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INTRODUÇÃO

A Venco Saúde Animal uniu neste
Ebook todas as informações que você precisa saber sobre a Influenza Equina, considerada atualmente uma das principais
doenças respiratórias que afetam cavalos
no Brasil e no mundo.

Com as informações contidas neste
material, você conhecerá um pouco mais
sobre a enfermidade, seus principais sintomas, as características do vírus e saberá
como proteger os seus animais de uma
maneira simples e eficaz.

O objetivo é oferecer a você, nosso leitor, os conhecimentos necessários sobre a
Influenza Equina, facilitando assim, o planejamento do manejo sanitário a fim de
preservar a saúde do seu plantel.

Aproveite e boa leitura!
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DO TRANSPORTE AO
ESPORTE: A HISTÓRIA
E EVOLUÇÃO DO CAVALO!

Os primeiros registros de que se tem
notícia a respeito da existência dos cavalos no mundo datam de milhares de anos
atrás. Nesta época, a anatomia e a aparência dos equinos era muito diferente da forma como conhecemos hoje. Foram muitas as transformações anatômicas sofridas
pela espécie, que vão desde o alongamento dos membros, aumento no tamanho
dos dentes até o aumento em sua altura e
outras modificações.
Todas essas mudanças foram responsáveis por transformar o animal em um
indivíduo ideal para as atividades desenvolvidas pelo homem, fazendo com que
a função do cavalo na sociedade passasse
também por importantes modificações.
Antes o animal era tido apenas como um
meio de auxiliar o homem em seu transporte, percorrendo grandes distâncias em
busca de alimento e na lida com o gado.
À medida que a relação homem-animal
evoluiu, os animais começaram a migrar
também para o lazer e para o esporte, sendo estas importantes atividades da equinocultura nos dias de hoje.
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Essa

evolução

foi

acompanhada

pelo aumento no número do rebanho,
que cresceu significativamente nos últimos anos. Hoje, o Brasil é considerado o
4º maior país do mundo em número de
equinos, segundo os dados da Food and
Agriculture Organization (FAO) das Nações
Unidas (Tabela 1).

TABELA 1: PAÍSES COM MAIOR EFETIVO EQUINO

EUA

9.500.000

CHINA

6.823.360

MÉXICO

6.350.000

BRASIL

5.496.817

ARGENTINA

3.680.000

Fonte: FAO, 2011.

De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA),
estima-se que 78% desta população seja
utilizada como animal de lida, ou seja,
como animal de trabalho e 22% seja utilizada em atividades de lazer ou esporte
(Gráfico 1), sendo este, um dos segmentos
que tende a aumentar cada vez mais devido à popularização destas duas atividades.
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Do lazer ao esporte, o fato é que o
cavalo tem conquistado seu espaço na
sociedade, sendo muito utilizado em terapias com crianças e portadores de necessidades especiais e em esportes como,
por exemplo, salto, vaquejadas, provas de
laço, corrida, tambor e várias outras modalidades.

Com tantas funções e atividades desempenhadas pelo cavalo atualmente, podemos imaginar que para obter um bom
desempenho e resultado em todas elas,
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o animal precise estar em um estado de
bem-estar físico, mental e social, sem a
presença de ferimentos, condições incapacitantes ou doenças.

LEMBRE-SE!
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DOENÇAS
RESPIRATÓRIAS

As doenças, de forma geral, causam
prejuízos em todas as espécies, mas em se
tratando de equinos, possuem uma grande importância não somente em relação
aos gastos com o tratamento dos animais
doentes ou com a morte dos mesmos,
mas também em relação à queda no desempenho e performance dos equinos.
Dentre todas as doenças que podem
acomete-los, os problemas respiratórios
estão entre os principais causadores do
mau desempenho, seja na execução do
trabalho na propriedade, como também
em uma competição, afinal, a respiração é
uma função básica para que o organismo
desempenhe todas as outras.
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A incidência das doenças respiratórias,
de modo geral, está relacionada à presença
de fatores de risco como, por exemplo:

IMPORTANTE
A maior parte das doenças pode ser evitada por meio
de um bom manejo sanitário e de biossegurança na
propriedade.

Os problemas respiratórios são comuns
em equinos, podendo ter causas infecciosas
ou não. Dentre as principais enfermidades
infecciosas facilmente transmitidas, as mais
comuns são:

Neste Ebook falaremos sobre a Influenza, uma das mais importantes enfermidades respiratórias de equinos no Brasil e no
mundo.

8

LEMBRE-SE!

