 35 (94,59%). 

Conclui-se que a mesorregião do Estado de Pernambuco que foi mais acometida foi a zona da 



                  

 
                  

mata, com maior número de focos, seguida pela metropolitana, agreste e sertão. Os municípios 

com maiores números de casos foram Jaboatão dos Guararapes e Recife, e a espécie equina foi 

a mais afetada pela doença. A comparação com estudos anteriores mostrou que os municípios 

afetados pela doença vêm aumentando no Estado de Pernambuco, sendo importante as medidas 

adotadas para controle e erradicação, afim de evitar a disseminação da doença. 
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INTRODUÇÃO 

Mormo é uma doença zoonótica infectocontagiosa causada pela bactéria Burkholderia 

mallei. Acomete principalmente os equídeos, tendo o homem como hospedeiro acidental 

(WHITLOCK et al., 2007).  

Os humanos se contaminam através de animais infectados ou por fômites. O grupo de 

risco inclui as pessoas que trabalham diretamente com os animais ou em laboratórios, pois a 

epidemiologia do mormo está relaciona principalmente com o manejo de estábulos, sendo esse 

um grande potencial de foco da doença e a principal fonte de infeção da doença em humanos é 

a digestiva (DIEHL, 2013).  Seus primeiros sintomas são geralmente febres, seguido por 

pneumonia, pústula e abscessos, e são frequentemente fatais (NGUYEN et al., 2020).  

Nos Equídeos a transmissão se dá principalmente por fômites contaminados e se 

dispersa pela via digestiva, em seguida pela via linfática e via respiratória. A enfermidade 

manifesta-se de três formas: pulmonar (aguda), cutânea (crônica) e nasal. Seus principais 

indícios clínicos são: febre alta, tosse, descarga nasal mucopurulenta, linfonodos cervicais 

aumentados, lesões na pele, nódulos, dispneia e epistaxe (GOMES, 2020).   

O Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos – PNSE, do Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento (MAPA), é responsável por regulamentar estratégia para prevenir, 

controlar ou erradicar doenças dos equídeos (BRASIL, 2018). Oficialmente, possui como teste 

triagem para diagnóstico de mormo a fixação de complemento (FC) ou o ELISA (Ensaio de 



                  

 
                  

imunoabsorção enzimática), e como teste complementar o Westem Blotting -imunoblotting 

(BRASIL, 2018).  

O mormo é uma doença de notificação obrigatória, se enquadrando nas aplicações de 

medidas ditadas no regulamento de Defesa Sanitária Animal (BRASIL, 2020). O sacrifício dos 

animais positivos é obrigatório por se tratar de uma enfermidade que não tem tratamento e de 

interesse da saúde pública (BRASIL, 1934).   

Objetivou-se fazer um levantamento dos focos de mormo no estado de Pernambuco por 

mesorregião, onde pretende avaliar o número de casos por município e espécie mais afetadas 

pela enfermidade de janeiro de 2020 a julho de 2021. 

METODOLOGIA 

Os dados de focos de mormo do Estado de Pernambuco foram obtidos através de 

relatório exportado do SISBRAVET, que é alimentado com as vigilâncias dos fiscais do Serviço 

Veterinário Oficial Estadual (SVE) da ADAGRO. O período analisado foi de 1 de janeiro de 

2020 até 28 de julho de 2021. Utilizando o Microsoft Excel®, foram analisados o número de 

focos por mesorregiões, número de casos por municípios e as espécies mais afetadas.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Durante o período analisado verificou-se que o Estado de Pernambuco teve 28 

focos de mormo. A zona da mata teve 10 focos (35,71%), sendo a mesorregião mais afetada 

pela doença. As mesorregiões do agreste e a metropolitana obtiveram a mesma quantidade de 

8 focos (28,57%), ficando o sertão com apenas 2 (7,14%), sendo à mesorregião com o menor 

número de focos, como mostra na Tabela 1. Diferente do encontrado por Lima et al. (2017) em 

que a mesorregião mais acometida foi a metropolitana com 50% dos focos de mormo no Estado 

de Pernambuco no período de abril de 2016 a abril de 2017. 

