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“The Horse”  

 

“Where in this wide world can man find nobility without pride, 

friendship without envy, or beauty without vanity? 

Here where grace is laced with muscle and strength by gentleness confined. 

 

He serves without servility; he has fought without enmity. 

There is nothing so powerful, nothing less violent; 

there is nothing so quick, nothing more patient. 

 

(…)” 

 

by Ronald Duncan, 1954
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RESUMO 

A presente dissertação faz uma abordagem parasitológica e terapêutica da 

habronemose cutânea (HC), também designada vulgarmente por “ferida de verão”. Esta 

doença é causada por nemátodes das espécies Draschia megastoma, Habronema muscae e 

H. microstoma. A prevalência destes parasitas no nosso país é elevada, e todos têm 

capacidade de causar doença nos equinos, podendo manifestar-se de distintas formas: 

gástrica, pulmonar, cutânea e conjuntival. Estes são parasitas de ciclo indireto que utilizam 

como hospedeiros intermediários ou vetores os muscídeos das espécies Musca domestica e 

Stomoxys calcitrans. Neste trabalho, pretendeu-se aprofundar na revisão bibliográfica, a 

etiologia da doença, epidemiologia e biologia dos parasitas, a patogenia nos equídeos, sinais 

clínicos e lesões mais frequentes, métodos de diagnóstico passíveis de serem utilizados, 

diferentes métodos de tratamento, profilaxia e controlo da afeção. Na componente experimental 

foram realizados inquéritos “online”, diferentes, a criadores e médicos veterinários, com o 

objetivo de perceber a importância e prevalência da doença no nosso país, descobrir quais os 

princípios ativos/associações mais utilizadas na desparasitação e definir quais as zonas 

corporais mais atingidas pelas lesões de HC. De acordo com os 26 resultados obtidos, 

concluiu-se que apenas 35% dos inquiridos admitem o aparecimento de feridas de verão 

anualmente, embora estudos recentes realizados em Portugal relatem o aparecimento 

frequente de parasitas do género Habronema no estômago de equinos. No entanto, de acordo 

com os inquéritos realizados, foi possível entender que esta realidade não é percebida por 

todos da mesma forma. Por parte dos criadores, 92% faz controlo de vetores nos estábulos, 

mas nos cavalos, apenas 67% utilizam medidas de controlo de muscídeos. No que respeita 

aos médicos veterinários, apenas 64% toma medidas para controlar os vetores nos estábulos e 

nos animais. A maior parte dos clínicos veterinários não utiliza os métodos adequados de 

diagnóstico da HC, nem realiza qualquer tipo de rastreio de forma a avaliar a eficácia dos anti-

helmínticos utilizados na desparasitação dos animais. Os princípios ativos mais utilizados são a 

associação de ivermectina e praziquantel, e a ivermectina isolada. Dos clínicos, 71% faz 

rotação de fármacos, mas apenas 7% faz rastreio de resistência aos mesmos. Descrevem-se 

ainda dois casos clínicos. No primeiro, de um asinino acometido por HC, realça-se a 

importância da história clínica, a sua evolução ao longo de sete meses e o tratamento médico 

realizado. No segundo caso, de um cavalo com uma ferida de verão na região prepucial, 

aborda-se o tratamento cirúrgico deste tipo de lesões. Com os dados obtidos no inquérito e nos 

casos clínicos, considera-se que a HC continua a ser pouco conhecida ou considerada nos 

programas de controlo parasitário nas explorações, para além de promover um grande 

desconforto e redução de bem-estar animal, atendendo à gravidade e dificuldade da sua 

terapêutica. A consciencialização para esta parasitose de proprietários e médicos veterinários é 

imperativa, sendo de extrema importância realçar as formas de prevenção, tratamento e 

controlo da HC.  
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ABSTRACT 

The present dissertation makes a parasitological and therapeutic approach of the horse 

cutaneous habronemosis (CH), usually called “summer sore”. This disease is caused by 

nematodes of the species Draschia megastoma, Habronema muscae and H. microstoma. The 

prevalence of these parasites is extremely high in Portugal and all are capable of causing 

disease in horses, with different locations: gastric, pulmonary, cutaneous and in conjunctive 

tissues. These parasites are of indirect life cycle, using flies of the species Musca domestica 

and Stomoxys calcitrans as intermediate hosts or vectors. In this work, it was intended to study, 

in the literature review, the etiology of the disease, the parasite’s epidemiology and biology, the 

equine’s pathogens, the clinical evidences and most commonly found lesions, methods of 

diagnosis and different forms of treatment, prophylaxis and control that can be used. In the 

experimental component we applied different online surveys to breeders and veterinarian 

doctors, in order to realize the importance and prevalence of the disease in Portugal, aiming to 

find out which drug or combination of drugs are mostly used in deworming and defining which 

parts of the horses’ body are largely hit by CH lesions. According to the 26 results obtained, we 

concluded that only 35% of the respondents admit the appearance of “Summer sores” every 

year, although recent studies conducted in Portugal report the frequent appearance of parasites 

of the genus Habronema in horse stomachs. However, according to the survey data, it was 

possible to understand that this reality is not perceived by everybody in the same way. Among 

the breeders, 92% make control of vectors in the stables but in horses, only 67% use measures 

of control for flies. With regard to veterinarians, only 64% take measures to control the vectors 

in the stables and animals. Most veterinarians used neither the appropriate diagnostic methods 

in the detection of CH, nor any kind of screening in order to evaluate the efficacy of 

anthelminthics used to deworm the animals. The most widely used active principles are 

associations of ivermectin and praziquantel, and isolated ivermectin.Among the veterinarians, 

71% make rotation of drugs, but only 7% do any trace resistance to them. We also describe two 

clinical cases. In the first one, a donkey showing a chronic case of CH, we highlight the 

importance of the clinical history, the evolution of the process over a time span of seven months 

and the medical treatment carried out. In the second case, a horse with a “Summer sore” in the 

preputial region, the surgical treatment of these lesions is approached. With the data obtained in 

the surveys and the analysis of the clinical cases, it is considered that CH continues to be 

hardly known or considered in parasite control programs of the horse stud farms, and in addition 

it promotes great discomfort and reduction of animal welfare, due to its severity and difficulty of 

therapeutic. Awareness of this parasitic disease by breeders and veterinarians is imperative, 

being of utmost importance to emphasize ways of prevention, treatment and control of CH. 
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Capítulo I - Introdução 

Desde a Antiguidade que o cavalo desempenha um papel de extrema 

importância na vida do homem, sendo a sua domesticação uma autêntica revolução 

em todas as áreas da sua vivência. O cavalo veio trazer mobilidade, tornando-se numa 

valiosa ajuda, tanto no campo agrícola, como no de batalha. Mais do que qualquer 

outro animal doméstico, esteve presente em todos os aspetos da vida humana: 

viagens, guerras, desportos/lazer e até mesmo na alimentação. Durante séculos e até 

à Revolução Industrial, o cavalo foi a “força motriz” das civilizações.  

Com a sua reforma como máquina de guerra e mais recentemente, como meio 

de transporte e ajuda na agricultura, o cavalo tornou-se cada vez mais um animal 

utilizado no desporto, lazer, hipoterapia, espetáculo ou, simplesmente, como 

companhia. Inicialmente, com cariz elitista, passou, posteriormente, a ser um animal 

de utilização generalizada e muito popularizado, sendo que a sua utilização é, neste 

momento, a melhor forma de dignificar e homenagear o animal, que para além de 

trabalhador, é também amigo. 

Todas estas alterações na forma de ver o cavalo, despertaram um maior 

interesse para o estudo das suas doenças e respetivo tratamento e prevenção, de 

forma a promover a sua saúde e bem-estar e melhorar o seu desempenho. 

Atualmente, em Portugal existem cerca de 36 000 equinos de várias raças 

(Gráfico I). O efetivo tem vindo a decrescer ao longo dos últimos anos (INE, 2010). 

 

Gráfico I – Efetivo equino em Portugal [NUTS 2002] (INE, 2010). 

Gráfico I 

(INE, 2010). 
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A maior concentração de cavalos, regista-se no Alentejo, seguido do Entre 

Douro e Minho e Ribatejo (Gráfico II). (INE, 2010). 

 

Gráfico II – Efetivo equino (Nº) por localização Geográfica (NUTS – 2002) (INE, 2010). 

Nos últimos anos temos assistido a algumas mudanças no panorama da 

criação equina. Estas alterações devem-se, não só à redução do número de animais 

nas explorações mas também, ao facto de o cavalo ter deixado de ser única e 

exclusivamente, um instrumento de trabalho, para passar a ser um animal utilizado em 

fins desportivos, lúdicos, ou simples companhia (Madeira de Carvalho, 2006). Estas 

mudanças, associadas aos sistemas de pastoreio intensivos e ao aumento do 

encabeçamento das explorações propiciaram a diversidade, transmissão e resistência 

dos parasitas. 

Os parasitas gastrointestinais têm a capacidade de causar doenças graves 

com manifestação clínica pouco aparente e que diminuem a imunidade dos animais 

(Tabela I). As parasitoses mais frequentes podem provocar irritações e alterações 

gastrointestinais, problemas na absorção, mal-estar geral, mau estado do pêlo, atrasos 

no crescimento, anemia e, em casos mais graves, originar quadros de cólica e até 

morte. As parasitoses são, por isso, responsáveis por perdas económicas avultadas, 

não só do ponto de vista clínico devido à morbilidade e mortalidade que podem 

provocar, mas também económicos, no que diz respeito aos custos dos tratamentos, 

diminuição do aproveitamento dos alimentos e consequente aumento do seu consumo 

e às alterações reprodutivas e consequente infertilidade (Duro, 2010). 

 



INTRODUÇÃO 
 ______________________________________________________________  

 

3 
 

Tabela I – Principais parasitoses gastrointestinais de equídeos. 

 

Doença Parasita Localização dos 

adultos 

Habronemose Habronema muscae 

Habronema microstoma 

Draschia megastoma 

 

Estômago 

Míases Gasterophilus intestinalis 

Gasterophilus nasalis 

Gasterophilus haemorrhoidalis 

Gasterophilus inermis 

Gasterophilus pecorum 

 

Estômago 

Tricostongilose Tricostrongylus axei Estômago 

Estrongiloidose Strongyloides westeri Intestino delgado 

Eimeriose Eimeria leuckarti Intestino delgado 

Anoplocefalose Anoplocephala magna 

Anoplocephala perfoliata 

Intestino delgado 

Intestino grosso  

Estrongilidose Grandes estrongilídeos: 

 Strongylus vulgaris 

 Strongylus edentatus 

 Strongylus equinus 

 Triodontophorus serratus 

 Triodontophorus tenuicollis 

 Triodontophorus brevicauda 

 Triodontophorus minor 

 

 

 

 

Intestino grosso 

 

Estrongilidose Pequenos estrongilídeos:  

 Cyathostomum sp. 

Intestino grosso 

Oxiurose Oxyuris equi Intestino grosso 
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Existem inúmeras espécies de parasitas capazes de causar doença nos 

equídeos. Aqueles são parasitas com ciclos de vida diretos e indiretos que envolvem 

diversos estádios de desenvolvimento no interior dos hospedeiros vertebrados, no 

ambiente e no interior dos eventuais vetores.  

Dentro do grupo de parasitas causadores de doença em equinos, encontramos 

aqueles que pertencem aos géneros Habronema e Draschia. Estes provocam infeções 

gástricas, dando origem a distintos quadros clínicos. Desta forma, existem quatro tipos 

de habronemose: gástrica, cutânea, conjuntival e pulmonar. 

Num estudo realizado em carcaças de equinos oriundos do Alentejo e da 

região Centro de Portugal, durante um período de 19 meses, procedeu-se ao exame 

macro e microscópico do conteúdo gástrico e da mucosa de 93 animais. Consoante os 

resultados apresentados, foram encontrados em 69% dos animais parasitas do género 

Habronema, o que revela uma alta prevalência dos mesmos comparativamente com 

outros países europeus (Duque de Araújo et al., 2012). 

Estes dados permitem constatar que a prevalência destes parasitas é 

extremamente elevada no nosso país, havendo necessidade de uma maior 

consciencialização de proprietários e mesmo dos clínicos, para esta parasitose nos 

equinos.  

“O calor tem acelerado o aumento da reprodução de moscas e mosquitos. 

Quando existe mais humidade e maior temperatura no inverno, aparecem mais 

insetos… As moscas e os mosquitos apenas no verão já não são a regra. Atualmente 

vai sendo comum a existência destes insetos dentro das casas e instalações para 

animais todo o ano." (Conceição, 2010). 

Têm-se verificado, a nível global, uma série de alterações climáticas que 

resultaram numa tendência para o aumento das temperaturas médias ao longo do ano 

(Gráfico III). Esta tendência conduz ao aparecimento precoce de alguns vetores de 

doenças e ao seu desaparecimento tardio, havendo por isso, uma maior prevalência 

destes vetores durante períodos mais alargados (Abrantes e Silveira, 2009).  
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Gráfico III - Temperatura média global 1880-2010, calculada a partir de observações 

(NASA/GISS). Adaptado de: http://www.ffms.pt/xxi-ter-opiniao/artigo/431/a-mudanca-climatica-hipoteses-

cientificas-e-as-duvidas-por-esclarecer [acesso em 2 de Abril de 2013]. 

A habronemose cutânea é muitas vezes denominada de ferida de verão (FV), 

exatamente por se tratar de uma doença sazonal. Esta sazonalidade relaciona-se com 

a altura em que há uma maior quantidade de vetores, ou seja, períodos mais quentes. 

O presente trabalho, pretende enquadrar a habronemose cutânea (HC) de forma que a 

sua prevenção, tratamento e controlo sejam melhor conhecidos por proprietários e 

clínicos de equinos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Temperaturas médias anuais em Portugal 

[Imagem online]. Adaptado de: 

http://www.meteopt.com/forum/climatologia/o-lugar-mais-

quente-de-portugal-1180.html  [acesso em 15 de Julho 

de 2013]. 
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http://www.ffms.pt/xxi-ter-opiniao/artigo/431/a-mudanca-climatica-hipoteses-cientificas-e-as-duvidas-por-esclarecer
http://www.meteopt.com/forum/climatologia/o-lugar-mais-quente-de-portugal-1180.html
http://www.meteopt.com/forum/climatologia/o-lugar-mais-quente-de-portugal-1180.html
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Figura 2.A - Draschia 

megastoma (x150):. Adaptado 

de: 

http://iranhelminthparasites.com

/equine/habronema/habronema

_spp.htm [acesso em 27 de 

Dezembro de 2012]. 

