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RESUMO  

O mormo é uma doença de notificação obrigatória de acordo com a Organização 

Mundial de Sanidade Animal, causada pela Burkholderia mallei, bacilo GRAM-

negativa, parasito obrigatório, bem adaptada ao seu hospedeiro, sensível ao ambiente e 

com potencial para bioterrorismo. Doença de distribuição cosmopolita que pode 

acometer equídeos, humanos, caninos, pequenos ruminantes, lobos, camelos e ursos; 

sendo equinos, muares e asininos as espécies predominantemente acometidas sem que 

haja predileção por sexo ou idade. Apresenta como vias de transmissão: digestiva, 

respiratória, cutânea e genital. No Brasil, o mormo passou por um longo período sem 

que houvesse relatos da mesma, sendo descrita novamente em equídeos no ano 2000, 

nos estados de Alagoas e Pernambuco, permitindo a classificação da doença como 

reemergente no país. Por se tratar de uma zoonose fatal e reemergente no Brasil, 

objetivou-se revisar os principais aspectos patogênicos, clínicos, anatomo-

histopatológicos, métodos diagnósticos e medidas profiláticas do mormo em equídeos. 

Uma vez ingerido alimentos ou água contaminados pelo animal, a bactéria atinge a 

mucosa intestinal (septicemia) e posteriormente, a corrente sanguínea (bacteremia). O 



                  

 
                  
curso da doença varia de agudo a crônico, podendo os animais infectados apresentarem 

duas formas de manifestação clínica: cutânea-linfática, caracterizada por lesões 

nodulares que podem evoluir para úlceras, arranjadas em colar de pérolas; e a pulmonar, 

descrita por pneumonia crônica associada à tosse, episxtase, respiração laboriosa, 

dispnéia e corrimento nasal, a qual varia de serosa a purulenta entremeada por estrias de 

sangue. Ao exame anatomo-patológico, macroscopicamente, a forma cutânea-linfática 

pode evidenciar linfadenite e linfangite (pio-) granulomatosa, nódulos, pústulas e/ou 

úlceras; e a respiratória, exsudato catarral-purulento em cavidade nasal, rinite 

granulomatosa e ulcerativa e pulmões com piogranulomas. Microscopicamente, tais 

lesões (pio-) granulomatosas são caracterizadas com área central de necrose e presence 

de neutrófilos degenerados, circundados por macrófagos, células epitelióides,  

linfócitos, células gigantes (multinucleadas) e fibroblastos, associado ou não a processo 

de calcificação. O correto diagnóstico do mormo deve ser realizado por meio da 

associação dos achados clínicos-epidemiológicos; anatomo-histopatológicos; 

isolamento e identificação bacteriana (exame microbiológico); inoculação em animais 

de laboratório; reação imunoalérica (maleinização); testes sorológicos como Fixação do 

Complemento (FC), Western Blotting (WB) e Ensaio Imunoenzimático Indireto 

(ELISA); teste molecular como Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). No Brasil, o 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), preconizou como testes 

oficiais: o ELISA, para triagem, e Western Blotting, confirmatório. Alguns diagnósticos 

diferenciais para o mormo devem ser realizados, dentre eles: linfangite epizoótica, 

esporotricose, garrotilho ou adenite equina, linfangite ulterativa e melioidose. A 

ausência de tratamentos e vacinas eficazes consiste em um desafio no combate a essa 

enfermidade. Nessa perspectiva, o rápido e correto diagnóstico do mormo é 

imprescindível para que haja o uso efetivo de medidas preventivas e de controle como a 

eutanásia imediata dos animais positivos aos testes oficiais realizado por um 

profissional do Serviço de Defesa Sanitária Animal, isolamento de animais sugestivos, 



                  

 
                  
realização de quarentena aplicada a novos animais adquiridos, desinfecção das 

instalações e fornecimento de uma alimentação adequada; frente a essa doença, 

evitando, assim, a disseminação do agente e minimizando o risco a saúde pública. 
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INTRODUÇÃO 

O mormo é uma doença infectocontagiosa, popularmente conhecida como “catarro-de-

burro”, de notificação obrigatória de acordo com a Organização Mundial de Sanidade 

Animal (OIE, 2018), causada pelo agente etiológico Burkholderia mallei, bacilo 

GRAM-negativa pertencente a família Burkholderiaceae, aeróbia, não encapsulada, 

imóvel,  parasita obrigatório, bem adaptada ao seu hospedeiro, sensível ao ambiente e 

com potencial para bioterrorismo (RADOSTITS et al., 2002; ROTZ et al., 2002; ACHA 

