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PRINCIPAIS DERMATOPATIAS DA ESPÉCIE 

 

 
 
RESUMO 

 
O mercado de animais exóticos para companhia, também chamados pets não 
convencionais, está em constante crescimento, atraindo a atenção de muitos 
profissionais médicos veterinários e estimulando
campo de trabalho (BARBOSA 
cuniculus) tem sido escolha frequente como pet não convencional, esse aumento 
tem relação principalmente com aspectos como o temperamento dócil e fácil 
manejo da espécie (RIBEIRO, FREITAS E HOHLENWERGER, 2019). Na clí
as queixas frequentes dos tutores desses animais estão relacionadas com 
transtornos do sistema locomotor, as afecções dermatológicas e problemas 
gerados por erros no 
(2012), as dermatopatias frequenteme
infecções bacterianas, sarna de ouvido, ectoparasitas e assaduras. Objetivos: 
Os autores buscaram listar e abordar  as afecções dermatológicas relacionadas 
à espécie Oryctolagus cuniculus
literaturas da área de medicina veterinária, enfatizando as doenças 
dermatológicas mais frequentes na rotina clínica da espécie em estudo. 
Resultados & Discussão: O mercado de animais exóticos para companhia está 
em ascensão (BARBOSA 
classe de pets são os coelhos domésticos (
Freitas (2019), justifica a crescente procura pela espécie em decorrência da 
docilidade, facilidade de adaptação ao ambiente, tamanho peq
manejo. Em concordância com Simonato (2012), na rotina clínica é frequente a 
casuística de afecções dermatológicas, as quais geram desconforto ao animal e 
consequente perda na sua qualidade de vida, geralmente associadas às 
infecções bacterianas por 
ser isoladas na secreção de abscessos, sendo a cultura com antibiograma a 
principal forma de diagnóstico.
ouvido ou otodectose, causada pelo ácaro 
acarretar um quadro de inflamação e exsudação no ouvido externo, causando 
prurido moderado à intenso, variando de acordo com o grau de infestação. O ato 
de coçar pode provocar lesões no pavilhão e otoematoma em casos mais graves 
(MOURA, 2016; GREENACRE, 2012). Ainda conforme Greenacre (2012), a 
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PRINCIPAIS DERMATOPATIAS DA ESPÉCIE ORYCTOLAGUS 
CUNICULUS 

VIEIRA, Felipe Borges d
MOREIRA, Karla Lelis².

O mercado de animais exóticos para companhia, também chamados pets não 
convencionais, está em constante crescimento, atraindo a atenção de muitos 
profissionais médicos veterinários e estimulando-os a especializarem nesse 
campo de trabalho (BARBOSA et al,, 2018). O coelho doméstico (

) tem sido escolha frequente como pet não convencional, esse aumento 
tem relação principalmente com aspectos como o temperamento dócil e fácil 
manejo da espécie (RIBEIRO, FREITAS E HOHLENWERGER, 2019). Na clí
as queixas frequentes dos tutores desses animais estão relacionadas com 
transtornos do sistema locomotor, as afecções dermatológicas e problemas 
gerados por erros no manejo (SIMONATO, 2012). Ainda segundo Simonato 
(2012), as dermatopatias frequentemente encontradas são associadas às 
infecções bacterianas, sarna de ouvido, ectoparasitas e assaduras. Objetivos: 
Os autores buscaram listar e abordar  as afecções dermatológicas relacionadas 

Oryctolagus cuniculus. Material & Métodos: O resumo teve
literaturas da área de medicina veterinária, enfatizando as doenças 
dermatológicas mais frequentes na rotina clínica da espécie em estudo. 
Resultados & Discussão: O mercado de animais exóticos para companhia está 
em ascensão (BARBOSA et al,, 2018), um dos principais representantes dessa 
classe de pets são os coelhos domésticos (Oryctolagus cuniculus
Freitas (2019), justifica a crescente procura pela espécie em decorrência da 
docilidade, facilidade de adaptação ao ambiente, tamanho peq
manejo. Em concordância com Simonato (2012), na rotina clínica é frequente a 
casuística de afecções dermatológicas, as quais geram desconforto ao animal e 
consequente perda na sua qualidade de vida, geralmente associadas às 

as por Staphylococcus spp. e Pseudomonas spp
ser isoladas na secreção de abscessos, sendo a cultura com antibiograma a 
principal forma de diagnóstico. Outra patologia de importância

otodectose, causada pelo ácaro Psoroptes cuniculi
acarretar um quadro de inflamação e exsudação no ouvido externo, causando 
prurido moderado à intenso, variando de acordo com o grau de infestação. O ato 
de coçar pode provocar lesões no pavilhão e otoematoma em casos mais graves 

