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Com a aproximação da Semana Farroupilha uma 

preocupação tem surgido entre os tradicionalistas. O 

Mormo, doença causada nos equinos, e transmissível ao 

ser humano, é o motivo de tal preocupação. Tendo em 

vista sanar algumas dúvidas uma reunião foi realizada na 

noite da última terça-feira, 28 de julho, no Centro de 

Tradições Gaúchas Adaga Velha. O encontro proposto por membros da Comissão dos 

Festejos Farroupilhas em parceria com a Administração Municipal através da 

Secretaria de Desporto e Turismo teve a participação da Inspetoria de Defesa 

Agropecuária de Rosário do Sul. Na presença dos Médicos Veterinários da Inspetoria 

Agropecuária, Karin Silva e Leonardo Nunes, uma explicação minuciosa foi feita ao 

público presente. O Mormo é uma enfermidade infecciosa fatal causada por uma bactéria 

que afeta principalmente cavalos, asnos e mulas, sendo transmissível ao homem 

(zoonose fatal). Tem como fonte de propagação mais comum entre os animais, a infecção 

causa pelo contato com alimentos e água contaminados, podendo ser causado pelo 

contato com fômites (arreios e equipamentos utilizados). Já no ser humano a doença 

pode ser causada através do contato direto com os animais. Entre os métodos de 

prevenção e controle os mais comuns ainda estão na detecção precoce e a realização de 

provas e diagnósticos nos casos suspeitos assim como nos normais. Vigilância das 

populações animais suscetíveis e notificação dos casos suspeitos, identificação e 

eutanásia apropriada dos animais infectados, limpeza e desinfecção das propriedades 

infectadas (foco + lindeiros + propriedades vinculadas) estão entre as formas de 

prevenção e controle. Para Karin Silva, o problema maior na transmissão da doença são 

as aglomerações como em rodeios e Desfile Farroupilha. Embora não se tenha nenhum 

caso confirmado da doença em Rosário do Sul e região, os Veterinários da Inspetoria 

Agropecuária sugeriram aos presentes prevenção e controle, evitando com isso que 

algum caso ocorra no município. Presentes no encontro estiveram a Comissão dos 



Festejos Farroupilhas, Patrões e Prendas das entidades tradicionalistas e veterinários 

cadastrados na Inspetoria. 


