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RESUMO 

ESTUDO DE ECTOPARASITAS NO PORQUINHO-DA-ÍNDIA E NOUTROS PEQUENOS 

ROEDORES DOMÉSTICOS 

Os pequenos roedores são animais cada vez mais escolhidos como animais de estimação um pouco 

por todo o mundo, sendo muitos deles também utilizados em investigações médicas e laboratoriais. 

Estes animais são, por vezes, hospedeiros de ectoparasitas, alguns deles com potencial zoonótico. 

Contudo, em Portugal, pouco se sabe sobre as prevalências destes parasitas nos roedores domésticos 

e sobre o seu potencial impacto na saúde pública. 

Este estudo teve como objetivo avaliar a prevalência dos ectoparasitas considerados mais comuns 

nos pequenos roedores domésticos em Portugal, em particular na região de Lisboa. 

Foram recolhidos ao nível da clínica, um total de 44 casos suspeitos de presença de ectoparasitas 

(34 foram recolhidos dos arquivos da clínica e os restantes 10 foram recolhidos durante o período 

de seis meses de estágio), estando estes distribuídos por 38 porquinhos-da-Índia, quatro murídeos 

(duas ratazanas e dois ratos), um cricetídeo (um hamster dourado) e uma chinchila. Os animais 

foram posteriormente analisados através de técnicas de exame direto do pêlo, recolha do mesmo e 

tricograma, raspagens superficial e profunda da pele, teste da fita adesiva e observação ao 

microscópio ótico. Procedeu-se ainda à análise estatística descritiva dos dados obtidos.  

Os porquinhos-da-Índia (n=38) foram positivos a Trixacarus caviae (52,6%), Chirodiscoides caviae 

(21,1%), Demodex caviae (2,6%), Notoedres muris (2,6%), Psoroptes cuniculi (2,6%), Sarcoptes 

scabiei (2,6%), Gliricola porcelli (13,2%) e Gyropus ovalis (2,6%). Os murídeos (n=4) foram 

positivos a Trixacarus caviae (50%) e Myocoptes musculinus (50%). A chinchila (n=1) foi positiva 

a Trixacarus caviae e o cricetídeo (n=1) foi positivo a Demodex aurati. 

Dos 44 animais examinados, 23 (52,3%) denotaram a presença do ácaro Trixacarus caviae, oito 

(18,2%) do ácaro Chirodiscoides caviae, um (2,3%) do ácaro Demodex caviae, um (2,3%) do 

Demodex aurati, um (2,3%) do ácaro Notoedres muris, dois (4,5%) do ácaro Myocoptes 

musculinus, um (2,3%) do ácaro Psoroptes cuniculi, um (2,3%) do ácaro Sarcoptes scabiei, cinco 

(11,4%) do piolho Gliricola porcelli e um (2,3%) do piolho Gyropus ovalis. 

Verificou-se que em porquinhos-da-Índia a prevalência de piolhos (15,8%) é bastante inferior à de 

ácaros (84,2%), sendo Gliricola porcelli e Trixacarus caviae, o piolho e ácaro, respetivamente, 

mais prevalentes nos pequenos roedores domésticos da amostra. 

 

Palavras-chave: roedores domésticos, ectoparasitas, prevalências, Lisboa, Portugal 
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ABSTRACT 

STUDY OF ECTOPARASITES IN GUINEA PIGS AND OTHER DOMESTIC SMALL 

RODENTS 

Nowadays, small rodents are becoming more popular around the world as house pets and some of 

them are vastly used in laboratorial and medical research. 

These animals are sometimes hosts of ectoparasites, some of them with zoonotic potencial. 

However, in Portugal little is known about the prevalence of ectoparasites in small pet rodents, and 

about their potencial impact in public health. 

Therefore, the main objective of this study was to evaluate the prevalence of the most common 

ectoparasites in small pet rodents in Portugal, in particular in the Lisbon district. 

A total of 44 samples from animal suspected of being infested with ectoparasites, were gathered at 

the practise (34 animals were collected from the clinic arquives and the other 10 were gathered 

during the six months of internship). 38 of them were guinea pigs, four were murids (two rats and 

two mice), one cricetid (one golden hamster) and one chinchilla. These animals were later analysed 

through dermatological techniques, such as direct observation of the fur, trichogram, superficial and 

deep skin scrapings, adhesive tape test and observation of the gathered samples under light 

microscope. A descriptive statistical analysis was performed with the gathered data.  

Guinea pigs (n=38) were positive to Trixacarus caviae (52,6%), Chirodiscoides caviae (21,1%), 

Demodex caviae (2,6%), Notoedres muris (2,6%), Psoroptes cuniculi (2,6%), Sarcoptes scabiei 

(2,6%), Gliricola porcelli (13,2%) and Gyropus ovalis (2,6%). The murids (n=4) were positive to 

Trixacarus caviae and Myocoptes musculinus. The chinchilla (n=1) was positive to Trixacarus 

caviae and the cricetid (n=1) was positive to Demodex aurati. 

Out of the 44 examined animals, 23 (52,3%) were infested with the mite Trixacarus caviae, eight 

(18,2%) with the mite Chirodiscoides caviae, one (2,3%) with the mite Demodex caviae, one 

(2,3%) with the mite Demodex aurati, one (2,3%) with the mite Notoedres muris, two (4,5%) with 

the mite Myocoptes musculinus, one (2,3%) with the mite Psoroptes cuniculi, one (2,3%)  with the 

mite Sarcoptes scabiei, five (11,4%) with the lice Gliricola porcelli and one (2,3%) with the lice 

Gyropus ovalis. 

It was verified that in guinea pigs the lice prevalence (15,8%) is much lower than the mite 

prevalence  (84,2%), and that the most prevalent lice is Gliricola porcelli and the most prevalent 

mite is Trixacarus caviae. 

 

Keywords: pet rodents, ectoparasites, prevalence, Lisbon, Portugal 
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1. Introdução 

Atualmente tem-se vindo a observar um número crescente de novos animais de estimação, entre 

eles os pequenos roedores, que englobam os porquinhos-da-Índia, ratos, ratazanas, hamsters, gerbos 

e outros pequenos mamíferos (como o coelho, o ouriço e o furão), assim como as aves, anfíbios e 

répteis. 

Durante séculos, a expressão “animal de estimação” disse quase sempre respeito ao cão e ao gato. 

Assim, com o progressivo aumento dos novos e invulgares animais de companhia e com a crescente 

preocupação dos respetivos proprietários com o seu bem estar, novos desafios se apresentam 

atualmente ao médico veterinário.  

Por outro lado, os pequenos roedores, nomeadamente os ratos e as ratazanas, têm um papel 

relevante em investigações laboratoriais. Daí a importância do conhecimento refletido e 

pormenorizado destas espécies, uma vez que o desconhecimento ou conhecimento pouco 

aprofundado de certos aspetos fisiológicos e patológicos inerentes às espécies pode dar origem a 

falsos resultados ou a resultados alterados em investigações.  

A área dos novos animais de companhia, também conhecida como a dos animais de estimação 

exóticos, é muito recente, abrangente e desafiante, repleta de espécies únicas e, muitas vezes, com 

muito pouca informação disponível, por vezes, até inexistente. 

Esta dissertação pretende então dar um pouco mais de esclarecimento neste âmbito tão particular da 

Medicina Veterinária. A revisão bibliográfica irá expor informação sobre alguns pequenos roedores 

domésticos e os seus ectoparasitas mais comuns e sobre os métodos de diagnóstico e tratamento dos 

animais infestados. Com o estudo prático enriquece-se a área da parasitologia dos animais exóticos 

através da pesquisa de parasitas da pele e pêlo de pequenos roedores, em particular do porquinho-

da-Índia, mas também do rato, ratazana, hamster dourado e chinchila, e da análise das suas 

prevalências nestes roedores.  

O estudo da fauna parasitária externa dos pequenos roedores domésticos permite assim dar a 

conhecer a extensão dos ciclos parasitários, como também pode ajudar ao seu melhor controlo entre 

as comunidades animal (doméstica, silvestre e exótica) e humana. O estudo dos ectoparasitas é 

importante ainda pelo facto de permitir a mais rápida identificação dos diferentes géneros e espécies 

envolvidas nos principais quadros de infestação parasitária e das suas manifestações clínicas, 

permitindo assim uma ação mais rápida, direcionada e eficiente por parte dos Médicos Veterinários 

no tratamento do hospedeiro e no controlo/erradicação do parasita em questão. 
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2. Revisão bibliográfica 

2.1. Os pequenos roedores domésticos 

2.1.1. Porquinhos-da-Índia (Cavia porcellus) 

2.1.1.1. Descrição 

 

Os porquinhos-da-Índia são pequenos roedores pertencentes à ordem Rodentia, sub-ordem 

Hystricomorpha e família Caviidae (Wagner & Manning, 1976; Hixon, 2011), que recentemente 

têm vindo a ganhar relevância como animais de companhia, devido ao seu temperamento dócil e ao 

facto de serem fáceis de cuidar (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Os antecessores dos porquinhos-da-Índia actuais foram introduzidos pela primeira vez na Europa há 

cerca de 400 anos, oriundos da América do Sul (Wagner e Manning, 1976). 

Actualmente estão considerados extintos em meio selvagem. Contudo, em meio natural eram 

animais muito adaptáveis e ocupavam uma vasta variedade de habitats, entre eles descampados, 

orlas de florestas, pântanos, áreas rochosas e cordilheiras, distribuídos por alguns países sul-

americanos (Colômbia, Argentina, Perú) (Hixon, 2011; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes roedores, em estado selvagem, viviam em pequenas comunidades de cerca de uma dúzia de 

indivíduos, sendo animais bastante sociáveis (Wagner & Manning, 1976). 

Existem diversas raças de porquinhos-da-Índia selvagens descritas (Cavia aperea, C. intermedia, C. 

fulgida, C. magna e C. tschundii), estando atualmente reconhecidas pelo menos 22 raças pelo 

British Cavy Council e pelo menos 13 raças pela American Cavy Breeders Association 

(Quesenberry & Carpenter, 2012). 

De todas estas raças, desenvolveram-se três grandes variantes de porquinho-da-Índia: Inglês ou pêlo 

curto, Peruano ou pêlo longo, e Abissínio (Wagner & Manning, 1976) (Fig. 1 a 3). 
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Figura 1 - Porquinho-da-Índia Inglês 

Tricolor (fonte: seismic_2000, 2007) 
 
 

Figura 2 - Porquinho-da-Índia 

Abissínio (fonte: Proietti, 

2009) 
 

 

Figura 3 - Porquinho-da-Índia Peruano 

(fonte: Jeanette, 2008) 

 

 
 

 

  

 

As raças presentemente mais comuns como animais de companhia e animais de laboratório são a 

Inglesa, com pêlo curto, liso e rijo e a Peruana, com pêlo longo, macio e despenteado. Os 

porquinhos-da-Índia têm diferentes tonalidades, podendo estar presentes mais que uma num animal 

(Harkness & Wagner, 1983). 

Os porquinhos-da-Índia são animais activos, dóceis e sociais que requerem contacto físico com 

outros da mesma espécie. Contudo, quando há sobrepopulação ambiental ou stress, os animais 

podem-se tornar agressivos para com os companheiros, resultando em lesões, como orelhas roídas e 

alopécias (Quesenberry & Carpenter, 2012). Por vezes, os machos lutam entre si, sendo 

extremamente agressivos quando lutam por território ou parceira sexual, mas lutas entre sexos e 

entre fêmeas são incomuns (Wagner & Manning, 1976; Hixon, 2011). 

Estes pequenos roedores comunicam entre si através de vocalizações, as quais têm diferentes 

signicados, podendo indicar medo, excitação, fome, ansiedade, bem-estar, entre outros 

(Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes são animais fáceis de cuidar e de lidar, uma vez que reagem muito positivamente ao contacto 

humano, tornando-se excelentes animais de companhia, ainda que sejam muito nervosos (Wagner & 

Manning, 1976; Harkness e Wagner, 1983). 
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2.1.1.2. Anatomia 

 

Estes histricomorfos diferem da sub-ordem Myomorpha (à qual pertencem os gerbos, hamsters, 

ratos e ratazanas), ao possuirem uma membrana que encerra o orifício vaginal, excepto nos períodos 

de estro e de gestação (Wagner & Manning, 1976). 

Os porquinhos-da-Índia são roedores com uma longevidade de oito a catorze anos em cativeiro e 

pesam entre 900-1,200g (machos) e 700-900g (fêmeas), sendo que, em cativeiro, têm tendência 

para a obesidade, tornando-se necessários cuidados rigorosos com a sua alimentação. Estes roedores 

medem entre 20,3 cm a 25,4 cm de comprimento, sendo o macho maior que a fêmea (Hixon, 2011;  

Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes roedores têm uma gestação que dura entre 59-72 dias, ao fim da qual parem em média 3 crias. 

Estas atingem a maturidade entre os 56 e 70 dias de vida (Hixon, 2011). 

Estes animais têm tronco compacto, membros curtos e delicados, com quatro dedos nos membros 

anteriores e três dedos nos membros posteriores e ausência de cauda (Harkness & Wagner, 1983). 

A fêmea apenas apresenta duas glândulas mamárias localizadas inguinalmente, o que não impede, o 

bom desenvolvimento de cerca de quatro crias de uma vez. Isto porque as crias desta espécie são 

nidífugas, ou seja, nascem quase completamente autónomas, podendo ingerir alimento sólido desde 

muito cedo (Wagner & Manning, 1976).  

O seu revestimento piloso é constituído por duas camadas: uma externa, com pêlos largos e 

compridos  e uma interna, com pêlos finos e delicados. De acordo com as diferentes raças, existem 

vários tipos de pêlos: curto e liso, comprido e liso/ondulado/encaracolado, existindo ainda uma 

variante sem pêlo (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

 

2.1.1.3. Sistema Gastrointestinal 

 

Os porquinhos-da-Índia têm uma fórmula dentária de 2(I1/1, C0/0, P1/1, M3/3)=20, sendo que 

todos os dentes são elodentes, ou seja, de crescimento contínuo, e de cor alaranjada; os molares são 

hipsodontes, ou seja, possuem uma coroa alta e esmalte abaixo da linha da gengiva, propiciando 

maior superfície de desgaste (Wagner & Manning, 1976; Quesenberry & Carpenter, 2012). Estes 

animais são propensos a doenças dentárias e, devido à sua anatomia dentária, é comum o 

aparecimento de má oclusão. Porém, a principal causa de doença dentária em histricomorfos é o uso 
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indevido dos dentes molares, ou a falta deles, devido a uma dieta inadequada com deficiência em 

fibra (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Os porquinhos-da-Índia são herbívoros monogástricos, cujo o tubo digestivo mede cerca de 2,3 m 

desde a faringe até ao ânus. Estes animais possuem um cego volumoso (15 a 20 cm de comprimento 

e que contém cerca de 65% de todo o conteúdo gástrico), característica comum com as chinchilas e 

coelhos. O tempo de esvaziamento gástrico normal é de duas horas; o trânsito gastrointestinal total 

dura cerca de 22 horas e, quando entra em conta a coprofagia passa a ser cerca de 66 horas. Estes 

animais são coprofágicos, podendo ingerir as suas fezes várias vezes ao dia, sendo a coprofagia uma 

potencial fonte de obtenção de vitaminas do complexo B. Se o ato de coprofagia for impedido, os 

porquinhos-da-Índia perdem peso, digerem menos fibra e excretam mais minerais nas fezes 

(Harkness & Wagner, 1983; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

 

2.1.1.4. Nutrição e alimentação 

 

Na natureza, os porquinhos-da-Índia ingeriam uma vasta variedade de vegetação, porém em 

ambiente doméstico estes animais desenvolvem preferências por certos alimentos, rejeitando outros. 

Este aspecto e o facto de não ser fornecida uma diversidade alimentar suficiente, levam a problemas 

nutricionais (Quesenberry & Carpenter, 2012). Devem então ser fornecidos vários vegetais e frutas 

e os adultos devem ingerir cerca de 60 g/kg de alimento por dia, dividos por várias pequenas 

refeições ao longo do dia (Wagner & Manning, 1976; Hixon, 2011). 

A particularidade mais importante na dieta destes pequenos roedores é a necessidade de uma fonte 

externa de vitamina C (ácido ascórbico), uma vez que eles não possuem a enzima L-gulonolactona 

oxidase, necessária para síntese do ácido ascórbico a partir da glucose. É por isso essencial que a 

dieta destes animais seja suplementada com esta vitamina (Wagner & Manning, 1976; Quesenberry 

& Carpenter, 2012). Assim sendo, um adulto não reprodutor necessita de 10 mg/kg diários de 

vitamina C para manutenção e, doses mais elevadas de cerca de 30 mg/kg são recomendados para 

fêmeas gestantes (Harkness & Wagner, 1983; Quesenberry & Carpenter, 2012).  