& SZYFRES, 2003; HIRSH & ZEE, 2003), utilizada na I e II Guerra Mundial 

(WHEELIS, 1998; DARLING & WOODS, 2005). Essa doença apresenta distribuição 

cosmopolita, sendo considerada endêmica na Europa Oriental, Oriente Médio e Sudeste 

Asiático (VERMA et al., 2014)  e pode acometer equídeos, humanos, caninos, lobos, 

pequenos ruminantes, camelos e ursos (OIE, 2018), sendo equinos, muares e asininos as 

espécies predominantemente acometidas sem que haja predileção por sexo ou idade 

(ALIBASOGLU et al., 1986; PRITCHARD et al., 1995; SHARRER, 1995). Tais 

animais uma vez infectados e assintomáticos desempenham participação fundamental 

na disseminação do agente. A transmissão pode ocorrer pela via digestiva, por meio de 

secreções e excreções de animais infectados que contaminam alimentos, água e fômites 

como equipamentos veterinários, bebedouros e manjedouras, (RADOSTITS et al., 

2002; KHAN et al., 2013); além das vias respiratória, onde ocorre a inalação do agente; 



                  

 
                  
a cutânea; e a genital, decorrente do contato direto com feridas ou utensílios infectados 

utilizados nos procedimentos de monta (RADOSTITS et al., 2002; ACHA & 

SZYFRES, 2003; HIRSH & ZEE, 2003; MOTA et al., 2000). Além disso, a ocorrência 

de tal doença está frequentemente relacionada à ocupação profissional, sendo mais 

comuns em profissionais que apresentam contato freqüente com animais infectados, 

como médicos veterinários, tratadores e fazendeiros, ou aqueles que apresentam 

exposição laboratorial ao agente, como microbiologistas; tais contaminações tendem a 

ocorrer através de feridas ou inalações (ESTES et al., 2010). Outros fatores relacionados 

à ocorrência da doença estão relacionados a condições inadequadas de manejo, como 

alimentação pobre, estresse e habitações de ambientes contaminados (MOTA et al., 

2000). No Brasil, o mormo passou por um longo período sem que houvesse relatos da 

mesma, sendo descrita novamente por Mota et al. (2000), os quais relataram a doença 

em equídeos nos estados de Alagoas e Pernambuco, assim, tal estudo permitiu que a 

doença fosse classificada com reemergente no país. Nessa perspectiva, por ser 

considerada uma zoonose fatal (ALIBASOGLU et al., 1986), sendo essa um grande 

risco a saúde pública, e reemergente no Brasil, objetivou-se revisar os principais 

aspectos patogênicos, clínicos, anatomo-histopatológicos, métodos diagnósticos e 

medidas profiláticas do mormo em equídeos.  

 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Após a ingestão de alimentos ou água contaminados pelo animal, a bactéria atinge a 

mucosa intestinal e posteriormente, a corrente sanguínea e se dissemina por todo 

organismo, ou seja, inicialmente temos a fase de septicemia e em seguida, bacteremia. 

Após a infecção, o organismo busca debelar a bactéria no sítio da lesão, caracterizada 

pela presença de infiltrado neutrofílico e formação de fibrina; mesmo com essa reação, 

o organismo não consegue eliminar o agente, assim, ocorre à degeneração dos 



                  

 
                  
neutrófilos e formação de uma área central de necrose, circundada por células 

epitelióides, gigantes e linfócitos, originando lesões piogranulomatosas características 

do mormo (PRITCHARD et al., 1995; SHARRER, 1995; HIRSH & ZEE, 2003). O 

curso da doença pode variar de agudo a crônico, podendo os animais infectados 

apresentarem duas formas de manifestação clínica: cutânea-linfática, caracterizada por 

lesões nodulares (abscessos) que acompanham o trajeto dos vasos linfáticos, formando 

arranjo em formato de colar de pérolas, e a pulmonar. Na manifestação cutânea-

linfática, vale ressaltar que tais nódulos, inicialmente, endurecidos, tendem a ficar 

flácidos, fistulam e drenam conteúdo purulento e posteriormente, formam úlceras. Essas 

nodulações tendem a aparecer principalmente no abdômen, costado e face medial dos 

membros posteriores (PRITCHARD et al., 1995; SHARRER, 1995; MOTA et al., 2000; 

