
ENFERMIDADE AGENTE ESPÉCIES ACOMETIDAS PRINCIPAIS SINAIS CLÍNICOS
NECESSÁRIO 

CONFIRMAÇÃO
 LABORATORIAL

ACARIOSE/ ACARAPISOSE DAS ABELHAS 
MELÍFERAS

Acarapis woodi abelhas
Abelhas rastejando na frente da colmeia e no alvado, com as 

asas separadas, impossibilitadas de voar.
SIM

CRIA GIZ Ascosphaera apis abelhas
Favos com falhas e opérculos geralmente perfurados, a cria 
morta apresenta coloração branca ou cinza-escuro e aspecto 

mumificado 
-

NOSEMOSE Nosema apis abelhas
Abelhas com tremores e com dificuldade de locomoção, 

decréscimo na população
SIM

VARROSE Varroa destructor abelhas
Redução do peso e da longevidade das abelhas e deformações 

nas asas e pernas
-

CAMPILOBACTERIOSE GENITAL BOVINA Campilobacter fetus subsp. veneralis bovideos, ovinos e silvestres Repetição de cio e aborto no terço médio e final da gestação -

RINOTRAQUEÍTE INFECCIOSA BOVINA 
(IBR)

Herpesvírus bovino tipo 1 (BoHV-1) Bovinos
Rinotraqueíte, vulvovaginite pustular, balanopostite, 

conjuntivite, abortamento e infecção generalizada em 
neonatos.

-

ANAPLASMOSE BOVINA Anaplasma marginale Bovinos
Anemia, prostração, apatia, anorexia, emagrecimento, queda 

na produção de leite
-

BABESIOSE BOVINA Babesia bigemina, Babesia bovis Bovinos
Anemia, prostração, apatia, anorexia, emagrecimento, queda 

na produção de leite
-

DIARRÉIA VIRAL BOVINA (BVD) Pestivirus da familia Flaviviridae (BVDV)
Bovideos, caprinos. Ovinos, 

cervídeos, suínos

Conforme biotipo de BVDV, manifestação reprodutiva e 
digestiva. Hipertermia, anorexia, salivação, descarga nasal, 

diarréia, desidratatação e aborto. Alta mortalidade.
-

TRICOMONOSE Tritrichomonas foetus Bovinos Repetição de cio, descargas vulvovaginais e aborto -

TRIPANOSOMOSE (T.vivax) Tripanossoma vivax Bovinos
Anorexia, depressão, febre, anemia, perda de peso, redução 

da produção leiteira, cegueira transitória, aborto e sinais 
nervosos

SIM

VARÍOLA BOVINA cowpoxvirus Bovinos Lesões cutâneas em vacas lactentes, bezerros e no homem -

LEUCOSE ENZOÓTICA BOVINA família Retroviridae Bovinos
Leucocitose e linfocitose e sinais clínicos conforme localização 

dos nódulos tumorais
-

SEPTICEMIA HEMORRÁGICA Pasteurella multocida Bovinos
Broncopneumonia, pode haver manifestações de pericardite e 

pleurite
-

FOOT-ROT/PODR.CASCOS (Fusobacterium 

necrophorum )
Fusobacterium necrophorum Bovinos, ovinos e caprinos

Pododermatite infecciosa, necrose dos tecidos interdigitais, 
claudicação.

-

TÉTANO Clostridium tetani Bovinos, ovinos e caprinos
Andar rígido (posição de cavalete), tremores musculares, 

timpanismo, óbito de 3 a 10 dias após a infecção.
-

CARBÚNCULO 
SINTOMÁTICO/MANQUEIRA (Clostridium 

chauvoei)

Clostridium chauvoei Bovinos, ovinos, caprinos
Manqueira, tumefação em áreas de grandes massas 

musculares, óbito em 12 a 36 horas, 
-

ARTRITE ENCEFALITE CAPRINA/CAE Lentivirus dos peq. Ruminantes (SRLV) Caprinos poliartrite crônica SIM

EXANTEMA GENITAL EQUINO Herpesvirus equino tipo III Equinos   
Nódulos múltiplos e circulares de cor vermelho na mucosa 

vulvovaginal
-

INFLUENZA EQUINA OrtomixovirusA/equi-1 e A/equi-2 Equinos   Inapetência, depressão, tosse seca, febre -

PIROPLASMOSE/NUTALIOSE/BABESIOSE 
EQUINA

Babesia equi, Babesia caballi Equinos   Anemia, prostração -

RINOPNEUMONIA EQUINA Herpesvirus tipo 1 (EHV1) Equinos   Febre com secreção nasal e ocular, abortos SIM

ADENITE EQUINA/PAPEIRA/GARROTILHO Streptococcus equi, subsp. equi Equinos, asininos e muares
Febre, prostração, faringite e rinite, evoluindo para aumento 
(abcesso) dos linfonodos retrofaríngeos e submandibulares

-

LINFANGITE ULCERATIVA Corinebacterium pseudotuberculosis Equinos, asininos Úlceras subcutâneas e abcesso de peito -

SALMONELOSE por S. abortusequi S. abortusequi Equinos, asininos
Aborto, septicemia em potros, enterite, descarga vaginal nas 

fêmeas 
-

ACTINOMICOSE Actinomices bovis Múltiplas espécies
Tumefação dura na região da mandíbula, lesão granulomatosa 

acometendo normalmente os dentes molares.
-

COCCIDIOSE (exceto aves) protozoários do gênero Eimeria Múltiplas espécies Diarréia profusa, desidratação, anorexia, letargia -

