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RESUMO: O Programa Nacional de Sanidade dos Equídeos (PNSE) do Brasil, visa prevenir, 

controlar e erradicar doenças referentes aos equídeos e promove educação sanitária, estudos 

epidemiológicos, fiscalização e trânsito de equídeos, cadastramento, fiscalização e certificação 

sanitária de estabelecimentos e intervenção imediata quando há suspeita ou ocorrência de 

doenças de notificação obrigatória. O PNSE tem como principal função registrar as principais 

enfermidades de notificação compulsória relacionadas a esse grupo animal que são: Anemia 

Infecciosa Equina (AIE), Mormo e Influenza Equina. Portanto, o objetivo desse estudo é 

realizar uma breve revisão sobre essas doenças. A AIE é uma doença que atinge todos os 

equídeos de qualquer idade e sexo, sendo ela uma infecção viral persistente que se integra no 

genoma do hospedeiro. Os transmissores são mosquitos, mutucas ou varejeiras que ao se 

alimentar de animais infectados podem transmitir o agente para um hospedeiro sadio. É causada 

por um RNA vírus, pertencente ao gênero Lentivirus, da família Retroviridae, 

subfamília Orthoretrovirinae de genoma altamente mutagênico, tendo como única proteção as 

medidas de prevenção, o manejo correto e o diagnóstico laboratorial. O cavalo recém infectado 

por AIE tem sintomas como o aumento de sua temperatura, podendo assim, passar despercebido 

pelo seu cuidador e acabar morrendo em duas ou três semanas, com o exame de IDGA pode-se 

detectar a AIE, Porém, se o cavalo passa para a fase crônica ele pode apresentar sinais de 

anorexia, perda de peso, edema em suas partes inferiores e anemia ou ele pode ser um portador 

não aparente. Já o Mormo, é uma doença que acomete equinos, asininos e muares, sendo uma 

zoonose causada pela bactéria Burkholderia mallei que tem um período de incubação de 

aproximadamente quatro dias. A infecção por essa bactéria é causada pelo contato com fluidos 
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corporais dos animais doentes, como pus, urina, secreção nasal, e fezes. Esse agente pode 

penetrar no organismo por via respiratória, digestiva, cutânea (através de uma lesão) ou genital, 

assim alcançando a circulação sanguínea, alojando-se em alguns órgãos, sendo uns dos 

principais os pulmões e o fígado. O animal com mormo apresenta sintomas como febre, 

fraqueza, anorexia, prostração; surgem pústulas na mucosa nasal que viram úlceras profundas 

gerando uma descarga purulenta se tornando sanguinolenta e pode ocorrer a formação de 

abcessos nos linfonodos assim, comprometendo o aparelho respiratório, surgindo dispneia. Por 

fim, a Influenza Equina é uma enfermidade que acomete equinos, asininos e muares geralmente 

de 1 a 3 anos de idade, o vírus pertence a família dos ortomixovírus existindo e possuem dois 

subtipos, Influenza A/Equi-1 e Influenza A/Equi-2. Também conhecida como tosse cavalar, 

essa doença produz sintomas de febre, calafrio, respiração acelerada, perda de apetite, 

lacrimejamento, corrimento nasal e ocular e inflamação de garganta. Pode ser confirmada após 

o aparecimento dos primeiros sinais clínicos através de exame laboratorial, o tratamento 

consiste em repouso, medicamentos, boa alimentação e água limpa. Sendo assim, é importante 

entrarmos com medidas profiláticas, realizando a inspeção e fiscalização da população equídea, 

palestras para produtores rurais, interdição de áreas públicas ou privadas e o atendimento 

imediato para contenção e isolamento de foco dessas doenças. 
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