Figura 2.B - Draschia 

megastoma. Extremidade 

posterior do macho. Adaptado de: 

http://fonseca.vet.br/parasitologia/

nema/spirurida/d_megastoma.htm 

[acesso em 31 de Outubro de 

2013]. 

Figura 2.C - Draschia 

megastoma. Extremidade 

posterior da fêmea. Adaptado: 

http://fonseca.vet.br/parasitologia

/nema/spirurida/d_megastoma.ht

m [acesso em 31 de Outubro de 

2013]. 

Capítulo II – Revisão Bibliográfica 

1 - Etiologia 

A HC é provocada por parasitas nemátodes da ordem Spirurida, subordem 

Spirurina.  

Os parasitas da ordem Spirurida apresentam ciclos de vida indiretos, tendo 

geralmente artrópodes como hospedeiros intermediários (HI). Estes nemátodes 

parasitam principalmente o estômago dos hospedeiros definitivos (HD), podendo, no 

entanto, parasitar também outros orgãos. Os machos têm a extremidade posterior 

geralmente enrolada formando uma espiral e espículas que variam no comprimento e 

forma. Os ovos são embrionados no momento da postura. 

Os responsáveis pela HC pertencem à superfamília Habronematoidea, onde 

encontramos as espécies Draschia megastoma, Habronema muscae e Habronema 

microstoma responsáveis pela doença (Bowman et al., 2002). Os parasitas destas 

espécies são esbranquiçados e de forma alargada com cerca de 1 a 2,5 cm de 

comprimento (Meana e Rojo-Vázquez, 1999).  

Draschia megastoma apresenta constrição cefálica e cavidade bucal com cerca 

de 13 mm de comprimento e em forma de funil (Figura 2.A). O macho tem a cauda 

encurvada, com espículas, sendo que a maior tem aproximadamente o dobro do 

comprimento da menor (Figura 2.B). A fêmea, apresenta cauda cónica (Figura 2.C) 

(Martins et al., 2011).                                 

                         

 

 

http://fonseca.vet.br/parasitologia/nema/spirurida/d_megastoma.htm
http://fonseca.vet.br/parasitologia/nema/spirurida/d_megastoma.htm
http://fonseca.vet.br/parasitologia/nema/spirurida/d_megastoma.htm
http://fonseca.vet.br/parasitologia/nema/spirurida/d_megastoma.htm
http://fonseca.vet.br/parasitologia/nema/spirurida/d_megastoma.htm
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Figura 3.A - Habronema 

muscae, (x250): Adaptado de: 

http://iranhelminthparasites.co

m/equine/habronema/habrone

ma_spp.htm [acesso em 27 de 

Dezembro de 2012]. 

Figura 4.A - Habronema 

microstoma (x250)  

Adaptado de: 

http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/

spirurida/  [acesso em 27 

de Dezembro de 2012]. 

Figura 4.B – Habronema microstoma. 

Extremidade posterior do macho. 

Adaptado de: 

http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/ 

[acesso em 31 de Outubro de 2013]. 

Figura 4.C – Habronema 

microstoma. Extremidade 

posterior da fêmea. 

Adaptado de: 

http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/s

pirurida/ [acesso em 31 de 

Outubro de 2013]. 

Figura 3.B - Habronema 

muscae. Extremidade 

posterior do macho: 

Adaptado de: 

http://r1.ufrrj.br/wp/iv/102

3/spirurida/ [acesso em 

31 de Outubro de 2013]. 

Figura 3.C - Habronema 

muscae. Extremidade 

posterior da fêmea: 

Adaptado de: 

http://r1.ufrrj.br/wp/iv/102

3/spirurida/ [acesso em 

31 de Outubro de 2013]. 

Os vermes Habronema spp. são um pouco maiores do que os vermes Draschia 

sp. tendo 22 a 25 mm de comprimento e apresentando uma cavidade bucal cilíndrica 

que no caso de H. microstoma tem um par de dentes (Figura 4.A) (Bowman et al., 

2002). Ainda em relação a esta espécie, o macho apresenta a espícula maior com 

cerca do dobro do comprimento da menor (Figura 4.B), e a fêmea tem cauda romba e 

vagina com massa muscular em que a porção final é em curva (Figura 4.C) 

(Scheneider, 1866). Habronema muscae tem a espícula da cauda masculina esquerda 

com cerca de quatro vezes mais do que a direita (Figura 3.B). A cauda da fêmea é 

também romba, mas nesta espécie é reta e sem massa muscular (Figura 3.C) (Martins 

et al., 2011 

                     

 

 

 

 

        

                                        

 

 

http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/
http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/
http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/
http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/
http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/
http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/
http://r1.ufrrj.br/wp/iv/1023/spirurida/
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Estes parasitas, têm como HI, vetores pertencentes à ordem Diptera, sub-

ordem Brachycera. Dentro desta, encontramos a super-família Muscoidea, família 

Muscidae, onde se integram as espécies, Musca domestica (Figura 5) e Stomoxys 

calcitrans (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5 – Musca domestica; Adaptado de: 

http://www.entomologicalillustration.com/portfolio4Housefly1.html [acesso em 2 de Abril de 2013]. 

Figura 6 – Stomoxys calcitrans; Adaptado de: http://www.ah.novartis.com/images/fhp/stablefly_big.jpg 

[acesso em 2 de Abril de 2013]. 

http://www.entomologicalillustration.com/portfolio4Housefly1.html
http://www.ah.novartis.com/images/fhp/stablefly_big.jpg
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2 – Biologia e Epidemiologia 

Draschia megastoma, H. muscae e H. microstoma localizam-se no estômago 

dos equinos, principalmente na zona do margo plicatus. São parasitas com ciclo de 

vida indireto que envolvem muscídeos como HI. Estas espécies diferenciam-se de 

acordo com a sua localização e patogenicidade. Enquanto os parasitas do género 

Habronema têm o seu desenvolvimento nas proximidades ou no interior da mucosa 

gástrica sem formar nódulos, os do género Draschia localizam-se em nódulos 

gástricos que podem atingir várias dimensões, sendo por isso consideradas espécies 

mais patogénicas (Berne, 2001). A descoberta de ambos os géneros no cego e cólon 

é rara (Fortes, 1997). Nestas espécies as fêmeas são vivíparas e as larvas são 

eliminadas juntamente com as fezes (Smith, 1993).  

Os géneros Habronema e Draschia têm uma ampla distribuição mundial. A sua 

prevalência está diretamente ligada à grande quantidade de HI principalmente em 

climas mais quentes e húmidos (Blood e Radostits, 2002). 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Ciclo biológico de Habronema spp 1 – Forma adulta no estômago; 2 – Ovos embrionados eliminados 
com as fezes. Evolução até L3 no interior do HI; 3 – Vetores depositam as L3; 4 – Larvas provocam as feridas 

 Adaptado de: http://www.ecured.cu/images/4/43/Habronema_ciclo.gif  [acesso em 2 de Março de 2013]. 

http://www.ecured.cu/images/4/43/Habronema_ciclo.gif
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Relativamente ao ciclo biológico (Figura 7), os ovos embrionados ou as larvas 

1 (L1) são eliminados nas fezes dos equídeos, podendo depois ser ingeridas por 

vetores de espécies dos géneros Musca e Stomoxys. Durante o desenvolvimento da 

mosca até à sua maturidade, desenvolve-se a larva 3 (L3) infetante. Posteriormente, 

ocorre migração das L3 que se armazenam no labium dos HI. Estas larvas serão 

depositadas em zonas glabras da pele dos equinos e mais tarde deglutidas, chegando 

ao estado adulto no estômago num período de cerca de 2 meses. As larvas que 

penetram na pele causam uma reação inflamatória com aumento da vascularização no 

local de entrada e formam nódulos. Neste caso, as larvas não evoluem para o estado 

adulto e permanecem no estádio L3 (Bowman et al., 2002). 

Habronema muscae e D. megastoma utilizam no seu ciclo Musca domestica 

podendo, no entanto, utilizar outras espécies. A espécie H. microstoma  desenvolve-se 

no muscídeo Stomoxys calcitrans (Meana e Rojo-Vázquez, 1999). 

        Musca domestica e S. calcitrans têm uma distribuição cosmopolita e elevado 

interesse médico-sanitário, uma vez que são transmissoras de várias doenças, tanto a 

animais como a humanos, e são facilmente encontradas em matéria orgânica 

(Schuster et al., 2010 ; Bittencourt et al., 2000). 

 

Figura 8 – Ciclo de vida de Musca domestica e Stomoxys calcitrans.. Adaptado de: 

http://www.ccsdedetizadora.com.br/uploads/images/housefly-life-cycle.jpg [acesso em 2 de Abril de 2013]. 

http://www.ccsdedetizadora.com.br/uploads/images/housefly-life-cycle.jpg
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 Em ambas as espécies de muscídeos, há eclosão das L1 podendo haver 

variações na duração de cada fase dependendo das condições de temperatura e 

humidade. Posteriormente ocorre o desenvolvimento da larva e nos últimos dias desta, 

a L3 deixa de se alimentar, endurece e escurece formando a pupa, de onde emergem 

os adultos (Meana e Rojo-Vázquez, 1999). 

 Animais de todas as idades podem apresentar lesões de HC, no entanto, há 

uma ligeira tendência para um aumento da suscetibilidade com a idade. Devido ao 

facto de os vetores serem mais frequentes durante os períodos mais quentes e 

húmidos do ano, a HC trata-se de uma doença com maior prevalência nos meses mais 

quentes (Blood e Radostits, 2002). As áreas do corpo mais sensíveis e propensas a 

traumatismos são as mais afetadas nesta patologia (Bittencourt et al., 2000). 

Em Portugal, a prevalência das espécies do género Habronema foi estudada 

em equinos oriundos do Alentejo e região Centro de Portugal, sendo que o valor obtido 

foi de 69%. Na Alemanha, a prevalência ronda os 62%, 8-16% na Polónia e Suécia, 

1% na Holanda e 4-15% em Itália (Duque de Araújo et al., 2012). No Chile, D. 

megastoma atinge uma prevalência de 22,9% (Alcaino, 1980) e nos Estados Unidos 

entre 37 e 62% (Lyons et al., 1989). No Brasil, a prevalência das espécies do género 

Habronema varia, consoante a localidade, alcançando valores que podem ir desde os 

29 aos 96% (Ribeiral, 2006).  

 

3 – Patogenia 

 As espécies dos géneros Habronema e Draschia podem causar diversas 

doenças. Como já foi referido, dentro destas encontramos a habronemose gástrica, 

conjuntival, pulmonar e cutânea. A patogenia depende da localização dos parasitas 

adultos e das L3, originando-se assim, diversos quadros clínicos (Meana e Rojo-

Vázquez, 1999). 

 A HC, “Ferida de verão” ou “Esponja”, ocorre quando as larvas L3 destes 

nemátodes são depositadas nas feridas da pele, permanecendo nas mesmas e 

alimentando-se delas. Quando ocorre migração intradérmica aberrante, os parasitas 

exercem uma ação irritante e dificultam a cicatrização normal das aberturas cutâneas 

(Bowman et al., 2002). 
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 As zonas mais afetadas são as que têm maior ocorrência de traumatismos e às 

quais os animais têm dificuldade em aceder para afastar as moscas transmissoras da 

enfermidade (Bittencourt el al., 2000). 

 A patogenia exata da HC não é conhecida. No entanto, pensa-se que estas 

alterações tenham origem numa reação de hipersensibilidade à presença de 

antigénios libertados pelas larvas que, por não completarem o seu ciclo de vida, 

enfraquecem e acabam por morrer (Moriello et al., 1998). 

 

4 – Sinais Clínicos / Lesões 

 Os sinais clínicos e lesões das doenças cutâneas são, normalmente, de fácil 

deteção devido ao caráter externo das mesmas, sendo por isso, facilmente visíveis 

para os proprietários e clínicos (Speirs e Wrigley, 1997) 

 Nos equinos, a espessura da pele apresenta variações tornando-se mais fina 

no sentido dorso-ventral e da extremidade proximal para a distal no caso dos 

membros. Desta forma, os animais, apresentam pele mais espessa na fronte, nas 

regiões dorsais do pescoço e tórax e na base da cauda. A pele mais fina encontra-se 

na região das orelhas e nas zonas axilar, inguinal e perianal (Scott et al., 2003). 

 De uma forma geral, pode-se falar em lesões cutâneas primárias e 

secundárias. As lesões primárias, correspondem a alterações iniciais com 

desenvolvimento espontâneo resultantes da resposta direta a uma patologia 

adjacente. As secundárias, envolvem uma lesão primária ou são induzidas pelo animal 

ou por outros fatores tais como, traumatismos ou medicação (Scott et al., 2003).   

Na HC encontramos, principalmente, lesões primárias, como é o caso das 

pápulas (Figura 10) e dos nódulos (Figura 12). Estes podem aparecer de repente e 

Figura 9 – Infestação de moscas. (adaptado 

de Scott, D. e Miller, W. 2003, p. 234). 
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desaparecer de forma espontânea, ou, por outro lado, dar lugar a lesões secundárias 

que se podem tornar crónicas e constituir indícios sobre a existência de uma lesão 

primária anterior (Meana et al., 1999). Por regressão, degeneração ou traumatismos, o 

que inicialmente se define por lesão primária pode evoluir para uma lesão secundária 

(Scott et al., 2003). 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 –“ Pápula”. (adaptado de Scott, D. e Miller, W. 2003, p. 43). 

Figura 11 –“ Placa”. (adaptado de Scott, D. e Miller, W. 2003, p. 43). 