 

 



                  

 
                  

Tabela 1- Números de focos por mesorregiões  
Tabela de focos por mesorregião 

       Mesorregiões Focos 

       Agreste 8 (28,57%) 

       Região metropolitana 8 (28,57%) 

       Zona da mata 10 (35,71%) 

       Sertão 2 (7,14%) 

       Total Geral 28 (100%) 

Corroborando com os dados encontrados, Santos et al. (2001), afirma que o mormo é 

uma doença endêmica na zona da mata de Pernambuco, as condições climáticas de calor e 

umidade, foram importantes para a permanência da doença tendo grandes quantidades de casos 

na região.   

Falcão et al. (2013), também obteve uma menor incidência no Sertão, associando ao 

fato de ser uma região de pouca criação de equinos de Pernambuco, devido à cultura e por não 

utilizarem os animais para serviços ou competição. 

Dos 185 municípios de Pernambuco, 19 foram afetados pela doença, com um total de 

37 casos de mormo no Estado.  Lima et al., (2017) relatou 6 municípios acometidos pelo mormo 

por um período de um ano nos anos de 2016/2017. Sendo observado o aumento no número de 

municípios afetados no Estado.  

Conforme demonstrado na tabela 2, os municípios com maiores números de casos de 

mormo foram Jaboatão dos Guararapes e Recife com 5 casos cada (13,51%). Limoeiro, 

Taquaritinga do Norte, Vertentes, São Vicente Férrer, Bodocó, Flores, Nazaré da Mata e 

Paudalho foram os municípios menos acometidos com 1 caso cada (2,70%).  

Apesar de Jaboatão dos Guararapes e Recife não fazerem parte da mesorregião mais 

afetada, foram os municípios com maiores números de casos, isso é explicado, pois o foco pode 

ter mais de um animal positivo (número de casos). 

 

 



                  

 
                  

Tabela 2 -Quantidade de focos por mesorregiões, municípios e espécie  
Tabela de casos por município e espécie 

  Espécies afetadas 

Município N° de casos Equino Muar 

Gravatá 2 (5,41%) 2(5,41%) - 

Limoeiro 1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Taquaritinga do Norte 1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Vertentes 1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Camocim de São Felix 2 (5,41%) 2(5,41%) - 

São Vicente Férrer  1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Jaboatão dos Guararapes 5 (13,51%) 5(13,51%) - 

Moreno 2 (5,41%) 2(5,41%) - 

Recife 5 (13,51%) 5(13,51%) - 

Olinda  3 (8,11%) 3(8,11%) - 

Bodocó 1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Flores 1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Belém de Maria 2 (5,41%) 2(5,41%) - 

Glória do Goitá 2 (5,41%) 2(5,41%) - 

Nazaré da Mata 1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Paudalho 1 (2,70%) 1(2,70%) - 

Ribeirão 2 (5,41%) - 2(5,41%) 

Vitória de Santo Antão 4 (10,81%) 4(10,81%) - 

Total Geral 37(100%) 35 (94,59%) 2(5,41%) 

 

Podemos também observar que a espécie equina foi a mais afetada com 94,59% dos 

casos, ficando os muares com 5,41% dos casos. Os equinos são mais sujeitos a infecção sendo 

considerado reservatório natural (WHITLOCK et al., 2007).  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conclui-se que, durante o período avaliado, a mesorregião do Estado de Pernambuco 

que foi mais acometida foi a zona da mata, com maior número de focos, seguida pela 

metropolitana, agreste e sertão. Os municípios com maiores números de casos foram Jaboatão 

dos Guararapes e Recife, e a espécie equina foi a mais afetada pela doença. A comparação com 

estudos anteriores mostrou que os municípios afetados pela doença vêm aumentando no Estado 

de Pernambuco, sendo importante as medidas adotadas para controle e erradicação, afim de 

evitar a disseminação da doença no Estado. 
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