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Realizou-se a identificação, de ácaros em uma criação de coelhos loca- 
lizado no município de Carpina-PE e verificou-se a eficácia de dois trata- 
mentos para a sarna identificada. Na criação, 56% dos animais apresentaram- 
se infestados (por Psoroptes equi ver. cuniculli, tendo sido divZdidos em dois 
grupos para tratamento. Três  aplicações tópicas, com intervalos semanais, de 
0-0 dimetil 2,2 diclorovinil-fosfato e isômero gama de hexacloreto de benzeno 
determinou a cura de 96,4% dos animais que compunham o primeiro grupo e 
a aspersão local com hexa-cloro-ciclo-henzeno, em três aplicações coan interva- 
los semanais, promoveu o desriparecimento da doença em 80,4% dos an'mais 
do segundo grupo. Conclui-se que o primeiro tratamento possuiu maior efi- 
cácia no tratamento da sarna psorótica de coelhos, emhora o segundo tratamen- 
to também apresente boa atiiaqão, tendo a vantagem de exigir menor manuseio 
dos animais. 

INTRODUÇAO 

A cunicultura tem-se constituído em criações de subsistên- 
cia, especialmente na região Nordeste, onde o efetivo do rebanho 
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Realizou-se a identificação' de ácaros em uma criação de coelhos loca- 
lizado no município de Carpina-PE e verificou-se a eficácia de dois trata- 
mentos para a sarna identificada. Na criação, 56% dos animais apresentaram- 
se infestados por Psoroptes equi ver. cuniculli, tendo sido divididos em dois 
grupos para tratamento. Três aplicações tópicas, com intervalos semanais, de 
0-0 dimetil 2,2 diclorovinil-fosfato e isômero gama de hexacloreto de benzeno 
determinou a cura de 96,4% dos animais que compunham o primeiro grupo e 
a aspersâo local com hexa-cloro-ciclo-benzeno. em três aplicações com interva- 
los semanais, promoveu o desaparecimento da doença em 80,4% dos ammais 
do segundo grupo. Conclui-se que o primeiro tratamento possuiu maior efi- 
cácia no Tatamento da sarna psorótira de coelhos, embora o segundo tratamen- 
to também apresente boa atuação, tendo a vantagem de exigir menor manuseio 
dos animais. 

INTRODUÇÃO 

A cunicultura tem-se constituído em criações de subsistên- 
cia, especialmente na região Nordeste, onde o efetivo do rebanho 
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é de 4.150 cabeças. Sendo a sarna uma doença parasitária, que 
se dissemina rapidamente dentro do plantel, trazendo prejuízos 
econômicos, visou-se a identifica~ão e classificação do agente etio- 
lógico em uma criação no município de Carpina-PE e a compara- 
ção da eficácia de dois tratamentos para o seu controle, objeti- 
vando minirnizar os prejuízos, melhorando a qualidade da pele e 
aumentando a produtividade, pela escolha de um método de 
controle sistemático de sarna dentro do plantel. 

O agente etiológico mais importante da sarna dos coelhos 
é o Psoroptes equi var. cuniculli, cuja sistemática foi descrita 
por FLECHTMANN (1938) e por FREITAS et alli (1978). 

Para o tratamento da sarna em coelhos MPXSIMOV (1973) 
utilizou o ácido dicresil-éster de N-metilcarbbnico a 0,75 e 1% 
por dois minutos visando a desinfecção local, obtendo uma elimi- 
nação rápida das crostas 3 dias após o tratamento. GO'iTSCHALK 
(1976) empregoii topicam\ente o thiabendazole a 2% no trata- 
mento de sarnas de coelhos durante dez dias consecutivos obten- 
do resultados satisfatórios. SIMETSKII (1980) realizou duas 
desinfecções diárias do ambiente com crotexifos em aerosol, ob- 
jetivando o controle da sarna, atingindo ótimos resultados. W I L  
KINS et alii (1980) aplicou o 22,23-dihidroevermectin B-1 por via 
subcutânea, observando resultados positivos no combate à sarna 
dos coelhos. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram utilizados 200 coelhos de um plantel cunícola loca- 
lizado no município de Carpina-PE, mantidos em gaiolas e arra- 
coados com razão comercial apropriada e capim elefante. As 
amostras estudadas provieram de animais através de colheitas 
realizadas semanalmente, durante o período de 01 a 29 de setem- 
bro de 1982. 