Muitos tipos de vegetais e frutas, tais como pimentos verdes e vermelhos, brócolos, tomate, kivi e 

laranja, têm elevados valores de vitamina C e devem ser incorporados na dieta do animal. Outros, 

como a salsa, espinafres e couves também possuem valores elevados de ácido ascórbico, contendo 

níveis elevados de cálcio e oxalatos que devem ser fornecidos ao animal com moderação, uma vez 

que promovem a urolitíase (Quesenberry & Carpenter, 2012). 
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A vitamina C também pode ser adicionada à água de bebida numa dose de 100 a 200 mg/L, sendo 

que a solução deve ser ingerida até um período de 24 horas, já que até lá perde 50% do seu 

conteúdo em vitamina C, devido a oxidação. Assim, a referida solução deve ser renovada 

diariamente (Wagner & Manning, 1976; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

 Quantidades insuficientes de ácido ascórbico na dieta levam a debilidade geral, a aumento da 

susceptibilidade a doenças, a alterações na resposta imunitária e, eventualmente, a escorbuto 

(Wagner & Manning, 1976).  

A falta de vitamina C na dieta resulta na má formação de colagénio tipo IV, laminina e elastina, o 

que compromete a integridade dos vasos sanguíneos e pode resultar em hemorragias gengivais e das 

articulações. Uma vez que o colagénio tipo IV é necessário para a fixação dos dentes à gengiva, a 

falta dele leva a má-oclusão e perda de dentes. A vitamina C é ainda necessária para a retenção da 

vitamina E (tocoferol), fundamental na proteção do organismo contra a oxidação (Quesenberry & 

Carpenter, 2012). 

Os sinais de deficiência em ácido ascórbico incluem pêlo áspero, anorexia, dificuldade de preensão 

da comida, diarreia, ranger dentes, vocalizações devido a dor, atrasos na regeneração de feridas, 

edema das articulações, estase gastrointestinal, hemorragias gengivais e susceptibilidade aumentada 

a infeções bacterianas, podendo também ocorrer fraturas espontâneas (Quesenberry & Carpenter, 

2012). 

A dieta dos porquinhos-da-Índia deve incluir uma alta percentagem de fibra, estando esta disponível 

no feno, devendo este estar presente constantemente e em grandes quantidades na dieta. Isto porque 

a fibra é essencial ao desgaste dentário, promovendo uma boa saúde dentária, e ao bom 

funcionamento do sistema gastrointestinal (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Uma ração comercial granulada (18-20% de proteína bruta e 10-16% de fibra) enriquecida com 

ácido ascórbico deve ser fornecida como complemento ao feno e aos alimentos frescos (estes não 

devem representar mais do que 10% da dieta diária do animal). A maioria das rações comerciais 

modernas para porquinhos-da-Índia é suplementada com vitamina C; contudo, com o tempo e com 

o mau armazenamento da ração, assim como devido à instabilidade da própria vitamina C, os seus 

níveis na ração vão diminuindo e deixam de coincidir com os que são necessários para o porquinho-

da-Índia (Wagner & Manning, 1976). 

Deve ainda existir uma fonte de água fresca sempre à disposição (adultos bebem cerca de 40 mL de 

água por dia) (Harkness & Wagner, 1983). 
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2.1.1.5. Problemas dermatológicos 

Os problemas dermatológicos nos porquinhos-da-Índia, de acordo com Quesenberry & Carpenter 

(2012), passam por pododermatites, neoplasias, alopécias, dermatofitoses e ectoparasitoses. A 

caracterização destes problemas cutâneos será baseada nos autores referidos. 

1) A pododermatite é mais observada em animais de estimação e de laboratório. Esta pode 

dever-se a mau alojamento dos animais que provoca irritação da pele (chão abrasivo) e 

secundariamente a Staphylococcus aureus. A falta de vitamina C é um factor predisponente 

importante. Os sinais variam de inflamação leve a grave, lesões eritematosas com ou sem 

ulceração na superfície plantar das patas, edemas granulomatosos e, em casos graves, há 

invasão por bactérias dos tendões, articulações e ossos. 

2) A neoplasia mais comum nos porquinhos-da-Índia é o tricofoliculoma. Este é um tumor 

benigno que ocorre principalmente nos machos.  

3) A alopécia sem inflamação é normalmente atribuída a disfunções hormonais, como quistos 

ováricos, ou a más condições de alojamento do animal, assim como a deficiências 

nutricionais e má alimentação, incluíndo a defeciência em vitamina C. Pode também ocorrer 

por tricofagia devida a falta de estimulação do animal, ou por lutas entre companheiros. 

4) A dermatofitose apresenta-se com descamação na face, dorso e patas. As lesões são 

geralmente zonas circulares de alopécia com inflamação e, por vezes, com crostas. São 

lesões pruríticas, causadas maioritariamente por Trichophyton mentagrophytes e também 

por Microsporum canis. 

5)  Ectoparasitoses: 

Os ectoparasitas eram considerados de pouca importância nos porquinhos-da-Índia, embora 

hoje em dia se conheçam várias espécies de interesse Médico-Veterinário e até com 

potencial zoonótico. 

Os ectoparasitas mais comumente encontrados nos porquinhos-da-Índia são ácaros 

(Trixacarus caviae, Chirodiscoides caviae e mais raramente Demodex caviae) e piolhos 

(Gliricola porcelli e Gyropus ovalis) (Valim, Amorim & Serra-Freire, 2004; Quesenberry & 

Carpenter, 2012). 

As dermatites causadas por ácaros por norma incluem áreas branco-amareladas com crostas, 

inflamação e abrasões e são muito pruriginosas, conduzindo a trauma auto-induzido, o que 

pode levar a infeções secundárias por fungos e bactérias. Normalmente, as dermatites 

parasitárias mais graves são causadas pelo ácaro Trixacarus caviae, sendo necessário 



8 

extremo cuidado no manuseamento de animais afetados, visto este ácaro ser zoonótico 

(Quesenberry & Carpenter, 2012).  

As dermatites por piolhos são menos graves, contudo, em infestações graves, podem levar 

ao aparecimento de alopécia, crostas e pêlo quebradiço (Quesenberry & Carpenter, 2012).  

Infestações por pulgas da espécie Ctenocephalides felis também já foram reportadas em 

porquinhos-da-Índia. (Quesenberry & Carpenter, 2012; Williams, 2013). 

Em porquinhos-da-Índia que vivam em contacto com outros animais também é possível o 

aparecimento de outros ácaros, tais como Sarcoptes scabiei e Notoedres muris, embora não 

sejam específicos da espécie (Wagner & Manning, 1976; Richardson, 2008). 

O diagnóstico pode ser realizado por observação direta dos ectoparasitas, ovos ou dejetos 

dos mesmos, por observação ao microscópio óptico de raspagens de pele e testes da fita-

cola, e tricograma (Scott, Miller & Griffin, 2001; Quesenberry & Carpenter, 2012). Podem 

ainda ser utilizadas tiras faciais Nivea para recolha de ácaros da espécie Demodex sp. 

(Lousada, 2014). 

O tratamento mais eficaz contra ácaros, em particular para a infecção por Trixacarus caviae, 

é a administração de ivermectina (0,5 mg/kg, SC, repetir q14 dias, até perfazer três a quatro 

tratamentos). A administração tópica de selamectina também obteve resultados eficazes na 

dose de 20 a 30 mg/Kg (uma aplicação) (Carpenter, 2013). 

O tratamento para pulgas e piolhos passa pela administração de champôs de ivermectina, ou 

pela administração de ivermectina sub-cutânea ou oral na dose de 0,2-0,5 mg/Kg, q7-10 

dias, de modo a perfazer dois tratamentos (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Os produtos tópicos mensais de cães e gatos são controversos devido aos vários efeitos 

secundários que podem provocar em pequenos roedores e lagomorfos, devendo assim ser 

evitados (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

O prurido pode ser controlado com anti-histamínicos e anti-inflamatórios não esteróides 

(AINEs) (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Fisiologica e imunologicamente, o porquinho-da-Índia pode responder de forma 

desfavorável à terapêutica com antibióticos, podendo levar a broncoespasmo ligeiro da 

árvore brônquica em resposta à libertação de histamina (promove a contração das via aéreas 

e a vasodilatação), o que pode ser bastante grave nesta espécie, levando mesmo até à morte 

(Harkness & Wagner, 1983).  

O ambiente onde os animais afetados regularmente habitam deve ser bem desinfetado antes 

da reintrodução dos mesmos (Oglesbee, 2011). 
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É ainda de referir a linfadenite cervical. Esta é uma doença zoonótica causada por Streptococcus 

zooepidemicus e ocasionalmente por Streptobacillus moniliformis. Embora não cause problemas 

dermatológicos diretos deve ser considerada, uma vez que os animais afetados podem apresentar-se 

com edemas purulentos e tumefações à superfície da pele do pescoço (Quesenberry & Carpenter, 

2012). 

 

2.1.1.6. Zoonoses 

 

Os porquinhos-da-Índia, embora seja incomum, podem ser portadores de zoonoses.  

A sarna causada pelo ácaro Trixacarus caviae (trixacariose) é uma das zoonoses mais 

frequentemente transmitida ao ser humano, no qual causa dermatite papulo-vesicular, também 

conhecida por urticária papular (Ackerman, 1987; Baker, 2007). 

A sarna em seres humanos é auto-limitante, uma vez que os ácaros sarcópticos são incapazes de 

completar o seu ciclo biológico no Homem. Porém é muito pruriginosa e provoca lesões na pele 

(Williams, 2013). 

Estes pequenos roedores podem ainda ser portadores de outros agentes zoonóticos, tais como 

Salmonella sp., hantavírus, céstodes e dermatófitos (como Trichophyton mentagrophytes), 

especialmente quando têm contacto com roedores selvagens. Estes animais podem ainda transmitir, 

embora raramente, doenças como a coriomeningite linfocítica (Johnson-Delaney, 1996; Williams, 

2013).  

 

 

2.1.2. Chinchila (Chinchilla lanigera) 

 

2.1.2.1. Descrição 

 

As chinchilas são pequenos roedores pertencentes à ordem Rodentia, sub-ordem Hystricomorpha e 

ao género Chinchilla, que inclui as espécies Chinchilla lanigera (chinchila de cauda comprida) 

(Fig. 4) e Chinchilla chinchilla (chinchila de cauda curta) (Fig. 5) (Jiménez, 1996; Myers et al., 

2015).  
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Figura 4 – Chinchilla lanigera (fonte: original)   

 

 

Estes animais são oriundos da América do Sul, mais especificamente das cordilheiras dos Andes, 

que abrangem países como o Perú, Bolívia e Argentina. No meio selvagem as chinchilas habitam 

estepes e locais rochosos ou semi-áridos de altas altitudes (3000-5000 metros). No seu habitat 

natural estes animais encontraram-se quase à beira da extinção devido à caça desenfreada e à grande 

procura da sua pelagem de alta qualidade (Jiménez, 1996; Quesenberry & Carpenter, 2012). Porém 

actualmente encontram-se protegidas em meio natural, embora ainda estejam classificadas como 

vulneráveis pela International Union for Conservation of Nature (IUCN) (Hendricks, 2002). 

São animais gregários que vivem em grupos de centenas de indivíduos, sendo portanto animais 

muito sociais, que comunicam entre si por mais de 10 tipos de diferentes vocalizações. Porém as 

fêmeas podem lutar entre si durante a fase de estro (Quesenberry & Carpenter, 2012; Hendricks, 

2002). 

Estes roedores podem pesar entre 400-500 g (fêmeas) e 400-600 g (machos) e medem da cabeça até 

à cauda entre 225 a 380 mm e a cauda mede entre 75 a 150 mm. As chinchilas podem viver em 

média 10 anos, podendo mesmo chegar aos 20 anos de longevidade em cativeiro (Hendricks, 2002; 

Quesenberry & Carpenter, 2012). 

A gestação dura cerca de 111 dias após cópula efetiva, sendo este um período bastante longo em 

comparação com outros roedores. As chinchilas têm cerca de uma a cinco crias por parto, em média 

duas crias, e estas atingem a maturidade aos oito meses de vida (Hendricks, 2002; Quesenberry & 

Carpenter, 2012).  

Estes animais têm um tronco esguio e pequeno de silhueta arredondada, com membros anteriores 

pequenos e membros posteriores musculados, coberto por uma pelagem muito densa e suave, com 

cerca de 60 pêlos por folículo piloso. Têm uma cabeça, olhos e orelhas grandes, bigodes longos e 

cauda com pêlo hirto muito diferente do resto da pelagem. A sua pelagem é muito densa e tem 

várias colorações, desde preto, branco, cinzento e castanho. Contudo, a cor mais comum e natural 

Figura 5 - Chinchilla chinchilla (fonte: Jimenéz, 

1996) 
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nas chinchilas selvagens é o cinza azulado. Quer no meio natural, quer no meio doméstico, as 

chinchilas requerem banhos de areia frequentes e regulares (pelo menos uma vez por dia) para 

manterem a saúde da pelagem, já que estes banhos reduzem a oleosidade nos pêlos e mantêm-nos 

limpos e livres de parasitas (Johnson, 2012; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

As chinchilas são animais tímidos, dóceis e nervosos que se adaptam bem à presença humana,  e 

muito ágeis, necessitando de espaços grandes em cativeiro. São animais naturalmente ativos nas 

horas crepusculares e noturnas, mas podem-se adaptar a horários diurnos em cativeiro. Se 

amedrontadas tendem a fugir mas geralmente não apresentam agressividade. Contudo podem 

morder ou emitir jatos de urina se forem impossibilitadas de fugir (Quesenberry & Carpenter, 

2012).  

2.1.2.2. Trato gastrointestinal 

As chinchilas são histricomorfos (sub-ordem Hystricomorpha) com a fórmula dentária de 2(I1/1, 

C0/0, PM1/1, M3/3)=20, sendo que todos os dentes são elodentes (Quesenberry & Carpenter, 

2012). 

As chinchilas são animais herbívoros que possuem um longo tubo digestivo (3,5 metros). O 

comprimento do cólon é superior ao do intestino delgado, e o cego contém cerca de 23% da matéria 

seca do intestino grosso, sendo proporcionalmente mais pequeno em relação ao dos porquinhos-da-

Índia (44%) e coelhos (57%) O seu trânsito digestivo ronda as 12 a 14 horas, contudo, ao contrário 

de outros roedores, este não parece estar diretamente ligado à quantidade de fibra na dieta, 

mantendo-se constante mesmo com níveis baixos de fibra na dieta. À semelhança de outros 

roedores, as chinchilas têm hábitos coprofágicos, ingerindo cecotrofos regularmente (Johnson, 

2012; Quesenberry & Carpenter, 2012) 

 

2.1.2.3. Nutrição 

No seu habitat, naturalmente árido e com poucos recursos, as chinchilas alimentam-se da escassa 

vegetação disponível. A sua dieta passa pela folhagem de arbustos e as suas partes lenhosas (fonte 

de fibra), plantas herbáceas, e raramente plantas suculentas e sementes. Apesar de consideradas por 

alguns autores como herbívoros estritos, as chinchilas podem também, oportunamente, ingerir ovos 

de aves e insectos (Hendricks, 2002; Johnson, 2012). 

É recomendado que em cativeiro as chinchilas tenham uma alimentação rica em fibra, com base em 

feno de boa qualidade. As rações comerciais devem ser utilizadas como complemento e devem 
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conter 16-20% de proteína bruta, 2-5% de gordura e 15-30% de fibra (Quesenberry & Carpenter, 

2012). 

2.1.2.4. Ectoparasitas 

As infestações por ectoparasitas são muito raras em chinchilas devido ao seu pêlo extremamente 

denso. Porém, ocasionalmente, podem ocorrer infestações por pulgas (Ctenocephalides canis e 

Ctenocephalides felis) em chinchilas que habitam a mesma casa que cães e gatos. Estas infestações 

resultam em pêlo baço e sujo, prurido intenso, zonas e alopécia, e, algumas vezes, podem levar a 

anemia e a dermatite alérgica à picada da pulga (Hoppman & Barron, 2007). 

 

2.1.2.5. Zoonoses 

As chinchilas muito raramente são transmissoras de zoonoses. Contudo, ocasionalmente, podem 

transmitir Trichophyton mentagrophytes, Microsporum canis e Microsporum gypseum, Listeria 

monocytogenes e arenavírus (agente etiológico da coriomeningite linfocítica). Pode ainda ocorrer  

contaminação bacteriana por arranhões e mordedura (Johnson-Delaney, 1996). 

 

2.1.3. Outros roedores 

2.1.3.1. Descrição 

Os pequenos roedores pertencem à ordem Rodentia e são agrupados em três sub-ordens baseadas 

nas diferenças anatómicas e funcionais do músculo masséter, sendo estas Hystricomorpha 

(porquinhos-da-Índia), Sciuromorpha (esquilos) e Myomorpha (ratos, ratazanas, hamsters e gerbos) 

(Quesenberry & Carpenter, 2012).  

Nesta parte da revisão vai ser focada a sub-ordem Myomorpha, e mais especificamente as espécies 

Rattus norvegicus, Mus musculus, Mesocricetus auratus e Meriones unguiculatus. 

