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RESUMO: O 3º Regimento de Cavalaria de Guarda do Exército 

Brasileiro da cidade de Porto Alegre possui um efetivo eqüino de 200 

animais. A  Seção Veterinária trabalha com um protocolo sanitário que 

inclui exames parasitológicos e tratamento anti-helmíntico. O objetivo 

desta pesquisa foi identificar através da coprocultura os gêneros de 

helmintos da família Strongylidae, dando suporte às medicações anti-

helmínticas. Amostras fecais positivas foram submetidas à coprocultura 

para a produção de larvas infectantes e identificação através de 

características morfológicas. Foram identificados pequenos estrôngilos 

dos gêneros Trichonema e Gyalocephalus. O presente estudo mostrou 

informações importantes que irão auxiliar no correto manejo da 

resistência.  

Palavras-chave: equinos, coprocultura, Trichonema sp., Gyalocephalus 

sp. 
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ABSTRACT: The 3rd Regiment Guard Cavalary of the Brazilian Army in 

Porto Alegre city has an equine effective 200 animals. The Veterinary 

Section works with a health protocol that includes parasitological tests 

and anthelmintic treatment. The objective of this research was to identify 

through coproculture, helminths genres of Strongylidae family, 

supporting the anthelmintic drugs. Fecal samples were positive stool 

culture for the production of infective larvae and identification by 

morphological characteristics. Small strongyles of Trichonema and 

Gyalocephalus genera were identified. This study showed important 

informations that will assist in the proper handling of resistance. 

Key-words: horses, stool culture, Trichonema sp., Gyalocephalus sp. 

 

 

Introdução 

O 3º Regimento de Cavalaria de Guarda (RCG) ou Regimento Osório do 

Exército Brasileiro, situado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, possui 

um efetivo eqüino para cumprir suas missões de representação, garantia 

da lei e da ordem, atividades de instrução eqüestre, adestramento, 

concursos e campeonatos de hipismo. São em média 200 animais em 

uma rotina diária de trabalho com o permanente convívio com o homem. 

A Seção Veterinária atua diuturnamente em inúmeras tarefas, incluindo 

o protocolo sanitário de controle de verminoses. 

Os helmintos intestinais causam desconforto abdominal, diarreia, cólica, 

perda de peso e predisposição a outras infecções, provocam queda no 

desempenho do cavalo atleta, considerável  morbidade e mortalidade 

quando os animais não são tratados. O controle destas infecções 

depende principalmente da utilização de produtos antiparasitários de 

forma supressiva ou estratégica e, em menor escala, de forma curativa. 

Catorze espécies de Strongylinae são organizadas em cinco gêneros: 
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Strongylus, Oesophagodontus, Triodontophorus, Bidentostomum e 

Craterostomum. Strongylus  é representado por S. vulgaris, S. edentatus 

e S. equinus que causam sérios danos à mucosa intestinal, e os 

pequenos estrôngilos ou ciatostomíneos (tribo Cyathostominea), 

representada por 50 espécies e 14 gêneros (Lichtenfels et al., 2008). 

Ficam confinados no trato gastrointestinal tornando o animal suscetível a 

infecções secundárias, são cosmopolitas e os mais comuns parasitos de 

equinos (Nielsen et al., 2014). O objetivo desta pesquisa foi identificar 

através da coprocultura os gêneros de helmintos da família Strongylidae 

em fezes de cavalos para avaliar as estratégias do programa de 

desverminação em uso.   

 

Material e métodos 

No primeiro semestre de 2015 foram realizadas coletas de fezes de 193 

cavalos adultos, machos e fêmeas. Os equinos são desverminados 

semestralmente e/ou por conveniência. Em fevereiro e em maio foram 

desverminados com vermífugo à base de moxidectina e triclorfone, 

respectivamente. As amostras fecais foram obtidas diretamente da 

ampola retal e processadas pela técnica de Willis-Mollay (flutuação com 

solução saturada de NaCl). As amostras positivas foram organizadas em 

pool e processadas pelo método de Roberts e O'Sullivan (coprocultura) 

para a identificação de larvas infectantes(L3) (Hoffmann, 1987), sendo 

observadas com a adição de solução de lugol e identificadas através de 

características morfológicas pela chave taxonômica de Lichtenfels et al. 

(2008). 

 

Resultados e discussão 

À coprocultura foram identificados os gêneros Trichonema (60%) e 

Gyalocephalus (40%). A visualização dos ovos não permite a 
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diferenciação de gêneros e a coprocultura exerce esta função. O 

monitoramento parasitológico tem ocorrido mensalmente. O resultado 

desta investigação mostrou, a despeito de desverminações regulares, a 

presença de pequenos estrôngilos, cuja habilidade é de sobreviver no 

pasto por longos períodos, afetando o manejo e  programas de 

tratamento. A classe dos ciatostomíneos é atualmente o principal 

parasito de cavalos, devido a sua alta prevalência e resistência 

apresentada a grande maioria dos produtos antiparasitários disponíveis 

no mercado (Corning, 2009; Canever, 2012). O mais devastador dano é 

causado pelo desenvolvimento do estágio L4 que emerge dos cistos e 

continua a se desenvolver até adulto no lúmen intestinal, ocorrendo 

usualmente no final do inverno e início da primavera, quando grande 

quantidade de larvas emergem em massa do lúmen intestinal, condição 

conhecida como ciatostominose larval, causando dano severo na parede 

intestinal, resultando em diarreia, potencial cólica e colite granulomatosa 

(Corning, 2009). Os efetivos programas de controle são focados na 

redução do número de L3 no pasto, no número de tratamentos anti-

helmínticos e na resistência às drogas.  

As três classes de medicamentos disponíveis para o controle de  

ciatostomíneos em cavalos são os benzimidazóis (fenbendazole e 

oxfendazole), as tetrahidropirimidinas (pirantel, morantel e oxantel) e as 

lactonas macrocíclicas (LM) (ivermectina e moxidectina), que 

apresentam diferentes níveis de eficácia, duração da atividade e de 

espectro de estágios parasitários que eles controlam. A classe LM 

tornou-se cada vez mais amplamente utilizada devido à sua potência, 

espectro de actividade, relativa segurança e ainda com poucos relatos 

de resistência; fenbendazole na dose recomendada (5 mg/kg PV) irá 

controlar estirpes sensíveis de adultos e de estágios larvais de 

pequenos estrôngilos, com resistência reconhecida e difundida em todas 
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as principais populações de cavalo pesquisados; o uso deste composto 

em qualquer um dos regimes de dosagem devem ser evitados sempre 

que ocorrer resistência (Corning, 2009).  

 

Conclusão  

Os ciatostomíneos foram os únicos parasitos diagnosticados. O 

presente estudo mostrou informações importantes que irão auxiliar no 

correto manejo da resistência.  
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