RABELO, 2003). Outra forma de manifestação é a pulmonar, caracterizada por 

pneumonia crônica associada à tosse, episxtase, respiração laboriosa, dispnéia e 

corrimento nasal, a qual varia de serosa a purulenta entremeada por estrias de sangue, de 

acordo com o curso da doença (AL-ANI et al., 1998; MOTA et al., 2000). Além disso, 

sinais inespecíficos também podem ser observados em animais infectados, como febre, 

apatia e caquexia (MOTA et al., 2000). Ao exame anatomo-patológico, 

macroscopicamente, a forma cutânea-linfática podem ser evidenciados linfadenite e 

linfangite (pio-) granulomatosa, nódulos, pústulas e/ou úlceras; já na manifestação 

respiratória, observa-se a presença de exsudato catarral-purulento em cavidade nasal, 

processo inflamatório da mucosa nasal associado a presença de granulomas e/ou úlceras 

(rinite granulomatosa e ulcerativa) e pulmões com únicos ou múltiplos nódulos 

(piogranulomas) de tamanhos variáveis e consistência fibrosa, difusamente distribuído 

pelo parênquima pulmonar, que ao corte evidenciam conteúdo purulento 

(piogranulomas) (SANTOS & GUEDES, 2016; ZACHARY, 2017). Vale salientar que 

lesões metastáticas em fígado e baço, na forma de nodules firmes podem ser observados 

também (PRITCHARD et al., 1995; SHARRER, 1995). Microscopicamente, tais lesões 



                  

 
                  
(pio-) granulomatosas são descritas com área central de necrose de caseificação e 

neutrófilos degenerados, circundado por macrófagos, células epitelióides,  linfócitos, 

células gigantes (multinucleadas) e tecido conjuntivo abundante (MOTA et al., 2010; 

ERDEMSURAKH et al., 2020). Além disso, focos de congestão, necrose, edema e 

hemorragia podem estar associado (MOTA et al., 2010). O diagnóstico do mormo é 

realizado por meio da associação dos achados clínicos-epidemiológicos; anatomo-

histopatológicos; isolamento e identificação bacteriana (exame microbiológico); 

inoculação em animais de laboratório; reação imunoalérica (maleinização); testes 

sorológicos como Fixação do Complemento (FC), Western Blotting (WB) e Ensaio 

Imunoenzimático Indireto (ELISA); além de teste molecular como Reação em Cadeia 

da Polimerase (PCR) (MOTA et al., 2000; AL-ANI & ROBERSON, 2007). Contudo, 

no Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), preconizou 

como testes oficiais: o ELISA, para triagem, e confirmatório, Western Blotting. Vale 

ressaltar que em alguns casos, os testes de maleinização e PCR podem ser autorizados 

pelo MAPA (BRASIL, 2018). Vale salientar que para o exame microbiológico, o 

material de eleição consiste no conteúdo catarral-purulento presentes nas lesões 

cutâneas obtido por meio de punção aspirativa e swabs da mucosa nasal que devem ser 

mantidos sob refrigeração até o laboratório (MOTA et al., 2004). Casos de mormo 

devem ser corretamente diferenciados de outras enfermidades que apresentam curso 

clínico e lesões semelhantes, como: linfangite epizoótica (Corynebacterium 

pseudotuberculosis), esporotricose (Sporothrix schenckii), garrotilho ou adenite eqüina 

(Streptococcus equi), linfangite ulterativa (Histoplasma farciminosum) e melioidose 

(Burkholderia pseudomallei) (AL-ANI & ROBERSON, 2007). A ausência de 

tratamentos e vacinas eficazes consiste em um desafio no combate a essa enfermidade 

(MOTA, 2006). Nesse contexto, medidas como interdição de estabelecimentos com 

casos comprovados da doença e posterior, desinfecção, associada à eutanásia imediata 

dos animais positivos aos testes oficiais realizado por um profissional do Serviço de 



                  

 
                  
Defesa Sanitária Animal; controle do trânsito interestadual de equídeos por meio de 

testes devidamente negativados para o mormo respeitando o prazo de validade; 

isolamento de animais sugestivos; realização de quarentena aplicada a novos animais 

adquiridos; desinfecção das instalações; e fornecimento de uma alimentação adequada 

(MOTA, 2000; MAPA, 2003). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível o conhecimento sobre os fatores clínico-

epidemiológicos associados às técnicas diagnósticas do mormo, para que haja o rápido e 

correto diagnóstico, sendo possível o uso efetivo de medidas preventivas e de controle 

frente a essa doença, evitando, assim, a disseminação do agente e minimizando o risco a 

saúde pública. 
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