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A coccidiose é uma doença muito frequente nas galinhas, 
sendo bastante comum mesmo nas pequenas explorações.  

 

Causas 
 
Provocada por protozoários unicelulares -coccidias- que 
parasitam o tracto gastrointestinal. Nas galinhas há 9 
espécies responsáveis por esta afecção, no entanto, a maior 
parte é do género Eimeria.  
 

Transmissão 
 
A transmissão faz-se por via fecal-oral. As fezes das galinhas 
infectadas com oocistos são a principal fonte de contágio. 
Os oocistos das coccidias permanecem viáveis durante mais 
de um ano no ambiente, em condições ideais de humidade e 
temperatura. O período de incubação da doença é de 4 a 6 
dias. A maior parte das coccidias é específica, sendo raras as 
infecções cruzadas. 
 

Sinais 
 
Coccidiose cecal - Afecta sobretudo animais jovens, até às 
12 semanas de vida, provocando apatia, fezes 
sanguinolentas, anorexia e palidez da crista. A mortalidade 
ronda os 50%. 
 
Coccidiose de intestino delgado - Afecta aves de todas as 
idades. Os sinais mais comuns são prostração, anemia, 
penas eriçadas, despigmentação da pele, desidratação, 
perda de peso corporal, retracção da crista, diminuição da 
produção de ovos, emaciação e diarreia, que varia de 
mucóide a sanguinolenta. A patogenicidade e a mortalidade 
variam de acordo com a espécie envolvida. Na sua forma 
crónica é ainda responsável pela diminuição da absorção de 

nutrientes. 
 

Diagnóstico 
 
É feito através do exame clínico médico-veterinário, 
recorrendo-se a análises coprológicas. É frequente realizar-

se também o diagnóstico post mortem, através da necrópsia 
dos animais que morrem durante o surto da doença. 
 

Tratamento 
 
O tratamento das coccidioses é feito com o recurso a 
medicamentos coccidiostáticos. 
 

Profilaxia 
 
Boas práticas de higiene e maneio, como a limpeza e 
desinfecção frequentes das instalações e a manutenção das 
camas limpas e secas. A higienização frequente promove a 
diminuição da carga parasitária ambiental, dificultando a 
contaminação das aves. A utilização de coccidiostáticos em 
doses profilácticas é fundamental para evitar o 
aparecimento da doença. Esta deve ser efectuada 
conjuntamente com as desparasitações internas de largo 
espectro. Ambas devem ser realizadas de forma regular nos 
animais reprodutores e antes do consumo da carne e dos 
ovos, respeitando sempre os intervalos de segurança dos 
mediocamentos utilizados.  
A vacinação pode constituir uma alternativa, embora menos 
utilizada devido ao custo que representa. 
 

Medicamentos e produtos mais utilizados 
 
Agentes coccidiostáticos: Baycox 2,5%®, Zoococcidiol Pó®, 
Agribon®, Vecoxan®. 
Desinfectantes: Bradofen®, Despadac®, Halamid®, Iosan®, 
Virkon-S®, Virocid®. 
Vacinas: Paracox 5®, Paracox 8®. 
 

A “doença da faca” 
 
Este termo é muitas vezes referido pelos proprietários dos 
animais como uma das doenças que afectam o bando. Na 
verdade, não se trata de uma doença concreta, mas sim de 
uma consequência de qualquer situação patológica que afecta 
os animais. Quando as aves perdem gordura e massa 
muscular, a zona da quilha torna-se mais proeminente, 
tomando o aspecto de uma faca (daí a designação). A 
emaciação é um sinal clínico de patologia subjacente, 
portanto qualquer patologia que conduza a perda de peso 
pode ser responsável por este estado. A nutrição equilibrada e 
a ausência de parasitismo contribuem para a saúde destes 
animais, diminuindo o risco de doença, logo a correcção da 
alimentação e as desparasitações frequentes  são o primeiro 
passo na abordagem desta condição. 
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.  