Os pequenos roedores da sub-ordem Myomorpha possuem uma fórmula dentária de 2(I1/1, C0/0, 

PM0/0, M3/3). Os quatro incisivos proeminentes são elodentes, enquanto os restantes dentes são 

anelodentes. Os dentes têm uma coloração maioritariamente branca, contudo nalgumas espécies 

pode ser amarela ou alaranjada (Quesenberry & Carpenter, 2012). 
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Os ratos, as ratazanas e os hamsters possuem quatro dedos anteriores e cinco posteriores, ocorrendo 

o oposto nos gerbos, e possuem uma cauda longa e sem pêlos, ao contrário do hamster cuja cauda é 

curta (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Uma vez que não possuem glândulas sudoríparas são muito sensíveis ao calor. A dissipação do 

calor dá-se pelas orelhas largas e cauda despida. Alguns pequenos roedores podem também salivar 

em resposta ao aumento da temperatura. Outros, como o gerbo, são muito eficazes a preservar água 

e gordura, sendo esta uma adaptação aos climas rigorosos dos locais onde habitam (Chen, 2001; 

Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes pequenos roedores são monogástricos, em que muitas espécies possuem um pré-estômago, 

separado do estômago glandular por uma prega, a qual impossibilita o reflexo de vómito. O cego é 

relativamente grande e o colón alongado. Estes animais possuem um certo nível de coprofagia, de 

modo a obterem nutrientes e vitaminas do complexo B produzidos pelas bactérias do colón 

(Quesenberry & Carpenter, 2012). 

2.1.3.2. Nutrição 

A maioria dos roedores é omnívora, alimentando-se no seu habitat natural de ervas, grãos e 

pequenos invertebrados, e por vezes, de ovos, aves e pequenos lagartos. Estes animais podem, 

ainda, sobreviver à base de restos de comida humana (Armitage, 2004; Quesenberry & Carpenter, 

2012). 

Em cativeiro, as necessidades nutricionais podem ser melhor supridas por uma ração comercial 

apropriadamente formulada para estes animais e suplementada com sementes, grãos e alimentos 

frescos. Dietas muito calóricas devem ser evitadas, tais como dietas à base de semente de girassol,  

já que diminuem consideravelmente a esperança de vida destes animais, para além de contribuírem 

para o aparecimento de colesterol e de diversas doenças. De acordo com cada espécie as 

necessidades proteicas são: hamster 14-17%, ratos e ratazanas 14-16% e gerbo até 22% 

(Quesenberry & Carpenter, 2012). 

2.1.3.3. Zoonoses 

Os roedores são transmissores de zoonoses, com particular ênfase para a hantavirose, 

coriomeningite linfocítica, tularémia, tifo, peste bubónica, leptospirose e salmonelose. É também de 

referir que estes roedores são hospedeiros reservatórios de Leishmania infantum,  constituíndo desta 

forma um risco acrescido de transmissão da infecção a canídeos e seres humanos. Assim, devem ser 

tomadas medidas de segurança sempre que se manipulam estes animais, sendo a mais importante a 
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lavagem e desinfeção das mãos após manuseamento dos roedores (Ballenger, 1999; Helhazar, 2012; 

Quesenberry & Carpenter, 2012; Williams, 2013). 

Alguns dos ectoparasitas deste grupo heterogéneo de roedores também têm potencial zoonótico, 

como veremos mais à frente nesta parte da revisão. 

 

2.1.3.4. Particularidades das espécies 

2.1.3.4.1. Ratazanas (Rattus norvegicus) 

As ratazanas (Rattus norvegicus) são pequenos roedores que têm vindo a ganhar popularidade como 

animais de estimação devido à sua natureza calma e inteligente, assim como devido ao seu porte 

maior em relação a outros pequenos roedores domésticos, podendo pesar entre 267-500g (machos) e 

225-325g (fêmas), e medindo perto de 40 cm da ponta do nariz até à cauda (Armitage, 2004; 

Quesenberry & Carpenter, 2012) (Fig. 6). 

  

           Figura 6 - Rattus norvegicus (fonte: original) 

 

 

As ratazanas têm uma longevidade de cerca de dois a quatro anos em cativeiro e de cerca de dois 

anos em meio selvagem. Naturalmente, as ratazanas possuem uma pelagem castanha acinzentada, 

porém, atualmente existe uma enorme diversidade de pelagens em animais de cativeiro, desde 

branco a preto e malhados (Armitage, 2004). 

Estes murídeos são originalmente nativos da China, embora nos dias de hoje possam ser 

encontrados por todos os continentes, com exceção da Antártida, devendo-se isto à grande expansão 

humana ao longo da História. Estes animais, originalmente, habitavam florestas e zonas arbustivas 

ou de erva alta, contudo atualmente podem ser encontrados por quase todos os ambientes humanos, 
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desde cidades, lixeiras, esgotos, jardins, etc. Estes roedores possuem um elevado nível reprodutivo, 

podendo ter cerca de 60 crias por ano, por fêmea, tendo a cada parto aproximadamente oito crias, 

que atingem a maturidade entre os três e quatro meses de idade. A época reprodutiva ocorre 

maioritariamente nos meses quentes, mas pode ocorrer ao longo de todo ano, e a gestação dura entre 

22 a 24 dias (Armitage, 2004). 

As ratazanas são, normalmente, animais resistentes, mas que podem sofrer de obesidade, doença 

respiratória crónica e tumores mamários quando numa idade mais avançada. São animais sociáveis 

que demonstram interesse pelo contacto humano e que podem ser treinados através de recompensas 

(Quesenberry & Carpenter, 2012). 

2.1.3.4.1.1. Ectoparasitas: 

As ratazanas são mais propensas que os ratos a infestações por ectoparasitas. Ocasionalmente é 

encontrado o ácaro do pêlo Radfordia ensifera. Embora este produza poucos efeitos no hospedeiro, 

numa infestação grave pode levar a auto-mutilação e traumatização e a dermatites ulcerativas. 

Outras espécies de ácaros encontradas pertencem ao género Demodex, mais comum em ratazanas de 

laboratório, sendo a sua ocorrência rara. Pode-se ainda encontrar ocasionalmente um ácaro tropical 

oportunista, Ornithonyssus bacoti. Este passa muito pouco tempo no hospedeiro e apenas penetra a 

sua pele para se alimentar. As ratazanas com ectoparasitas podem ser tratadas com selamectina (15 

mg/kg, “spot-on”, repetir passados 10 dias). O ambiente deve ser descontaminado com piretróides 

ou fipronil (Armitage, 2004; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

2.1.3.4.2. Ratos (Mus musculus) 

Os ratos do campo (Mus musculus) são animais de estimação cada vez mais comuns hoje em dia, 

visto serem ideais para crianças mais velhas, pois raramente mordem e são animais inteligentes, 

interativos e que não requerem muito trabalho. Estes são também excelentes animais para estudos 

laboratoriais e de medicina (Ballenger, 1999; Quesenberry & Carpenter, 2012).  

Estes animais são originalmente oriundos da Euroásia, contudo nos dias que correm, os ratos 

expandiram-se por todo o mundo, acompanhando a crescente expansão humana. Estes adaptaram-se 

a uma convivência com o Homem e passaram a ocupar vários locais, tais como casas, celeiros, 

campos de cultivo, despensas, entre outros (Ballenger, 1999). 

Estes murídeos pesam entre 20-40g (macho) e 22-63g (fêmea), medem entre 60 a 95 mm de 

comprimento desde a ponta do nariz até ao fim do tronco e a cauda mede cerca de 60 a 105 mm de 
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comprimento. Os ratos possuem várias colorações desde branco a preto, sendo a coloração mais 

natural a castanha acinzentada. (Ballenger, 1999; Quesenberry & Carpenter, 2012) (Fig. 7 e 8). 

 

Figura 7 - Mus musculus (fonte: Steve, 2014) 

 

 

Figura 8 - Mus musculus, estirpe branca (fonte: Wang, 2012) 

 

 

 

 

No habitat natural, os ratos têm uma longevidade de 12 a 36 meses e, em cativeiro, de 

aproximadamente dois a cinco anos. A época reprodutiva dura todo o ano, a gestação é de cerca de 

21 dias, sendo que a cada parto uma fêmea pode ter entre três a doze crias, e estas atingem a 

maturidade sexual aos 21 dias de vida (Ballenger, 1999).  

Os ratos são animais de colónias em meio natural, mas em cativeiro são mais solitários em relação a 

outros pequenos roedores, nunca se devendo juntar dois machos não castrados, isto porque pode 

resultar em agressões, lesões e mesmo morte de um deles. Porém, as fêmeas toleram-se bem, assim 

como machos castrados, podendo manter-se mais do que um no mesmo espaço (Ballenger, 1999; 

Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes são animais muito resistentes e raramente sofrem de doenças infecciosas. Todavia, as 

infestações por ectoparasitas são comuns e difíceis de tratar. Os ratos podem ainda ser propensos a 

tumores mamários e a pneumonias numa fase mais avançada da sua vida (Quesenberry & 

Carpenter, 2012). 

2.1.3.4.2.1. Ectoparasitas: 

Quase todos os problemas reportados em ratos estão associados à pele, representando cerca de 25% 

de todos os diagnósticos e casos conhecidos, sendo que a maioria destes estão relacionados com 

ectoparasitas. Assim, uma das causas mais frequentes de problemas de pele, como alopécia e 
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dermatite, é a presença e infestação por ectoparasitas, bastante comuns em ratos (Quesenberry & 

Carpenter, 2012). 

Os animais afetados têm pêlo fino e fraco e, por vezes, escasso e a pelagem tem uma aparência 

oleosa em casos de infestações graves. Os animais apresentam prurido e úlceras auto-infligidas. Os 

ácaros mais frequentemente encontrados são: Myobia musculi, Myocoptes musculinus e Radfordia 

affinis, sendo o primeiro o mais representativo. Porém, as infestações raramente são 

monoespecíficas, podendo aparecer mais do que uma espécie de ácaro (Quesenberry & Carpenter, 

2012). 

O tratamento deve ser realizado com avermectinas (ivermectina e selamectina) ou milbemicinas 

(moxidectina). Pode ser administrada ivermectina numa dose de 0,2 mg/kg, SC ou PO, para dois 

tratamentos separadas por 10 dias, ou selamectina numa dose de 10-12,5 mg/kg, em “spot-on”, para 

dois tratamentos separados por 10 a 15 dias, ou moxidectina numa dose de 0,5 mg/kg, em “spot-on” 

ou 2,2 mg/kg, PO, para dois tratamentos separados por 10-15 dias (Quesenberry & Carpenter, 

2012). 

 

2.1.3.4.3. Hamster dourado (Mesocricetus auratus) 

 

A espécie de hamsters que mais se encontra em ambientes domésticos é o hamster russo ou 

hamster sírio ou dourado (Mesocricetus auratus) (Fig. 9). Todavia, muitas outras espécies estão 

disponíveis no mercado, tais como o hamster Roborovskii (Phodopus roborovskii) e o hamster 

anão russo (Phodopus sungorus) (Quesenberry & Carpenter, 2012). 

 

Figura 9 - Mesocricetus auratus (fonte: Pyza, 2007) 
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Os hamsters dourados têm como habitat natural as estepes abertas e algumas regiões agrícolas de 

uma pequena região do Médio Oriente (Síria e este da Turquia). Porém, atualmente são ubiquitários 

como animais de estimação e de investigação laboratorial (Champagne, 2006).  

Estes roedores podem viver entre 18 a 24 meses em estado selvagem e cerca de quatro anos em 

cativeiro. Estes cricetídeos pesam entre 87-130 g (machos) e 95-130 g (fêmeas), sendo maiores que 

o hamster Roborovskii e menores que o hamster comum (Champagne, 2006; Quesenberry & 

Carpenter, 2012).  

Os hamsters dourados têm uma cauda curta (1,5 cm), tronco redondo e compacto, bolsas nas 

bochechas para acumulação de comida e bastante pele excedentária. Têm uma pelagem castanha 

dourada e barriga mais clara e esbranquiçada (Champagne, 2006; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes roedores possuem a gestação mais curta entre todos os animais eutérios, durando esta 16 dias. 

Cada fêmea dá à luz entre oito a doze crias por parto e estas atingem a maturidade no fim do 

primeiro mês de vida (Champagne, 2006). 

Os hamsters dourados são animais noturnos e hibernantes de natureza muito nervosa e agressiva, 

existindo contudo algumas espécies dóceis. Estes não devem ser manipulados durante o dia, não 

dando bons animais de companhia; são animais solitários e altamente territoriais, sendo muito 

agressivos entre membros da mesma espécie, exceto em época reprodutiva (Champagne, 2006; 

Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes são os menos resistentes e os mais frágeis de todos os pequenos roedores domésticos, sendo 

muito suscetíveis a doenças causadas pelo stress, como a ileíte proliferativa. Os hamsters são 

também muito sensíveis ao calor e à humidade e devem ser mantidos em locais frescos 

(Quesenberry & Carpenter, 2012). 

O hamster dourado selvagem está atualmente classificado como ameaçado pela IUCN, devido à sua 

pequena distribuição geográfica e à crescente exterminação por parte do Homem, por ser 

considerado uma peste agrícola. Todavia, como animal de companhia e de investigação laboratorial, 

não corre o risco de extinção (Champagne, 2006). 

2.1.3.4.4. Gerbo (Meriones unguiculatus) 

 

Na natureza, os gerbos (Meriones unguiculatus) são animais que habitam desertos e zonas áridas 

das terras altas da Mongólia, sul da Sibéria e norte da China, tendo assim uma alta eficiência na 

conservação de água e uma grande resistência ao calor (Chen, 2001; Quesenberry & Carpenter, 

2012). 
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Os gerbos podem viver entre dois a quatro anos em cativeiro e cerca de dois anos em meio natural, 

e pesam entre 46-131g (machos) e 50-55g (fêmeas) (Chen, 2001; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

Estes roedores medem cerca de 120 mm de comprimento da ponta do nariz até à cauda, medindo 

esta até 120 mm de comprimento. Estes animais possuem uma pelagem densa e acastanhada, sendo 

os pêlos ventrais brancos (Chen, 2001) (Fig. 10). 

 

 Figura 10 -  Meriones unguiculatus (fonte: Hawtin, 2015) 

 

 

 

A época reprodutiva ocorre entre fevereiro e outubro, podendo os gerbos, neste período de tempo, 

ter até três ninhadas de uma a doze crias cada. A gestação dura entre 19 a 30 dias e as crias atingem 

a maturidade por volta dos 65 a 85 dia de vida (Chen, 2001). 

Estes são animais extremamente ativos e difíceis de controlar, mas cada vez mais populares como 

animais de estimação e de investigação laboratorial. No seu habitat natural são animais muito 

sociáveis e inteligentes, vivendo em famílias de vários indivíduos. Todavia, em cativeiro aceitam 

mal a introdução de outros gerbos, tornando-se muito territoriais, o que pode levar a mordeduras e 

mesmo canibalismo (Chen, 2001; Quesenberry & Carpenter, 2012). 
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2.2. Ectoparasitas dos pequenos roedores domésticos 

2.2.1. Ácaros 

2.2.1.1. Trixacarus caviae 

 

Trixacarus caviae é um parasita cujo hospedeiro é o porquinho-da-Índia tendo sido inicialmente 

descrito em 1972 por Fain e associados (Dorrestein & Bronswijk, 1979). 

Este ácaro pertence à sub-ordem Astigmata e à família Sarcoptidae (Bowman, 2009). São ácaros 

muito semelhantes aos das espécies Sarcoptes scabiei e Notoedres cati, contudo são de dimensões 

mais pequenas, sendo que a fêmea tem entre 160 a 230 µm de comprimento e 120 a 180 µm de 

largura, e os macho tem entre 120 e 150 µm de comprimento e 85 a 100 µm de largura (Baker, 

2007).  

Trixacarus caviae distingue-se de Sarcopes scabiei pela posição do ânus, que é terminal em  

Sarcopes scabiei e dorsal em Trixacarus caviae, pela forma das escamas dorsais, visto que algumas 

estão transformadas em espinhos na espécie Sarcoptes scabiei e em Trixacarus caviae são simples, 

e pelas dimensões dos ácaros, sendo que Trixacarus caviae tem cerca de metade do tamanho de 

Sarcoptes scabiei (Baker, 2007; Bowman, 2009).  

Os ácaros Trixacarus caviae (Fig. 11) distinguem-se ainda de Notoedres cati (Fig. 12).através das 

escamas dorsais, já que Notoedres cati tem poucas escamas à volta do ânus e são arredondadas, e 

Trixacarus caviae tem muitas escamas à volta do ânus sendo estas pontiagudas (Baker, 2007). 

 

Figura 11 -  Trixacarus caviae, ampliação 

187x (fonte: Fuentealba & Hanna, 1996) 

 

 

Figura 12 – Notoedres cati, ampliação 93,3x 

(fonte: CAPC, 2013) 
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Este ácaro apresenta um ciclo biológico de 10 a 14 dias, passando neste período, por vários estadios 

de desenvolvimento, sendo estes o de ovo, larva, ninfa 1 (protoninfa), ninfa 3 (tritoninfa) e macho e 

fêmea adultos. Tal como nas espécies Sarcoptes scabiei e Notoedres cati, Trixacarus caviae não 

apresenta o estadio de deutoninfa (Collins, Pope & Griffin, 1986; Eshar &  Bdolah-Abram, 2012). 