Figura 12 –“ Nódulo”. (adaptado de Scott, D. e Miller, W. 2003, p. 45). 

Figura 13 –“ Erosão”. (adaptado de Scott, D. e Miller, W. 2003, p. 48). 
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Na forma cutânea de habronemose as manifestações mais frequentes incluem, 

prurido, conjuntivite ulcerativa, ulceração, exsudação sero-sanguinolenta, hemorragia 

intermitente e lesões que apresentam dificuldade em cicatrizar (Moriello et al., 1998) 

Formam-se inicialmente, pequenas pápulas que sofrem erosão e aumentam de 

tamanho, podendo atingir dimensões de cerca de 30 cm em poucos meses. Os 

animais manifestam dor forte e prurido intenso na zona afetada procurando alívio 

esfregando-se contra objetos ou mordendo-se, o que provoca abrasões. São 

frequentes as invasões bacterianas e micóticas secundárias (Meana e Rojo-Vázquez, 

1999). 

As pápulas evoluem rapidamente para nódulos que podem ser solitários ou 

múltiplos. Desenvolve-se um granuloma avermelhado, proeminente, que pode tornar-

se inativo e fibrótico. Este granuloma não cicatriza enquanto não houver diminuição da 

temperatura ambiente ou caso os vetores não desapareçam (Moriello et al., 1998). 

Segundo Meana et al (1999), as lesões podem apresentar tamanhos distintos e 

superfície irregular. Na porção central, deprimida, são constituídas por tecido mole de 

cor vermelha escura que cobre o tecido de granulação formando uma espécie de 

almofada. Caso não se faça o tratamento, a lesão torna-se crónica, proliferativa, 

granulomatosa e sangra facilmente.  

De acordo com Moriello et al (1998), os locais mais afetados são os membros 

torácico e pélvico, o ventre, o canto medial do olho, o prepúcio, o processo uretral do 

pénis e os cascos. 

Num estudo realizado em São Paulo (Brasil), utilizando cinco equinos 

escolhidos aleatoriamente, e observados todas as manhãs durante 24 meses, foi 

contabilizado o número de moscas por região corporal. Concluiu-se que, por ordem 

decrescente, as lesões se localizavam preferencialmente no membro torácico, seguido 

do membro pélvico, tórax, pescoço, abdómen e cabeça. Algumas das razões 

apontadas para estes resultados, incluem a ampla rede de vasos sanguíneos 

superficiais encontrada nos membros e o facto de a pele dos mesmos ser mais fina. 

Para além disso, estima-se que os membros torácicos suportem cerca de 60-65% do 

peso corporal dos animais, tornando-se por isso, mais difícil movimentá-los. Isto 

permite uma maior concentração dos vetores. Ainda relativamente aos membros 
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anteriores, concluiu-se que as porções mais afetadas são as da canela, seguidas do 

boleto, quartela, antebraço, joelho, braço e codilho (Bittencourt et al., 2000). 

Figura 14 – Ferida de Verão nos membros. A - Adaptado de: 

http://nelsonferreiralucio.blogspot.pt/2011/05/habronemose-cutanea-nos-equinios.html [acesso 

em 2 de Março de 2013]; B- Adaptado de: http://www.ruralpecuaria.com.br/2013/01/equinos-

habronemose-cutanea-ferida-de.html [acesso em 2 de Março de 2013]. 

 

 

 

 

                 

        

 

14.A 14.B 

Figura 15. A – Ferida de Verão na região prepucial. (Fotografia original). B - Ferida de Verão 

na região do olho. [Imagem online]. Adaptado de: 

http://equipeveterinariafv2010.blogspot.pt/2011/02/habronemose-cutanea-esponja-ou-

feridas.html [acesso em 2 de Março de 2013]. 

 

15.A 15.B 
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http://www.ruralpecuaria.com.br/2013/01/equinos-habronemose-cutanea-ferida-de.html
http://www.ruralpecuaria.com.br/2013/01/equinos-habronemose-cutanea-ferida-de.html
http://equipeveterinariafv2010.blogspot.pt/2011/02/habronemose-cutanea-esponja-ou-feridas.html
http://equipeveterinariafv2010.blogspot.pt/2011/02/habronemose-cutanea-esponja-ou-feridas.html
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5 - Diagnóstico          

 A realização de um exame de estado geral detalhado torna-se imprescindível 

ao diagnóstico de doenças dermatológicas em qualquer equino. Existem algumas 

doenças capazes de causar alterações sistémicas e todos os dados podem ser 

importantes. 

Após a observação detalhada do animal, de preferência a alguma distância e 

com bastante luz, a pele deverá ser inspecionada ao pormenor, em todas as zonas e 

caso seja possível, deve realizar-se a palpação (Scott et al., 2003). Os principais 

objetivos do exame da pele são: determinar o tipo e configuração das lesões, a 

distribuição das mesmas e avaliar a condição geral do animal (Moriello et al., 1998). 

Posteriormente procede-se à caracterização das lesões encontradas consoante a 

extensão, morfologia e localização das mesmas. 

 A correta anamnese torna-se essencial, havendo determinados pontos 

considerados “chave” em dermatologia. A idade, a raça, o sexo, pelagem, ocorrência 

anterior de doença semelhante, problemas familiares conhecidos, evidências de 

contagiosidade e caráter zoonótico, resposta a terapêuticas instituídas, aspeto das 

lesões iniciais e progressão das mesmas, são questões que devemos colocar desde o 

início, uma vez que nos podem auxiliar no estabelecimento do diagnóstico (Moriello et 

al., 1998). 

 As alterações patológicas e lesões dermatológicas podem ser estudadas a 

partir de diversos testes laboratoriais. 

O diagnóstico de HC pode ser efetuado de diversas formas. Em primeiro lugar, 

baseia-se na história clínica e exame físico do animal, tendo sempre em conta a 

sazonalidade da doença e as áreas de endemicidade (Pascoe e Knottenbelt, 1999). 

Para além disso, podem observar-se diretamente os parasitas na lesão. 

5.1 - Raspagens cutâneas (Figura 16) – podem ser superficiais ou profundas. 

São realizadas primariamente na demonstração de ectoparasitas, especialmente 

ácaros. O método mostra-se simples, rápido e de custo acessível. No entanto, é uma 

técnica bastante limitante. A técnica de colheita deve adequar-se ao parasita 

específico que procuramos. O material necessário para a realização de uma raspagem 

cutânea é o 
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seguinte: óleo mineral, bisturi com lâmina, lâminas de vidro, lamelas e microscópio. 

Por vezes é preciso sedar o animal (Scott et al., 2003). O método consiste em retirar o 

pêlo da zona a raspar. Depois, coloca-se uma gota de óleo diretamente na pele do 

animal ou na lâmina que se vai usar posteriormente. O material recolhido terá de ser 

colocado na lâmina, sempre com o óleo e observado ao microscópio. As raspagens 

cutâneas do tecido de granulação, podem revelar a presença de L3. De acordo com 

Smith (1993), é bastante difícil encontrar larvas de Draschia e Habronema nos 

esfregaços. Muitas vezes, os parasitas estão presentes, mas a análise do esfregaço é 

negativa sendo que as raspagens cutâneas se revelam pouco eficazes 

                      

 

 

Em alguns casos, podem aparecer nos granulomas, larvas de Habronema e 

Draschia (40-50 mm de comprimento e 2-3 mm de largura), associadas a inúmeros 

eosinófilos. A falibilidade da técnica deve-se ao facto de, por um lado, poderem 

aparecer outros parasitas; por outro, de os agentes causadores das feridas de verão, 

poderem invadir outras dermatites ulcerativas que não se tratam necessariamente de 

lesões de HC (Scott et al., 2003). 

         5.2 – Biópsias (Figura 17) - existem vários tipos de biópsia, e o método é 

escolhido de acordo com a amostra que queremos recolher. Muitas vezes realizam-se 

em situações nas quais métodos como raspagens cutâneas, ou culturas celulares 

mostraram ser ineficazes no estabelecimento do diagnóstico (Speirs e Wrigley, 1997). 

Segundo Scott e Miller (2003), existem várias indicações para a execução de uma 

biópsia. Entre elas temos: a presença de lesões neoplásicas óbvias ou suspeitas, 

Figura 16 – Raspagem cutânea. [Imagem online]. Adaptado de: 

http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/data/articlestandard/dvm/042011/704487/veterinary_02

11_dermatology10.png [acesso em 3 de Março de 2013]. 

http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/data/articlestandard/dvm/042011/704487/veterinary_0211_dermatology10.png
http://veterinarynews.dvm360.com/dvm/data/articlestandard/dvm/042011/704487/veterinary_0211_dermatology10.png


  
REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 ______________________________________________________________  
 

18 
 

lesões com ulceração persistente, casos em que a doença possa ser detetada 

precocemente por biópsia, dermatoses não responsivas a terapia, dermatoses pouco 

comuns ou aparentemente graves ou qualquer tipo de lesão suspeita, para a qual a 

terapia seja demasiado dispendiosa, perigosa ou morosa, e por isso se torne 

pertinente estabelecer o diagnóstico antes de iniciar o tratamento. 

 Em qualquer tipo de biópsia, para que haja sucesso, as amostras recolhidas 

terão de ser cuidadosamente processadas, analisadas e interpretadas (Scott et al., 

2003). 

 De uma forma geral, o material necessário para a realização de uma biópsia 

consiste em: agulhas de biópsia de distintos tamanhos, seringa, fórceps de Adison, 

tesouras curvas, bisturi com lâmina, punch de biópsia, álcool a 70%, frascos de formol 

a 10% tamponado, agulhas, porta agulhas, pinças, material de sutura e compressas.  

 As amostras recolhidas devem ser rapidamente processadas. A autólise dos 

tecidos começa quase automaticamente após a remoção das mesmas. Por isso, torna-

se indispensável a sua fixação imediata (com formol a 10% tamponado). 

 A maioria das amostras é cortada a meio, para que uma parte seja analisada e 

a outra sirva de salvaguarda no caso de a primeira análise não ser realizada 

corretamente. No entanto, lesões pequenas, máculas ou pápulas, deverão ser 

mantidas no meio da preparação a observar. 

 A biópsia é o método mais utilizado para revelar a presença do parasita nas 

lesões. Na análise histopatológica de habronemose encontra-se dermatite eosinofílica, 

que varia de nodular a difusa e tecido de granulação. O tecido de granulação 

apresenta áreas de necrose de coagulação onde podem aparecer larvas de 

Habronema e Draschia degeneradas rodeadas por um infiltrado eosinofílico denso 

(Moriello et al., 1998). 

 Técnicas coprológicas são também utilizadas na pesquisa de Habronema spp. 

Apesar de ovos e larvas serem difíceis de detetar nas técnicas coprológicas de rotina 

(Urquhart et al., 2001), os ovos com larvas L1 podem ser encontrados por métodos de 

flutuação, sedimentação e pela técnica de Baermann. As técnicas de flutuação utilizam 

variadas soluções que permitem concentrar ovos e larvas. Dessa forma, estabelece-se 

uma solução com gravidade específica, possibilitando a flutuação dos mesmos, sendo 

possível verificar a presença de ovos com dimensões de 50-80µm por 10-20µm 

(Foreyt, 2005).  
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Muitas vezes, segundo Zajac e Conboy (2012), os ovos larvados são 

demasiado densos para flutuar, havendo necessidade de proceder a técnicas de 

sedimentação. Estes métodos baseiam-se na purificação e concentração dos ovos. 

Após a centrifugação das fezes e vários processos de sedimentação, observa-se 

microscopicamente o sedimento. Com esta técnica, torna-se possível detetar ovos de 

H. microstoma (45 – 69 por 16µm) e de H. muscae (50 – 50 por 10 - 12µm). (Zajac et 

al 2012). 

A técnica de Baermann baseia-se no termotropismo, hidrotropismo e 

geotropismo das larvas, e permite detetar a presença de L1 (Urquart, 2001). 

Estão também referidos os benefícios da utilização da técnica PCR em 

amostras recolhidas por raspagem cutânea no diagnóstico da HC. Consoante alguns 

autores, permite “abrir largos caminhos” para o diagnóstico e estudo da epidemiologia 

de H. microstoma e H. muscae, e ultrapassar algumas das limitações do diagnóstico 

microscópico (Traversa et al., 2007). 

Graças às manifestações inespecíficas e ausência de sinais ou lesões 

patognomónicas, antes de se emitir o diagnóstico definitivo, deveremos proceder à 

exclusão de outras doenças com as quais se possa confundir. Como diagnósticos 

diferenciais destacam-se o carcinoma das células escamosas, tecido de granulação 

exuberante (Moriello et al., 1998), lesões ulcerativas que não cicatrizam 

(principalmente nas junções mucocutâneas), sarcoides, infeções fúngicas (White et al., 

2002), infeções bacterianas (Scott et al., 2003) e reações de corpo estranho (Pascoe 

et al., 1999). 

 

6 - Tratamento 

 O tratamento da habronemose cutânea visa quatro objetivos principais: 

redução do tamanho das lesões, redução da inflamação associada, eliminação de 

adultos de Habronema e Draschia do estômago dos animais afetados e redução da 

população de vetores transmissores da doença (White et al., 2002). 

 A escolha terapêutica deve ter em conta fatores como a localização das lesões, 

dimensão, número e extensão, custo e facilidade de administração/aplicação das 

substâncias ativas. Após ter conhecimento destes fatores, opta-se por um tratamento 

médico ou cirúrgico, consoante a necessidade e as possibilidades. 
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6.1 - Princípios ativos 

 6.1.1 - Organofosforados 

Compostos orgânicos derivados do ácido fosfórico e homólogos (ácido 

fosfórico, tiofosfórico, ditiofosfórico e fosfónico). Anti-helmínticos que atuam 

sobre nemátodes. O seu mecanismo de ação, baseia-se na inibição da 

atividade das acetilcolinesterases sobre a acetilcolina, paralisando os parasitas 

(Mehlhorn, 2001). Não são muito utilizados porque o intervalo entre a dose 

terapêutica e a dose tóxica é muito reduzido. Para além disso, não existe neste 

momento qualquer especialidade farmacêutica disponível no nosso país. 