O material da primeira colheita foi destinado para com- 
provação e identificação dos ectoparasitos existentes. Os ani- 
mais que se apresentaram infestados foram separad- do restan- 
te do plantel e divididos em dois grupos. 

O primeiro grupo, após limpeza e retirada das crostas, re- 
cebeu tratamento local com 0-0 dimetil 2,2 diclorovinil-fosfato e 
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é de 4.150 cabeças. Sendo a sama uma doença parasitária, que 
se dissemina rapidamente dentro do plantei, trazendo prejuízos 
economicos, visou-se a identificação e classificação do agente etio- 
lógico em uma criação no município de Carpina-PE e a compara- 
ção da eficácia de dois tratamentos para o seu controle, objeti- 
vando minimizar os prejuízos, melhorando a qualidade da pele e 
aumentando a produtividade, pela escolha de um método de 
controle sistemático de sarna dentro do plantei. 

O agente etiológico mais importante da sarna dos coelhos 
é o Psoroptes equi var. cuniculli, cuja sistemática foi descrita 
por FLECHTMANN (1938) e por FREITAS et alli (1978). 

Para o tratamento da sama em coelhos MAKSIMOV (1973) 
utilizou o ácido dicresil-éster de N-metilcarbônico a 0,75 e 1% 
por dois minutos visando a dtsinfecção local, obtendo uma elimi- 
nação rápida das crostas 3 dias após o tratamento. GOT TSCHALK 
(1976) empregou topicamiente o thiabrndazole a 2% no trata- 
mento de sarnas de coelhos durante dez dias consecutivos obten- 
do resultados satisfatórios. SIMETSKII (1980) realizou duas 
desinfecções dia rias do ambiente com crotexifos em aerosol, ob- 
jetivando o controle da sama, atingindo ótimos resultados. WIL- 
KINS et alii (1980) aplicou o 22,23-dihidroevermectin B-l por via 
subcutânea, observando resultados positivos no combate à sama 
dos coelhos. 

MATERIAL E MÉTODO 

Foram utilizados 200 coelhos de um plantei cunícola loca- 
lizado no município de Carpina-PE, mantidos em gaiolas e arra- 
çoados com razão comercial apropriada e capim elefante. As 
amostras estudadas provieram de animais através de colheitas 
realizadas semanalmente, durante o período de 01 a 29 de setem- 
bro de 1982. 

O material da primeira colheita foi destinado para com- 
provação e identificação dos ectoparasitos existentes. Os ani- 
mais que se apresentaram infestados foram separados do restan- 
te do plantei e divididos em dois grupos. 

O primeiro grupo, após limpeza e retirada das crostas, re- 
cebeu tratamento local com 0-0 dimetil 2,2 diclorovinil-fosfato e 
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isômero gama de hexacloreto de benzeno, realizando-se três apli- 
cações com intervalos semanais. No segundo grupo, após o mes- 
mp manuseio de limpeza e colheita de material, realizou-se as- 
persão com hexa-clorovinil-benzeno, visando o controle da sarna 
através da descontaminação do ambiente, efetuando-se três apli- 
cações com intervalos semanais. As crostas retiradas foram re- 
colhidas em frascos com álcool a 70oGL e examinadas pelo mé- 
todo de Costa Lima para se verificar a eficácia do tratamento 
utilizado. 

RESULTADOS 

O levantamento parasitário do plante1 revelou que 112 
coelhos (56% ), de um total de 200 cabeças, estavam infestados 
com ácaros da família Psoroptidae, identificados como Psoroptes 
equi var . cuniculli . 

