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Estados Unidos 9.500.000 cabeças
China 6.823.360 cabeças
México 6.350.000 cabeças
Brasil 5.496.817 cabeças
Argentina 3.680.000 cabeças

No Brasil, os estados de maior população equina são os seguintes:
Minas Gerais 800.108 cabeças
Bahia 598.326 cabeças
Rio Grande do Sul 452.965 cabeças
Goiás 438.390 cabeças
São Paulo 380.333 cabeças
Estes cinco estados possuiam 48% do rebanho nacional

População Mundial de equinos.

Fontes: FAO Estatísticas de Animais Vivos 2009 e IBGE Censo Agropecuário 31/12/2009
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 MORFOLOGIA



 IMPORTÂNCIA MÉDICO-VETERINÁRIA

• Anemia causada por helmintos adultos

• Associação das espécies de estrongilídeos

• Sintomas inespecíficos

• Patogenia das larvas



Strongylus vulgaris S. equinusS. edentatus



 CICLO BIOLÓGICO 

• FASE DE VIDA LIVRE

Ovos – L1 e L2 no ambiente – L3 infectante na pastagem 
* Dependente de condições ambientais

• FASE DE VIDA PARASITÁRIA

Liberação da L3 – migração (L4 e jovem) – adultos no IG
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• Patogenia das larvas

migração pela  túnica elástica – fibrose – espessamento das 

artérias – alteração do fluxo por obstrução – formação de 

trombos – isquemia – hipóxia – necrose - cólica

Strongylus vulgaris



SÍNDROME AGUDA EM POTROS

• Quadros de cólica provocado pelas larvas

• Adultos: anemia, inflamação, perda de ptns 

• Sintomas inespecíficos e outros

Strongylus vulgaris







Strongylus vulgaris



Sequência da patogenia  causada pelas larvas de Strongylus vulgaris

0-48 horas
Mucosa do íleo, ceco e colon hemorrágicas pela penetração das larvas

0-7 dias Processo inflamatório na submucosa e formação de tronbos, ao longo da linha de 
migração das larvas. Infiltração de neutrófilos na submucosa.

8-10  dias
Extensa arterite ao longo da muscularis mucosa e serosa das arteríolas

11-21 dias Processo de arterite ao longo dos ramos da artéria ileo-ceco-colica, na direção da 
artéria mesentérica cranial.  Parede das artérias tornan-se finas e ao corte histológico 
mostra severa infiltração celular, incluindo neutrófilos, macrófagos e linfócitos

3  semas a 4 
meses

Parede da artéria mesentérica cranial torna-se espessada, com trombos fibrosos 
associados com a presença de larvas de 4° estágio e adultos imaturos. 

4-9 meses
Na ausência de reinfecção, a lesão evolui para cura, com pouca evidência de fibrose 
arterial e dano para a parede arterial.



Diagnóstico das lesões por S. vulgaris em potros

• palpação retal

• doppler fluxometria

• arteriografia seletiva



ANGIOGRAFIA CONTRASTADA









SINDROME AGUDA EM POTROS
• FEBRE 40 - 41O

• HIPOREXIA
• ANEMIA
• EMAGRECIMENTO 
• DEPRESSÃO
• ADINAMIA
• DISTENSÃO ABDOMINAL
• DIARRÉIA INTERMITENTE 

ALTERNADA COM CONSTIPAÇÃO



• FATORES CLIMÁTICOS

• FATORES IMUNOLÓGICOS

• FATORES INERENTES AO HOSPEDEIRO

 ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS



Strongylus edentatus

• Migração fígado – peritônio

• Nódulos hemorrágicos no 
peritônio

• Raros sinais clínicos



Corte transversal de larva de 4° estagio de Strongylus edentatus no figado 
de equino,2 meses após a infecção,  mostrando intensa infiltração celular



• Migração: fígado – pâncreas

• Nódulos nas serosas

• Raros sinais clínicos

Strongylus equinus



Cirurgia abdominal de cavalo com cólica crônica, mostrando nódulos 
hemorrágicos contendo 4° estagio de  Strongylus equinus





• anamnese e histórico

• diagnóstico ante morten

• diagnóstico post morten

 DIAGNÓSTICO



DIAGNÓSTICO DAS LARVAS

• CLÍNICO
• MEDICAMENTOSO
• POST MORTEM
• ANGIOGRAFIA CONTRASTADA
• ULTRASSOM
• DOPPLER FLUXOMETRIA
• PALPAÇÃO RETAL DAS LESÕES



DIAGNÓSTICO DOS ADULTOS

• ANAMNESE

• CLÍNICO

• LABORATORIAL
– McMASTER (GORDON & WHITILOCK)

– COPROCULTURA E IDENTIFICAÇÃO 
DAS LARVAS



















































TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO PARASITOLÓGICO

• Técnica McMaster (Gordon & Whitlock, modificada)





OVOS DE HELMINTOS DE  EQÜÍDEOS

Parascaris equorum Strongyloides westeri
Anoplocephala perfoliata

Strongiloidea Oxyuris equi











COPROCULTURA 

Roberts & O’Sullivan, 1950

- Identificação das larvas 

de estrongilídeos

S. vulgaris
S. edentatus



Técnica McMaster

(Gordon & Whitlock, modificada)



S. vulgarisS. edentatus

Strongylus

Outros helmintos

Ovos e larvas infectantes de equideos









 CONTROLE E PROFILAXIA
PRINCIPAIS MEDIDAS DE MANEJO
– Taxa de lotação adequada
– Rotação de pastagem e de animais
– Separação dos animais por faixa etária e categoria
– Remoção das fezes

ESQUEMA DE VERMIFUGAÇÃO PREVENTIVO



PRÁTICAS DE MANEJO

• ESTÁBULO E BAIAS SECAS E LIMPAS
• ÁGUA E RAÇÃO PROTEGIDOS DE FEZES
• SEPARAÇÃO DOS ANIMAIS POR FAIXA 

ETÁRIA E CATEGORIA
• TAXA DE LOTAÇÃO ADEQUADAS
• CAMAS SECAS
• ROTAÇÃO DE ESPÉCIES NA PASTAGEM
• MÚLTIPLOS PIQUETES
• RETIRADA MANUAL DAS FEZES



Programa de controle de estrongilose em eqüídeos

• ANIMAIS NOVOS (POTROS EM PRÉ-DESMAMA): dosificar a partir da

4 e 6 semana de idade. Repetir as dosificações a cada 8 semanas até atingir 2 anos de idade.

• ÉGUAS: dosificar na época da cobertura e parição e normalmente a cada 3 ou 4 meses

• GARANHÕES E ANIMAIS DE SERVIÇO: dosificar 3 a 4 vezes ao ano

* Sempre tratar animais recém chegados na propriedade e quando se troca os

animais de pastagem.



 Princípio ativo Estrongilídeos 
adultos 

Strongylus 

 (larvas) 
Larvas de 

Cyathostominae 

Febendazole X   
Mebendazol X   
Oxibendazol X   
Pamoato de pirantel X   
Ivermectina X X X 
Ivermectin + pam.pirantel X X X 
Ivermectina + praziquantel X X X 
Abamectina  X   
Moxidectin X X X 

PRINCIPAIS ANTI-HELMÍNTICOS EMPREGADOS NO CONTROLE DE 
HELMINTOS DE EQUÍDEOS
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