 

6.1.2 - Benzimidazóis 

Compostos orgânicos aromáticos heterocíclicos. Anti-helmínticos que atuam 

sobre nemátodes. Os seus mecanismos de ação baseiam-se na inibição da 

enzima fumarato-redutase, interferindo na produção de energia e/ou na inibição 

da tubulina, prejudicando a função microtubular na célula. Estes mecanismos 

têm como consequência a paralisia muscular e consequente morte do parasita. 

 Febendazol (FEB) - efeito anti-parasitário. Inibe a tubulina. Fármaco com 

largo espetro de atividade. Doses repetidas de 10 mg/Kg, durante cinco 

dias seguidos, ou doses mais elevadas (30-60 mg/Kg) são eficazes contra 

nemátodes dos géneros Habronema e Draschia. Não é teratogénico e não 

interfere na função reprodutiva dos machos. Bem tolerado pelos animais. 

Apresenta resistência cruzada com outros benzimidazóis (Mehlhorn, 2001). 

 Oxibendazol - efeito anti-parasitário (10-15 mg/kg per os [PO]). Muito 

eficaz contra Nemátodes gastrointestinais. Inibe o sistema fumarato-

redutase, provocando morte por inanição. Baixa eficácia contra parasitas 

Habronema e Draschia (Mehlhorn, 2001) não sendo por isso muito 

utilizado. 

 

6.1.3 - Avermectinas 

Lactonas macrocíclicas resultantes da fermentação de Streptomyces avermitilis 

(Seixas et al., 2010). Endectocidas sistémicos de largo espetro que atuam 
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sobre nemátodes e artrópodes. O seu mecanismo de ação baseia-se na 

abertura de canais de cloro ligados ao recetor do GABA (ácido gama-

aminobutírico - agente transmissor inibitório que atua ao nível dos neurónios 

pré-sinápticos do parasita), nas junções neuromusculares, conduzindo à 

paralisia dos agentes. 

 Ivermectina (IVM)- efeito anti-parasitário interno e externo. Estimula a 

libertação do GABA e provoca a paralisia dos parasitas. Também suprime a 

sua reprodução. Eficácia contra parasitas Habronema e Draschia numa 

dose de 0,2 mg/kg PO ou intramuscular (IM). É um fármaco facilmente 

absorvido por via oral e mantém-se no plasma durante mais de 5 dias. 

 

6.1.4 - Milbemicinas 

Lactonas macrocíclicas, resultantes da fermentação de Streptomyces 

cyaneogriseus noncyanogenus. Endectocidas sistémicos de largo espetro que 

atuam sobre nemátodes e artrópodes. O mecanismo de ação é semelhante ao 

das avermectinas. 

 Moxidectina (MOX) - efeito anti-parasitário interno e externo. Estimula a 

libertação do GABA e provoca a paralisia dos parasitas. Indicada no 

tratamento de parasitoses gastrointestinais numa dose de 0,4 mg/kg PO. 

Apresenta boa distribuição. Mais lipofílica que a ivermectina, concentra-se 

na gordura corporal e tem por isso, efeito residual mais alargado no tempo. 

No entanto, devido à sua lipofilia, não deve ser administrado em poldros de 

idade inferior a 4 meses ou poldros mais velhos mas com magreza 

acentuada, devido ao risco de toxicidade do produto nestes animais. 

Mantém-se no plasma durante cerca de 18 dias. 

 

6.1.5 - Glucocorticóides 

Substâncias produzidas no córtex adrenal. Possuem potente efeito anti-

inflamatório (inibindo os mecanismos da cascata de inflamação), inibem a 

produção de anticorpos e diminuem a secreção de mediadores inflamatórios. 

São fármacos amplamente utilizados em Medicina Veterinária. No entanto, a 

sua utilização deve ser bastante regrada e controlada de forma a evitar o 

aparecimento de efeitos secundários tais como hiperadrenocorticismo, 
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imunossupressão, diabetes mellitus e manifestações sistémicas. Como 

exemplo de glucocorticóides indicados no tratamento da HC podemos 

destacar, por ordem crescente de potência (menor dose para o mesmo efeito), 

a prednisolona (1 mg/kg), a triancinolona (injeção intralesional de 4-5 mg não 

excedendo os 20 mg) e a dexametasona (2,5 – 5 mg IM ou intravenoso [IV]) . 

 

 6.1.6 - Antibióticos aminoglicosídeos  

Efeito bactericida apenas em bactérias aeróbias. O seu mecanismo de ação 

baseia-se na ligação irreversível à subunidade 30S ribossómica, inibindo desta 

forma, a síntese proteica. Como exemplo de antibiótico aminoglicosídeo 

utilizados no tratamento de HC podemos destacar a neomicina. 

 

6.1.7 – Piretróides 

Compostos químicos sintéticos, que têm origem nas plantas do 

gênero Chrysanthemum. São ectoparasiticidas que atuam sobre os canais de 

sódio provocando paralisia e posterior morte dos insectos. Entre estes, 

encontramos substâncias como a permetrina (acaricida, insecticida e repelente) 

e a cipermetrina (insecticida e acaricida de amplo espectro que apresenta baixa 

toxicidade). 

 

6.2 - Tratamento médico 

 O tratamento médico visa a redução do tamanho das lesões, diminuindo a 

inflamação e prevenindo a reinfecção (Moriello et al., 1998). É aconselhável realizar os 

tratamentos no inverno de forma a precaver o aparecimento de infeções no verão. 

(Meana e Rojo-Vázquez, 1999). 

 Vários tratamentos foram propostos por diversos autores. Foreyt (2005), propôs 

o uso de ivermectina 0,2 mg/kg PO ou moxidectina 0,4 mg/kg PO. A ivermectina 

funciona apenas num período de 2-3 semanas uma vez que mata as larvas mas não 

tem capacidade de diminuir o tamanho da lesão inicial (Moriello et al., 1998). Existem 

também referências ao uso de benzimidizóis como o febendazol e oxibendazol 

(Kaufmann, 1996). 
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 Os organofosforados têm capacidade de provocar a morte das larvas. No 

entanto, a sua utilização no tratamento da HC tem-se revelado de pouca utilidade. O 

facto da patogenia da doença se relacionar com uma reação de hipersensibilidade a 

antigénios libertados pelos parasitas em processo de morte ou mortos, levou ao 

desuso destes compostos na terapia deste tipo de lesão (Moriello et al., 1998). White 

et al (2002) apontam como forma de tratamento a administração PO de diclorvos e 

dissulfureto de carbono em todos os cavalos das explorações atingidas por HC. 

Aconselham ainda, os mesmos autores, a pré-medicação dos animais, cerca de 30 

minutos antes, com bicarbonato de sódio (NaHCO3) a 2% para que haja dissolução 

dos nódulos de Draschia e assim seja possível aumentar a eficácia do tratamento.  

 O uso de glucocorticóides é também apontado por vários autores. A injeção 

intralesional de 4-5 mg, por local, de acetato de triancinolona (não ultrapassando os 20 

mg por animal), a cada catorze dias, permite a redução significativa de lesões de 

pequenas dimensões. Prednisolona em dose de 1 mg/kg por dia, durante 7-14 dias, 

seguida de 0,5 mg/kg por dia, durante mais 10-14 dias, é recomendada no caso de 

lesões maiores uma vez que possibilita a diminuição drástica do tamanho da massa 

(Moriello et al., 1998). 

 A exposição ao ar das feridas não cicatrizadas não é aconselhável. Os pensos 

são benéficos para proteger as feridas da contaminação, auto-mutilação e outras 

causas de traumatismo secundário. Devem ter a capacidade de absorver os fluidos 

drenados pela lesão e aumentar o conforto do animal.  

 Fórmulas farmacêuticas tópicas compostas por tiabendazol, dexametasona e 

sulfato de neomicina (Scott et al., 2003), estão também referenciadas para o 

tratamento de habronemose cutânea. 

 No caso de existir lesão conjuntival podem empregar-se colírios (Meana et al., 

1999), ou realizar a curetagem e aplicar localmente gotas de cortisona às quais se 

adiciona uma solução de ivermectina injetável e lágrimas artificiais (Pascoe et al., 

1999). 

 

6.3 - Tratamento cirúrgico 

 É muito frequente ser necessário proceder-se ao tratamento cirúrgico de 

feridas de verão, sendo que a escolha da técnica é baseada na natureza e extensão 

das lesões.  
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 Lesões maciças e granulomatosas podem ser alvo de extirpação cirúrgica 

(Meana et al., 1999). A desbridação e criocirurgia estão indicadas no caso de zonas de 

difícil acesso (White et al., 2002). Nos casos crónicos, para além de cirurgia, é 

considerada a radioterapia (Urquhart et al., 2001). 

  

6.3.1 - Criocirurgia 

 A criocirurgia é uma técnica que consiste no uso controlado de 

temperaturas extremamente baixas para destruir tecidos procurando-se causar 

o mínimo dano aos tecidos saudáveis adjacentes. Utiliza-se geralmente 

nitrogénio líquido e óxido nitroso. Como vantagens deste método para o 

tratamento cirúrgico de HC, podemos apontar a minimização do risco de 

hemorragia, a destruição seletiva de tecidos e a possibilidade de extrair lesões 

de grandes dimensões nas quais a realização de uma sutura seria difícil. No 

entanto, é uma técnica que exige um elevado grau de formação profissional, 

não sendo realizada em muitas das clínicas equinas. Para além disso, corre-se 

o risco de lesionar vasos sanguíneos, nervos, tendões, ligamentos e cápsulas 

articulares (Scott et al., 2003). 

 

 6.3.2 - Radioterapia 

 A radioterapia é uma técnica que consiste na utilização de radiações 

ionizantes como método terapêutico. As mais utilizadas são as radiações 

eletromagnéticas como os raios X e gama, e as radiações de partículas ou 

corpusculares como eletrões, neutrões, protões, partículas beta, alfa, etc. 

(Khan, 2003). Segundo Hall (2000), a radiação, quando aplicada aos tecidos, 

pode atuar de duas formas distintas. Na primeira, ou direta, atinge o DNA, 

proteínas e lípidos provocando alterações estruturais. A segunda, ou indireta 

produz radicais livres a partir da água presente nas células. Como vantagens 

de ambas as técnicas no tratamento da HC podemos apontar o facto de a 

radiação poder incidir principalmente, na zona lesionada, causando o mínimo 

dano nos tecidos saudáveis adjacentes e o facto de ser um tratamento de 

duração relativamente curta. No entanto, é uma técnica que exige um elevado 

grau de formação profissional, não sendo realizada em muitas das clínicas de 

equinos. O perigo conhecido da exposição a radiações, é também apontado 

como desvantagem nesta técnica. 
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7 – Profilaxia e Controlo  

 A profilaxia e o controlo da HC, têm como principais objetivos, o bem-estar 

animal, a prevenção de recidivas e surtos de doença e o controlo de vetores passíveis 

de transmitirem a enfermidade. Nenhuma estratégia de desparasitação é 

completamente eficaz. 

 Para realizar a desparasitação correta devem-se ter em conta fatores como: 

idade dos animais, localização geográfica dos mesmos, estação do ano, 

movimentações/viagens realizadas, encabeçamento da exploração, presença de 

outras espécies animais, ciclos de vida dos parasitas, manifestações clínicas 

associadas à parasitose e observação macro e microscópica de amostras de fezes. 

 A desparasitação consiste na aplicação de compostos desparasitantes aos HD.  

 No entanto, como ato isolado, a utilização de anti-helmínticos (AH) é de 

eficácia diminuída. Não nos interessa eliminar completamente os parasitas, mas sim 

controlar as parasitoses a um nível compatível com o bem-estar animal. Uma maior 

eficácia no controlo da HC apenas será atingida associando o uso racional dos AH a 

estratégias de maneio passíveis de ser instituídas nas explorações, tais como uma 

boa higiene das instalações, limpeza das boxes/baias, controlo de insectos vectores 

através de inseticidas e eletrocutores (Madeira de Carvalho, 2006). 

Ao longo dos tempos foram desenvolvidos alguns princípios ativos com efeito 

endectocida, endoparasiticida e inseticida/ectoparasiticida (Tabela II). Estes 

compostos são apresentados em diversas formas farmacêuticas, sendo as mais 

comuns aquelas administradas por via oral (Fig. 17) e as aplicadas diretamente na 

pele dos animais. 

 Existem três classes principais de AH de largo espetro. As lactonas 

macrocíclicas como a ivermectina e a moxidectina; os benzimidazóís como o 

febendazol, mebendazol e febantel (pró-benzimidazol) e as tetra-hidropirimidinas como 

o pirantel. Podem utilizar-se também, associações destas últimas com outras 

substâncias com espetro de ação mais estreito como a piperazina e o praziquantel 

(PRZ) (Madeira de Carvalho, 2006). 

 Como ectoparasiticidas/inseticidas e repelentes, utilizam-se compostos 

piretróides, como a permetrina ou a cipermetrina. 
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Tabela II - Apresentações comerciais de alguns endectocidas, endoparasiticidas e 

inseticidas/ ectoparasiticidas mais utilizados na espécie equina. 

 

Classificação 

farmacológica 

Princípio (s)  

ativo (s) 

Nome comercial Forma de 

administração 

 

 

 

 

Endectocidas 

Moxidectina e 

praziquantel 

EQUEST PRAMOX® 

PFIZER SAÚDE ANIMAL 

PO 

Ivermectina e 

praziquantel 

EQUIMAX® 

VIRBAC DE PORTUGAL 

PO 

Ivermectina EQUIMEL® 

VIRBAC DE PORTUGAL 

PO 

Ivermectina EQVALAN® 

MERIAL PORTUGUESA 

PO 

Ivermectina e 

praziquantel 

EQVALAN DUO® 

MERIAL PORTUGUESA 

PO 

Ivermectina NOROMECTIN® 

VETLIMA 

PO 

 

Endoparasiticidas 

Imidocarbe IMIZOL® 

MSD ANIMAL HEALTH LDA. 

IM ou SC 

Febendazol PANACUR® 

MSD ANIMAL HEALTH LDA. 

