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RESUMO 

 

A habronemose cutânea, é conhecida geralmente por "ferida de verão", sendo ela muito comum em equinos nas regiões 
quentes. É causada por depositação de larvas dos nematóides Habronema spp. transmitida pela Musca domestica e 
Stomoxis calcitrans. O parasita Habronema spp. está presente no trato gástrico do animal. A liberação desse parasita 
para o ambiente, somente irá ocorrer através de uma infecção gástrica, no qual muitas vezes, o proprietário não observa 
e se torna difícil o diagnóstico, já que os ovos e as larvas não são demonstrados facilmente nas fezes através de técnicas 
padrão de flutuação. Este trabalho relata o caso de um equino com habronemose equina causada pelo parasita 
Habronema spp., em uma propriedade localizada no municipio de Sorriso-MT, assim como os tratamentos e os 
procedimentos abordados. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O parasita Habronema spp. está presente no trato gástrico do animal. A liberação desse 

parasita para o ambiente, somente irá ocorrer através de uma infecção gástrica, no qual muitas 

vezes, o proprietário não observa e se torna difícil o diagnóstico, já que os ovos e as larvas não são 

demonstrados facilmente nas fezes através de técnicas padrão de flutuação. Este parasita, pode 

irritar superficialmente a mucosa gástrica e estimular hipersecreção de muco viscoso e espesso, por 

hiperplasia das células produtoras de muco. 

Este artigo relata o caso de um equino com Habronemose no olho do lado esquerdo do 

animal, em um haras na cidade de Sorriso - MT, e os procedimentos realizados como tratamento e 

controle da enfermidade. 

 

2. RELATO DE CASO 

 

No dia 17 de janeiro de 2017, foi realizado um atendimento em um equino suspeito de 

Habronemose proveniente de uma fazenda localizada na área rural do município de Sorriso - MT. A 

habronemose cutânea é conhecida geralmente por "ferida de verão", sendo muito comum em 

equinos em regiões quentes. É causada por depositação de larvas dos nematóides Habronema spp. 

transmitida pela Musca domestica e Stomoxis calcitrans (FORTES, 2004). 
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A habronemose invade tecidos previamente lesionados, na qual pode causar uma grave 

dermatite ulcerada. É uma lesão caracterizada por tecido de granulação irregular, sendo essa com 

presença de exudato serosanguinolento, com prurido e ulceração, podendo abranger pequenos e 

grandes diâmetros de espaço no animal (THOMASSIAN, 2005). 

Para diagnosticar animal com habronemose, existem exames complementares como o 

xenodiagnóstico que consiste em detecção de ovos e parasitas por lavagem gástrica.  

Os cavalos se infectam acidentalmente ao ingerir moscas parasitadas presentes na 

alimentação e na água. Com isso, pode ocasionar quatro tipos de habronemose como: gástrica, 

cutânea, conjuntiva e pulmonar (SILVA, et al.,2003). 

SANTOS, 2007, afirma que a habronemose cutânea na região do olho provoca lesão 

granulomatosa, conjuntivite persistente e com espessamento nodular lacrimejante constante, 

tornando difícil o tratamento.  

O atendimento clínico realizado, foi dado continuidade a um tratamento antigo de um outro 

médico veterinário. A lesão ocasionou na região cutânea do olho do animal. O habronema vive livre 

no estômago, em uma camada de muco que é aderida na mucosa gástrica (THOMASSIAN, 2005).  

O diagnóstico foi realizado com base na anamnese, na qual o proprietário relatou que o 

animal se mantinha no período do dia no pasto e no período noturno na baia. Este caso aconteceu 

em junho de 2016, com uma lesão no canto médio do olho. O proprietário chamou o médico 

veterinário para uma consulta, não lembrando o tratamento anterior utilizado para o caso, mas 

informando de que nos exames passados confirmaram habronemose em região do canto médio do 

olho.  

O informou que isso ocorre quando as moscas infectadas pousam na região ocular, acabam 

deixando larvas de Habronema spp., na qual gera uma lesão da região afetada, como observa-se na 

Figura 5. Isso causa um inchaço e irritação do olho, que se não tratar com o tempo, o animal pode 

ter perda da visão afetada.   
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Figura 1 - Habronemose no canto médio do olho de um equino. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 
 

O medico veterinário analisou o caso e realizou uma coleta de substância para confirmação, 

achando uma pequena presença de larvas de Habronema spp. na região lesionada, confirmando o 

diagnóstico. 

Como já tinham tentado um tratamento antigo, com utilização de pomadas não identificadas 

pelo proprietário, houve uma irritação da conjuntiva ocular do animal, com inicio de uma úlcera 

ocular. 

A conjuntiva ocular é uma membrana que reveste o lado de dentro da pálpebra. Doenças da 

conjuntiva são um dos distúrbios oculares mais encontrados. O olho é rico em glândulas que 

produzem muco, linfócitos, nervos e vasos sanguíneos (FRANDSON, et al.; 2005). 

O tratamento abordado pelo médico veterinário primeiramente foi uma lavagem do olho do 

animal com solução salina estéril e utilização de pomada Habrovet (Glukderm 500 ml), utilizado 

por 28 dias, uso tópico. Utilizou-se também uma máscara para proteção contra moscas durante o 

tratamento.  

A utilização de antinflamatórios não esteroidal combate inflamações por inibição indireta da 

síntese de prostaglandinas. A principal utilização desses medicamentos é para traumatismo ocular e 

para evitar inflamações no local da lesão (SPINOSA, 2014). Foi administrado Flunixin meglumine 

1 ml para cada 45 quilos de peso vivo (1,1 mg/kg) uma vez por dia, via intravenosa, por 5 dias. Para 

controle de infecção parasitária, foi administrado 1 ml de para cada 50 kg, por via subcutânea por 

três dias.   
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Os cuidados são basicamente deixar o animal em repouso, por alguns dias, para cicatrização 

da lesão e manter a máscara de proteção de moscas conforme ilustrado na Figura 6, até o final do 

tratamento.  

 
Figura 2 - Máscara de proteção para evitar contato de moscas sobre a lesão. 

 
Fonte: Arquivo Pessoal (2017). 

 

O médico veterinário acompanhou o caso até a cura da lesão, no qual teve cicatrização e 

apresentando um bom prognóstico. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com base no que foi escrito, pode - se concluir que a habronemose ocorre devido o contato 

de uma ferida aberta com mosca Habronema spp infectada.  

 Os animais devem ser monitorados e se caso possuir alguma ferida ter cuidados especiais, 

como limpeza e tratamento da lesão. 
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