4|

CONHECENDO A
INFLUENZA EQUINA

A Influenza Equina é também chamada de Gripe Equina ou Gripe do Cavalo e assim como a gripe humana, é uma
doença viral que tem alta facilidade para
se espalhar entre a população suscetível
através do ar e de objetos contaminados.
Ela é considerada uma das principais
enfermidades respiratórias de equinos,
pois embora não cause um grande número de mortes, tem alta taxa de morbidade,
ou seja, seu grande risco de contágio proporciona uma alta incidência entre os ani-
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mais suscetíveis e a ocorrência de surtos.
Em 2012, o Chile, o Uruguai e diversas regiões do Brasil sofreram surtos de
Influenza Equina, com a interdição de
diversos Jockeys Clubes em nosso país.
Em 2015 e mais recentemente, no início
de 2018, novos surtos de Influenza ocorreram e deixaram o país em estado de
alerta, demonstrando a facilidade que o
vírus tem de se espalhar rapidamente, ultrapassando até mesmo as fronteiras entre
países.
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A ocorrência de surtos está relacionada a fatores como idade e estado imunitário dos animais, infecções concomitantes,
estresse de manejo, aglomerações, falta de
vacinação e baixas temperaturas.
As baixas temperaturas e o estresse
são dois importantes fatores que fazem
com que a doença seja mais comum antes
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da chegada do inverno e antes das competições e exposições, embora ela possa
ocorrer em qualquer período do ano.
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VÍRUS DA INFLUENZA:
O QUE VOCÊ PRECISA SABER!

O vírus da Influenza Equina é um vírus que possui uma característica peculiar,
pois assim como o vírus da Influenza que
atinge os humanos, ele tem uma grande
capacidade de sofrer mutações em sua
estrutura.

VOCÊ SABIA?

Devido a essa característica de sofrer mutações, a prevenção da doença se torna um
grande desafio, pois as mudanças que o vírus
sofre interferem na imunidade promovida pelas vacinas. Em alguns momentos, depois de
sofrer tantas mudanças, o vírus consegue “escapar” da ação do sistema imune do animal,
que já não o reconhece mais.
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Quando o animal não está imunizado ou mesmo quando o sistema imune
não reconhece determinada cepa viral,
o vírus se aproveita para infectar as células do animal e se multiplicar, causando a
doença. Mas quando o animal possui anticorpos e o sistema imune consegue reconhecer o vírus, os anticorpos rapidamente
bloqueiam os receptores que o vírus usaria
para entrar nas células do animal e se multiplicar. Com esse mecanismo, o animal se
torna protegido contra a doença.
Para ter um animal protegido, portanto, é necessário vacinar os animais contra a doença. Mas mais do que isso, para
que as vacinas continuem oferecendo proteção, mesmo diante de tantas mutações
do vírus, a Organização Mundial de Saúde
Animal (OIE) orienta os fabricantes de vacinas sobre as cepas que estão circulando
no mundo e que devem estar na formulação destes produtos para garantir uma
boa resposta imune.
Em um de seus mais recentes comunicados, a OIE recomendou que as vacinas
contra Influenza para equinos tivessem
em sua formulação a cepa de Influenza
África do Sul/03, uma das cepas mais recentemente identificadas.
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IDENTIFICANDO A
DOENÇA NOS SEUS ANIMAIS

Quando o vírus da Influenza infecta
um animal, a doença leva cerca de 1 a 3 dias
para manifestar seus primeiros sintomas,
com um quadro clínico que varia de leve
a grave, sendo os casos graves ocasionados
por infecções oportunistas e complicações
como a pneumonia, por exemplo.
Os sintomas da Influenza Equina são
muito parecidos com os sintomas da gripe que ocorre em humanos, sendo que os
principais são:

SECREÇÕES NASAIS
E OCULARES
FEBRE
FALTA DE APETITE
E EMAGRECIMENTO
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SECREÇÕES NASAIS
E OCULARES
FEBRE
FALTA DE APETITE
E EMAGRECIMENTO
TOSSE
QUEDA DE
RENDIMENTO
Além destes sintomas, o animal fica
vulnerável às infecções secundárias oportunistas que se aproveitam desse estado
geral mais debilitado. Essas infecções secundárias são responsáveis por agravar o
estado de saúde do cavalo com consequências que podem ser muito graves, incluindo a morte do animal, caso o tratamento e o repouso não sejam iniciados a
tempo.
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O FOCO É A PREVENÇÃO!

Algumas doenças, como a Influenza Equina, trazem diversos prejuízos, que
neste caso, não estão relacionados apenas
com o custo de tratamento dos animais
doentes, mas também com o comprometimento das atividades que o animal desempenha, seja no trabalho ou no esporte.
A doença prejudica a participação
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do cavalo nas exposições e provas, comprometendo assim, o calendário esportivo
para qual o animal se preparou. A Influenza também restringe o trânsito dos animais para fora da propriedade por exigências das autoridades sanitárias na emissão
da Guia de Trânsito Animal (GTA).
Diante de tantos prejuízos, a melhor
forma de agir quando falamos de Influenza Equina é atuando na prevenção, a palavra-chave para o sucesso!

