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Os coelhos são frequentemente afectados por doenças 
dermatológicas, que contribuem para o mal-estar e 
morbilidade dos animais. O conhecimento das principais 
afecções de pele destes animais é fundamental para o 
aconselhamento adequado dos utentes. 

 

Doenças dermatológicas mais frequentes: 
 

• Dermatofitose: vulgarmente conhecida por “Tinha”, é 
provocada por fungos do género Tricophyton. Tem como 
sinais vários focos de alopécia circular, com escamas no 
interior. Ocasionalmente causa prurido e exsudação. 
Diagnóstico: exame clínico e análises laboratoriais. 
Tratamento: anti-fúngicos tópicos. 
 
• Sarna: Na maioria dos casos é provocada por ácaros da 
espécie Cheyletiella parasitovax. Os principais sinais 
caracterizam-se pela presença de uma dermatite 
generalisada, com alopécia e queda de pelo em tufos, 
descamação e acumulação de detritos cutâneos na base. 
Diagnóstico: análises laboratoriais. Tratamento: 
ivermectinas e derivados. 
 
• Otocariose: Designação da sarna auricular. Causada por 
ácaros da espécie Psoroptes cuniculi. A transmissão é 
directa, entre os vários animais. Na maioria dos casos é 
unilateral, mas em situações mais severas pode afectar os 
dois ouvidos. Os sinais mais comuns são eritema, ulceração 
e presença de exsudado acastanhado. Os coelhos 
manifestam prurido intenso, dor, e abanam a cabeça. 
Diagnóstico: análise microscópica. Tratamento: 
ivermectina, num total de 3 administrações quinzenais e 
descontaminação do ambiente. 

• Feridas/ abcessos: Muito frequentes. Tratamento: 
limpeza com soluções anti-sépticas, drenagem cirúrgica e 
antibioterapia tópica e sistémica. 
 
• Necrobacilose: infecção necrótica da pele provocada 
por uma bactéria (Fusobacterium necrophorum). Causa 
ulceração e necrose. Evolui para septicémia e conduz à 
morte do animal. Diagnóstico: isolamento do agente. 
Profilaxia: higiene das instalações. Tratamento: limpeza das 
feridas, antibioterapia tópica e sistémica. 
 
• Pododermatite ulcerativa: Úlceras nos membros 
posteriores, devidas às más condições do piso, apoio em 
redes, e camas sujas e húmidas. Tratamento: limpeza das 
feridas. Os animais deverão ser colocados em camas limpas 
e pisos pouco agressivos, sem redes. Profilaxia: alteração do 
tipo de piso e higiene das instalações. As feridas podem 
evoluir para abcessos e granulomas. 
 
• Dermatite bacteriana: em animais alojados em locais 
pouco higienizados. Eritema e ulceração na face ventral do 
abdómen e região inguinal. Tratamento: limpeza com 
soluções anti-sépticas e antibioterapia tópica. Correcção das 
condições de alojamento. Os animais podem também 
apresentar dermatites no canto medial dos olhos e no 
queixo, devidas ao contacto com os bebedouros. Nestes 
casos, dever-se-à proceder à alteração do tipo de 
bebedouros. 
 
• Mixomatose: provocada por um vírus da família 
Poxviridae. Transmite-se de forma directa, mas sobretudo 
através de vectores (moscas, mosquitos e pulgas). 
Manifesta-se pela presença de edema generalizado, mais 
visível em redor dos olhos e das orelhas, e também pelos 
tumores cutâneos característicos. É uma doença incurável, 
na maior parte dos casos, conduzindo à morte dos animais. 
Profilaxia: vacinação a partir das 4 semanas de vida e 
revacinações semestrais. Higiene das instalações e  controlo 
dos vectores. 
 
• Algumas fêmeas, durante a gestação, arrancam pelo do 
abdómen e flancos para fazerem o ninho. A alopécia assim 
induzida não tem, por isso, um carácter patológico. 

 