PO 

Pamoato de pirantel STRONGID CAVALOS® 

PFIZER SAÚDE ANIMAL 

PO 

Inseticidas / 

Ectoparasiticidas 

Cipermetrina CIPER-PULVERIZOO® 

CALIER 

Tópico 
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Figura 17 – Desparasitação PO. Adaptado de: http://rodeocityequine.com/worming/worming_a_horse/ 

[acesso em 7 de Março de 2013] 

 

 Ao utilizar os AH devemos assegurar-nos de que a dose foi calculada de 

acordo com as indicações do fabricante, para que a administração não seja 

insuficiente nem em demasia. Não existe consenso em relação à rotação de princípios 

ativos (Kaplan, 2009). No entanto, a eficácia de determinado produto no controlo da 

HC e dos nematodes dos géneros Habronema e Draschia, vai depender da sua 

eficácia específica de acordo com as recomendações do fabricante (Tabela III). 

Cobb, (2007) refere-se à utilização diária de tartarato de pirantel no alimento 

(EUA), pamoato de pirantel (PPIR) e benzimidazóis mensalmente, ivermectina com 

intervalo de 6 a 8 semanas e moxidectina com 3 meses de intervalo.  

Existem vários autores que se referem a protocolos fixos de desparasitação. 

No entanto, todos eles têm caráter orientativo, sendo que cada exploração deverá ser 

avaliada e submetida a um programa de desparasitação de acordo com o seu perfil 

parasitológico. (Reinemeyer, 2009). 

Quando executamos um programa de desparasitação, deveremos ter em conta 

que existem inúmeros parasitas que queremos eliminar, e que cada um, tem a sua 

epidemiologia e sensibilidade específica. (Larson, 2012). 

 

 

 

http://rodeocityequine.com/worming/worming_a_horse/
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Tabela III – Eficácia dos anti-helmínticos nas formas adultas e larvares de Habronema 

spp. e Draschia sp. (Allen et al., 2004). 

 

 

PRINCÍPIO ATIVO 

 

Habronema spp. Draschia sp. 

ADULTOS LARVAS ADULTOS LARVAS 

DORAMECTINA  + + + + 

FEBENDAZOL + + + + 

IMIDOCARBE - - - - 

IVERMECTINA + + + + 

LEVAMISOL + ± + ± 

MOXIDECTINA + + + + 

PIRANTEL - - - - 

PRAZIQUANTEL - - - - 

+ …………… Eficaz                                    - …………… Ineficaz                                    ± ............... Variável 

 

Kaplan (2009), referindo-se à melhor estratégia de desparasitação disse: “O 

objetivo consegue ser atingido tratando o cavalo certo, com o fármaco certo, no 

momento certo”. Refere ainda este autor que os programas de desparasitação ideias 

deverão combinar fatores como: princípios epidemiológicos do controlo de nemátodes; 

determinação dos princípios ativos eficazes nas diferentes explorações, utilização do 

produto correto na altura correta do ano (tendo em conta a espécies de parasita alvo), 

determinação dos animais que necessitam tratamentos mais frequentemente (através 

das contagens de ovos nas fezes utilizadas no controlo das estrongilidoses 

gastrintestinais) e por fim, avaliação do sucesso geral do programa de desparasitação 

instituído. Esta avaliação, baseia-se na contagem fecal de ovos em todos os animais, 

a intervalos de tempo regulares. 
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 Os métodos quantitativos de contagem de ovos nas fezes permitem melhorar o 

conhecimento do estado dos animais, determinar a eficácia dos programas de controlo 

de parasitas e detetar o desenvolvimento de formas resistentes, permitindo delimitar 

uma estratégia adequada a cada caso (Reinemeyer, 2009).  

O conhecimento da situação de cada exploração permite-nos evitar problemas 

como os da resistência dos parasitas aos fármacos. Kaplan (2009) refere-se a uma 

resistência maior, aos benzimidazóis seguida do pamoato de pirantel e por fim à 

ivermectina e moxidectina. Quanto mais utilizados forem os compostos, maiores as 

probabilidades de ocorrerem resistências (Murray, 2003). 

 No que diz respeito ao maneio dos animais, há diversas medidas que nos 

podem auxiliar no controlo e prevenção da HC.  

 Assegurar que o colostro é ingerido.  

 Isolar os animais doentes. 

 Separar  jovens (até 1 ano de idade) e adultos. 

 Implementar um esquema zooprofilático de vacinação e desparasitação. 

 Realizar, periodicamente, testes parasitológicos de fezes.  

 Reforçar ou suplementar a alimentação dos animais no inverno, de forma a 

aumentar a imunidade natural. (Madeira de Carvalho, 2009). 

 Quanto ao maneio no interior das explorações:  

 Quanto às instalações onde os equinos se encontram, devem-se recolher 

as fezes e higienizar frequentemente evitando a acumulação de matéria 

orgânica em decomposição. 

 Mudar periodicamente as camas dos animais. 

 Alimentar os animais em comedouros ou manjedouras, evitando a 

alimentação no chão. 

 Aplicar redes mosquiteiras nas janelas para impedir a entrada dos vetores. 
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Capítulo III – Material e Métodos 

  

Questionários 

No período de 8 de janeiro a 31 de maio de 2013, foram difundidos “online”, 

utilizando o Google Docs, questionários diferentes destinados a criadores ou a 

médicos veterinários de equinos, sobre a temática da habronemose cutânea (HC).  

Os objetivos principais dos questionários eram:  

 Ter uma noção prática e concreta da prevalência/conhecimento da 

existência de casos de HC entre os criadores e médicos veterinários de 

equinos;  

 Definir os princípios ativos mais utilizados na desparasitação dos 

animais, em particular para a habronemose; 

 Mapear as lesões, de acordo com a frequência de aparecimento nas 

distintas partes do corpo. 

 

Os questionários enviados para criadores individuais e associações de 

criadores (Anexo 1) constaram de um conjunto de 18 perguntas relativas às 

explorações, controlo anti-parasitário dos animais, utilização de anti-helmínticos, 

maneio de pastagens/”paddocks” e fezes, aparecimento e controlo de vetores e 

aparecimento de casos de habronemose cutânea.  

Aqueles questionários que foram enviados para a Associação de Médicos 

Veterinários de Equinos e outros clínicos a título individual (Anexo 2) constaram de um 

conjunto de 28 perguntas com dados relativos aos médicos veterinários, método de 

ação nas explorações a que dão assistência, controlo de vetores muscídeos e 

aparecimento de feridas de verão. 

 

 

Casos clínicos 

São descritos dois casos clínicos, com o intuito de realçar os principais aspetos 

da terapêutica médica e cirúrgica das feridas de verão. 



  
MATERIAL E MÉTODOS 

 ______________________________________________________________  
 

31 
 

O primeiro caso descrito refere-se a um asinino acometido por HC. O caso, não 

foi acompanhado in loco, mas à distância por impossibilidade de acompanhamento 

pessoal. Neste caso, de um macho de raça e idade indeterminadas, proveniente de 

uma zona rural com temperaturas extremas no inverno e verão, o objetivo é descrever 

a evolução do quadro clínico, tempo de progressão das lesões e caracterização das 

mesmas. Tendo em conta a terapêutica utilizada, pretende-se comparar com outros 

métodos de terapêutica médica descritos na literatura. 

No segundo caso, aborda-se o tratamento cirúrgico de um cavalo Puro Sangue 

Lusitano com uma lesão com duração desconhecida, mas cuja única abordagem 

terapêutica possível seria a extirpação. O animal de 11 anos, proveniente da zona 

Centro de Portugal, apresentou-se em Setembro de 2011 na Clínica de Equinos da 

Golegã. Pretende-se descrever o processo cirúrgico utilizado e dar a conhecer, com 

base na bibliografia consultada, a taxa de sucesso deste tipo de tratamento e o perigo 

de recidivas.  
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Capítulo IV – Resultados 

 

Questionários 

Durante o período de difusão dos questionários, obtiveram-se 26 respostas, 

das quais 12 corresponderam a criadores e as restantes 14 a médicos veterinários. 

De entre os criadores, 59% possuíam escolas de equitação, 25% coudelarias, 

8% eram criadores independentes e os outros 8% centros de reprodução.  

 

Gráfico IV – Tipo de exploração.  

 

Relativamente ao número de equinos nas explorações, 42% possuíam entre 

21- 30 animais, 25% mais de 50, 17% correspondiam a uma quantidade entre 31 e 40 

animais, 8% com 6-10 e os outros 8% com 11-20 (Gráfico V). Em 50% dos casos, os 

animais encontravam-se permanentemente estabulados, em 42% tinham acesso a 

pastagem e apenas 8% tinham acesso a “paddocks”. 

      

Gráfico V – Número de equinos por exploração.  
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Gráfico VI – Sistema de produção.  

Relativamente aos anti-helmínticos utilizados pelos inquiridos e, tendo em 

conta que houve possibilidade de escolha de mais do que um na mesma pergunta, 

obtiveram-se sete respostas para IVM+PRZ (Equimax®), quatro para MOX+PRZ 

(Equest Pramox®), IVM+PRZ (Eqvalan DUO®) e IVM (Noramectin®), três para IVM 

(Eqvalan®) e uma para Doramectina (DOR) (Dectomax®) e FEB (Panacur®) como 

representa o Gráfico VII. Dos criadores, 41% faziam dois tratamentos com anti-

parasitários por ano, outros 42% faziam três a seis e 17% apenas uma vez por ano 

(Gráfico VIII). 

 

Gráfico VII – Anti-helmínticos mais utilizados.  
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Gráfico VIII – Número de tratamentos com anti-parasitário por ano. 

Quanto ao maneio das pastagens/ “paddocks” e fezes, 75% não fazia recolha 

de fezes nenhuma vez por semana e 25% utilizavam frequências de recolha distintas 

das propostas no questionário (Gráfico IX). Em relação à compostagem das fezes, 

83% não fazia e 17% respondeu positivamente (Gráfico X). Dos criadores inquiridos, 

58% utilizava as fezes como estrume na exploração e 42% não utilizava (Gráfico XI).  

 

            

Gráfico IX – Número de vezes em que se faz o                       Gráfico X – Compostagem de fezes. 

maneio de pastagens/ paddocks e fezes por semana.  

 

           Gráfico XI – Utilização das fezes recolhidas como estrume na exploração. 

 

O aparecimento dos muscídeos vetores foi apontado em 75% dos casos no 

mês de Abril e em 8% no mês de Março. Os restantes inquiridos apontaram meses 
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diferentes dos sugeridos. As opiniões dividiram-se relativamente ao aparecimento 

precoce dos vetores, havendo 50% que acharam que as moscas estavam a aparecer 

mais cedo, e outros 50% que não tinham a mesma opinião. No entanto, 83% notou o 

desaparecimento mais tardio dos vetores, contra 17% que achou que não. O controlo 

dos vetores nos estábulos é feito em 92% dos casos. O controlo dos mesmos nos 

cavalos foi realizado por 67% dos criadores enquanto os restantes 33% não realizou 

controlo de moscas nos equinos da exploração.  

O aparecimento de casos de HC todos os anos foi relatado por 8% dos 

inquiridos. Os restantes 92% não relataram casos anualmente. Apenas 9 proprietários 

responderam à pergunta relativa à frequência do aparecimento de casos de HC 

consoante o número de animais da exploração. A totalidade referiu-se a uma 

frequência inferior a 5%. 

 

Gráfico XII – Aparecimento de casos anualmente. 

 

No que diz respeito à localização preferencial das lesões de HC e tendo em 

conta a possibilidade de escolha de mais do que uma localização na mesma pergunta, 

obtiveram-se quatro respostas para o membro torácico, três para o membro pélvico, 

uma para o peito e outra para o pescoço (Gráfico XIII). Relativamente ao tratamento 

das lesões, 50% dos criadores não fez qualquer tipo de tratamento, 17% apenas fez 

tratamento tópico e 33% associou um tratamento tópico à desparasitação interna.  
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Gráfico XIII – Localização preferencial das lesões. 

 

Por fim, apenas oito responderam à pergunta sobre a melhoria da situação nos 

últimos anos, sendo que as opiniões se dividem igualmente. Metade achou que o 

número de situações de HC tem vindo a diminuir, enquanto a outra metade não notou 

qualquer tipo de melhoria.  

De entre os veterinários (14 das respostas obtidas), a classe etária variou entre 

os 25 e os 65 anos. Em 64% dos casos, o escalão etário situa-se entre os 25-35, 29% 

nos 36-45 e os restantes 7% nos 56-65 (Gráfico XIV).  

 

Gráfico XIV – Classe etária dos médicos veterinários. 

 

Quanto à atividade clínica, 64% dos médicos veterinários realizava apenas 

clínica de equinos, 14% dedicava-se a pequenos e grandes animais, 14% apenas a 

grandes animais e 7% tinha atividade clínica que englobava outro tipo de espécies 

(Gráfico XV). Relativamente às regiões de Portugal em que realizavam a sua 

atividade, tendo em conta a possibilidade de resposta múltipla, obtiveram-se seis 

respostas de veterinários que atuavam na área do Ribatejo e Oeste, cinco na área do 

Alentejo, quatro no Norte e um no Centro. No que se refere ao número de equinos nas 
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explorações a que davam assistência, 64% destas possuíam entre 1- 10 animais, 14% 

mais de 50, 14% corresponderam a uma quantidade entre 21 e 30 animais e os outros 

7% tinham entre 11 e 20 (Gráfico XVI). 

 

 

Gráfico XV – Distribuição dos médicos veterinários de acordo com a atividade clínica. 

 

Gráfico XVI – Número de animais nas explorações a que dão assistência. 

Em relação ao acompanhamento de planos de desparasitação nos efetivos, 

79% dos veterinários que responderam aconselharam os proprietários e 21% não 

fizeram qualquer tipo de aconselhamento (Gráfico XVII). Quanto ao programa de 

desparasitação nos equinos, 93% dos médicos veterinários instituiram-nos e apenas 

7% não o fizeram (Gráfico XVIII).  
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Gráfico XVII - Aconselhamento de planos de        Gráfico XVIII – Instituição de planos de  

desparasitação.                                                       desparasitação. 

