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1. Resumo 

As infecções por Strongylus spp, têm uma alta incidência em todo o mundo, 

sendo responsável por grandes perdas econômicas na criação de equídeos. O 

controle parasitário em equinos deve contemplar o uso racional de fármacos assim 

como um esquema apropriado de manejo e controle sanitário. Dessa forma, o 

presente trabalho tem como objetivo avaliar a carga parasitária de equinos criados em 

hípicas do município de Arujá-SP. Amostras de fezes de dois animais foram coletadas 

diretamente da ampola retal e analisadas pela técnica de ovos por grama de fezes 

(OPG) e sedimentação simples. Durante os exames parasitológicos, ambos 

apresentaram ovos de Strongylus spp, o resultado OPG na Fêmea foram 150 ovos por 

grama de fezes e no Macho foram 100 ovos por grama de fezes. Considerando os 

níveis normais de infestação de Strongylus spp, deve-se salientar a importância de um 

cronograma de tratamento dos equinos, bem como manejo e controle sanitário 

adequado (KUZMINA et al., 2016). 

 

 

2. Introdução  

As infecções por Strongylus spp, têm uma alta incidência em todo o 

mundo, sendo responsável por grandes perdas econômicas na criação de 

equídeos, onde S. vulgaris é o mais patogênico e sua diferenciação é feita 

através da migração larval (KUZMINA et al., 2016). 

Os equinos apresentam uma grande variedade de parasitas em sua 

fauna helmíntica. As formas de criação dos equídeos favorecem a grande 

incidência de infecções parasitárias, já nas primeiras semanas de vida. Os 

animais parasitados podem apresentar fraqueza geral, pelagem áspera, 

crescimento lento, às vezes, diarreias ou constipação, cólica e morte em 14 a 

20 horas. Os danos causados por parasitoses em equinos vão desde lesões 

em órgãos vitais do sistema digestivo até graves distúrbios nos processos 

enzimáticos e hormonais (SOKÓ et al., 2015).  

Dessa forma, o controle parasitário em equinos deve contemplar a 

adoção de fármacos modernos, a serem utilizados preferencial e 

parcimoniosamente, dentro da racionalidade e obedecendo ao padrão 

epidemiológico local. Para isso, deve ser priorizado um esquema apropriado de 

manejo dos animais, pastagem, remoção de fezes e manobras terapêuticas 

estratégicas objetivando a remoção global de parasitos. 



 

3. Objetivo  

Avaliar a carga parasitária de equinos criados em hípicas do município 

de Arujá-SP, assim como o manejo e o controle sanitário. 

 

4. Metodologia  

Foram avaliados dois equinos da raça quarto de milha, uma fêmea de 

cinco anos de idade e um macho de seis anos de idade, criados em hípicas do 

município de Arujá-SP. As fezes dos animais foram coletadas diretamente da 

ampola retal e processadas seguindo a técnica de ovos por grama de fezes 

(OPG) e sedimentação simples, conforme descrito por BOWMAN (2010). 

 

5. Desenvolvimento 

          Os grandes estrôngilos são os mais importantes e os mais comuns 

dentre tantos outros parasitas internos dos equinos, parasitam cavalos de 

todas as idades exceto os potros de até seis meses de idade, um dos parasitas 

mais perigosos que acomete o intestino dos equinos adultos, causadores da 

cólica parasitaria (DRUDGE et al, 1999).  

Na hípica avaliada, os vermífugos são administrados aleatoriamente, e 

alterados a cada três meses sem um diagnóstico.  

 

6. Resultados Preliminares 

As fezes de dois animais foram coletadas diretamente da ampola retal e 

analisadas pela técnica de ovos por grama de fezes (OPG) e sedimentação 

simples. Durante os exames parasitológicos, ambos apresentaram ovos de 

Strongylus spp. O primeiro animal: fêmea de 5 anos de idade, apresentou o 

resultado de 150 ovos por grama de fezes (OPG), já o segundo animal: macho 

de 6 anos de idade apresentou o resultado de 100 ovos por grama de fezes 

(OPG). Considerando os níveis normais de infestação de Strongylus spp, deve-

se salientar a importância de um cronograma de tratamento dos equinos, bem 

como manejo e controle sanitário adequado. 

As perdas econômicas causadas pelas parasitoses nos animais de 

produção são altas quando se considera a redução no ganho de peso e na 

produtividade, além do aumento na susceptibilidade a doenças. Desse modo, 



busca-se o controle das parasitoses a níveis aceitáveis, sem que ocorra o uso 

indiscriminado de anti-helmínticos. Para evitar resistência dos parasitas 

gastrointestinais aos fármacos, faz-se necessário orientar o proprietário de 

hípicas quanto ao diagnóstico correto previamente ao tratamento, assim como 

adoções de medidas sanitárias. 
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