Geralmente, todos estes estádios encontram-se presentes numa infestação por Trixacarus caviae. A 

transmissão entre hospedeiros ocorre por contacto direto entre eles, sendo as larvas e ninfas as 

principais responsáveis por essa transmissão, embora qualquer estádio possa propiciar a mesma 

(Collins et al., 1986; Baker, 2007; Eshar & Bdolah-Abram, 2012). 

Trixacarus caviae encontra-se em túneis por ele escavados no estrato córneo da pele do hospedeiro, 

envolvidos por detritos e células epidermais queratinizadas. Estes podem escavar túneis na 

epiderme quando adultos, enquanto as larvas e ninfas se encontram maioritariamente na superfície 

da pele do hospedeiro. Trixacarus caviae geralmente é assintomático, mas quando os animais são 

mantidos em más condições provoca no hospedeiro uma dermatite caracterizada por prurido 

intenso, alopécia, hiperqueratose e descamação (Dorrestein & Bronswijk, 1979; Baker, 2007; 

Bowman, 2009; Singh, Dimri, Ahmed, Sayedda & Singh, 2012). 

O prurido intenso é causado pelo facto de os ácaros escavarem túneis na pele, o que leva ao 

aparecimento de lesões auto-induzidas pelo ato de coçar por parte do animal. O prurido pode ser tão 

intenso que alguns hospedeiros aparentam ter convulsões, semelhantes a ataques epiléticos, e 

comportamentos anormais. Este ácaro é considerado a causa mais comum de prurido em 

porquinhos-da-Índia (Fox et al., 2006; Baker, 2007; Merdele & Indre, 2009; Eshar & Bdolah-

Abram, 2012). 

O hospedeiro pode ainda apresentar pápulas, escoriações, eritema e crostas na pele; em estado 

crónico pode ocorrer liquenificação da pele (Merdele & Indre, 2009; Eshar & Bdolah-Abram, 2012) 

(Fig. 13 e 14). 

As lesões são observadas maioritariamente na cabeça, ombros, dorso e flanco, contudo podem 

tornar-se generalizadas (Merdele & Indre, 2009; Eshar & Bdolah-Abram, 2012).  

As infeções secundárias provocadas por bactérias são muito frequentes nestes casos devido à 

existência de feridas auto-induzidas na pele (Bowman, 2009; Eshar & Bdolah-Abram, 2012). 

Histologicamente, existe acantose e espessamento da epiderme. Os animais afetados apresentam nas 

análises sanguíneas neutrofilia, eosinofilia, monocitose e basofilia (Dorrestein & Bronswijk, 1979; 

Merdele & Indre, 2009; Eshar & Bdolah-Abram, 2012). 
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Figura 14 - Porquinho-da-Índia com lesões causadas 

por Trixacarus caviae (fonte: Olathe Animal 

Hospital, 2010) 

A infestação por Trixacarus caviae (trixacariose), quando grave, pode levar a aborto e à reabsorção 

fetal nas fêmeas grávidas e leva os hospedeiros à letargia, anorexia, perda de peso e mesmo até à 

morte (Eshar & Bdolah-Abram, 2012). 

 

Figura 13 – Porquinho-da-Índia com lesões causadas por 

Trixacarus caviae (fonte: Clinica Veterinaria Kansas City, 2014) 
 

 

 

Alguns hospedeiros podem transportar o ácaro e não apresentar sinais de sarna, estando, por isso, 

num estado sub-clínico. Todavia, em certas situações, tais como doenças concomitantes, 

hipovitaminose C, idade avançada, sobrepopulação, calor, frio, má nutrição e stress, pode ser 

despoletada a doença clínica (Eshar & Bdolah-Abram, 2012).  

Animais saudáveis desenvolvem sinais moderados de trixacariose aproximadamente 10 dias após o 

contacto direto com outros porquinhos-da-Índia parasitados por Trixacarus caviae. Os porquinhos-

da-Índia podem adquirir o ácaro após o nascimento, podendo começar a demonstrar sinais de 

prurido logo após as 72 horas pós o nascimento e eritema durante as três a quatro semanas seguintes 

(Dorrestein & Bronswijk, 1979; Fuentealba & Hanna, 1996). 

A trixacariose trata-se de uma zoonose, causando dermatite papulo-vesicular, também conhecida 

por urticária papular, em humanos (Ackerman, 1987; Baker, 2007). 

O diagnóstico deve ser realizado e confirmado pela observação ao microscópio ótico de raspagens 

de pele do animal afetado, onde devem ser observados ovos, larvas, ninfas e/ou adultos, ou de 

dejetos do ácaro. Porém, raspagens negativas não excluem a presença do ácaro (Fuentealba & 

Hanna, 1996; Eshar & Bdolah-Abram, 2012). 

O tratamento da trixacariose passa pela administração de 0,5 mg/Kg de ivermectina, SC, a cada 14 

dias, até perfazer dois a três tratamentos, sendo este o tratamento mais eficaz (Hoppman & Barron, 

2007; Quesenberry & Carpenter, 2012). 
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A administração de selamectina tópica em “spot on” pode ser aplicada nos animais afetados e em 

todos que estejam em seu contacto. Esta obteve resultados positivos na dose de 6 mg/Kg, q14 dias, 

perfazendo três tratamentos (Eshar & Bdolah-Abram, 2012; Quesenberry & Carpenter, 2012). 

A trixacariose tem bom prognóstico, porém o ácaro Trixacarus caviae é altamente comtagioso entre 

porquinhos-da-Índia e pode ser transmitido para o ser humano, devendo o tratamento ser aplicado o 

mais cedo possível dado o seu carácter zoonótico (Hoppman & Barron, 2007). 

 

2.2.1.2. Chirodiscoides caviae 

 

Chirodiscoides caviae é um ácaro pertencente à ordem Acarina, sub-ordem Astigmata e à família 

Atopomelidae (Listrophoridae) (Wagner & Maning, 1976). Este é considerado o ácaro de pêlo mais 

comum do porquinho-da-Índia, porém apresenta muito baixa patogenicidade neste animal (Mircean, 

Titilincu, Bagut & Dumitrache, 2009; d’Ovídio & Santoro, 2014). 

Chirodiscoides caviae é um ácaro alongado, mole, muito estriado, com escudos prodorsal e 

prodontal muito distintos e com as patas I-II e III-IV ou região coxal anterior modificadas de modo 

a auxiliar na fixação do pêlo do hospedeiro. As patas I e II são desprovidas de garras empodiais. 

Este mede cerca de 500 µm (Wagner & Maning, 1976) (Fig. 15). 

O tronco do macho prolonga-se num par de lóbulos com um par de pequenas ventosas adanais 

(Baker, 2007).  

 

Figura 15 - Chirodiscoides caviae, ampliação 88x (fonte: Mircean et al., 2009) 
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O ciclo biológico não está bem definido, mas inclui as seguintes fases: ovo, larva, dois estádios de 

ninfa e adulto (Baker, 2007). 

Estes ácaros encontram-se nas camadas superficiais da pele e no pêlo do hospedeiro, com 

preferência para a região postero-dorsal do tronco do hospedeiro, nomeadamente nos flancos, 

glúteos e dorso (Harvey, 1995; Valim et al., 2004; Mircean et al., 2009; Schönfelder, Henneveld, 

Schönfelder, Hein & Müller, 2010).  

A transmissão dá-se por contato direto entre hospedeiros infestados e animais saudáveis. As 

infestações são geralmente assintomáticas e tendem a persistir por longos períodos de tempo. 

Contudo, quando debaixo de certas condições como alojamento inadequado, má alimentação, stress, 

imunodeficiência ou outra doença concomitante, a infestação pode-se agravar, espalhando-se por 

todo o hospedeiro e provocando o aparecimento de vários sinais de sarna. Entre os sinais 

comumente apresentados, encontram-se o prurido, a descamação, o eritema, pelagem em mau 

estado, crostas e piodermatites profundas. Em quase todos os casos os hospedeiros ficam 

deprimidos (Mircean, et al., 2009; Schönfelder et al., 2010; Viaud, 2010).  

O prurido leva a um comportamento de “grooming” intensificado que conduz muitas vezes a 

traumas auto-induzidos, associados a dermatites ulcerativas e infeções bacterianas secundárias. 

Ainda devido ao comportamento de “grooming” exagerado pode ocorrer anorexia, já que há 

acumulação elevada de pêlos na boca do animal nomeadamente entre as gengivas, molares e pré-

molares da maxila (Valim et al., 2004; Schönfelder et al., 2010). 

A elevada densidade populacional associada à domesticação, má alimentação, doença crónica e 

idade avançada propicia o aparecimento de infestações simultâneas com outros ácaros e piolhos, 

sendo estas infestações simultâneas bastante comuns em animais de cativeiro (Schönfelder et al., 

2010) (Fig. 16 e 17). 

  Figura 16 – Porquinho-da-Índia com lesões causadas por 

Chirodiscoides caviae (fonte: Boussarie, 2011) 
Figura 17 - Porquinho-da-Índia com lesões causadas 

por Chirodiscoides caviae (fonte: Boussarie, 2011) 
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Chirodiscoides caviae é um parasita cosmopolita e muito comum em porquinhos-da-Índia de 

laboratório e de cativeiro. Este não apresenta nenhuma importância relativa à saúde pública 

(Harikrishnan, Ranaraj & Fernandez, 2009; Valim et al., 2004).  

O diagnóstico deve ser confirmado pela observação ao microscópio ótico de ácaros adultos, ninfas, 

larvas ou ovos, recolhidos através da técnica da fita adesiva e através de raspagens de pele com 

bisturi em animais que apresentam lesões na pele (alopécia, escamas, crostas) (Mircean et al., 

2009). Podem ainda ser recolhidos pêlos por tração para a realização de um tricograma 

(Dlujnewsky, 2013). 

Harikrishnan et al. (2009) sugerem como um tratatmento eficaz a aplicação de ivermectina 0,2% em 

spray tópico, com intervalo de duas semanas entre aplicações. 

De acordo com Hirsjarvi & Phyala (1995), passados três meses após o fim do tratamento acima 

referido, também realizados por estes autores, não foram observados nem ovos nem ácaros adultos 

nos animais tratados e, passados dois anos e meio, os porquinhos-da-Índia continuaram livres do 

ácaro. 

Segundo Viaud (2010), a selamectina em solução “spot on” (12 mg/kg com repetição aos 15 e 30 

dias) pode ser aplicada nos animais afetados e em todos que estejam em seu contacto direto como 

prevenção, obtendo resultados eficazes.  

 

2.2.1.3. Demodex caviae 

 

Demodex caviae é um ácaro pertencente à ordem Acarina, sub-ordem Prostigmata ou 

Trombidiformes e à família Demodecidae (Bowman, 2009). 

Este parasita é comensal no porquinho-da-Índia e muito raramente causa demodicose ou sarna 

demodécica. Existem muito poucos casos reportados deste ácaro na literatura e a sua demografia e 

prevalências são relativamente desconhecidos (Scott et al., 2001; Baker, 2007; Mircean et al., 

2009). 

Demodex caviae é um ácaro estritamente espécie-específico (estenoxeno) e monoxeno (ciclo 

biológico todo no mesmo hospedeiro) e não sobrevive muito tempo fora do hospedeiro (Baker, 

2007; Schönfelder et al., 2010). 

Este ácaro é relativamente mais pequeno que as outras espécies de Demodex sp., medindo cerca de 

138-165 µm de comprimento e 65-69 µm de largura. Os espécimes de Demodex caviae são 

alongados e achatados dorsoventralmente e possuem um tórax com quatro patas compactas, curtas e 
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truncadas, estando assim adaptados a uma vida nos folículos pilosos e glândulas sebáceas do 

hospedeiro (Baker, 2007; Schönfelder et al., 2010) (Fig. 18). 

Demodex caviae tem um ciclo biológico semelhante ao de outras espécies de Demodex sp., que dura 

cerca de 18 a 24 dias e passa por ovo, larvas ou protolarvas (hexápodas), protoninfas (octópodas) e 

adultos (Taylor, Coop & Wall, 2007). 

As infestações são e mantêm-se assintomáticas, exceto em casos em que o hospedeiro apresente 

uma imunodeficiência que proporcione a proliferação do ácaro. Esta imunodeficiência é 

normalmente devida a alojamento inadequado, má nutrição, stress ou doenças concomitantes. As 

infeções bacterianas secundárias são frequentes nestes casos (Mircean et al., 2009; Schönfelder et 

al., 2010).  

As lesões ocorrem principalmente na região dorsal do hospedeiro, cabeça e membros anteriores, e 

passam por alopécia, eritema, pápulas e crostas. Pode ainda ocorrer prurido leve (Mircean et al., 

2009; Schönfelder, 2010) (Fig. 19).  

 

 
Figura 18 – Demodex caviae, ampliação 105,6x (fonte: Mircean 

et al., 2009) 

 

 

  

 

O diagnóstico deve ser realizado através de raspagem profunda da pele (a pele deve ser espremida 

antes da raspagem para forçar os ácaros a sairem do folículo piloso e das glândulas sebáceas), 

biópsia de pele, tração mecânica do pêlo e tricograma, com posterior observação ao microscópio 

ótico (Baker, 2007). 

O tratamento mais eficaz passa pela administração de banhos de amitraz ou pela a aplicação de uma 

solução tópica de 0,05% de amitraz, duas vezes por semana, até não se observarem ácaros nas 

colheitas por raspagem de pele. Porém, o amitraz pode apresentar toxicidade em porquinhos-da-

Figura 19 - Porquinho-da-Índia com lesões provocadas por 

Demodex caviae (fonte: Pardini, 2013) 
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Índia e hamsters, devendo ser utilizada com precaução (Baker, 2007;  oraillon,  egea ,  oussarie, 

    n cat, 2013). 

A milbemicina também pode ser administrada uma vez por dia, a uma dose de 1 mg/Kg, até se 

obterem resultados negativos a ácaros nas raspagens cutâneas. A moxidectina pode ainda ser 

utilizada em alternativa aos outros tratamentos, devendo ser aplicada em solução “spot-on”, a uma 

dose de 1 mg/Kg, uma vez por semana (Moraillon et al., 2013). 

 

2.2.1.4. Demodex aurati e Demodex criceti 

 

Estes dois ácaros são semelhantes em quase tudo ao ácaro Demodex caviae acima descrito. Ambos 

são parasitas específicos do hamster, sendo muito comuns as infestações por parte deles, ainda que 

muitas vezes sem sinais clínicos aparentes (Karaer et al., 2009). 

Demodex aurati é um ácaro patogénico que pode ser encontrado nos folículos pilosos e glândulas 

sebáceas do hospedeiro. Este ácaro tem uma forma semelhante a um charuto e mede cerca de 150 a 

200 µm de comprimento (Fig. 20). Demodex criceti não é patogénico, sendo um residente 

permanente no hospedeiro. Este pode ser encontrado na epiderme superficial; é relativamente mais 

pequeno que Demodex aurati, medindo cerca de 80 a 100 µm de comprimento e possui um 

abdómen curto e compacto (Karaer et al, 2009) (Fig. 21). 

 

Figura 20 - Demodex aurati, ampliação 

285,7x (fonte: Karaer et al., 2009) 

 

 

Figura 21 – Demodex criceti, ampliação 

555,6x (fonte: Karaer et al., 2009) 
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Estes ácaros pertencem à fauna natural do hamster e só provocam manifestações clínicas em casos 

de imunodeficiência, doenças sistémicas concomitantes, má nutrição e stress do hospedeiro. 

Aquando de infestações graves, os hamsters apresentam alopécia grave no dorso, lombo e costados, 

prurido intenso, anorexia, letargia, pele seca, descamação, eritema e pelagem em mau estado 

(Karaer et al, 2009) (Fig. 22). 

Os meios de diagnóstico e o tratamento são os mesmos aplicados para Demodex caviae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1.5. Myocoptes musculinus 

 

Myocoptes musculinus é um ácaro pertencente à ordem Acarina e à família Myocoptidae (Fox et al., 

2006). 

Este é um ácaro cosmopolita que infesta principalmente ratos e ratazanas e, ocasionalmente, 

porquinhos-da-Índia (Waggie, 1994; Fox et al., 2006). 

Myocoptes musculinus é o ácaro mais comum em ratos e ratazanas de laboratório, podendo muitas 

vezes ocorrer em infestações cruzadas com Myobia musculi (Lindstrom, Carbone, Kellar, Mayorga 

& Wilkerson, 2011).  

São ácaros muito queratinizados e com quatro pares de patas, estando os terceiro e quarto pares 

modificados, para prender o parasita ao pêlo do hospedeiro, sendo este a principal via de distinção 

do ácaro da mesma família, Myobia musculi, o qual tem também o segundo par de patas modificado 

(Hendrich & Bullock, 2004; Fox et al., 2006). 

Figura 22 - Hamster com lesões provocadas por Demodex 

aurati (fonte: Karaer et al., 2009) 
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Nas fêmeas, os terceiro e quarto pares de patas, são castanhas escuras e muito quitinizadas, 

enquanto no macho o terceiro par de patas é similar ao das fêmeas e o quarto par é bastante maior e 

mais largo, estando orientado posteriormente, de modo a fixar a fêmea durante o acto de cópula. As 

fêmeas medem cerca de 380 µm de comprimento e 130 µm de largura e os machos medem cerca de 

175 µm de comprimento e 135 µm de largura (Fox et al., 2006) (Fig. 23 e 24).  