 

No que respeita ao aconselhamento técnico solicitado pelos proprietários, 71% 

admitiram ter sido já solicitados para tal, contra 29% que não foram. Dentro dos 

inquiridos, existem 93% que sugeriram a desparasitação dos animais recentemente 

adquiridos e 7% que não acharam necessário. Para 57% dos médicos veterinários a 

primeira desparasitação dos animais deve efetuar-se entre 1-3 meses. Os restantes 

43% opinaram que deve fazer-se dos 3-6 meses. 

Na distinção entre cavalos e éguas de várias idades, obteve-se relativamente à 

frequência de desparasitações por ano o seguinte: 

 Éguas de criação: 43% consideraram que se deve realizar três vezes 

por ano, 29% duas vezes por ano e 21% apenas uma vez por ano; 

 Poldros de mama (até seis meses): 29% consideraram que se deve 

realizar uma vez por ano, outros 29% duas vezes por ano, 21% 

admitiram uma frequência de desparasitação distinta da proposta no 

questionário e 7% acharam que deve realizar-se três vezes por ano. Os 

restantes 14% não responderam à questão. 

 Poldros dos seis meses aos dois anos: 36% consideraram que deve 

realizar-se três vezes por ano, 36% duas vezes por ano, 14% admitiram 

uma frequência de desparasitação distinta da proposta no questionário 

e 7% acharam que deve realizar-se apenas uma vez por ano. Os 

restantes 7% não responderam à questão. 
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 Cavalos adultos: 50% consideraram que deve realizar-se a 

desparasitação duas vezes por ano, 36% três vezes por ano e 14% 

apenas uma vez por ano. 

Relativamente aos anti-helmínticos utilizados pelos inquiridos e, tendo em 

conta que houve possibilidade de escolha de mais do que um na mesma pergunta, 

obtiveram-se oito respostas para IVM+PRZ (Eqvalan DUO®), seis para IVM+PRZ 

(Equimax®), quatro para IVM (Eqvalan®), DOR (Dectomax®) e IVM (Noramectin®), 

três para MOX+PRZ (Equest Pramox®) e PPIR (Strongid Cavalo®) e uma para um 

anti-parasitário distinto dos propostos no questionário, mas não especificado (Gráfico 

XIX). 

 

Gráfico XIX – Anti-helmínticos mais utilizados. 

Nos critérios de escolha dos AH, deu-se também a possibilidade de mais do 

que uma resposta na mesma pergunta, havendo onze das respostas que indicam 

como critério de seleção o espetro de atividade do fármaco, oito que apontaram o 

custo como fator de escolha, sete a idade do animal, cinco a facilidade de 

administração do AH, quatro a facilidade de aquisição, três o poder residual do 

fármaco, outros três a ocorrência de gestação e dois que apontaram um critério 

distinto dos sugeridos no questionário (Gráfico XX).  
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Gráfico XX – Critério de seleção do anti-helmíntico. 

 

Em 71% dos casos utilizou-se o princípio de rotação dos fármacos (Gráfico 

XXI). Esta rotação foi feita em 29% dos casos a cada estação do ano, em 21% 

anualmente, em 14% de dois em dois anos e em 36% numa frequência distinta da 

proposta no inquérito. Quanto às fórmulas farmacêuticas mais utilizadas pelos clínicos, 

catorze elegeram as pastas orais e oito as formas injetáveis.  

 

Gráfico XXI – Rotação de fármacos na desparasitação. 

 

 

Em oito das respostas, a eficácia dos tratamentos foi avaliada consoante a 

melhoria dos sintomas/performance do animal, seis não fizeram qualquer tipo de 

avaliação, quatro apontaram a análise coprológica para verificar a eficácia e dois 

utilizaram outros métodos não propostos no questionário. A suspeita de resistência a 

fármacos, não havendo especificação dos critérios de avaliação de ditas resistências, 

verificou-se apenas em 29% dos casos, sendo que os restantes 71% nunca 
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verificaram/ suspeitaram de resistências (Gráfico XXII). O rastreio do aparecimento 

das resistências foi apenas efetuado por 7% dos inquiridos (Gráfico XXIII). 

 

 

       

Gráfico XXII – Resistência a fármacos.                      Gráfico XXIII – Rastreio de resistências. 

 

 

 Para além da desparasitação, existem outros métodos de controlo parasitário 

aconselhados por 43% dos clínicos e os restantes 57% não fizeram esse tipo de 

aconselhamento. 

O aparecimento dos muscídeos vetores foi apontado em seis respostas nos 

meses de Abril e Março e apenas numa no mês de Fevereiro. As restantes respostas 

(três) apontaram meses diferentes dos sugeridos. O controlo dos vetores nos 

estábulos foi feito apenas em 64% dos casos. O controlo dos mesmos nos cavalos foi 

realizado por 64% dos médicos veterinários enquanto os restantes 36% não 

realizaram controlo de moscas nos equinos da exploração.  

O aparecimento de casos de HC todos os anos foi relatada por 29% dos 

inquiridos (Gráfico XXIV). Os restantes 71% não relataram casos anualmente. Na 

pergunta relativa à frequência do aparecimento de casos de HC consoante o número 

de animais da exploração 79% referiu-se a uma frequência inferior a 5% e 21% 

apontaram uma frequência de 5-10%. No entanto, de entre os 79% que apontaram 

uma frequência inferior a 5% houve quem nunca tivesse tido nenhum caso de HC. 
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Gráfico XXIV – Aparecimento de casos anualmente. 

 

Em termos de método de diagnóstico foram obtidas cinco respostas que 

referiram a análise direta de parasitas nas lesões, três em que o diagnóstico foi 

efetuado por um método distinto dos propostos no questionário e uma em que o 

método utilizado foi o exame coprológico (Gráfico XXV). Quanto à sua terapêutica, 

doze das respostas referiram-se ao tratamento médico das lesões de HC e três ao 

tratamento cirúrgico. 

 

 

Gráfico XXV – Métodos de diagnóstico de HC. 

 

No que diz respeito à localização preferencial das lesões de HC e tendo em 

conta a possibilidade de escolha de mais do que uma localização na mesma pergunta, 

obtiveram-se oito respostas para os membros e uma para cada uma das opções: 

peito, pescoço, cabeça, terceira pálpebra, entrada do peito, espádua e abdómen 

(Gráfico XXVI).  
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Gráfico XXVI – Localização preferencial das lesões. 

 

Por fim, 21% achou que o número de situações de HC tem vindo a diminuir, 

enquanto 43% não notou qualquer tipo de melhoria. Os restantes 36% não 

responderam à pergunta. 

 

Gráfico XXVII – Melhoria do número de situações de HC ao longo dos anos. 

 

Tendo em conta que o número de respostas foi reduzido e que as perguntas 

referentes aos objetivos foram igualmente dirigidas a criadores e médicos veterinários, 

podemos considerar um total de 26 respostas. Em suma, apenas 35% dos inquiridos 

admite o aparecimento de casos de HC todos os anos (Gráfico XXVIII). 

Foram disponibilizados vários nomes comerciais de AH, com possibilidade de 

escolher mais do que um, de forma a haver possibilidade de saber quais os princípios 

ativos ou associações mais utilizadas. Entre eles, a ivermectina, doramectina, 
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febendazol, pamoato de pirantel, associação de moxidectina com praziquantel e de 

ivermectina com praziquantel. Devido ao facto de ser possível mais do que uma 

resposta à mesma pergunta, o total dos dados é superior a 26. O fármaco mais 

utilizado é constituído por uma associação de ivermectina e praziquantel, seguido de 

ivermetina, moxidectina associada a praziquantel, doramectina, pirantel, e por fim, 

febendazol (Gráfico XXIX). 

 

Gráfico XXVIII – Proporção de inquiridos que admite ou não o aparecimento de casos de HC anualmente. 

 

 

Gráfico XXIX – Princípios ativos/ associações mais utilizados. 

Relativamente à localização preferencial das lesões (Gráfico XXX), de entre as 

26 respostas, obteve-se uma localização preferencial nos membros, seguida do 

pescoço e das restantes localizações propostas. 
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Gráfico XXX – Localização preferencial das lesões de HC. 
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Figura 18 - Asinino acometido por habronemose cutânea (Maio, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 

 

Figura 19 - Asinino acometido por habronemose cutânea (Maio, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 

2.1.3 - História Clínica 

Em Maio de 2010, o animal em causa apresentou-se no Hospital 

Veterinário da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de 
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Lisboa, trazido por uma aluna da instituição. O asinino, pertencente a um 

familiar, apresentava feridas antigas com caráter crónico nos jarretes (Figura 

18) e joelho esquerdo (Figura 19). Tratava-se de um animal utilizado 

essencialmente no trabalho agrícola, com alimentação rica em palha e feno, 

acesso a pastagem permanente e alimentado também com subprodutos de 

alimentação humana. O animal vivia numa zona rural com invernos rigorosos e 

verões extremamente quentes. Em relação a acompanhamento médico 

veterinário, tinha já sido consultado por um clínico que fez colheita de sangue, 

mas cuja apreciação clínica e parasitológica não tiveram desenlace, pois o 

resultado dos exames nunca chegaram ao proprietário.  

Em Junho de 2010, o animal apresentava feridas de extensão 

considerável nos membros posteriores (Figuras 20 e 21), e alopécia com início 

de erosão no membro anterior esquerdo. 

 

Figura 20 - Pormenor das lesões nos jarretes (Junho, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 
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Figura 21 - Pormenor da lesão no jarrete direito (Junho, 2010). Cortesia de Eva Cunha.  

Em Agosto de 2010 o animal piorou significativamente. Apresentava lesões do 

tipo ulcerativo em todos os membros. A dimensão das lesões nos membros anteriores 

era de diâmetro reduzido devido ao desenvolvimento recente. Verificou-se também o 

aparecimento de lesões nas regiões da coxa (Figura 24) e espádua (Figura 25). 

 

Figura 22 - Pormenor das lesões nos jarretes (Agosto, 2010). Cortesia de Eva Cunha.  
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Figura 23 - A - Pormenor da lesão no joelho esquerdo (Agosto, 2010). B - Pormenor da lesão no joelho 

direito (Agosto, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 

 

 

Figura 24 - Pormenor da lesão na coxa direita (Agosto, 2010). Cortesia de Eva Cunha.  

 

 

 

23.A 23.B 
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Figura 25 - Pormenor da lesão na espádua direita (Agosto, 2010). Cortesia de Eva Cunha.  

 

Procedeu-se à desparasitação do animal com uma associação de ivermectina 

e praziquantel e recomendou-se a repetição passados 15 dias. O tratamento incluiu 

também a lavagem das feridas com água fria sob pressão e solução antisséptica.  

Em meados do mês de Outubro de 2010, as feridas apresentavam-se menos 

exuberantes que na análise anterior. As lesões das coxas e espáduas encontravam-se 

já praticamente saradas, mas as dos membros mantinham-se de grandes dimensões. 

     

Figura 26- A - Pormenor da lesão no joelho esquerdo (Outubro, 2010). B - Pormenor da lesão no joelho 

direito (Outubro, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 

26.A 26.B 
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Figura 27- A - Pormenor da lesão no jarrete esquerdo (Outubro, 2010). B - Pormenor das lesões nos 

jarretes (Outubro, 2010). C - Pormenor das lesões nos jarretes (Outubro, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 

 

Em Novembro de 2010 precedeu-se à administração da segunda dose de anti-

helmíntico. A aplicação de ivermectina e praziquantel realizou-se através da 

administração da pasta por via oral e implicou também, a aplicação direta deste 

fármaco na ferida no membro anterior direito. O animal pareceu reagir bem ao 

tratamento. Segundo o proprietário, não se verificaram quaisquer reações adversas e 

as lesões começaram a sarar. 

27.A 27.B 

27.C 
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Figura 28- A - Pormenor da lesão no joelho esquerdo (Novembro, 2010). B - Pormenor da lesão no joelho 

direito (Novembro, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 

        

Figura 29- A - Pormenor das lesões nos jarretes (Novembro, 2010). B - Pormenor da lesão no jarrete 

esquerdo (Novembro, 2010). Cortesia de Eva Cunha. 

28.A 28.B 

29.A 29.B 
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Relativamente a Novembro de 2010, a avaliação efetuada em Fevereiro de 2011 

revelou alterações pouco significativas e verificou-se que as feridas continuavam a 

sarar muito lentamente. 

  Caso clínico 2 

Identificação: 

 Espécie – Equina 

 Idade – 11 anos 

 Raça – Puro Sangue Lusitano 

 Sexo – Masculino 

  História Clínica: 

 Em Setembro de 2011, o cavalo chegou à Clínica de Equinos da Golegã 

com diagnóstico de uma lesão de HC na região prepucial. A indicação era para 

exérese da mesma. 

  

 

Figura 30- A – Ferida de Verão no prepúcio (vista lateral direita). B - Ferida de Verão no prepúcio (vista 

lateral esquerda). C – Pormenor de Ferida de Verão no prepúcio. (Fotografia original). 

30.A 30.B 

30.C 
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Realizou-se pré medicação com acepromazina (0,02-0,06mg/kg), detomidina 

(0,01-0,02 mg/kg) e butorfanol (0,02- 0,1 mg/kg). A indução anestésica foi efetuada 

com ketamina (2,2 mg/kg) e diazepam (0,03-0,1 mg/kg). Procedeu-se ao tratamento 

cirúrgico mantendo a anestesia com isoflurano. Realizou-se a assepsia da área 

cirúrgica (Figura 31) e posteriormente, a excisão da massa (Figura 32). 

    

Figura 31- Lesão no prepúcio após assepsia para cirurgia. (Fotografia original). 

   

Figura 32- Massa extirpada com aproximadamente 8 cm de diâmetro. (Fotografia original).  

 

Figura 33- Parte interna da massa extirpada. (Fotografia original). 
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Figura 34- Evidência dos parasitas na lesão. (Fotografia original). 