IMPORTANTE
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A prevenção da Influenza Equina engloba uma série de medidas como:

LIMPEZA, HIGIENE E BOA
VENTILAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
Ter instalações bem ventiladas, limpas e higienizadas diminui a carga de vírus
no ambiente, diminuindo assim, o risco de
contágio entre os cavalos.

QUARENTENA
Se houver a chegada de um novo
animal no rebanho ou mesmo se algum
animal começar a apresentar sintomas da
doença, ele deve ser rapidamente colocado em quarentena, isolado dos demais
para evitar a propagação da doença.

EVITE A SUPERLOTAÇÃO
DE ANIMAIS
Estabeleça uma quantidade limite de
animais por ambiente, evitando a superlotação, o que diminui o estresse e a propagação de doenças entre os cavalos.

MONITORAMENTO DA
SAÚDE DOS ANIMAIS
Observe de perto como está a saúde
de seus animais. Fique atento aos sinto-
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mas de qualquer doença e ao notar algo
suspeito, converse com o Médico Veterinário a respeito.

VACINAÇÃO

A vacinação é a forma mais eficaz de
proteger contra doenças respiratórias infecciosas como a Influenza, por exemplo.
Além de estabelecer um protocolo vacinal
adequado, seguindo as recomendações
de um profissional, o criador e o Médico
Veterinário devem buscar uma vacina com
cepas atualizadas contra a Influenza.
Como vimos no capítulo 5, o vírus da
Influenza Equina sofre mutações frequentemente e se não for utilizada uma vacina
com cepas atualizadas, que acompanhem
essas mutações, a proteção contra a doença poderá não ser adequada.
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QUANDO E COMO
VACINAR CONTRA A
INFLUENZA EQUINA?

O protocolo vacinal pode sofrer influência do ambiente em que o animal vive,
categoria, tipo de atividade e risco ao qual
ele está exposto. Portanto, o ideal é consultar o Médico Veterinário de sua confiança

17

para que ele monte um calendário adaptado às suas necessidades. Segue abaixo
uma recomendação de esquema vacinal
da Venco Saúde Animal:

POTROS NÃO
VACINADOS

ADULTOS NÃO
VACINADOS

1ª DOSE

1ª DOSE

3~4 MESES DE IDADE

INTERVALO 30 DIAS
INTERVALO 30 DIAS

2ª DOSE
2ª DOSE

INTERVALO 30 DIAS

REVACINAÇÃO
3ª DOSE

A CADA 3~6 MESES

REVACINAÇÃO
A CADA 3~6 MESES

*Esta é uma recomendação de protocolo vacinal.
De acordo com a orientação do Médico Veterinário e levando em consideração a probabilidade de exposição
aos agentes, condições epidêmicas e estresse do animal,
outros esquemas poderão ser adotados.

IMPORTANTE
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CONHEÇA AS
VACINAS CONTRA A
INFLUENZA EQUINA

A Venco Saúde Animal possui em sua

linha equina, três vacinas que te auxiliarão
na prevenção da Influenza. Conheça:

LEXINGTON 8
Lexington 8 é a ÚNICA vacina que protege contra 4 doenças em um só produto.
Ela fornece proteção contra a Rinopneumonite, o Tétano, a Encefalomielite e a Influenza, com as cepas mais atualizadas do
mercado, que oferecem uma maior cobertura vacinal.

INFLUENZA HORSE
A Influenza Horse fornece proteção
apenas contra a Influenza Equina, com as
cepas mais atualizadas do mercado, sendo ideal para a utilização nos reforços vacinais contra a Influenza, que são recomendados a cada 3 a 6 meses ou em situações
onde o criador desejar emitir GTA.
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INFLUENZA H1/4
A Influenza H1/4, além de proteger
contra Influenza Equina com as cepas
mais atualizadas do mercado, garantindo
uma maior cobertura vacinal, ela também
protege contra a Rinopneumonite, outra
importante doença que causa abortos e
problemas respiratórios em equinos.

SAIBA MAIS!
CONHEÇA NOSSA LINHA
DE VACINAS EQUINAS

A Venco Saúde Animal é uma indústria farmacêutica veterinária com mais de
30 anos de história, atuando de maneira
significativa no Brasil e em mais de 14 países da América do Sul, Ásia e África.
A empresa, com seu constante aprimoramento técnico e investimento em
biotecnologia, está entre as 10 melhores
empresas de saúde animal há 6 anos consecutivos (Anuário Globo Rural), destacan-
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do-se por ser uma das empresas que mais
cresce no agronegócio nacional.
A Venco Saúde Animal possui mais
de 60 produtos, entre soros hiperimunes,
vacinas, kits de diagnóstico rápido, suplementos e medicamentos para pequenos
e grandes animais.
Com toda a inovação e compromisso
com a qualidade de seus produtos que a
Venco Saúde Animal, uma empresa 100%
nacional, cresceu e crescerá a cada dia,
buscando levar ao mundo produtos que
melhorem a qualidade de vida das pessoas e dos animais.

www.venco.com.br
www.venco.com.br
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