 

Figura 23 - Myocoptes musculinus fêmea (esq.) e 

macho (dir.), ampliação 57,9x (Fonte: Idexx 

Bioresearch, 2012) 
 

 

Figura 24 - Myocoptes musculinus 

fêmea, ampliação 118,4x (fonte: 

Sahinduran et al., 2010) 

 

 

Myocoptes musculinus é um ácaro que habita à superfície da pele do hospedeiro e que se alimenta 

nessas mesmas camadas epidermais superficiais. Este ácaro alimenta-se de resíduos de pele morta, 

sendo por isso menos imunologicamente sensibilizante que Myobia musculi, uma vez que este se 

alimenta de plasma (Hendrich & Bullock, 2004; Baker, 2007). 

Este parasita tem um ciclo biológico de aproximadamente 14 dias, porém a sua longevidade é 

desconhecida. Este ciclo biológico passa pelo estádio de ovo, com 0,20 x 0,045 mm de tamanho  

que é depositado na parte distal do pêlo e que eclode ao fim de cinco dias após a postura. De 

seguida, passa pelo estádio de larva hexápoda e por dois estádios ninfais octópodes, finalizando o 

ciclo biológico com o estádio de macho e fêmea adultos. Todos os estádios são móveis podendo 

migrar do hospedeiro. Se possível, Myocoptes musculinus passa todo o seu ciclo biológico no 

mesmo hospedeiro; porém, os adultos têm a capacidade de deixar os hospedeiros mortos, assim que 

o cadáver arrefece (Hendrich & Bullock, 2004; Fox et al., 2006; Baker, 2007). 

A transmissão deste ácaro dá-se por contacto direto entre hospedeiros e, teoricamente, pode também 

resultar do contacto com fomites e vetores que contenham ovos e larvas e por contacto direto com o 

ácaro adulto no ambiente (Hendrich & Bullock, 2004). 
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O ser humano é reportado como um potencial vetor mecânico do ectoparasita, mas o mesmo não 

apresenta riscos para a saúde pública. A transmissão pode ocorrer após 24 horas ou menos, assim 

que animais saudáveis são colocados junto de outros que estejam infestados (Waggie, 1994; 

Hendrix & Robinson, 2006). Este ácaro pode infestar neonatos com apenas quatro a cinco dias de 

idade, passando das mães para as crias e agarrando-se às vibrissas dos mesmos (Hendrich & 

Bullock, 2004; Fox et al., 2006). 

Devido a estes meios de transmissão, o ácaro Myocoptes musculinus torna-se muito prevalente em 

animais de laboratório, devido ao contacto muito direto de uns animais com os outros e onde existe 

muitas vezes sobrepopulação e stress derivado dela, que propiciam a propagação do ácaro (Fox et 

al., 2006).  

Contudo, novas medidas de higiene, controlo de agentes patogénicos e novos alojamentos 

reduziram bastante a prevalência deste ácaro, uma vez que estes não ocorrem entre colónias 

separadas por barreiras físicas, nem se transmitem quando o parto não é natural (Waggie, 1994; Fox 

et al., 2006). 

Os mais sensíveis às infestações por Myocoptes musculinus são os ratos e ratazanas jovens e as 

fêmeas em lactação (Hendrix & Robinson, 2006). 

Myocoptes musculinus é mais deambulatório que Myobia musculi e tende a espalhar-se por mais 

áreas do hospedeiro, podendo mesmo espalhar-se por todo o animal. No entanto, têm preferência 

pela face, cabeça, pescoço, abdómen ventral, região inguinal e base da cauda do hospedeiro, em 

infestações monoespecíficas. Em infestações concomitantes com Myobia musculi, Myocoptes 

musculinus apresenta preferência pelo dorso, região inguinal e abdómen (Hendrich & Bullock, 

2004; Baker, 2007; Lindstrom et al., 2011). 

Normalmente, não existem manifestações patológicas de infestação e os sinais podem ser 

impercetíveis, porém, se existir hipersensibilidade ao ácaro, desenvolvem-se lesões (Baker, 2007). 

Entre as lesões mais comumente observadas encontram-se zonas de alopécia ou alopécia 

generalizada, eritema, linfadenopatia, prurido, hiperqueratose, traumas autoinduzidos (úlceras), 

escoriações e piodermatites secundárias (Fox et al., 2006; Sahinduran, Ozmen, Haligur & Yukari, 

2010) (Fig. 25 e 26). 
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Os animais afetados apresentam muitas vezes atraso no crescimento. Há enfraquecimento do pêlo, 

tornando-se mais fino, especialmente onde o comportamento de “grooming”   mais difícil, 

nomeadamente na cabeça e dorso. O pêlo ganha ainda uma aparência oleosa e em infestações 

graves, e nos animais albinos torna-se acastanhado nas zonas de maior concentração de ácaros 

(Hendrich & Bullock, 2004; Fox et al., 2006; Sahinduran et al., 2010). 

Nestas infestações graves desenvolve-se uma reação inflamatória moderada na derme, com 

presença de linfócitos e neutrófilos e nos linfonodos afetados verifica-se uma infiltração extensiva 

de mastócitos. Os animais afetados apresentam ainda acantose, leucopénia, granulocitose e 

linfopénia (Baker, 2007; Sahinduran et al, 2010). 

O diagnóstico pode ser realizado e confirmado através da observação direta da pelagem sob uma luz 

forte, mais concretamente da pelagem abdominal, inguinal e dorsal, onde é mais provável a 

ocorrência do ácaro, e através do teste da fita-cola no pêlo do dorso, com posterior observação ao 

microscópio otico. Pode-se ainda recorrer à recolha de pêlo do animal e a raspagens de pele (Baker, 

2007; Lindstrom et al., 2011).  

O tratamento mais eficaz passa pela administração de ivermectina. Esta pode ser administrada per 

os em solução com água de bebida (8 mg/L de água de bebida, uma vez por semana, durante três 

semanas) (Hendrix & Robinson, 2006; Sahinduran et al., 2010). 

Segundo Carpenter (2013), deve-se administrar uma dose de ivermectina de 0,2 a 0,4 mg/Kg, SC, a 

cada 7 a 14 dias, de modo a perfazer dois a três tratamentos ou 0,4 mg/Kg de ivermectina, q7 dias 

para ectoparasitas. Todos os animais afetados e os que estão em seu contacto direto devem ser 

abrangidos pelo tratamento como meio de tratamento e de prevenção (Hoppman & Barron, 2007). 

Figura 25 - Rato com lesões provocadas por Myocoptes 

musculinus (fonte: Sahinduran at al., 2010) 

 

Figura 26 - Ratazana com lesões provocadas por Myocoptes 

musculinus (fonte: Lopéz, 2006) 
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Mather & Lausen (1990) sugeriram a aplicação de bolas de algodão embebidas em permetrina 7,4% 

nas instalações dos animais afetados, durante quatro semanas.  

O prognóstico é favorável, todavia os ácaros Myocoptes musculinus são extremamente contagiosos 

entre porquinhos-da-Índia e entre diferentes espécies, podendo infestar humanos, logo o tratamento 

deve ser aplicado o mais cedo possível, de modo a evitar transmissões quer a nível animal, quer 

zoonótico (Hoppman & Barron, 2007). 

 

2.2.1.6. Myobia musculi 

 

Myobia musculi é um ácaro não escavador pertencente à ordem Acarina e à família Myobiidae, que 

infeta ratos e ratazanas de laboratório (Fox et al., 2006). É considerado o ácaro mais patogénico 

relativamente aos ácaros mais comuns de murídeos de laboratório (Committee of Infectious 

Diseases of Mice and Rats [CIDMR] Institute of Laboratory Animal Resources [ILAR], 

Commission on Life Sciences [CLS], National Research Council [NRC], 1991).  

Este é um ácaro muito pequeno em que a fêmea atinge entre 400 a 500 µm de comprimento e o 

macho atinge entre 280 a 300 µm; a fêmea tem de largura 285 a 300 µm e o macho 145 a 175 µm 

(CIDMR et al., 1991; Fox et al., 2006). (Fig. 27) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myobia musculi possui um par de patas muito curto, associado às partes bucais e modificado para 

agarrar pêlo. No terceiro e quarto pares de patas, o tarso termina em forma de garra, chamada de 

empódio. O segundo par não possui uma verdadeira garra empodial, o que permite a distinção de 

Figura 27 - Myobia musculi, ampliação 66,7x (fonte: Hoppman & Barron, 

2007) 
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Myobia musculi de Radfordia sp., cuja estrutura terminal acaba em duas garras tarsais (CIDMR at 

al., 1991; Fox et al., 2006; Baker, 2007). (Fig. 28 e 29). 

Relativamente a outros ácaros, Myobia musculi é facilmente distinguido pela sua forma 

característica, especialmente pelas margens do idiossoma que formam protuberâncias entre as patas 

(Fox et al., 2006). 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo biológico deste ectoparasita completa-se em 23 dias e passa pelos estádios de ovo, larva, 

duas ninfas e adultos. Os ovos têm dimensões aproximadas de 0,25 mm de comprimento e 

encontram-se fixos na base dos pêlos do hospedeiro, ou ainda dentro das fêmeas adultas maduras, 

eclodindo em cerca de sete dias (Friedman & Weisbroth, 1977; CIDMR at al., 1991; Fox et al., 

2006). 

As larvas são hexápodas e o período larvar dura cerca de 10 dias, ao fim do qual sofrem 

metamorfose para a primeira ninfa, sendo esta octópoda (Fox et al., 2006). 

Os adultos podem ser observados a partir do décimo quinto dia do ciclo biológico e são capazes de 

pôr ovos ao fim de 24 horas. Estes alimentam-se de fluidos intersticiais e plasma celular, sendo este 

ato de alimentação um importante meio de exposição do hospedeiro a antigénios do parasita 

(Friedman & Wiesbroth, 1977; Fox et al., 2006).  

O ciclo de vida ocorre todo, geralmente, no pêlo do mesmo hospedeiro; porém, se o hospedeiro 

morrer, os ácaros adultos têm a capacidade de deixar o cadáver, à semelhança de Myocoptes 

musculini (Hendrich, 2012). 

A transmissão de hospedeiro para hospedeiro ocorre por contacto direto de ácaros fêmeas adultas. 

Os ratos e ratazanas neonatos podem ser infestados a partir dos sétimo e oitavo dias de vida, 

aquando do aparecimento da sua camada pilosa (Fox et al, 2006; Hendrich, 2012). 

Figura 28 – Segundo par de patas Myobia 

musculi (Mircean et al., 2009) 
Figura 29 – Segundo par de patas de Radfordia 

affinis (Idexx Bioresearch, 2012) 
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Estes ácaros podem ser encontrados por todo o animal hospedeiro, mas têm preferência para regiões 

onde a pelagem é mais densa, como o dorso, lombo e parte posterior da cabeça e pescoço. As 

infestações são normalmente subclínicas, contudo, quando existe uma situação de imunodeficiência 

por parte do hospedeiro desenvolvem-se sinais de sarna, tais como prurido, zonas de alopécia, pêlo 

fraco e de mau aspeto, feridas autoinduzidas, úlceras e piodermatite (CIDMR et al., 1991; 

Lindstrom et al., 2011) (Fig. 30 e 31). 

 

Figura 30 - Rato com lesões provocadas por Myobia musculi 

(fonte: Scott et al., 2001) 

 

Figura 31 - Rato com lesões provocadas por Myobia musculi 

(fonte: Bauck, 2011) 
 

O diagnóstico é semelhante ao realizado para a deteção de Myocoptes musculini. Em biotério, o rato 

pode ainda ser submetido a eutanásia e colocado sobre um papel preto e deixado à temperatura 

ambiente ou colocado numa placa de Petri a refrigerar durante uma hora. À medida que o cadáver 

arrefece, os ácaros abandonam-no e podem ser recolhidos do papel preto ou da placa de Petri, sendo 

depois observados ao microscópio ótico (CIDMR at al., 1991; Baker, 2007) 

Segundo Carpenter (2013), deve-se administrar uma dose de ivermectina de 0,2 a 0,4 mg/Kg, SC, a 

cada sete a catorze dias, até perfazer dois a três tratamentos ou 0,4 mg/Kg de ivermectina, q sete 

dias, até perfazer dois ou três tratamentos. A ivermectina pode também ser dissolvida na água de 

bebida a 1 mm/L ou 2 mm/L ou 5 mm/L durante quatro dias consecutivos (Fox et al., 2006). 

As permetrinas também podem ser aplicadas no ambiente onde se encontram os animais afetados, 

cerca de duas vezes por semana durante três semanas; porém, a cesariana é considerada o melhor 

método de controlo do ácaro em animais de laboratório (CIDMR et al., 1991; Fox et al., 2006). 

O prognóstico é igual ao referido para o ácaro Myocoptes musculinus (Hoppman & Barron, 2007). 
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2.2.1.7. Radfordia affinis e Radfordia ensifera 

 

Ambos Radfordia affinis e Radfordia ensifera, são ácaros do pêlo de ratos e ratazanas de 

laboratório, respetivamente, pertencentes à ordem Acarina, à sub-ordem Trombidiformes, e à 

família Myobiidae, e possuem uma distribuição geográfica mundial (Waggie, 1994). 

O ácaro Radfordia affinis tem como hospedeiro o rato (Mus musculus), mas não é considerado 

como sendo um agente patogénico de grande significado. Este pode também afetar ratazanas 

(Rattus norvegicus) e porquinhos-da-Índia (Cavia porcellus), se estes estiverem alojados na mesma 

área de um rato infestado, ou seja, se estiverem em contacto direto com o rato (CIDMR et al., 1991; 

Hendrix & Robinson, 2006).  

Radfordia ensifera infeta ratazanas (Rattus norvegicus) (Bowman, 2009). 

Ambos são ácaros pequenos e alongados, em que a fêmea tem cerca de 400 a 500 µm de 

comprimento e o macho tem cerca de 280 a 320 µm de comprimento. De largura, quer o macho 

quer a fêmea têm aproximadamente 180 a 200 µm (Waggie, 1994; Hendrich, 2012) (Fig. 32 e 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dois ácaros apresentam estriação tegumental transversa e um par de patas modificado para 

agarrar o pêlo. O segundo par de patas termina em duas garras empodiais, sendo estas um 

importante meio para a distinção entre Radfordia affinis e Radfordia ensifera, uma vez que as 

Figura 32 - Radfordia affinis, ampliação 88,9x 

(fonte: Idexx Bioresearch, 2012) 

 

Figura 33 - Radfordia ensifera, ampliação 
x84,4x (fonte: DORA, 2013) 
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garras são desiguais em comprimento em Radfordia affinis e iguais em Radfordia ensifera (Waggie, 

1994; Bowman, 2009) (Fig. 34 e 35). 

 

 

 

 

 

Estes ectoparasitas têm um ciclo biológico muito semelhante ao do ácaro Myobia musculi, passando 

pelos estádios de ovo, larva, ninfas e adultos; contudo, a duração do ciclo é desconhecida (CIDMR 

et al., 1991; Hendrich, 2012). 

Os ovos destes ácaros são depositados na zona proximal do pêlo e medem cerca de 150 a 200 µm de 

comprimento. As larvas são hexápodas enquanto as ninfas e adultos são octópodes e alimentam-se, 

na base do pêlo, de fluidos intersticiais e raramente de sangue (Waggie, 1994; Hendrich, 2012). 

Estes ectoparasitas são altamente específicos do hospedeiro (estenoxeno) e raramente infestam 

outras espécies. A transmissão destes ácaros dá-se por contacto direto com animais infestados e, 

muito ocasionalmente, por contacto com fomites (Waggie, 1994). 

As infestações por este ácaro são, muitas vezes, concomitantes com outros ácaros nomeadamente 

Myobia musculi e Myocoptes musculini (CIDMR et al., 1991). 

Normalmente, as infestações são assintomáticas ou subclínicas; todavia, doenças concomitantes e o 

stress de sobrepopulação, muitas vezes comuns em laboratórios, são responsáveis pelo 

aparecimento de um quadro de sarna e pelo agravamento da infestação (Bowman, 2009). 

As infestações são mais graves nos animais que deixam de exibir o comportamento de “grooming”, 

já que deixa de haver a remoção mecânica dos ácaros, contribuindo para o aumento do seu número. 

As lesões mais comuns passam pela alopécia e eritema da região dorsal do pescoço e, nos casos 

Figura 35 – Segundo par de patas de Radfordia ensifera 

(DORA, 2013) 
Figura 34 – Segundo par de patas de Radfordia 

affinis (Idexx Bioresearch, 2012) 
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mais graves, escoriações e dermatite ulcerativa derivada de trauma auto induzido devido ao prurido 

(Waggie, 1994; Bowman, 2009) (Fig. 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O diagnóstico é em tudo semelhante ao realizado para Myobia musculi e Myocoptes musculinus. A 

pelagem deve ser observada sob uma luz forte e deve ser realizado o teste da fita adesiva com 

posterior observação ao microstópio ótico (Baker, 2007). 

Hoppman & Barron (2007) indicam como tratamento a administração de 0,2 a 0,4 mg/Kg de 

ivermectina subcutânea ou oral, a cada 7 a 14 dias, de modo a perfazer dois a três tratamentos. 