 

 Após excisão total da massa, realizou-se o corte da mesma. Por compressão, 

foi possível evidenciar os parasitas na lesão (Figura 34). 
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Capítulo V – Discussão 

As parasitoses em equinos têm capacidade de causar grandes perdas 

económicas, podendo prejudicar o mercado de vendas e o desempenho dos animais 

nas suas distintas vertentes de utilização, para além de alterarem o seu estado hígido 

e o bem-estar animal. A habronemose, sendo provocada por parasitas que se podem 

alojar no estômago, pulmões, pele e conjuntiva, assume especial importância, não só 

pela gravidade de alguns quadros clínicos que ocasiona como também pela 

dificuldade do seu diagnóstico e tratamento. Considerando um animal acometido por 

habronemose gástrica, é necessário ter em conta que a eliminação das formas 

parasitárias nas fezes aumenta o risco de disseminação das mesmas entre os vetores 

e os outros animais presentes nas explorações. Devido a este impacto económico e 

funcional, trata-se de uma afeção muitas vezes “escondida” pelos proprietários dos 

animais.  

 

Questionários 

 Os objetivos principais da realização dos questionários foram: analisar a 

proporção de casos de HC com ocorrência anual, mapear as lesões de HC e avaliar 

quais os princípios ativos/associações utilizados mais frequentemente.  

Apenas 35% dos inquiridos admitiram o aparecimento de casos de HC todos os 

anos. Se por um lado a prevalência da doença não é tão elevada quanto parece na 

prática clínica, por outro, somos levados a crer que talvez os médicos veterinários e 

criadores não estejam suficientemente informados sobre a HC. Além disso, verifica-se 

que apenas 21% dos inquiridos notaram melhorias na situação da HC em Portugal. 

Sendo que 36% não responderam à questão, existem ainda 43% que não notaram 

qualquer tipo de melhoria. Estes dados tornam-se um pouco contraditórios tendo em 

conta o relato de casos ser tão baixo e permitem constatar que o conhecimento da 

doença não é bem explícito no nosso país. Se a prevalência é realmente baixa, seria 

de esperar que as melhorias da situação fossem notórias para veterinários e criadores. 

Torna-se de extrema importância adotar os métodos de diagnóstico adequados para 

que se consiga distinguir e tratar corretamente os casos de HC. A única forma de ter 

um diagnóstico credível baseia-se na correta anamnese e exame físico do animal, e 

na sazonalidade da doença. A observação direta dos parasitas através de raspagens 
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cutâneas e, principalmente, biópsias ou a utilização de técnicas coprológicas são 

também formas de confirmar a presença destes parasitas.    

Confrontando os dados relativos aos inquéritos com os dos estudos realizados 

em equinos observados post mortem em matadouro, observamos uma enorme 

discrepância entre a opinião de criadores e médicos veterinários e a realidade. Ao 

terem sido encontrados parasitas do género Habronema em 69% dos 93 animais 

analisados em matadouro (Araújo et al., 2012), seria de esperar uma prevalência da 

doença maior do que a admitida nos questionários. Cardoso et al. (2012) realizaram 

um estudo sobre doenças transmitidas por vetores (“vector borne-diseases”, VBD) em 

cães em Portugal e algumas das principais conclusões revelaram uma elevada 

prevalência destas infecções/doenças mesmo em animais aparentemente saudáveis e 

com um aumento gradual de Norte para Sul do país. Apesar de alguns estudos 

recentes não se referirem exatamente a HC, permitem-nos ter uma noção da situação 

geral das VBD no nosso país. Provavelmente, este padrão poderá aplicar-se a outras 

VBD noutros hospedeiros, incluindo a HC nos equinos, atendendo a que estudos 

prévios sobre a ação das alterações climáticas nas doenças transmitidas por vetores 

em Portugal estimam o aumento do nível de risco de transmissão dos agentes de 

algumas destas doenças, devido ao aumento do número de vetores e das suas 

gerações e do tempo de atividade dos mesmos (Casimiro et al., 2006). Visto que a HC 

é uma doença associada a vetores, é importante conhecer os fenómenos que 

condicionam a proliferação e abundância desses mesmos vetores, incluindo 

naturalmente as alterações climáticas e o aquecimento global. 

Assim, torna-se essencial informar médicos veterinários e proprietários de 

equinos das componentes epidemiológicas da doença, no sentido de se controlar a 

doença através do tratamento e da profilaxia adequados às eventuais alterações 

climáticas. Para tal, a correta desparasitação dos efetivos, os rastreios de resistências 

a fármacos, a utilização de métodos de diagnóstico adequados e o correto e eficaz 

controlo de vetores transmissores dos agentes da doença revelam-se de extrema 

importância. 

Os fármacos mais utilizados foram uma associação de ivermectina e 

praziquantel, seguidos de ivermectina, moxidectina associada a praziquantel, 

doramectina, pamoato de pirantel e, por fim, febendazol. Segundo Allen et al. (2004), 

fármacos como a ivermectina, doramectina, febendazol e moxidectina são eficazes 

contra as formas larvares e adultas de Habronema spp. e Draschia sp. No entanto, o 
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pamoato de pirantel não demonstra grande eficácia para estas espécies. As 

associações de princípios ativos são cada vez as mais utilizadas dado que existem 

inúmeros parasitas que queremos eliminar e que, cada um, tem a sua especificidade 

em termos epidemiológica e de sensibilidade a fármacos (Larson, 2012). A utilização 

dos AH deve ser regrada e consciente. No presente estudo constatámos que existem 

ainda médicos veterinários que não aconselham planos de desparasitação nas 

explorações a que dão assistência, o que acontece muitas das vezes por haver 

proprietários que nunca os solicitaram para tal. Cada exploração deve ser alvo de 

avaliação individual, de forma a estabelecerem-se os planos que mais se adequam às 

necessidades dos animais e às possibilidades de implementação por parte dos 

criadores. Para além disso, existe o risco de desenvolvimento de resistências aos AH, 

caso estes sejam utilizados de forma inadequada, o que nos causa um problema 

futuro de proporções difíceis de estabelecer. Apenas 7% dos inquiridos realizavam 

rastreio de resistências a fármacos. Para a correta implementação dos programas há 

que determinar os princípios ativos a utilizar nas distintas situações possíveis e 

realizar contagens de ovos nas fezes a intervalos de tempo regulares. Apenas assim 

poderemos ter uma ideia das necessidades dos animais nas distintas alturas do ano e 

utilizar os métodos mais eficazes para evitar estas e outras parasitoses.  

Os fármacos mais utilizados, por ordem decrescente foram: IVM+PRZ (Eqvalan 

DUO®), IVM+PRZ (Equimax®), IVM (Eqvalan®), DOR (Dectomax®), IVM 

(Noramectin®), MOX+PRZ (Equest Pramox®) e PPIR (Strongid Cavalo®). De entre os 

critérios mais utilizados na escolha do AH a utilizar deparámo-nos, por ordem 

decrescente, com o espetro de atividade, o custo, a idade dos animais, a facilidade de 

administração e aquisição dos fármacos, a ocorrência de gestação e o poder residual 

do AH. Segundo os médicos veterinários inquiridos, o espetro de atividade e o custo 

revelaram-se os fatores mais importantes na escolha, sendo estes critérios os que 

mais variam entre os fármacos apresentados. Tendo em conta um custo 

aproximadamente igual, os AH com maior espetro de ação são realmente aqueles que 

os inquiridos mais utilizam. Relativamente aos outros critérios de seleção, todos eles 

têm praticamente as mesmas valências. De acordo com estudos realizados em 

Portugal, os AH mais utilizados são as lactonas macrocíclicas, nomeadamente a 

ivermectina, seguida do pamoato de pirantel e dos benzimidazóis. Verifica-se também, 

que a utilização de doramectina (Dectomax®) em equinos não é aconselhada pelos 

fabricantes, mas que na realidade há quem recorra a esta especialidade na prática 

diária. Esta utilização “off- label” deve-se ao facto de a doramectina ser uma 
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alternativa à ivermectina. A exclusiva utilização de ivermectina poderá contribuir para 

falhas terapêuticas e diminuição dos períodos de reaparecimento de ovos enquanto o 

controlo parasitário se basear principalmente na utilização de AH (Martins et al., 2007). 

As doenças causadas por vetores são, nos nossos dias, problemas 

emergentes com cada vez maior frequência, morbilidade e potencial zoonótico. 

Segundo os médicos veterinários inquiridos, o controlo dos vetores nos estábulos era 

efetuado em 64% dos casos, tal como ocorria diretamente nos cavalos. Existem 

medidas que deverão ser tomadas para que este controlo seja mais eficaz e permita 

baixar significativamente a ocorrência destas VBD. As instalações deverão ser limpas 

e higienizadas diariamente, impedindo que exista acumulação de fezes e matéria 

orgânica em decomposição (meios propícios à acumulação de vetores). Os animais 

deverão ser alimentados em locais próprios, evitando ao máximo a alimentação dos 

mesmos no chão. A aplicação de redes mosquiteiras revela-se também de grande 

importância dificultando a entrada dos muscídeos. Substâncias como a permetrina e a 

cipermetrina podem ser aplicadas diretamente nos animais, protegendo-os ao 

funcionarem como repelentes. Existem já várias especialidades farmacêuticas de fácil 

aplicação que auxiliam no controlo e profilaxia das VBD.  

Obteve-se uma localização preferencial nos membros, seguida do pescoço e 

das restantes localizações propostas. Estes dados confirmam alguns estudos 

realizados nos quais se concluiu que, por ordem decrescente, as lesões se 

localizavam preferencialmente no membro torácico, seguido do membro pélvico, tórax, 

pescoço, abdómen e cabeça. As principais razões para esta distribuição, relacionam-

se com a rede de vasos sanguíneos densa nos membros, o facto de a pele dos 

mesmos ser mais fina e a dificuldade de movimento, principalmente nos membros 

anteriores proporcionando a maior concentração de vetores (Bittencourt et al., 2000). 

O tratamento das lesões de HC permite não só promover o bem-estar dos 

animais, bem como diminuir o perigo de disseminação da doença. De acordo com os 

dados obtidos nos inquéritos realizados a criadores, concluímos que 50% dos mesmos 

não realizam qualquer tipo de tratamento quando se deparam com um caso de HC. As 

lesões não tratadas precocemente evoluem, podendo atingir grandes dimensões em 

poucos meses. Para além do desconforto e diminuição da performance dos animais, 

estas lesões podem ser alvo de invasões bacterianas e micóticas capazes de provocar 

problemas mais graves e mesmo de caráter sistémico. 
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Casos clínicos 

No caso do asinino acometido por HC relata-se a presença de uma lesão arrastada no 

tempo sem sinais de cicatrização. Apesar de não se saber a duração exata do 

processo, o aspeto das lesões fez-nos crer que se tratava de uma lesão antiga que 

adquiriu caráter crónico: 

 Verificou-se a presença de um granuloma avermelhado proeminente 

que se tornou inativo e fibrótico. Este granuloma não cicatrizou 

enquanto não houve diminuição da temperatura ambiente ou enquanto 

os vetores não desapareceram (Moriello et al., 1998). 

 As lesões apresentaram tamanhos distintos e superfície irregular e na 

porção central, deprimida, eram constituídas por tecido mole de cor 

vermelha escura que cobria o tecido de granulação formando como que 

uma almofada (Meana et al., 1999). 

 

O diagnóstico baseou-se na avaliação da história clínica e a progressão das 

lesões tendo em conta fatores como a sazonalidade e as épocas do ano em que as 

lesões pioravam. De acordo com Pascoe et al. (1999), o diagnóstico de HC assenta, 

primeiramente, na história clínica e exame físico do animal, tendo sempre em conta a 

sazonalidade da doença e as áreas de endemicidade. No entanto, técnicas como as 

raspagens cutâneas e a biópsia das lesões poderiam ter-se revelado úteis, 

principalmente para distinguir de outros possíveis diagnósticos diferenciais. A 

impossibilidade de realização destas técnicas, ou a não autorização por parte dos 

proprietários, levam a que, na prática clínica, seja comum utilizar-se apenas a 

anamnese e a evolução clínica para avaliar lesões compatíveis com HC. 

As informações relativamente a desparasitações passadas e tratamentos 

efetuados no início do processo não foram disponibilizadas. Neste caso, adotou-se um 

anti-helmíntico constituído por ivermectina e praziquantel e recomendou-se a repetição 

passados 15 dias. O tratamento incluiu também a lavagem das feridas com água fria 

sob pressão e solução antisséptica e aplicação tópica de ivermectina.  
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Na prática corrente, o tratamento deste tipo de lesões é normalmente realizado 

da seguinte forma: 

 Limpeza diária das lesões com uma solução antisséptica de hipoclorito 

de sódio, bicarbonato de sódio e água; 

 Administração de ivermectina (0,2 mg/kg); 

 Aplicação tópica de um corticoesteróide (dexametasona) diariamente; 

 Colocação de pensos nas zonas afetadas de forma a isolar as lesões. 

Os pensos deverão ser trocados diariamente. 

 

De forma a evitar recorrências, as medidas de controlo tornam-se 

imprescindíveis. Deve evitar-se ao máximo a possibilidade de traumatismo dos 

animais. Sempre que isto aconteça, as feridas deverão ser protegidas e tratadas numa 

fase precoce. Os vetores devem ser controlados através da aplicação de repelentes 

nos equídeos e sempre que possível nos estábulos. As fezes deverão ser recolhidas 

pelo menos duas vezes ao dia, evitando assim a acumulação das moscas, que 

inevitavelmente se concentrarão nos animais. Sempre que possível, deve 

implementar-se um programa de contagem de ovos fecais a intervalos de tempo 

regulares de forma a adotar as estratégias de desparasitação mais eficazes em cada 

exploração (Reinemeyer, 2009).  

A ocorrência de recorrências é rara em casos em que o tratamento tenha tido 

sucesso e caso as medidas de controlo sejam devidamente adotadas. No entanto, 

existe a possibilidade de voltarem a aparecer caso os animais não sejam devidamente 

desparasitados e continuem a alojar e a eliminar os parasitas nas fezes.  

