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• Maior rebanho equino da América Latina 

• Terceiro rebanho de equinos do mundo (5,8 
milhões de cabeças, MAPA 2012) 

• Faturamento bruto anual – US$ 7,5 bilhões (2015) 

• 643 mil empregos diretos 

• 2,6 milhões de empregos indiretos 

 

INTRODUÇÃO 



• Não existe um programa padrão de vacinação 
para equinos 

• Esquema de vacinas deve ser adequado pelo 
MV de acordo com localização geográfica, 
epidemiologia e tipo de criação 

• Eventos, feiras e competições facilitam a 
disseminação de enfermidades na população 
equina 

 

INTRODUÇÃO 



 
• Influenza 

• Encefalomielite 

• Tétano 

• Raiva 

• Rinopneumonite 

• Leptospirose 

• Adenite equina 

 

PRINCIPAIS ENFERMIDADES COM VACINAS 
DISPONÍVEIS 



• Vacina inativada 

• Administração subcutânea 
ou intramuscular 

• 1ª dose: a partir dos 4 
meses de idade 

• Reforço anual 

• Vacinação em áreas 
endêmicas 

 

RAIVA 



o Administração 
intramuscular 
• 1ª dose: a partir dos 3 meses 

de idade 

• 2ª e 3ª doses: com intervalos 
de 30 dias 

• Reforço semestral ou anual a 
critério do Médico 
Veterinário 

 

INFLUENZA 



o Vírus da Encefalomielite equina tipo 
Leste e Oeste e toxóide tetânico, 
inativados pelo formaldeído e com 
hidróxido de alumínio 

o Administração intramuscular 
• 1ª dose: a partir dos 3 meses de 

idade 
• 2ª e 3ª doses: com intervalos de 30 

dias 
• Reforço anual 

 
• OBS: HÁ VACINAS DISPONÍVEIS PARA PREVENÇÃO 

DO TÉTANO EM DIFERENTES ESPÉCIES 

ENCEFALOMIELITE EQUINA 
E TÉTANO 



o Herpesvírus equino tipos 1 e 4, 
inativados por betapropiolactona, e 
com hidróxido de alumínio 

 

o Administração intramuscular 

• 1ª dose: a partir dos 3-4 meses  

• 2ª dose: 30 dias após 

• Reforço anual/semestral 

 

Fêmeas gestantes: 5º, 7º, 9º mês 

 

HERPESVÍRUS EQUINO 



o Obtida a partir culturas de Leptospira 
icterohaemorrhagiae, Leptospira canicola, 
Leptospira bratislava, Leptospira copenhageni , 
Leptospira pomona, Leptospira grippotyphosa, 
Leptospira tarassovi, Leptospira hardjo prajitno, 
Leptospira andamana, Leptospira ballum , 
Leptospira wolffii e de Leptospira pyrogenes, 
inativadas por formol e calor, com 
hidróxido de alumínio 
 

o Administração intramuscular 
• 1ª dose: a partir dos 4 meses de 

idade 
• 2ª dose: 30 dias após 
• Reforço semestral 

 

 

LEPTOSPIROSE 



 Vacina contra Encefalomielite, Influenza, 
Rinopneumonite e Tétano 

 
o  Vacina inativada 

o Administração intramuscular 

• 1ª dose: a partir dos 3 meses de idade 

• 2ª e 3ª doses: com intervalos de 30 dias 

• Reforço semestral 

• Fêmeas gestantes: 5º, 7º, 9º mês 

 
 
 

 

VACINA MULTIVALENTE 



o Administração 
intramuscular ou 
subcutânea 

 

• 2 doses 

• Potros: 2-3 semanas 
antes do desmame 

 

• Reforços 
anuais/semestrais 

 

ADENITE EQUINA  “GARROTILHO” 



Fonte: www. infohorse.com.br 



Esquema de vacinação  