A ivermectina é um meio de tratamento eficaz e seguro, podendo ser aplicado em “spot-on” a uma 

solução de 1%, uma vez por semana, durante duas semanas. Esta é uma maneira fácil e segura de 

aplicar e elimina os ácaros e sinais de infestação até 129 dias (18 semanas), sendo muito pouco 

stressante para os ratos e para as ratazanas. Porém, a ivermectina é tóxica para os neonatos de mães 

tratadas cronicamente com ivermectina 0,4 mg/Kg por dia durante a reprodução, gestação e lactação 

(Kondo, Taylor & Chun, 1998).  

Göneng, Sarimehmeqlu, Iça & Kozan (2006) sugerem que a administração de uma aplicação de 

selamectina “spot-on” (10-12,4 mg/Kg) na escápula é muito eficaz e que sete dias após o tratamento 

os ácaros estarão erradicados.  

Pollicino, Rossi, Rambozzi, Farca & Peane (2007) referem ainda a administração de moxidectina 

oral (2 mg/Kg), que deve ser repetida passados quinze dias; no dia 30 os ácaros estarão erradicados. 

 

 

 

Figura 36 - Lesão provocada por Radfordia ensifera 

numa ratazana (fonte: Hoppman & Barron, 2007) 
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2.2.1.8. Notoedres muris 

 

O ácaro Notoedres muris pertence ao filo Arthropoda, à classe Arachnida, à ordem Trombidiformes 

e à família Sarcoptidae (Waggie, 1994). 

Este ácaro tem como principal hospedeiro a ratazana (Rattus norvegicus), mas pode parasitar outros 

roedores, como o rato e o hamster. Este ectoparasita é responsável pela sarna notoédrica auricular 

das ratazanas; esta é muito comum em animais selvagens, todavia, em animais de cativeiro é 

relativamente rara (Baker, 2007). 

Os machos adultos e as formas imaturas são semelhantes aos ácaros do género Sarcoptes, 

pertencente à mesma família, contudo as fêmeas adultas medem 400 por 350 µm, possuem um ânus 

dorsal e muito poucas escamas dorsais (Baker, 2007) (Fig. 37). 

 

 Figura 37 - Notoedres muris, ampliação 112,5x (fonte: Mircean et al., 2009) 

 

 

Notoedres muris tem um ciclo biológico de 19 a 21 dias, que passa pelos estádios de ovo, larvas, 

ninfas e adultos. Os ovos são depositados em galerias escavadas no estrato córneo da pele e as 

larvas eclodem ao fim de quatro a cinco dias. Estes ácaros normalmente ficam restritos ao estrato 

córneo da pele do hospedeiro, mas por vezes, perfuram esta camada e causam reações graves na 

pele. A transmissão de Notoedres muris ocorre por contacto directo entre indivíduos (Baker, 2007). 

Aquando de infestações graves, estes ácaros demonstram preferência pelas orelhas, pela face, pela 

cauda e, algumas vezes, pelos membros e genitália externa; estes causam dermatite com pápulas, 

crostas e prurido (Waggie, 1994; Baker, 2007) (Fig. 38). 
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O diagnóstico é realizado através de raspagens da pele e posterior observação ao microscópio ótico 

(Klompen & Nachman, 1990). 

O tratamento mais eficaz passa pela administração de 0,5 mg/Kg de ivermectina, SC, PO ou em 

“spot-on”, a cada uma ou duas semanas, pelo menos durante oito semanas (White, 2015). 

Devem ser realizadas limpezas e desinfeções regulares dos alojamentos dos animais insfestados 

(Baker, 2007). 

 

2.2.1.9. Psoroptes cuniculi 

 

Psoroptes cuniculi é um ácaro não escavador pertencente à sub-ordem Astigmata e à família 

Psoroptidae (Bowman, 2009; Weeks & Kaufman, 2012). 

Este ácaro é cosmopolita e é muito comum em vários hospedeiros mamíferos domésticos e 

selvagens, em particular no coelho (Oryctolagus cuniculi), no qual é responsável pela sarna 

auricular. Psoroptes cuniculi foi também isolado em lesões de pele em porquinhos-da-Índia (Fisher, 

Beck & Hutchinson, 2007; Richardson, 2008; Bowman, 2009). 

Este ectoparasita mede cerca de 500 µm por 350 µm, tem patas longas e pedicelos tri-segmentados 

(Bowman, 2009) (Fig. 39).  

 

 

 

 

 

 

Figura 39 – Psoroptes cuniculi, ampliação  70x 

(fonte: Eo & Kwon, 2010) 

Figura 38 – Lesões causadas por Notoedres muris 

(Goin, 2013) 
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Psoroptes cuniculi é um ácaro do canal externo do ouvido (Fig. 40) (Bowman, 2009; Eo & Kwon, 

2010), contudo, ocasionalmente e em casos em que os animais são deixados sem tratamento, pode 

espalhar-se para outras regiões do hospedeiro, nomeadamente para a base da cauda, abdómen 

ventral, cabeça, pescoço e membros anteriores (Harvey, 1995; Fisher et al., 2007; Mircean et al., 

2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O ciclo biológico destes ácaros completa-se em cerca de três semanas (21 dias) e os ovos eclodem 

ao fim de quatro dias após a postura. Todos os estádios podem ser encontrados debaixo das crostas 

por eles provocadas no canal auricular externo do hospedeiro. Os ácaros alimentam-se de exsudados 

serosos dos ouvidos, detritos da pele e, por vezes, de sangue (Eo & Kwon, 2010; Weeks & 

Kaufman, 2012). 

A sarna auricular é muito contagiosa, dando-se a transmissão dos ácaros através do contacto directo 

entre animais infestados com Psoroptes cuniculi e animais saudáveis, ou através do contacto directo 

com o ambiente contaminado (Panigrahi & Gupta, 2013). 

Os principais sinais e lesões apresentados por animais parasitados por Psoroptes cuniculi passam 

por aparecimento de crostas vermelho-acastanhadas abundantes e aderentes à epiderme, 

excoriações, inflamação das orelhas e canal auricular externo, prurido, exsudado ceruminoso com 

odor desagradável, eritema, gangrena, abanar de cabeça, orelhas e cabeça caídas, perda de 

equilíbrio, stress, e, em casos graves, torcicolo, meningite e sinais neurológicos (Harvey, 1995; 

Fisher et al., 2007; Mircean et al., 2009; Weeks & Kaufman, 2012; White, 2015) (Figura 36). 

Normalmente Psoroptes cuniculi causa otites externas e apenas raramente otites médias (com 

apresentação de sinais neurológicos) (Mircean et al., 2009; White, 2015). 

Figura 40 – Coelho com lesões de sarna auricular 

causada por Psorotes cuniculi (fonte: Bauck, 2011) 
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O diagnótico deste ectoparasita é realizado através da observação direta ou com auxílio do 

otoscópio dos ácaros nas lesões, ou através da observação de detritos das lesões ao microscópio 

ótico (Harvey, 1995; Morrissey, 1996). 

De acordo com Carpenter (2013), o tratamento mais eficaz em coelhos passa pela administração 

conjunta de imidacloprid 10% (10 mg/Kg, tópico) e de moxidectina (1 mg/Kg, tópico), q 4 semanas 

até perfazer três tratamentos. 

Fisher et al. (2007) recomendam ainda a administração de selamectina tópica aplicada na base do 

pescoço do animal infestado, a uma dose de 6 a 12 mg/Kg, uma a duas vezes, sendo as aplicações 

separadas por 28 dias. 

No caso de pequenos roedores (chinchilas, porquinhos-da-Índia, ratos, ratazanas e gerbos), 

Carpenter (2013) recomenda a aplicação de selamectina tópica a uma dose de 20 a 30 mg/Kg, ou a 

administração de ivermectina subcutânea a uma dose de 0,2 a 0,4 mg/Kg q 7 a 14 dias ou 0,5 

mg/Kg, q 14 dias.  

As crostas não devem ser removidas, uma vez que é um processo muito doloroso para o animal, e 

estas acabam por cair naturalmento durante o curso do tratamento (Mircean et al., 2009). 

Como prevenção do aparecimento de sarna auricular por Psoroptes cuniculi, os animais devem ser 

colocados em ambientes limpos e higiénicos, e deve-lhes ser administrada ivermectina a cada seis 

meses, como profilaxia. As orelhas também devem ser limpas regularmente de modo a evitar 

acumulação de secreções (Weeks & Kaufman, 2012). 

 

2.2.2. Piolhos 

2.2.2.1. Gliricola porcelli 

 

Gliricola porcelli pertence à classe Insecta, à ordem Phthiatera, à sub-ordem Mallophaga, à 

superfamília Amblycera, à subfamília Gyropidae e à família Gliricolinae. Este é um piolho 

mastigador que tem por hospedeiro mais comum o porquinho-da-Índia, podendo parasitar também 

ratos, ratazanas, entre outros pequenos roedores. (Johnson & Clayton, 2003). 

Estes piolhos, historicamente, estavam confinados à América do Sul, contudo, em consequência do 

crescente comércio de porquinhos-da-Índia e de outros pequenos roedores para animais de 

estimação, difundiram-se por quase todos os continentes (Johnson & Clayton, 2003). 
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Gliricola porcelli tem as dimensões aproximadas de 1 a 2 mm de comprimento, e 0,3 a 0,4 mm de 

largura, podendo as fêmeas ser cerca de 20% superiores aos machos. É um piolho de cor clara, 

longo e achatado dorsoventralmente com a cabeça posicionada horizontalmente, de modo a permitir 

o maior contacto possível entre eles e o pêlo do hospedeiro, aumentando, assim, a aderência do 

piolho ao pêlo e a resistência ao comportamento “grooming” por parte do hospedeiro (Wall & 

Shearer, 1997; Johnson & Clayton, 2003; Cole, Metz & Rea-Keywood, 2013) (Fig. 41). 

 

Figura 41 - Gliricola porcelli, ampliação 33,3x (fonte: Mircean et al., 2009) 

 

 

Este piolho possui palpos maxilares, partes bucais móveis em plano vertical, perpendicular à 

superfície ventral da cabeça. As antenas encontram-se ocultas em depressões laterais tornando-se 

difíceis de visualizar. Possuem três pares de patas bem desenvolvidas no torax, que terminam numa 

garra tarsal. Estes são insetos ápteros, ou seja, neles as asas estão ausentes (Johnson & Clayton, 

2003; Cole et al., 2013). 

Gliricola porcelli tem um ciclo biológico que passa pelos estádios de ovo, três fases de ninfa e 

adulto. Os ovos são esbranquiçados e têm uma incubação que pode ir de quatro a dez dias. Quando 

eclodidos mantêm-se colados ao pêlo e tornam-se acizentados e aplanados (Wall & Shearer, 1997; 

Johnson & Clayton, 2003).  

Cada estádio ninfal dura cerca de uma semana e é sucessivamente de dimensão superior. Estas 

ninfas não possuem capacidade reprodutiva, são menos esclerotizadas e têm menos escamas que os 

adultos. Os adultos vivem durante cerca de um mês, período durante o qual as fêmeas depositam um 

total de 12 a 20 ovos (Johnson & Clayton, 2003; Cole et al., 2013). 
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Estes piolhos são profundamente afetados por variações de humidade e termperatura da pele do 

hospedeiro e são de tal maneira específicos para as condições fisiológicas do hospedeiro, que 

sobrevivem muito pouco tempo fora dele (Johnson & Clayton, 2003). 

 Gliricola porcelli alimenta-se de detritos de pele do hospedeiro e de fluidos intersticiais, sendo 

tipicamente encontrados na cabeça, pescoço e base da cauda, com maior incidência nos pêlos finos 

do ânus e região posterior dos membros posteriores (Wagner & Manning, 1976; Johnson & 

Clayton, 2003; Zajac, Conboy & Sloss, 2012; Cole et al., 2013). 

A transmissão do piolho dá-se por contacto direto entre animais infestados, com vetores e fomites, e 

com ambiente contaminado, sendo a forma infetante o piolho adulto. Estes são altamente 

contagiosos entre os porquinhos-da-Índia (Cole et al., 2013). 

As infestações geralmente não causam sinais clínicos, no entanto, quando existem más condições 

ambientais e situações de imunodeficiência por parte do animal infestado, a infestação pode 

exacerbar e começar a apresentar sinais clínicos (Valim et al., 2004; Oglesbee, 2011). 

As infestações por Gliricola porcelli geralmente não ameaçam a vida do hospedeiro, porém, 

animais jovens, idosos e doentes são mais suscetíveis a infeções graves (Cole et al., 2013). 

O diagnóstico é realizado por observação da pelagem dos animais com suspeita de infestação. Se o 

animal estiver infestado, os piolhos adultos são visíveis agarrados ao pêlo ou a deambular e os ovos 

são visíveis colados ao pêlo (Zajac et al., 2012).  

O tratamento desta pediculose passa pela administração de 0,2 a 0,4 mg/Kg de ivermectina, SC ou 

PO, q 7 a 14 dias, até perfazer três tratamentos. A absorção oral de ivermectina é baixa, devendo-se 

dar preferência à administração subcutânea sempre que possível (Hoppman & Barron, 2007). 

A selamectina tópica em “spot on” pode também ser aplicada nos animais afetados. Podem ser 

também utilizadas moxidetina e imidacloprid (Oglesbee, 2011; Cole et al., 2013). 

O local onde os animais habitam deve ser limpo e desinfetado pelo menos uma vez durante o 

tratamento com ivermectina, e após o fim do tratamento deve-se preceder a limpezas e desinfeções 

regulares (Hoppman & Barron, 2007; Oglesbee, 2011).  

Como insecticidas podem ser utilizados o diflubenzuron e o tiflumuron (Cole et al., 2013). 

A pediculose por Gliricola porelli tem bom prognóstico, contudo estes piolhos são extremamente 

contagiosos entre porquinhos-da-Índia, mas apenas por contacto direto, podendo a infestação ser 

facilmente quebrada (Hoppman & Barron, 2007). 
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2.2.2.2. Gyropus ovalis 

 

Gyropus ovalis é um piolho mastigador que tem como hospedeiros o porquinho-da-Índia e outros 

pequenos roedores (Johnson & Clayton, 2003).  

Este piolho pertence à classe Insecta, ordem Phtiaraptera, sub-ordem Mallophoga, superfamília 

Amblycera, família Gyropidae, e sub-família Gyropinae (Zajac et al., 2012). 

É um piolho menos comum que Gliricola porcelli, mas em quase tudo idêntico a ele, quer em 

anatomia, quer em ciclo biológico (Cole et al., 2013). 

Gyropus ovalis é menos alongado e mais achatado que Gliricola porcelli e tem as dimensões 

aproximadas de 1 a 2 mm de comprimento e 0,5 mm de largura. Distingue-se de Gliricola porcelli 

devido à presença de quatro segmentos nos palpos (Gliricola porcelli tem dois segmentos) e à 

presença de seis pares de espiráculos ventrolaterais entre placas pouco definidas (Gliricola porcelli 

tem cinco pares de espiráculos ventrolaterais entre placas esclerotizadas bem definidas) (Wall & 

Shearer, 1997) (Fig. 42). 

 

Figura 42 - Gyropus ovalis, ampliação 46,7x (fonte: Pereira et al., 2013) 

 

 

Gyropus ovalis tem um ciclo biológico semelhante a Gliricola porcelli, passando pelos estádios de 

ovo, três estádios ninfais e adulto (Fig. 43). Este piolho tende a passar todo o ciclo biológico no 

mesmo hospedeiro, alimentando-se de detritos e fluidos celulares. Este parasita tem preferência pela 

região da cabeça e face do hospedeiro, principalmente pela região posterior das orelhas (Wall & 

Shearer, 1997; Johnson & Clayton, 2003; Zajac et al., 2012).  

A transmissão ocorre por contacto direto por animais infestados, fomites e ambiente contaminado. 

Gyropus ovalis é muito contagioso entre porquinhos-da-Índia (Zajac et al., 2012; Cole et al., 2013).  

As infestações por Gyropus ovalis são geralmente assintomáticas e as populações do piolho 

mantêm-se estáveis atrav s de comportamento “grooming” do hospedeiro, que vai eliminando parte 
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dos piolhos. Assim, as infestações graves podem indicar problemas como má nutrição, stress e 

imunodeficiência do hospedeiro, já que nestes casos o animal deixa de exercer o comportamento de 

“grooming”, propiciando o aumento das populações de piolhos (Wagner & Manning, 1976; 

Johnson & Clayton, 2003; Cole et al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nas infestações mais severas observam-se erosões, alopécia, crostas e prurido, maioritariamente na 

região posterior das orelhas do hospedeiro. A pelagem apresenta-se fina, quebradiça e com mau 

aspecto, podendo ainda ocorrer dermatite. Os animais apresentam-se ansiosos, com falta de apetite e 

por vezes apáticos (Johnson & Clayton, 2003; Mircean et al., 2009; Zajac et al., 2012).  

O diagnóstico é realizado através da observação da pelagem do animal e deteção de piolhos, ninfas 

e ovos, estes maioritariamente na região posterior das orelhas do hospedeiro (Zajac et al., 2012). 

