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INDICAÇÃO Nº        /2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, o Deputado abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, requer a Vossa Excelência, com fundamento nos artigos 141, inciso VIII e 
174 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, que 
seja encaminhado ao Exmo. Senhor José Renato Casagrande, Governador do estado do 
Espírito Santo a INDICAÇÃO da seguinte matéria: 

 
 

Exame gratuito para detecção de mormo e anemia infecciona equina.  
 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 

 
 

O Mormo ou lamparão, é uma doença infecto-contagiosa dos equídeos, causada pelo 
Burkholderia mallei, que pode ser transmitida ao homem e também a outros animais. 
Manifesta-se por um corrimento viscoso nas narinas e a presença de nódulos 
subcutâneos, nas mucosas nasais, nos pulmões, gânglios linfáticos, pneumonia, etc. Os 
animais contraem o mormo pelo contato com material infectante do doente: pús; 
secreção nasal; urina ou fezes. Já a anemia infecciosa equina (AIE) é uma afecção 
cosmopolita dos equídeos, causada por um RNA vírus do gênero Lentivirus, da família 
Retrovírus. O vírus, uma vez instalado no organismo do animal, nele permanece por 
toda a vida mesmo quando não manifestar sintomas. É uma doença essencialmente 
crônica, embora possa se apresentar em fases hiperaguda, aguda e subaguda. 

O que ambas as doenças têm em comum é o fato de serem incuráveis, o que acarreta 
no necessário isolamento e sacrifício do animal infectado, uma vez que se torna vetor 
para transmissão da doença. Referida situação causa enormes prejuízos ao setor 
pecuarista, podendo acometer também a propriedade onde foi criado o animal, que 
fica submetida à quarentena e pode ser objeto de embargo.  

Diante da relevância da matéria, submetemos ao Governador do Estado para 
apreciação e execução da presente indicação.  

 
Sala das Sessões, 17 de dezembro de 2019. 

 
 

MARCOS GARCIA 
Deputado Estadual – PV  
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