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Desparasitação em Equinos
 
As farmácias são frequentemente abordadas por 

proprietários de equinos relativamente ao 

aconselhamento de antiparasitários internos. O objectivo 

desta ficha é clarificar alguns conceitos básicos relativos à 

desparasitação interna de equinos, bem como ajudar a 

equipa da farmácia a aconselhar o medicamento mais 

aconselhado. 

 

Sinais de parasitismo 
 

Os cavalos parasitados apresentam frequentemente mau 

estado do pelo, letargia, má condição corporal, barriga 

proeminente, atraso no crescimento, cólicas e diarreia. 

 

Existem mais de 150 tipos de parasitas que podem 

infestar os equinos. Os mais comuns pertencem às 

classes dos Nemátodes e dos Céstodes. Parasitam o 

tracto gastro-intestinal e os pulmões. São também 

parasitados por ingestão de larvas de moscas. 

 

A transmissão é feita por via fecal-oral, por ingestão de 

ovos e larvas de parasitas existentes no ambiente, seja no 

pasto, seja em estabulação (baias, feno, camas). 

 

Tratamento 
 
Os programas de desparasitação devem ser 

estabelecidos individualmente pelo Médico Veterinário, 

de acordo com factores como o tipo de estabulação, 

número de animais, movimento da população, 

infestações parasitárias anteriores, análises coprológicas, 

entre outros. 

 

Todos os animais coabitantes deverão ser 

desparasitados simultaneamente. 

Nos casos de parasitismo severo aconselha-se a 

suplementação nutricional. 

 

Poldros- Desparasitar logo após o nascimento e ao 1º, 

2º, 4º e 6º mês de vida. O medicamento utilizado deverá 

respeitar a idade do animal. 

 

Adultos- Desparasitar pelo menos 2 vezes por ano 

(Primavera e Outono), preferencialmente de acordo com 

as análises coprológicas. 

 

Éguas reprodutoras- Desparasitar 24 horas após o parto 

para evitar a contaminação dos poldros, e depois seguir 

o plano normal do cavalo adulto. 

 

Medicamentos utilizados 
 

Nematocidas: Strongid Cavalos, Equest, Equimel, 

Eqvalan, Maximec. 

 

Largo espectro: Equest pramox, Equimax, Eqvalan Duo, 

Panacur 10%. 

 

Suplementos nutricionais: Vitaction, Fercobsang 12, 

Promotor L.  

 

Profilaxia 
 

• Promover a higiene das instalações, a limpeza das 

camas e a remoção frequente das fezes; 

• Evitar o sobrepovoamento das pastagens e 

instalações; 

• Não espalhar as fezes nas pastagens; 

• Manter os poldros afastados dos adultos até ao fim 

do 1º ano de idade; 

 

Potencial Zoonótico 
 

A possibilidade de infestação humana é grande, pelo que 

as pessoas que contactam directamente com os animais 

estão em maior risco. Recomenda-se o tratamento 

antiparasitários regular, bem como o acréscimo das 

medidas de higiene. Os alimentos provenientes das 

pastagens dos cavalos deverão ser bem desinfectados 

antes de consumidos.  