No primeiro grupo, tratado com 0-0 dimetil 2,2 diclorovi- 
nil-fosfato e isômero gama de hexacloreto de benzeno, verificou- 
se que 54 animais (96,4% ) apresentaram resultados satisfatórios 
com o desaparecimento dos ectoparasitos e do quadro clínico da 
doença. 

No segundo grupo, cujo ambiente foi descontaminado pela 
aplicação de hexa-clorociclo-hexano, observou-se que a doença foi 
controlada em 45 animais (80,4%), tanto clinicamente como pela 
ausência do ectoparasito . 

DISCUSSÃO 

A criação de coelhos estudada apresentou alto índice de 
infestação por Psoroptes equi var . cuniculli (56% dos animais). 
O grupo tratado topicamente com 0- 0 dimetil 2,2 diclorovinil-fos- 
fato e isômero gama de hexacloreto de benzeno apresentou per- 
centual de cura da ordem de 96,470, resultados compatíveis com 
aqueles obtidos por MAKSIMOV (1973), através da aplicação do 
ácido dicresil-éster de N-metilcarbônico, por GOTTSOHALK 
(1976) com a utilização de thiabendazole durante dez dias e por 
WILKINS et alii (1980) que empregou o 22,23-dihidroevermectin 
B-1 por via subcutânea, tendo estes dois últimos os tratamentos a 
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isômero gama de hexacloreto de benzeno, realizando-se três apli- 
cações com intervalos semanais. No segundo grupo, após o mes- 
mp manuseio de limpeza e colheita de material, realizou-se as- 
persão com hexa-clorovinil-benzeno, visando o controle da sama 
através da descontaminação do ambiente, efetuando-se três apli- 
cações com intervalos semanais. As crostas retiradas foram re- 
colhidas em frascos com álcool a 709GL e examinadas pelo mé- 
todo de Costa Lima para se verificar a eficácia do tratamento 
utilizado. 

RESULTADOS 

O levantamento parasitário do plantei revelou que 112 
coelhos (56%), de um total de 200 cabeças, estavam infestados 
com ácaros da família Psoroptidae, identificados como Psoroptes 
equi var. cuniculli. 

No primeiro grupo, tratado com 0-0 dimetil 2,2 diclorovi- 
nil-fosfato e isômero gama de hexacloreto de benzeno, verificou- 
se que 54 animais (96,4%) apresentaram resultados satisfatórios 
com o desaparecimento dos ectopaiasitos e do quadro clínico da 
doença. 

No segundo grupo, cujo ambiente foi descontaminado pela 
aplicaçao de hexa-clorociclo-hexano, observou-se que a doença foi 
controlada era 45 animais (80,4%), tanto clinicamente como pela 
ausência do ectoparasito. 

DISCUSSÃO 

A criação de coelhos estudada apresentou alto índice de 
infestação por Psoroptes equi var. cuniculli {56% dos animais). 
O grupo tratado topicamente com 0- 0 dimetil 2,2 diclorovinil-fos- 
fato e isomero gama de hexacloreto de benzeno apresentou per- 
centual de cura da ordem de 96,4%, resultados compatíveis com 
aqueles obtidos por MAKSIMOV (1973), através da aplicação do 
ácido dicresil-éster de N-metilcarbônico, por GOTTSOHALK 
(1976) com a utilização de thiabendazole durante dez dias e jor 
WILKINS et alii (1980) que empregou o 22,23-dihidro^verme.',.+in 
B-l por via subcutânea, tendo estes dois últimos os tratamentos a 

Cad. ômega Univ. Fed. Rural PE. Sér. Vet., Recife, 1(1): 53-57, 1984 



desvantagem de necessitar de maior manuseio do plante1 e utili- 
zação de mão-de-obra especializada. 

A descontaminação do ambiente com aspersão de hexa- 
clorociclo-hexano determinou o desaparecimento da infestaçgo em 
80,4% dos animais, sendo inferior aos dados obtidos por SIME- 
TSKII (1988) que promoveu a desinfecçãí-, com duas aplica-ses 
diárias de crotexifos em aerosol. 

