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Doenças presentes – 2018/2 
 

Doença Status 
Múltiplas espécies  

Doença hemorrágica epizoótica Doença nunca registrada (domésticos) / Infecção limitada a uma ou mais zonas (selvagens) 

Encefalomielite equina do Leste Infecção limitada a uma ou mais zonas 

Equinococose/hidatidose  Doença presente 

Febre do Nilo Ocidental Doença limitada a uma ou mais zonas (domésticos) / Infecção limitada a uma ou mais zonas 
(selvagens) 

Febre Q  Infecção presente 

Leishmaniose Doença presente 

Miíase (Cochliomyia hominivorax) Doença presente 

Paratuberculose Doença presente 

Raiva Doença presente 

Surra (Trypanosoma evansi) Doença presente 

Triquinelose Doença nunca registrada (domésticos) /Infecção limitada a uma ou mais zonas (selvagens) 

Bovinos e bubalinos  

Anaplasmose bovina Doença presente 

Babesiose bovina Doença presente 

Brucelose (Brucella abortus) Doença presente 

Campilobacteriose genital bovina Doença presente 

Diarreia viral bovina Doença presente 

Leucose enzoótica bovina  Doença presente 

Rinotraqueíte infecciosa bovina Doença presente 

Tricomonose Doença presente 

Tuberculose bovina Doença presente 

Equídeos  

Anemia infecciosa equina Doença presente 

Encefalomielite equina do Oeste Infecção limitada a uma ou mais zonas 

Influenza equina Doença presente 

Mormo Doença presente 

Piroplasmose equina Doença presente 

Rinopneumonia equina Doença presente 

Caprinos e ovinos  

Aborto enzoótico das ovelhas (clamidofilose) Doença presente 

Agalaxia contagiosa Doença limitada a uma ou mais zonas 

Artrite-encefalite caprina Doença presente 

Epididimite ovina (Brucella ovis) Doença presente 

Maedi-visna Doença presente 

Suídeos  

Cisticercose suína Doença presente 

Peste suína clássica Doença presente em uma ou mais zonas (Ceará e Piauí); suspeita da infecção nas regiões N 
e NE (não confirmada) 

Aves  

Bronquite infecciosa aviária Doença presente 

Doença de Gumboro Doença presente 

Laringotraqueíte infecciosa aviária Doença presente 

Micoplasmose aviária (Mycoplasma gallisepticum) Doença presente 

Micoplasmose aviária (Mycoplasma synoviae) Doença presente 

Pulorose (Salmonella Pullorum) Doença presente 

Tifo aviário (Salmonella Gallinarum) Doença presente 

Abelhas  

Acariose (Acarapisose) das abelhas melíferas Doença presente 

Cria pútrida americana/Loque americana das abelhas melíferas Doença suspeita, porém não confirmada e limitada a uma ou mais zonas 

Cria pútrida europeia/ Loque europeia das abelhas melíferas Doença presente 

Infestação pelo pequeno besouro das colmeias (Aethina tumida) Doença limitada a uma ou mais zonas 

Varrose Doença presente 
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 Doenças nunca registradas 
 

Múltiplas espécies 

Brucelose (Brucella melitensis) 

Cowdriose 

Doença hemorrágica epizoótica (domésticos) 

Encefalite japonesa 

Febre do Vale do Rift 

Febre hemorrágica de Crimea-Congo 

Infecção por Echinococcus multilocularis 

Miíase (Chrysomya bezziana) 

Triquinelose (domésticos) 

Tularemia 

Bovinos e bubalinos 

Dermatose nodular contagiosa 

Pleuropneumonia contagiosa bovina 

Septicemia hemorrágica 

Tripanosomose (transmitida por tsetsé) 

Equídeos 

Arterite viral equina 

Durina 

Encefalomielite equina venezuelana 

Metrite contagiosa equina 

Peste equina 

Caprinos e ovinos 

Doença de Nairobi 

Peste dos pequenos ruminantes 

Pleuropneumonia contagiosa caprina 

Varíola ovina e varíola caprina 

Suídeos 

Encefalomielite por vírus Nipah 

Síndrome reprodutiva e respiratória suína 

Aves 

Hepatite viral do pato 

Influenza aviária de alta patogenicidade 

Influenza aviária de baixa patogenicidade 

Rinotraqueíte do peru 

Abelhas 

Infestação das abelhas melíferas pelos ácaros Tropilaelaps 

Camelídeos 

Varíola do camelo 

Lagomorfos 

Doença hemorrágica do coelho 
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 Doenças ausentes – 2018/2 
 

Doença Status 

Múltiplas espécies   

Brucelose (Brucella suis) Última ocorrência registrada em 2006 

Carbúnculo hemático/Antraz Última ocorrência registrada em mai/2016 

Doença de Aujeszky Última ocorrência registrada em jun/2018 

Febre aftosa Última ocorrência registrada em abr/2006 

Língua azul Última ocorrência registrada em jun/2018 

Peste bovina Última ocorrência registrada em 1921 

Bovinos e bubalinos   

Encefalopatia espongiforme bovina Última ocorrência registrada em mai/2014 

Teileriose Última ocorrência registrada em 1994 

Caprinos e ovinos   

Salmonelose (Salmonella Abortusovis) Doença ausente 

Scrapie Última ocorrência registrada em ago/2017 

Suídeos   

Gastroenterite transmissível Doença ausente 

Peste suína africana Última ocorrência registrada em jan/1981 

Aves   

Clamidiose aviária Última ocorrência registrada em 1956 (domésticos) / Doença presente (selvagens) 

Doença de Newcastle Última ocorrência registrada em nov/2006 

Lagomorfos   

Mixomatose Última ocorrência registrada em jul/2013 

 


