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A peeira, ou pezunho, é uma doença crónica que afecta os 
membros dos ovinos e caprinos, provocando lesões nas 
unhas. Tem também o nome de pododermatite contagiosa.  
 
É altamente contagiosa, quer na pastagem, quer no 
estábulo, e tem grande relevância nas épocas de maior 
humidade.  

 

Causas                                    
 
Provocada pela acção conjunta de duas bactérias: 
Fusobacterium necroforum e Dichelobacter nodosus.  
 
Estas bactérias são anaeróbias, pelo que se desenvolvem no 
interior das unhas. 
 

Factores predisponentes 
 
- Pastagem quente e húmida – normalmente na Primavera 
e no Outono; 
 
- Pastos lamacentos, instalações conspurcadas e húmidas; 
 
- Elevada concentração de animais; 
 

Sinais 
 
- Dermatite interdigital; 
- Odor butírico; 
- Dor aguda; 
- Infecção dos dedos, com formação de pús entre as unhas e 
os tecidos moles; 
- Claudicação. Em casos de extrema gravidade os animais 
andam de joelhos; 
- Emagrecimento progressivo (os animais têm dificuldade 
em deslocar-se, não conseguindo alcançar o alimento); 
 

Diagnóstico 
 
Através do exame clínico e de exames complementares, o 
Médico Veterinário efectuará o diagnóstico desta doença, 
bem como o diagnóstico diferencial de outras doenças com 
sinais semelhantes. 

Profilaxia 
 
- Vacinação; 
- Higiene das unhas; 
- Passagens regulares em pedilúvio (infra-estrutura 
localizada à entrada/saída do estábulo, contendo uma 
solução desinfectante, para que os animais nele mergulhem 
as patas); 
- Pastagens descontaminadas; 
- Higiene das instalações; 

 

Tratamento 
 
- Separação e tratamento individualizado dos animais 
doentes; 
- Limpeza regular das unhas, com eliminação completa das 
partes mortas; 
- Aplicação tópica de antibióticos; 
- Imersão das unhas em pedilúvio; 
 

Produtos mais utilizados 
 
Antibióticos de aplicação tópica: Terramicina® 
Nebulizador, Engemicina® Spray. 
 
Pedilúvio: Solução de Sulfato de Cobre 5%. 
 

Higiene e rotação das pastagens 
 
A peeira é uma doença bacteriana, altamente contagiosa e 
debilitante, que compromete a saúde e o bem-estar dos 
animais. O controlo desta doença numa exploração depende 
inteiramente das medidas de higiene adoptadas. A rotação 
das pastagens é também um procedimento fundamental, já 
que os microrganismos se mantêm no ambiente durante 
muito tempo. Assim, os animais só deverão ser levados a 
pastar em locais seguros, isentos destes agentes patogénicos. 
As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva da equipa 
técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam a avaliação clínica dos 
animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária.  