ENTEROTOXEMIA BOVINA (Clostridium 

perfringens)
Clostridium perfringens Múltiplas espécies

Manifestações entéricas (enterite hemorrágica), neurológicas 
e/ou respiratórias,  óbito após 6 a 48 horas após a infecção

-

FEBRE CATARRAL MALIGNA Rhadinovirus Múltiplas espécies
Hipertermia, apatia, anorexia, dispnéia, corrimento ocular, 

corrimento oronasal catarral.
SIM
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FILARIOSE nematóides da superfamilia Filariae Múltiplas espécies
Conforme espécie e localização, em geral linfangite e 

linfoadenite
-

OUTRAS PASTEURELOSES ( exceto P. 
multocida) 

Pasteurella spp. Múltiplas espécies Febre, secreção mucopurulenta (nasal e ocular), pneumonia -

SALMONELOSE INTESTINAL Salmonella spp. Múltiplas espécies Enterite -

SURRA (Trypanossoma evansi) Trypanossoma evansi Múltiplas espécies
Rápida perda de peso, anemia, febre intermitente, edema dos 

membros pélvicos e das partes baixas do corpo
-

BOTULISMO Clostridium botulinum Múltiplas espécies; zoonose
Paralisia flácida progressiva descendente dos músculos 

esqueléticos
-

CISTICERCOSE SUÍNA ovos de Taenia solium Múltiplas espécies; zoonose Enterite, sinais neurológicos, achados de abatedouro -

DISENTERIA VIBRIÔNICA Campilobacter jejuni Múltiplas espécies; zoonose Dores abdominais, febre, diarreia profusa -

EQUINOCOCOSE / HIDATIDOSE Echinococcus spp. Múltiplas espécies; zoonose
De acordo com a localização dos cistos hidáticos, achados de 

abatedouro
-

FASCIOLOSE HEPÁTICA Fasciola hepatica Múltiplas espécies; zoonose
Retardo no desenvolvimento, redução no ganho de peso e na 

produção de leite e problemas de reprodução
-

LEISHMANIOSE Leishmania spp. Múltiplas espécies; zoonose
Forma cutânea: úlceras cutâneas; Forma mucosa: úlceras em 

mucosas
-

LEPTOSPIROSE Leptospira spp. Múltiplas espécies; zoonose
Febre, sinais gastroentéricos (lesão renal e hepática), icterícia, 

aborto.
-

LISTERIOSE Listeria monocytogenes Múltiplas espécies; zoonose Septicemia, manifestação reprodutiva e ou nervosa SIM

MELIOIDOSE Burkholderia pseudomallei Múltiplas espécies; zoonose Manifestações diversas, frequentemente respiratórias SIM

MIÍASE (Cochliomyia hominivorax ) Cochliomyia hominivorax Múltiplas espécies; zoonose Ferimentos contendo larvas da mosca -

OUTRAS CLOSTRIDIOSES ( exceto 
chauvoei, botulinum, perfringens e tetani)

Clostridium spp. Múltiplas espécies; zoonose Intoxicações, alta mortalidade em rebanhos -

TOXOPLASMOSE Toxoplasma gondii Múltiplas espécies; zoonose Aborto, manifestações oculares e de sistema nervoso central SIM

ADENOMATOSE PULMONAR OVINA Vírus da família Retroviridae Ovinos
Dificuldade respiratória. Pneumonia progressiva crônica. 

Lesões tumorais esbranquiçadas
-

EPIDIDIMITE OVINA Brucella ovis Ovinos
Redução da fertilidade e aborto nas ovelhas, aumento da 

mortalidade perinatal de cordeiros e epididimite nos carneiros
SIM

SALMONELOSE POR S. abortusovis S. abortusovis Ovinos
Aborto no terço final de gestação, septicemia em cordeiros 

recem nascidos, descarga vaginal nas fêmeas 
-

SARNA OVINA Psoroptes ovis Ovinos Prurido, crostras e alopecia nas áreas acometidas -

CERATOCONJUNTIVITE RICKÉTSICA Rickettsia spp. Ovinos e caprinos Ceratoconjuntivite, blefarospasmo, úlceração de córnea SIM

ECTIMA CONTAGIOSO Poxvirus Ovinos e caprinos
Crostras na região da boca, podendo alastrar para outras áreas 

da face
-

LINFADENITE CASEOSA Corynebacterium pseudotuberculosis Ovinos e caprinos
Aumento dos linfonodos superficiais com abcesso, queda de 

produção, sinais reprodutivos.
-

CIRCOVIROSE Circovirus, PCV tipo 2 Suinos
Síndrome do tremor congênito suíno em recém nascidos e 
retardo no crescimento, anemia, icterícia, lote desuniforme

-

ERISIPELA SUÍNA/RUIVA Erysipelothrix spp Suinos
Lesões cutâneas, articulares, cardíacas ou septicemia e 

abortos
-

PARVOVIROSE SUÍNA Parvovirus (PPV) Suinos
Sinais reprodutivos (Infertilidade, Morte Embrionária, 

Mumificação e Natimortalidade)
-

RINITE ATRÓFICA
Multifatorial, agentes primários 

comumente envolvidos: Bordetella 
bronchiseptica e a Pasteurella multocida

Suinos
Deformação de focinho, hipotrofia ou atrofia dos cornetos 

nasais
-

PNEUMONIA ENZOÓTICA Mycoplasma hyopneumoniae Suinos Tosse seca persistente, pneumonia -

INFLUENZA DOS SUÍNOS Orthomyxoviridae Suínos, javalis, silvestres Sinais respiratórios, febre, apatia, hiporexia -