, 2016; GREENACRE, 2012). Ainda conforme Greenacre (2012), a 
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O mercado de animais exóticos para companhia, também chamados pets não 
convencionais, está em constante crescimento, atraindo a atenção de muitos 

os a especializarem nesse 
2018). O coelho doméstico (Oryctolagus 

) tem sido escolha frequente como pet não convencional, esse aumento 
tem relação principalmente com aspectos como o temperamento dócil e fácil 
manejo da espécie (RIBEIRO, FREITAS E HOHLENWERGER, 2019). Na clínica, 
as queixas frequentes dos tutores desses animais estão relacionadas com 
transtornos do sistema locomotor, as afecções dermatológicas e problemas 

(SIMONATO, 2012). Ainda segundo Simonato 
nte encontradas são associadas às 

infecções bacterianas, sarna de ouvido, ectoparasitas e assaduras. Objetivos: 
Os autores buscaram listar e abordar  as afecções dermatológicas relacionadas 

. Material & Métodos: O resumo teve como base 
literaturas da área de medicina veterinária, enfatizando as doenças 
dermatológicas mais frequentes na rotina clínica da espécie em estudo. 
Resultados & Discussão: O mercado de animais exóticos para companhia está 

8), um dos principais representantes dessa 
Oryctolagus cuniculus), Pereira e 

Freitas (2019), justifica a crescente procura pela espécie em decorrência da 
docilidade, facilidade de adaptação ao ambiente, tamanho pequeno e fácil 
manejo. Em concordância com Simonato (2012), na rotina clínica é frequente a 
casuística de afecções dermatológicas, as quais geram desconforto ao animal e 
consequente perda na sua qualidade de vida, geralmente associadas às 

Pseudomonas spp., que podem 
ser isoladas na secreção de abscessos, sendo a cultura com antibiograma a 

importância é a sarna de 
s cuniculi, que pode 

acarretar um quadro de inflamação e exsudação no ouvido externo, causando 
prurido moderado à intenso, variando de acordo com o grau de infestação. O ato 
de coçar pode provocar lesões no pavilhão e otoematoma em casos mais graves 

, 2016; GREENACRE, 2012). Ainda conforme Greenacre (2012), a 
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presença de ectoparasitas como carrapatos e pulgas geram danos ao tecido 
epitelial, podendo também apresentar miíases. Outra forma de parasitismo nos 
Oryctolagus cuniculus 
scabiei var. cuniculi, com sinais mais aparentes na cabeça e patas
2017; HENRICH et al., 2019). Locais em que o animal permanece em contato 
direto com urina e fezes desenvolvem assaduras e calos de posição, comuns 
nas patas e região caudal (SCHIERE e CORSTIAENSEN, 2008; PEREIRA, 
2002). As dermatofitoses são infecções fúngicas frequentes na pele de animais 
de companhia, tal afirmativa corrobora com os resultados da pesquisa de 
Ribeiro, Freitas e Hohlenwerger (2019), onde
dos coelhos o dermatófito 
abordado é escassa, tornando
conhecimentos referentes a essa espécie cada vez mais frequente nas clínicas. 
As dermatopatias representam uma proporção significativa na casuística, com 
consequências principalmente ao bem
vida dos pets. 
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presença de ectoparasitas como carrapatos e pulgas geram danos ao tecido 
epitelial, podendo também apresentar miíases. Outra forma de parasitismo nos 
Oryctolagus cuniculus é a sarna sarcóptica causada pelo agente 

, com sinais mais aparentes na cabeça e patas
., 2019). Locais em que o animal permanece em contato 

direto com urina e fezes desenvolvem assaduras e calos de posição, comuns 
patas e região caudal (SCHIERE e CORSTIAENSEN, 2008; PEREIRA, 

2002). As dermatofitoses são infecções fúngicas frequentes na pele de animais 
de companhia, tal afirmativa corrobora com os resultados da pesquisa de 
Ribeiro, Freitas e Hohlenwerger (2019), onde encontraram em amostras de pelos 
dos coelhos o dermatófito Tricophyton spp. Conclusão: A literatura do tema 
abordado é escassa, tornando-se uma barreira na busca de novos 
conhecimentos referentes a essa espécie cada vez mais frequente nas clínicas. 

matopatias representam uma proporção significativa na casuística, com 
consequências principalmente ao bem-estar animal, com perdas na qualidade de 
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presença de ectoparasitas como carrapatos e pulgas geram danos ao tecido 
epitelial, podendo também apresentar miíases. Outra forma de parasitismo nos 

usada pelo agente Sarcoptes 
, com sinais mais aparentes na cabeça e patas (MARTINS, 

., 2019). Locais em que o animal permanece em contato 
direto com urina e fezes desenvolvem assaduras e calos de posição, comuns 

patas e região caudal (SCHIERE e CORSTIAENSEN, 2008; PEREIRA, 
2002). As dermatofitoses são infecções fúngicas frequentes na pele de animais 
de companhia, tal afirmativa corrobora com os resultados da pesquisa de 

encontraram em amostras de pelos 
. Conclusão: A literatura do tema 

barreira na busca de novos 
conhecimentos referentes a essa espécie cada vez mais frequente nas clínicas. 

matopatias representam uma proporção significativa na casuística, com 
estar animal, com perdas na qualidade de 


