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1. RESUMO 

Todos os cavalos com afecções gastrointestinais encaminhados ao hospital 

veterinário da Universidade Anhembi Morumbi foram submetidos a exame de 

fezes, para avaliar a existência de infestação verminótica por métodos 

quantitativos e qualitativos. O trabalho ainda se encontra em andamento e os 

resultados preliminares obtidos a partir de sete amostras colhidas entre abril e 

agosto de 2015 demostram a presença de estrogilos e trychrostrongilus. A 

técnica de Willis tem se mostrado importante para a primeira triagem e 

encaminhamento da amostra para coprocultura. O exame quantitativo de 

MacMaster, neste trabalho, se mostrou pouco apropriado para indicação ou não 

da necessidade de se fazer a coprocultura. Os resultados preliminares, obtidos 

em sete amostras, não nos permite relacionar diretamente a infestação 

verminótica com a presença de abdome agudo. Se faz necessário um número 

maior de amostras para elucidar esta questão. 

Palavras chave: Abdome Agudo, Verminose, MacMaster, Willis, cólica, equino 

2. INTRODUÇÃO 

Os equinos são animais muito suscetíveis aos parasitas intestinais, aos quais podem 

causar patologias em todo o trato gastrointestinal, tais como gastrite, enterites que 

podem com a sua evolução levar ao quadro de cólica severa ocasionando a morte 

do animal. (BORCHERT, 1975; BOWMAN, 1995; FORTES, 2004; GRAY, 1995; 

URQUHART, 1998).  

Os equinos são grandes disseminadores das infestações parasitarias já que esses 

animais são grandes portadores de uma ampla gama de parasitas intestinais, (FOZ 

FILHO, 1999). Os parasitas intestinais vêm apresentando resistência aos 

antimicrobianos, isso ocorreu pelo uso indiscriminado de antiparasitários, 

aumentando a incidência de cólicas verminóticas nos equinos (SLOCOMBE et al., 

2007)  

As infecções parasitárias expõem os equinos a uma grande diversidade de agentes 

etiológicos, dificilmente ocorrendo infecções. Os principais parasitas dos equinos são 
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os estrôngilos (Strongylus vulgaris), cyathostominos, Parascaris equorum, 

Trichostrongylus axei e Oxyuris equi, (MOLENTO, 2005). 

3. OBJETIVO 

 Sabe-se que as infestações por parasitas gastrintestinais em equinos são comuns 

mesmo mediante aos protocolos de tratamento profilático. Na rotina dos hospitais 

veterinários, não está contemplada a avaliação do grau de infestação verminótica 

dos pacientes encaminhados. Além disso, os exames coproparasitológicos utilizados 

na rotina, como método de MacMaster(quantitativos), Willis e Faust(qualitativos), 

avaliam a carga parasitaria por meio da contagem de ovos, não identificando o 

agente em si devido à similaridade da apresentação dos ovos da superfamília 

Strongyloidea. Portanto neste trabalho pretendemos quantificar e identificar os 

parasitas gastrintestinais encontrados nos animais encaminhados para tratamento 

clínico ou cirúrgico. Colaborar para que este protocolo seja acrescentado ao 

atendimento de rotina dos hospitais veterinários de equinos. Avaliar se é possível 

relacionar as afecções do trato gastrointestinais nestes animais internados com as 

principais infestações verminóticas em equinos. 

4. METODOLOGIA 

A avaliação será feita por meio de exames coproparasitológicos e cultura de larvas.A 

coleta da amostra será realizada diretamente na ampola retal do paciente. Em 

seguida utilizaremos as técnicas de McMaster, pois é um método no qual avaliamos 

a quantidade de ovo por grama (OPG), depois seguimos com um Método qualitativo 

ou Método de Willis nele notamos a qualidade dos ovos, diferenciando algumas 

categorias dos nematóides por uma concentração de ovos na flutuação, utilizando 

solução salina ou cloreto de sódio (NaCl) e por último a identificação das larvas, que 

tem como objetivo induzir a eclosão dos ovos de helmintos da superfamília 

Stronyloidea fornecendo todas as condições para o seu desenvolvimento, assim 

podendo visualizar as larvas e identificá-las e diferenciá-las através de sua 

morfologia (contagem de células intestinais, tamanho, rabos, entre outros aspectos). 
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5. DESENVOLVIMENTO e RESULTADOS PREELIMINARES: 

Foram avaliados até o momento oito animais com quadro de alterações 

gastrointestinais. Em sete animais (87,5%) não foram encontrados quantidades de 

parasitas significativos, a outra amostra (12,5%) foi positiva e a coprocultura revelou 

uma incidência de pequenos estrôngilos. 

Animal MacMaster 

(Ovos por grama) 

Willis Coprocultura 

1 0 Opg 3 Ovos Amostra negativa 

2 50 Opg 0 Ovos Amostra negativa 

3 50 Opg 3 Ovos Amostra negativa 

4 0 Opg 0 Ovos Amostra negativa 

5 3450 Opg 137 Ovos Pequenos estrôngilos 

6 0 Opg 0 Ovos Amostra negativa 

7 50 Opg 10 Ovos Amostra negativa 

8 50 Opg 5 Amostra negativa 
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