O tratamento e o prognóstico são os mesmos referidos para o piolho Gliricola porcelli. 

  

Figura 43 – Aspecto dos ovos de Gyropus ovalis 

(fonte: Marcucci, 2013) 
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3. Objetivo: estudo de ectoparasitas do porquinho-da-Índia (Cavia porcellus) e outros 

pequenos roedores domésticos 

Uma vez que os pequenos roedores têm vindo a ganhar uma elevada relevância como animais 

domésticos e de companhia, torna-se importante conhecer os ciclos de vida e prevalências da sua 

fauna parasitológica externa, de modo a evitar a transmissão de parasitoses a outros animais 

domésticos, assim como de potenciais zoonoses. 

Com esta dissertação, pretende-se aprofundar o estudo dos ectoparasitas de pequenos roedores de 

companhia, com particular ênfase na espécie Cavia porcellus, tendo sido abrangidas também as 

espécies Chinchilla lanigera, Mesocricetus auratus, Rattus norvegicus e Mus musculus. 

 

Para cumprir este objectivo seguiram-se as seguintes etapas: 

 

1) Recolha de casos relevantes nos arquivos da “Exoclinic – Clínica Veterinária de Aves e 

Exóticos”. 

2) Colheita de pêlos e raspagem de pele de animais com sinais clínicos indicativos de parasitas 

externos. 

3) Observação ao microscópio ótico. 

4) Extrapolação dos dados e análise estatística. 

 

4. Material e métodos 

4.1. Animais de estudo 

 

Para a realização desta monografia, foram analisados retrospectivamente os arquivos desde janeiro 

de 2010 a março de 2014 referentes a porquinhos-da-Índia, murídeos (ratos e ratazanas), cricetídeos 

(hamster dourado) e chinchilas, relativos a parasitas externos, pertencentes à “Exoclinic – Clínica 

Veterinária de Aves e Exóticos”, e foram recolhidas amostras de animais previamente sinalizados  

com problemas dermatológicos durante o período de estágio (outubro 2013 a março 2014). 

Este estudo envolveu um total de 44 animais, incluindo 38 porquinhos-da-Índia (86,36%), quatro 

murídeos (dois ratos e duas ratazanas) (9,09%), um cricetídeo (hamster dourado) (2,27%), e uma 

chinchila (2,27%).  
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Dos 44 animais recolhidos, 34 foram retirados dos arquivos da “Exoclinic – Clínica Veterinária de 

Aves e Exóticos”, tendo sido escolhidos para este estudo por estarem diagnosticados com 

ectoparasitismo. Os restantes 10 animais foram recolhidos durante o período de estágio, sendo que 

estes apresentavam sinais clínicos compatíveis com parasitismo externo. 

Todos os animais foram sujeitos a técnicas de colheita de amostras, tendo estas sido adaptadas a 

cada animal de acordo com o ectoparasita suspeito de estar a causar a infestação. 

É de referir que este estudo foi focado em animais provenientes da região de Lisboa. 

 

4.2. Metodologia de colheita de amostras  

 

Para a recolha e processamento das amostras foram utilizados os seguintes procedimentos: 

 

4.2.1. Observação direta 

 

Este meio de diagnóstico passa pela observação a olho nu de ectoparasitas, tais como piolhos 

(Gliricola porcelli e Gyropus ovalis) e ácaros (Psoroptes cuniculi), de ovos ou de dejetos de 

ectoparasitas (Scott et al., 2001). 

 

4.2.2. Teste da fita adesiva 

 

Este teste é recomendado para encontrar ectoparasitas superficiais, tais como o ácaro 

Chirodiscoides caviae, e piolhos, como os das espécies Gliricola porcellis e Gyropus ovalis. Neste 

teste de diagnóstico, a amostra é recolhida aplicando pressão numa tira de fita adesiva transparente 

contra a superfície do pêlo e da pele (Fig. 44). Esta tira é posteriormente observada através do 

microscópio ótico (Scott et al., 2001). 
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4.2.2. Escovagem com pente fino 

 

Esta técnica baseia-se na escovagem do animal com um pente fino, tal como o próprio nome indica. 

Através desta escovagem são recolhidos detritos, escamas e pêlos do animal que poderão ser 

observados directamente ou através do microscópio ótico (Fig. 45). Na observação directa podem 

detectar-se fezes e ovos de pulgas, piolhos e alguns ácaros (Scott et al., 2001). 

Na observação ao microscópio ótico podem ser visualizados ácaros, piolhos e pulgas, assim como 

os seus detritos e ovos (Hnilica, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Técnica da fita adesiva (fonte: original) 

Figura 45 - Escovagem com pente fino (fonte: 

original) 
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 4.2.3. Recolha de pêlos e tricograma 

 

Para a realização do tricograma é necessária a recolha de pêlos do animal, devendo estes ser 

arrancados cuidadosamente com uma pinça hemostática. O pêlo deve ser agarrado o mais próximo 

possível da pele e na sua direção de crescimento (Fig. 46), sendo posteriormente observado ao 

microscópio ótico (Scott et al., 2001; Bloom, 2004). 

O tricograma é então o exame microscópico dos pêlos recolhidos. É considerado uma técnica fiável 

apesar de menos sensível que a raspagem de pele em relação ao diagnóstico de demodicose, quando 

existe uma baixa quantidade de ácaros (Bloom, 2004; Beco, Fontaine & Bergvall, 2007; 

Saridomichelakis, Koutinas, Farmakis, Leontides & Kasabalis, 2007). 

Neste caso é possível detetar a presença de ácaros e piolhos, assim como dos seus ovos, estádios 

imaturos e detritos (Saridomichelakis et al., 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.4. Raspagem de pele 

 

A raspagem de pele é dos testes mais usados na área de dermatologia veterinária, sendo aconselhada 

quando os diagnósticos diferenciais incluem doenças causadas por ectoparasitas, mais 

especificamente por ácaros. A raspagem deverá ser adaptada ao parasita que se espera encontrar, de 

modo a aumentar a taxa de sucesso deste método, visto existirem parasitas que habitam na 

superfície da pele e outros mais profundamente. Assim sendo, a raspagem deverá ser mais ou 

Figura 46 - Recolha de pêlos (fonte: original) 
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menos profunda, de acordo com o parasita que se pretende encontrar, e sempre realizada com uma 

lâmina de bisturi (Scott et al., 2001; Bloom, 2004) (Fig. 47). 

No caso da pesquisa de Demodex sp., as raspagens a realizar deverão ser profundas, com prévia 

compressão da pele para ajudar a libertação dos ácaros dos folículos pilosos. Estas raspagens mais 

profundas devem ser feitas na face do hospedeiro (zona periorbital e comissuras labiais), membros 

anteriores e posteriores, tronco, patas (zona interdigital) e, por vezes, canal auricular (Scott et al., 

2001; Bloom, 2004). 

O diagnóstico, no caso de demodicose, é realizado quando se detetam vários ácaros adultos em 

vários locais do animal hospedeiro, ou formas imaturas, sendo elas larvas, ninfas ou ovos (Scott et 

al., 2001). 

A raspagem pode ser, também, realizada para a pesquisa de ácaros superficias, tais como Sarcoptes 

scabiei, Notoedres muris, Trixacarus caviae, Chirodiscoides caviae, Myocoptes musculinus e 

Myobia musculi. Neste caso, o diagnóstico é realizado pela observação de um ovo, ou de uma larva, 

ou de uma ninfa, ou de um adulto, visto estes ácaros não serem comensais (Bloom, 2004).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Análise de dados 

 

Os animais examinados, assim como os dados obtidos foram inseridos em folhas de cálculo do 

Programa Microsoft Excel 2010 versão 14.0.7153.5000, onde foram sujeitos a uma análise 

estatística descritiva. 

Figura 47 - Raspagem de pele com bisturi (fonte: original) 
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86,36% 

9,09% 

2,27% 

2,27% Porquinhos-da-
Índia

Murídeos

Cricetídeo

Chinchila

Os dados foram contabilizados de forma a estabelecer as prevalências de cada espécie de 

ectoparasita encontrado, de acordo com a amostra total de animais observados e com cada espécie 

de animal hospedeiro em particular. 

Os resultados foram posteriormente apresentados sob a forma de tabelas e gráficos. 

 

5. Resultados 

 

Os animais abrangidos neste estudo apresentaram como sinais clínicos dermatológicos mais 

frequentes alopécia, descamação, eritema e trauma auto-induzido devido a prurido intenso. 

Da pesquisa efetuada resultou a identificação de 10 espécies diferentes de ectoparasitas, assinaladas 

num total de 44 pequenos roedores domésticos:  38 porquinhos-da-Índia (86,36% da amostra), uma 

chinchila (2,27% da amostra)  e quatro murídeos (9,09% da amostra) e um cricetídeo (2,27% da 

amostra) (Gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As 10 espécies de ectoparasitas foram classificadas, de acordo com as suas características 

macroscópicas e microscópicas, em oito espécies de ácaros: Trixacarus caviae, Chirodiscoides 

caviae, Myocoptes musculinus, Demodex caviae, Demodex aurati, Sarcoptes scabiei, Psoroptes 

cuniculi e Notoedres muris; e duas espécies de piolhos, Gliricola porcelli e Gyropus ovalis. Não foi 

encontrada a existência de pulgas.  

Gráfico 1 – Percentagem de amostra recolhida de diferentes 

pequenos roedores (n=44) 
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86,36% 

13,64% 

Ácaros

Piolhos

Nos porquinhos-da-Índia foram encontradas oito espécies de ectoparasitas (80% das espécies de 

ectoparasitas encontradas), tendo sido elas, Trixacarus caviae, Chirodiscoides caviae, Demodex 

caviae, Sarcoptes scabiei, Psoroptes cuniculi, Notoedres muris, Gliricola porcelli e Gyropus ovalis. 

As restantes espécies de ectoparasitas foram encontradas nas amostras de ratos e hamster. 

As ratazanas e a chinchila apresentaram-se com o ácaro Trixacarus caviae, também presente na 

amostra de porquinhos-da-Índia. 

Dos 44 animais recolhidos, 38 (86,4%) corresponderam a infestações por ácaros e seis (13,6%) 

corresponderam a infestações por piolhos (Gráfico 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A distribuição global de ectoparasitas registou as seguintes espécies como sendo as mais 

prevalentes (Gráfico 3): 

- Trixacarus caviae (52,3%, 23 casos); 

- Chirodiscoides caviae (18,2%, 8 casos); 

- Gliricola porcelli (11,4%, 5 casos). 

As restantes espécies de ectoparasitas apresentaram prevalência de 2,3% cada, à excepção de  

Myocoptes musculinus que apresentou uma prevalência de 4,5%. 

 

 

  

Gráfico 2 – Ácaros e piolhos no total da amostra recolhida 

(n=44) 
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A distribuição específica de ácaros na totalidade de pequenos roedores da amostra registou como as 

espécies mais prevalentes (Gráfico 4): 

 - Trixacarus caviae (60,5%, 23 casos); 

- Chirodiscoides caviae (21,1%, 8 casos). 

- Myocoptes musculinus (5,3%, 2 casos) 

As restantes espécies de ectoparasitas apresentaram prevalência de 2,6% cada, equivalentes a um 

caso para cada espécie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Prevalência dos ectoparasitas encontrados, no total da amostra (n=44) 

Gráfico 4 – Prevalência de ácaros no total da amostra (n=38) 
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83,3% 

16,7% 

Gliricola porcelli
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A distribuição específica de piolhos na totalidade de pequenos roedores da amostra registou a 

espécie Gliricola porcelli (83,3%; 5 casos) como sendo a mais prevalente (Gráfico 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando se delimitam as observações de ectoparasitas por espécie de pequenos roedores (38 

porquinhos-da-Índia, quatro murídeos, um cricetídeo e uma chinchila) verificou-se a seguinte 

distribuição. 

 

Nos porquinhos-da-Índia (n=38) verificou-se a ocorrência de ácaros em 32 observações (84,2%) e 

de piolhos em seis observações (15,8%).  

Os ectoparasitas dados como mais prevalentes no total da amostra de porquinhos-da-Índia (n=38) 

foram (Gráfico 6): 

- Trixacarus caviae (52,6%, 20 casos); 

- Chirodiscoides caviae (21,1%, 8 casos); 

- Gliricola porcelli (13,2%, 5 casos). 

 

Gráfico 5 – Prevalência de piolhos no total da amostra (n=6) 
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Relativamente à distribuição específica de ácaros em porquinhos-da-Índia (n=32) (Gráfico 7) 

verificou-se que os ácaros de maior prevalência foram: 

 - Trixacarus caviae (62,5%, 20 casos); 

- Chirodiscoides caviae (25%, 8 casos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 – Prevalência de ácaros em porquinhos-da-Índia (n=32) 

Gráfico 6 - Prevalência dos ectoparasitas encontrados, nos porquinhos-da-Índia (n=38) 
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Relativamente à distribuição específica de piolhos em porquinhos-da-Índia (n=6) verificou-se que 

Gliricola porcelli é a espécie mais prevalente (83,3%) (Gráfico 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos murídeos e no cricetídeo verificou-se a ocorrência de ácaros em cinco observações (100%) e 

não se verificou a observação de piolhos. 

Demodex aurati foi observado no cricetídeo (hamster dourado), Myocoptes musculinus foi 

analisado nos dois ratos e Trixacarus caviae foi observado nas duas ratazanas (Gráfico 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na chinchila (n=1) verificou-se a ocorrência de uma espécie de ácaro, Trixacarus caviae. 

Gráfico 8 – Prevalência de piolhos, em porquinhos-da-Índia (n=6) 

Gráfico 9 - Prevalências de ectoparasitas nos  murídeos e no cricetídeo (n=5) 
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No total de toda a amostra não foram encontradas infestações concomitantes entre espécies de 

ácaros, ou entre espécies de piolhos, ou entre espécies de ácaros e piolhos. 

As espécies de ectoparasitas a que cada espécie de hospedeiro foi positivo estão indicadas na Tabela 

1. 

 

          Tabela 1 -  Número de casos em que ocorreu positividade a ectoparasitas 

  

Hospedeiros 

Porquinho-

da-Índia 

(n=38) 

Chinchila 

(n=1) 

Rato 

(n=2) 

Ratazana 

(n=2) 

Hamster 

Dourado 

(n=1) 

Total de 

hospedeiros 

(n=44) 

E
ct

o
p

a
ra

si
ta

s 

Trixacarus 

caviae 

20  

(52,6%) 
1  - 2  - 

23  

(52,3%) 

Chirodiscoides 

caviae 

8  

(21,1%) 
- - - - 

8  

(18,2%) 

Demodex 

caviae 

1  

(2,6%) 
- - - - 

1  

(2,3%) 

Demodex 

aurati 
- - - - 1  

1  

(2,3%) 

Sarcoptes 

scabiei 

1  

(2,6%) 
- - - - 

1  

(2,3%) 

Notoedres 

muris 

1  

(2,6%) 
- - - - 

1  

(2,3%) 

Psoroptes 

cuniculi 

1  

(2,6%) 
- - - - 

1  

(2,3%) 

Myocoptes 

musculinus 
- - 2  - - 

2  

(4,5%) 

Gliricola 

porcelli 

5  

(13,2%) 
- - - - 

5  

(11,4%) 

Gyropus 

ovalis 

1  

(2,6%) 
- - - - 

1  

(2,3%) 
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6. Discussão 

 

As prevalências parasitárias encontradas na amostra total de pequenos roedores em estudo nesta 

dissertação foram de 86,4% correspondentes a ácaros e de 13,6% correspondentes a piolhos. 

Os principais ectoparasitas isolados em todas as amostras de animais foram os seguintes: 

Trixacarus caviae (52,3%), Chirodiscoides caviae (18,2%) e Gliricola porcelli (11,4%). 

Todos estes ectoparasitas foram recolhidos de uma amostra total de 44 pequenos roedores 

domésticos, sendo eles 38 porquinhos-da-Índia (Cavia porcellus), quatro murídeos (duas ratazanas, 

Rattus novergicus e dois ratos, Mus musculus), um hamster dourado (Mesocricetus auratus) e uma 

chinchila (Chinchilla lanigera). 

Globalmente foi verificada a presença de ácaros em todas as espécies de hospedeiros, porém os 

piolhos apenas se observaram em porquinhos-da-Índia.  

Tendo em conta as pequenas amostragens de murídeos, de hamster dourado e de chinchila, a análise 

dos dados é limitada. Porém, a apreciável amostragem de porquinhos-da-Índia, ainda que pequena, 

é representativa o suficiente para se poder realizar uma extrapolação para a população. 

Em relação à chinchila, esta foi positiva a Trixacarus caviae (100%). A leitura que se pode efetuar 

deste caso tem a ver com o facto de Trixacarus caviae não ser um ácaro específico das chinchilas, e 

que a sua transmissão deverá ter sido efetuada por contacto direto entre a chinchila e algum outro 

animal infestado pelo ácaro, mais provavelmente um porquinho-da-Índia. Isto porque o ácaro 

Trixacarus caviae pode, ocasionalmente, infestar outros hospedeiros que não os porquinhos-da-

Índia, incluíndo o Homem (zoonose), sendo a transmissão do ácaro em questão por contacto direto 

(Baker, 2007; Eshar & Bdolah-Abram, 2012).  