O tratamento cirúrgico de feridas de verão é indicado em casos de lesões muito 

extensas que não cicatrizam ou que provocam transtornos estéticos nos animais. No 

caso apresentado, não existe informação sobre a duração do processo nem sobre os 

tratamentos realizados antes da indicação para cirurgia. No entanto, a análise da lesão 

faz-nos crer tratar-se de uma lesão crónica, que apresentava uma extensão 

considerável (cerca de 8 cm de diâmetro).  

Segundo Meana et al (1999), lesões maciças e granulomatosas podem ter de 

ser alvo de extirpação cirúrgica. A desbridação e criocirurgia estão indicadas no caso 

de zonas de difícil acesso (White et al., 2002). Nos casos crónicos, para além de 

cirurgia, é considerada a radioterapia (Urquhart et al., 2001). 
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No caso apresentado, recorreu-se à excisão cirúrgica com remoção da 

totalidade da massa, não sendo utilizada qualquer técnica de criocirurgia ou 

radioterapia.  

De acordo com Smith (1994), o prognóstico em caso de lesões únicas é 

geralmente favorável desde que os objetivos terapêuticos sejam conseguidos. Quando 

a extirpação é total e o tratamento da ferida resultante da cirurgia é feito de forma 

correta, as recidivas são pouco frequentes. De qualquer das formas, os proprietários e 

os clínicos deverão estar preparados para que as recorrências possam ocorrer sempre 

que as medidas de controlo não sejam devidamente aplicadas, nomeadamente a 

instituição de um programa de controlo regular das parasitoses gastrointestinais e dos 

muscídeos. 
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Capítulo VI – Conclusão 

 

No presente estudo, apesar de um número relativamente reduzido de 

respostas, existem algumas conclusões que podemos extrair. Entre os criadores, 

podemos concluir que a maioria: 

 Possui escolas de equitação com um número compreendido entre 21 e 

30 animais em regime de estabulação permanente; 

 Utiliza como AH de eleição uma associação de ivermectina e 

praziquantel (correspondente a 11 de 24 respostas obtidas) duas vezes 

por ano ou numa frequência de três a seis vezes por ano; 

 Realiza controlo de vetores mais frequentemente nos estábulos (92%) 

do que nos equinos (67%); 

 Não relata casos anualmente (92%); 

 Relata uma localização preferencial das lesões nos membros (sete de 

nove respostas obtidas). 

 

No que diz respeito aos médicos veterinários conclui-se que a maioria: 

 Tem idade compreendida entre os 25 e os 35 anos e realiza 

exclusivamente clínica de equinos; 

 Aconselha (79%) e institui (93%) protocolos de desparasitação nas 

explorações a que dá assistência; 

 Utiliza como AH uma associação de ivermectina e praziquantel 

(correspondente a 14 das 33 respostas obtidas) sendo o espectro de 

atividade o critério mais importante na escolha (respeitante a 11 das 43 

respostas obtidas); 

 Utiliza o princípio de rotação de fármacos (71%) com uma frequência 

não especificada; 

 Não realiza rastreio de resistência a fármacos (93%) nem nunca 

desconfiou de nenhuma situação em que tal tenha ocorrido (71%); 

 Não aconselha qualquer outro método de controlo parasitário (43%) 

para além da utilização de AH; 
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 Aplica medidas de controlo de vetores tanto nos estábulos como nos 

equinos (64%); 

 Não relata casos anualmente (71%); 

 Diagnostica mais frequentemente a HC através da observação direta 

dos parasitas na lesão (em cinco das nove respostas obtidas). 

 Relata uma localização preferencial das lesões nos membros (oito das 

15 respostas obtidas). 

 

Relativamente aos casos clínicos podemos concluir que: 

 O não tratamento de feridas iniciais facilita o aparecimento de lesões de 

HC que evoluem para uma forma crónica e atingem dimensões 

consideráveis; 

 Sinais clínicos como alopécia, ulceração, granulomas avermelhados e 

proeminentes que não cicatrizam facilmente são frequentes em casos 

de HC; 

 A lavagem das feridas com solução antisséptica, administração de AH e 

tratamento com ivermectina revelam-se eficazes no tratamento da HC; 

 Caso não se realize tratamento, ou caso este se mostre ineficaz, as 

lesões podem tornar-se maciças e granulomatosas. Nestes casos 

indica-se a excisão cirúrgica procedendo-se à remoção de toda a 

massa anómala; 

 Após excisão torna-se possível, por compressão da massa, observar os 

parasitas na lesão. 

 

A HC tem importância comprovada em Portugal. Os dados recolhidos neste 

trabalho criam um alerta para médicos veterinários e proprietários para que esta 

doença não progrida e afete cada vez mais equinos no nosso país. Torna-se evidente 

que apesar de os equinos não apresentarem sinais clínicos, podem realmente ser 

portadores de parasitas, o que facilita a sua propagação e o aparecimento de lesões. 

O conhecimento e consciencialização de todos torna-se imperativo. Para tal, é de 

extrema importância perceber as causas, sinais clínicos e lesões, diagnóstico, 

tratamento, controle e profilaxia da HC. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
INQUÉRITO SOBRE “FERIDAS DE VERÃO” EM EQUINOS - CRIADORES 
*Preenchimento Obrigatório 
 
 
1 - Dados relativos à exploração  
*Tipo de exploração 

 Escola de Equitação 

 Criador independente 

 Coudelaria 

 Casa agrícola   
 
 
2 - Dados relativos à exploração  
*Número de cavalos na exploração 

 1-5 

 6-10 

 11-20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 > 50 

 
 
3 - Dados relativos à exploração 
 *Sistema de produção 

 Estabulação permanente 

 Acesso a paddocks 

 Acesso a pastagem 
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4 - Controlo Parasitário  
*Uso de Anti-helmínticos (os mais utilizados) 

 Equest ® 

 Equimax ® 

 Eqvalan ® 

 Eqvalan DUO ® 

 Dectomax ® 

 Noramectin ® 

 Panacur ® 

 Strongid Cavalo ®                                                

 Outra:  
 
5 - Uso de anti-helmínticos  
*Nº de tratamentos por ano 

 Nenhuma 

 1 

 2 

 3-6 

 

 
6 - Maneio dos pastos/ paddocks e das fezes 
 *Quantas vezes,por semana, faz recolha de fezes? 

 Nenhuma 

 1 

 2 

 Outra:  

 
7 - Maneio dos pastos/ paddocks e das fezes  
*Faz compostagem de fezes? 

 Sim 

 Não 

8 - Maneio dos pastos/ paddocks e das fezes  
*Utiliza as fezes dos animais como estrume na exploração? 

 Sim 

 Não 
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9 - Aparecimento e controle de moscas  
*Quando começa a observar moscas no estábulo/ exploração? 

 Janeiro 

 Fevereiro 

 Março 

 Abril 

 Outra:  

 
 
10 - Aparecimento e controle de moscas  
*Nota que as moscas estão a aparecer mais cedo? 

 Sim 

 Não 

 
 
11 - Aparecimento e controle de moscas  
*Nota que as moscas estão a desaparecer mais tarde? 

 Sim 

 Não 

 
 
12 - Aparecimento e controle de moscas  
*Faz controlo de moscas no estábulo? 

 Sim 

 Não 

 
 
13 - Aparecimento e controle de moscas  
*Faz controlo de moscas nos cavalos? 

 Sim 

 Não 

 
 
14 - Aparecimento de Feridas de Verão  
*Aparecem casos todos os anos? 

 Sim 

 Não 
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15 - Aparecimento de Feridas de Verão 
Frequência dos casos consoante o número de animais na exploração 

 <5% 

 5% - 20% 

 20% - 40% 

 40% - 50% 

 >50% 

 
16 - Aparecimento de Feridas de Verão 
Localização preferencial das lesões 

 Cabeça 

 Pescoço 

 Peito 

 Membro torácico 

 Membro pélvico 

 Abdómen 

 
17 - Aparecimento de Feridas de Verão  
*Faz algum tratamento específico? 

 Nenhum 

 Tópico 

 Desparasitação 

 Ambos 

 
18 - Aparecimento de Feridas de Verão 
Nota melhoria da situação na exploração nos últimos dez anos? 

 Sim 

 Não 

 
Caso a resposta à última pergunta seja positiva, quais as razões que pensa estarem na origem 
do problema? 
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ANEXO 2 
 
 
 
INQUÉRITO SOBRE “FERIDAS DE VERÃO” EM EQUINOS - MÉDICOS VETERINÁRIOS 
*Preenchimento Obrigatório 
 
1 - DADOS RELATIVOS AO MÉDICO VETERINÁRIO  
*Grupo etário 

 25 - 35 

 36 - 45 

 46 - 55 

 56 - 65 

 <65 

 
2 - DADOS RELATIVOS AO MÉDICO VETERINÁRIO  

*Há quanto tempo exerce a profissão? 

 

 
3 - DADOS RELATIVOS AO MÉDICO VETERINÁRIO  
*Atividade clínica 

 Apenas equinos 

 Grandes animais 

 Pequenos e grandes animais 

 Outra:  

 
4 - DADOS RELATIVOS AO MÉDICO VETERINÁRIO  
*Área (s) Geográfica (s) de atuação 

 Norte 

 Centro 

 Ribatejo e Oeste 

 Alentejo 

 Algarve 

 Madeira 

 Açores 
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5 - DADOS RELATIVOS AO MÉDICO VETERINÁRIO  
*Dimensão média das explorações a que dá assistência (nº de Equinos) 

 1- 10 

 11- 20 

 21 - 30 

 31 - 40 

 41 - 50 

 >50 

 
6 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Costuma instituir um plano de desparasitação para cada efetivo ao qual dá assistência? 

 Sim 

 Não 

 
7 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Costuma aconselhar algum programa de desparasitações nos equinos a que dá assistência? 

 Sim 

 Não 

 
8 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Já foi alguma vez solicitado para aconselhamento técnico pelo criador/proprietário? 

 Sim 

 Não 

 
 
9 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Costuma recomendar a desparasitação dos animais recém-adquiridos? 

 Sim 

 Não 

 
10 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Qual a idade média que pensa ser a mais correta para a 1ª desparasitação dos equídeos? 

 1 - 3 meses 

 3 - 6 meses 

 6 - 12 meses 

 Outra:  
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11 - MÉTODO DE ACÇÃO 

Segundo o esquema de desparasitação usado / aconselhado nas explorações a que dá 
assistência, com que frequência faz a desparasitação? 

  
1 vez por ano 

2 vezes por 
ano 

3 vezes por 
ano 

Outra 
 

Éguas de criação 
      

Poldros de mama (até 6 
meses)       

Poldros (6 meses a 2 
anos)       

Cavalos adultos 
      

 
 
12 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Quais os Anti- Helmínticos que mais utiliza? 

 Equest ® 

 Equimax ® 

 Eqvalan ® 

 Eqvalan DUO ® 

 Dectomax ® 

 Noramectin ® 

 Panacur ® 

 Strongid Cavalo ® 

 Outra:  

 
13 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Quais os critérios para a escolha do desparasitante? 

 Espectro de atividade 

 Poder residual do Anti- Helmíntico 

 Idade do animal 

 Ocorrência de gestação 

 Facilidade de aquisição 

 Facilidade de administração 

 Custo 

 Outra:  
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14 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Faz rotação dos princípios ativos utilizados? 

 Sim 

 Não 

 
 Caso a resposta anterior tenha sido positiva, com que frequência faz essa rotação? 

 A cada estação 

 Anualmente 

 De dois em dois anos 

 Outra:  

 
15 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Que fórmulas farmacêuticas utiliza mais frequentemente? 

 Pasta oral 

 Pó sobre o alimento 

 Líquido por sondagem naso-esofágica 

 Líquido em beberagem 

 Injectável 

 
16 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Como avalia a eficácia do tratamento? 

 Melhoria dos sintomas / performance do animal 

 Análise coprológica 

 Não faz essa avaliação 

 Outra:  

 
17 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Já suspeitou de algum caso de resistência ao tratamento? 

 Sim 

 Não 

 Caso a resposta anterior tenha sido positiva, com que produto (s)?
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18 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*Faz rastreio do aparecimento de resistências aos desparasitantes nas explorações que visita? 

 Sim 

 Não 

 
 Caso a resposta anterior tenha sido positiva, qual o método?

 

 
19 - MÉTODO DE ACÇÃO  
*É habitual recomendar outros métodos de controlo para além das desparasitações? 

 Sim 

 Não 

 
 Caso a resposta anterior tenha sido positiva, quais?

 

 
20 - CONTROLO DE MOSCAS  
*Quando começa a observar moscas nos estábulo/explorações que visita? 

 Janeiro 

 Fevereiro 

 Março 

 Abril 

 Outra:  

 
21 - CONTROLO DE MOSCAS  
*Costuma aconselhar algum método de controlo de moscas nos estábulos? 

 Sim 

 Não 
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 Caso a resposta anterior tenha sido positiva, qual e com que frequência?

 

 
22 - CONTROLO DE MOSCAS  
*Costuma aconselhar algum método de controlo de moscas nos cavalos? 

 Sim 

 Não 

 
 Caso a resposta anterior tenha sido positiva, qual e com que frequência?

 

 
23 - FERIDAS DE VERÃO  
*Aparecem casos todos os anos? 

 Sim 

 Não 

 
24 - FERIDAS DE VERÃO 
Frequência com que aparecem casos de Feridas de Verão (consoante o número de cavalos 
que visita em média) 

 < 5% 

 5% - 10% 

 10% - 20% 

 20% - 30% 

 30% - 40% 

 40% - 50% 

 >50% 
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25 - FERIDAS DE VERÃO 
Qual ou quais o(s) meio(s) de diagnóstico que costuma utilizar? 

 Exame coprológico 

 Análise sanguínea 

 Análise direta de parasitas nas lesões 

 Outra:  

 
26 - FERIDAS DE VERÃO 
Qual o tratamento que costuma instituir? 

 Médico 

 Cirúrgico 

 
27 - FERIDAS DE VERÃO 

Localização preferencial das lesões

 

 
28 - FERIDAS DE VERÃO 
Nota melhoria da situação na exploração nos últimos anos? 

 Sim 

 Não 

 
 Caso a resposta à última pergunta seja positiva, quais as razões que pensa estarem na origem 
do problema? 

 

 