O percentual de cura obtido com o primeiro tratamento 
foi superior à desinfecção do ambiente, porém este ultimo método 
tem maior praticidade, dispensando a necessidade de manuseio 
do lote. 

CONCLUSUES 

Dos resultados obtidos pode-se concluir que na criação de 
coelhos localizada no município de Carpina-PE e que foi objeto 
de estudo a infestação ocorreu num alto índice, 56% dos animaiq, 
e que o único ácaro existente era o Psoroptes equi var. cuniculli. 
Dos tratamentos utilizados, o que apresentou maior eficácia, com 
96,4% de cura, foi a aplicação tópica de 0-0 dimetil 2,2 diclorovi- 
nil-fosfato e is6mero gama de hexacloreto de benzeno utilizada 
em três aplicações, com intervalos semanais. A aspersão do am- 
biente com hexa-clorovinil- benzeno determinou bons resultados, 
80,4% de cura, com maior praticidade e menor manuseio dos ani- 
mais, podendo-se recomendá-lo em criações onde haja impossi- 
bilidade de tratamento individual. 

ABSTRACT 

I t  was made rbe identification of mites in rabbit's rearing in Carpina 
(Pernambuco, Brazil) and tested the efficacy o í  t\vo different treatments for 
Psoroptic's mange in iribbits. 56% of the anirnals were in fes f~d  by Psoroptes 
cuniculli, 2nd were ciivided in two group concerning the objectives of thib 
research. In  the first group, three topic aplications of 0-0 Dimetil 2.2 Diclo- 
rovinil-Fosphate and Isômero Gama by BHC were done, weekly, with a cure 
rate of 96.4%. I n  the second group, BHC was used, by three topic apli- 
cations, weekly, reachiny a cure rate of 80.4%. The  authors conclude that the 
first treatment has a greater efficacy for Psoroptic's mange in rabbit's than the 
second one. 
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desvantagem de necessitar de maior manuseio do plantei e utili- 
zação de mão-de-obra especializada. 

A descontaminar-ão do ambiente com aspersão de hexa- 
clorociclo-hexano determinou o desaparecimento da infestação em 
80,4% dos animais, sendo inferior aos dados obtidos por SIME- 
TSKII (198Ü) que promoveu a desinfecção com duas aplicações 
diárias de crotexifos em aerosol. 

O percentual de cura obtido com o primeiro tratamento 
foi superior à desinfecção do ambiente, porém este último método 
tem maior praticidade, dispensando a necessidade de manuseio 
do lote. 

CONCLUSÕES 

Dos resultados obtidos pode-se concluir que na criação de 
coelhos localizada no município de Carpina-PE e que foi objeto 
de estudo a infestação ocorreu num alto índice, 56% dos animai'!, 
e que o único ácaro existente era o Psoroptes equi var. cuniculli. 
Dos tratamentos utilizados, o que apresentou maior eficácia, com 
96,4% de cura, foi a aplicação tópica de 0-0 dimetil 2,2 diclorovi- 
nil-fosfato e isômero gama de hexacloreto de benzeno utilizada 
em três aplicações, com intervalos semanais. A aspersão do am- 
biente com hexa-clorovinil-benzeno determinou bons resultados, 
80,4% de cura, com maior praticidade e menor manuseio dos ani- 
mais, podendo-se recomendá-lo em criações onde haja impossi- 
bilidade de tratamento individual. 

ABSTRACT 

It was made (he identification of mites in rabbit's rearing in Carpina 
(Pernambuco, Brazil) and tested the efficacy of two different treatments for 
Psoroptíc^ mange in labbits. 56% of the animais were infested by Psoroptes 
cuniculli, and were divided in two group concernmg the objectives of this 
research. In the first group, three topic aplications of 0-0 Dimetil 2.2 Diclo- 
rovinil-Fosphate and Isômero Gama by BHC were done, weekly, with a cure 
rate of 96.4%. In the second group, BHC was used, by three topic apli- 
cations, weekly, reaching a cure rate of 80.4%. The authors conclude that the 
first treatment has a greater efficacy for Psoroptic's mange in rabbit's than the 
second one. 
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