Seria mais expectável encontrar a chinchila com pulgas (Ctenocephalides canis ou Ctenocephalides 

felis), uma vez que as chinchilas, por vezes, podem ser parasitadas por pulgas quando partilham a 

mesma habitação que cães e gatos. Todavia, as infestações por ectoparasitas em chinchilas são 

muito raras, isto devido ao seu pêlo extremamente denso e aos seus hábitos regulares de higiene 

(Hoppman & Barron, 2007).  

É de referir que esta chinchila em questão era proveniente de uma loja de animais, o que terá 

facilitado a sua infestação por Trixacarus caviae. Esta facilidade de transmissão do ectoparasita ter-

se-á devido ao contacto mais próximo que a chinchila terá tido com outras espécies de animais, 

nomeadamente roedores, infestadas pelo ácaro Trixacarus caviae.  

Em relação aos murídeos, a amostra é muito pequena (quatro animais), não sendo por isso 

representativa de uma população. Os quatro murídeos correspondem a duas ratazanas e dois ratos. 
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Nos murídeos não foram encontrados piolhos, nem pulgas, embora estes ocorram nestes animais. O 

não aparecimento dos piolhos ou pulgas pode dever-se à pequena dimensão da amostra e não deve 

ser assumido que estes parasitas não infestem os murídeos. 

Assim, os ácaros encontrados e as suas respectivas prevalências foram: Trixacarus caviae (50%), 

Myocoptes musculinus (50%). 

Nas duas ratazanas foi encontrado o ácaro Trixacarus caviae. Este ectoparasita não é específico das 

ratazanas, contudo, pode infestar outras espécies animais para além do seu hospedeiro natural, o 

porquinho-da-Índia. A transmissão terá ocorrido por contacto direto entre as ratazanas e um outro 

animal infestado (mais provavelmente um porquinho-da-Índia) (Baker, 2007; Eshar & Bdolah-

Abram, 2012). 

É ainda de referir que estas duas ratazanas pertenciam ao mesmo proprietário e habitavam juntas 

nas mesmas instalações. Assim, a infestação terá ocorrido ao mesmo tempo e terá sido proveniente 

da mesma fonte. 

Nos dois ratos foi encontrado o ácaro Myocoptes musculinus. Este ectoparasita é considerado o 

ácaro mais comum em ratos. Assim sendo, era expectável o seu aparecimento em ambos os ratos 

examinados (Mircean et al., 2009). De acordo com o estudo realizado por estes autores, o ácaro 

Myocoptes musculinus apresenta uma prevalência de 66,6% em ratos, sendo esta uma percentagem 

elevada.  

Num estudo realizado em Portugal por Crespo, Rosa, Crespo, Madeira de Carvalho & Lapão 

(2012), foi encontrada uma prevalência de 10,2% do ácaro Myocoptes musculinus. Esta diferença 

entre as prevalências do estudo destes autores e deste estudo pode dever-se à diferença no tamanho 

das amostras (92 murídeos; quatro murídeos) e ao facto do estudo destes autores ter sido realizado 

em murídeos silvestres, mais predispostos a serem parasitados por um maior número de espécies de 

ácaros, enquanto os domésticos serão à partida animais mais resguardados. Porém, o estudo de 

Crespo et al. (2012) evidencia Myocoptes musculinus como um ácaro passível de ocorrer em 

murídeos.  

Na amostra total de murídeos não foram observadas evidências de alguns ácaros que seriam 

esperados encontrar, entre eles Radfordia affinis, Radfordia ensifera e Myobia musculi. Todos estes 

ácaros referidos são comuns em infestações por ectoparasitas em murídeos e seria de esperar a sua 

presença na amostra (CIDMR et al., 1991; Bowman, 2009). No entanto, isto não terá ocorrido 

devido à pequena dimensão da amostra total de murídeos, e devido ao número diminuto de cada 

espécie de murídeo em particular presentes na amostra. 
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Em relação ao cricetídeo examinado, o hamster dourado, foi encontrado o ácaro Demodex aurati. 

Este ectoparasita é específico e comensal no hamster dourado, sendo, por isso, esperada a sua 

presença nesta amostra. Estes ácaros, sendo comensais neste roedor, apenas causam manifestações 

clínicas em casos de imunodeficiência, stress, doenças concomitantes, má nutrição, entre outros 

(Karaer et al., 2009). 

Seria expectável encontrar Demodex criceti, visto ser comensal nos cricetídeos e, em casos de 

imunodeficiência por parte do hospedeiro, podem causar infestações com aparecimento de sinais 

clínicos (Karaer, 2009). Este ácaro poderá não ter aparecido na amostra visto esta ser tão diminuta 

(um animal). 

No que diz respeito aos principais roedores em estudo, os porquinhos-da-Índia, a amostra é bastante 

superior às amostras de chinchila, de murídeos e de cricetídeo, dando desta forma a possibilidade de 

uma melhor análise dos dados e de uma extrapolação para a população. 

Assim, a amostra de porquinhos-da-Índia contou com 38 animais. Nesta amostra foram encontrados 

piolhos e ácaros. Não foram encontradas pulgas, nem indícios delas. Estas, embora incomuns em 

porquinhos-da-Índia, podem infestá-los, normalmente através do contacto direto com gatos 

infestados (Ctenocephalides felis, é a pulga mais comum a infestar os porquinhos-da-Índia) ou 

fomites (Oglesbee, 2011).  

Foram encontradas ocorrências de ácaros em trinta e duas observações (84,2%) e ocorrências de 

piolhos em seis observações (15,8%). Daqui retira-se que as infestações por ácaros em porquinhos-

da-Índia são mais comuns e frequentes que as infestações por piolhos. 

Os piolhos encontrados foram Gliricola porcelli e Gyropus ovalis, e as suas prevalências no total da 

amostra de porquinhos-da-Índia foram de 13,2 % e de 2,6 % respectivamente, sendo Gliricola 

porcelli o mais prevalente. A ocorrência de ambas as espécies de piolhos já era esperada, visto 

serem piolhos frequentemente isolados nos porquinhos-da-Índia, assim como os mais relevantes 

(Harvey, 1995; Quesenberry & Carpenter, 2012).  

Num estudo português realizado por Madeira de Carvalho et al. (2005) foi também isolado num 

porquinho-da-Índia o piolho Gliricola porcelli. 

Gliricola porcelli é considerado o piolho mais comum em porquinhos-da-Índia e, de acordo com o 

estudo de Mircean et al. (2009) apresenta uma prevalência de 64,16% em relação a outros piolhos.  

O piolho Gyropus ovalis é menos comum que Gliricola porcelli (Cole et al., 2013), daí que a 

prevalência mais baixa de Gyropus ovalis em relação à prevalência de Gliricola porcelli já fosse 

esperada. 
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Em relação aos ácaros, no total da amostra de porquinhos-da-Índia, foram dados como mais 

prevalentes Trixacarus caviae (52,6%, 20 casos) e Chirodiscoides caviae (21,1%, oito casos).  

Foram ainda resgistados Demodex caviae, Sarcoptes scabiei, Notoedres muris e Psoroptes cuniculi. 

De acordo com Quesenberry & Carpenter (2012), os ácaros mais comumente encontrados em 

porquinhos-da-Índia são Trixacarus caviae e o Chirodiscoides caviae. Assim sendo, os resultados 

obtidos neste trabalho referentes a esses dois ácaros estão em concordância com o afirmado por 

estes autores, já que também foram os ácaros mais prevalentes na amostra.  

De acordo com o estudo de d’Ovídio    antoro (2014) e com  ircean et al. (2009), o ácaro mais 

comum nos porquinhos-da-Índia é Chirodiscoides caviae. Porém, neste trabalho, o ácaro dado 

como mais relevante foi Trixacarus caviae (62,5%), existindo ainda uma disparidade relativamente 

grande entre as prevalências dele e de Chirodiscoides caviae (25%), sendo este portanto 

considerado o segundo mais relevante. Isto pode dever-se à aleatoriedade das amostras recolhidas 

neste estudo e às prevalências nos trabalhos acima referidos, ou à diferença nas dimensões das 

amostras recolhidas, ou às diferentes regiões geográficas onde cada estudo foi realizado. Este 

estudo em causa foi realizado na região de  isboa, em Portugal, enquanto que o estudo de d’Ovídio 

& Santoro (2014) teve lugar no sul da Itália, e o estudo de Mircean et al. (2009) realizou-se na 

Roménia. Cada região referida tem climas e características diferentes, podendo estas ser mais 

favoráveis ou mais desfavoráveis para os ácaros Trixacarus caviae e Chirodiscoides caviae, 

levando à sua maior ou menor proliferação e prevalência. 

De qualquer forma e para a nossa realidade, a presença de Trixacarus caviae com maior prevalência 

num pequeno roedor como o porquinho-da-Índia é de extrema importância, não só pela componente 

patogénica da sua infestação, como também pela componente zoonótica da mesma. 

O ácaro Demodex caviae é considerado raro nos porquinhos-da-Índia (Scott et al., 2001), o que vai 

ao encontro dos resultados obtidos 3,1%, ou seja, uma observação em 32 casos.  

Num estudo realizado por Madeira de Carvalho et al (2005), estão resportados apenas dois casos 

positivos deste ácaro. 

As três espécies de ácaros restantes encontrados na amostra não são específicas do porquinho-da-

Índia (Notoedres muris (3,1%), Sarcoptes scabiei (3,1%) e Psoroptes cuniculi (3,1%), cada um 

correspondente a uma observação). Contudo, em porquinhos-da-Índia que vivam em contacto direto 

com outros animais, como o cão, a ratazana ou o coelho, também é possível a 

intertransmissibilidade de ácaros, cujos principais hospedeiros sejam estas espécies de animais 

(Quesenberry & Carpenter, 2012). 
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Notoedres muris é um ácaro sarcoptídeo cujo principal hospedeiro é a ratazana (Rattus norvegicus). 

Apenas foi reportada uma infestação por este ácaro em porquinhos-da-Índia. Esta ocorreu em São 

Paulo, Brasil, numa colónia de porquinhos-da-Índia utilizados em investigação laboratorial, 

subsequente a um surto do ácaro Notoedres muris em ratazanas que partilhavam as mesmas 

instalações (Wagner & Manning, 1976).  

Em Portugal, Notoedres muris foi dado como um novo registo na fauna portuguesa, tendo sido 

registado em ratazanas (Rattus norvegicus) (Rosa, Crespo & Crespo, 2012). Este ácaro apresenta 

uma prevalência de 2,04% em murídeos em Portugal (Crespo et al., 2012).  

Desta forma, a ocorrência de Notoedres muris em porquinhos-da-Índia é muito pontual, pode ser 

considerada irrelevante e a sua ocorrência na nossa amostra não era esperada de todo. 

Sarcoptes scabiei é um ácaro que tem por principal hospedeiro o cão e, por vezes, o gato. Wagner 

& Manning (1976) reportam dois casos de sarna sarcóptica em porquinhos-da-Índia que terão tido 

origem no contacto direto entre eles e outros animais afetados.  

Em Portugal, há referência a um caso do ácaro Sarcoptes scabiei em porquinhos-da-Índia. Este caso 

está reportado num estudo realizado por Madeira de Carvalho et al. (2005). 

Assim sendo, a ocorrência de Sarcoptes scabiei em porquinhos-da-Índia é possível mas 

extremamente rara e pode ser considerada irrelevante. Todavia, o seu carácter zoonótico remete-nos 

para um melhor cuidado na abordagem clínica a situações de sarna senso lato destes roedores, pois 

este resultado também não era esperado. 

Psoroptes cuniculi tem como hospedeiro principal o coelho (Oryctolagus cuniculi) e é responsável 

pela sarna auricular no mesmo. Porém, estes ácaros não são considerados de especificidade 

parasitária e podem facilmente ser transmitidos de uma espécie para outra através de contacto direto 

(Fisher et al., 2007; Alexandre, 2014). 

De acordo com Richardson (2008), Psoroptes cuniculi já foi isolado em lesões de pele de 

porquinhos-da-Índia, não sendo por isso de surpreender o aparecimento deste ácaro na amostra de 

porquinhos-da-Índia examinada.  

Segundo Almeida, Henriques, Bernardino & Madeira de Carvalho (2013), o ácaro Psoroptes 

cuniculi é bastante comum em coelhos domésticos, podendo este facto levar a uma maior facilidade 

da transmissão do agente entre os coelhos e outros animais domésticos, nomeadamente o 

porquinho-da-Índia. 

Desta forma, a ocorrência de Psoroptes cuniculi em porquinhos-da-Índia deve ser tida em conta 

como algo possível de acontecer, nomeadamente quando os porquinhos-da-Índia partilham 

alojamento com coelhos ou quando existe a possibilidade de contacto direto com os mesmos. Neste 
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caso em particular, é de referir que o porquinho-da-Índia em causa, de facto tinha como 

companheiro um coelho anão, e ambos demonstravam sinais de infestação por Psoroptes cuniculi. 

No total de toda a amostra apenas foram encontradas infestações monoespecíficas.  

Seria de esperar infestações interespecíficas, uma vez que de acordo com Quesenberry & Carpenter 

(2012) é comum nos pequenos roedores estas existirem. Principalmente em murídeos são comuns as 

infestações concomitantes dos ácaros Radfordia sp., Myobia musculi e Myocoptes musculinus 

(CIDMR et al., 1991; Lindstrom et al., 2011). 

 

7. Conclusão 

 

No decorrer deste trabalho foi evidenciada a importância sanitária dos ectoparasitas em pequenos 

roedores domésticos, em particular no porquinho-da-Índia, tanto pela especificidade de alguns para 

os respectivos hospedeiros, como pela intertransmissibilidade de outros, e ainda pela vertente 

zoonótica apresentada por alguns deles. Estes aspectos são particularmente relevantes no que se 

refere ao ácaro Trixacarus caviae, dado o seu carácter zoonótico, assim como devido ao facto de 

infestar diferentes espécies de animais que se encontram cada vez mais presentes como animais de 

estimação.  

Denota-se assim a importância de um estudo que não seja apenas direcionado para ectoparasitas 

específicos das espécies hospedeiras, mas que englobe também aqueles que poderão eventualmente 

parasitá-las. 

Durante a análise dos dados recolhidos foi revelada uma maior prevalência de ácaros (86,4%) em 

relação a piolhos (13,6%), tendo sido apontados como ácaro e piolho mais prevalentes Trixacarus 

caviae e Gliricola porcelli, respectivamente. 

De futuro poderão ser realizados estudos que incidam em todo o território português e que abranjam 

amostras maiores, de modo a serem obtidos valores mais concretos sobre as prevalências dos 

ectoparasitas mais comuns em pequenos roedores domésticos em Portugal. 
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9. Anexos 

 

Tabela 2 – Amostras de porquinhos-da-Índia 

  Nome Parasita/Doença Sexo  

P
o
rq

u
in

h
o
s 

d
a
 í

n
d

ia
 

Picke Gyropus ovalis M 

sem nome Trixacarus caviae F 

Jack Gliricola porcelli M 

Kate Trixacarus caviae F 

Pipoca Notoedres muris F 

G Trixacarus caviae M 

Palhas Trixacarus caviae M 

Kika Chirodiscoides caviae F 

Tobias Chirodiscoides caviae M 

Bolinhas Trixacarus caviae F 

Pituflin  Trixacarus caviae M 

 Gordi Trixacarus caviae M 

Momo Chirodiscoides caviae F 

Gordinho  Trixacarus caviae M 

 Pequenino Trixacarus caviae M 

Índia Trixacarus caviae F 

Rita Trixacarus caviae F 

Freeze  Trixacarus caviae F 

 Fluffy Trixacarus caviae M 

Balú Gliricola porcelli M 

Kiko Gliricola porcelli M 

Pipim Trixacarus caviae M 

Leucas Trixacarus caviae M 

Princesa  Chirodiscoides caviae F 

 Branquinha Chirodiscoides caviae F 

Porquinho Trixacarus caviae M 

Salsicha Trixacarus caviae F 

Pantufa Sarcoptes scabiei F 

Bianca Trixacarus caviae F 

Kika Gliricola porcelli F 

Cotão Psoroptes cuniculi M 

Bob Gliricola porcelli M 

Rodolfo Chirodiscoides caviae M 

 Pimpi Chirodiscoides caviae M 

Indie Trixacarus caviae M 

Sasha Trixacarus caviae F 

Xavier Trixacarus caviae M 

Bubaloo Chirodiscoides caviae M 
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Tabela 3 – Amostras de murídeos e cricetídeo 

  Nome Parasita/Doença 

R
a

to
s,

 R
a
ta

za
n

a
s 

e 
H

a
m

st
er

s 

Shorttale 

(R) Trixacarus caviae 

Pepsi (R) Trixacarus caviae 

Mini (r) Myocoptes musculinus 

Boo (r) Myocoptes musculinus 

Kix (H) Demodex aurati 

R - Ratazana; r – Ratos; H – Hamster dourado 

 

Tabela 4 – Amostra de chinchila 

  Nome Parasita/Doença Sexo 

Chinchilas sem nome Trixacarus caviae F 

 


