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Principais Doenças das Cobaias

Andréa Mendes Pereira

DOENÇAS INFECCIOSAS DE ORIGEM BACTERIANA

LINFADENITE CERVICAL ENZOÓTICA

É uma doença supurativa encontrada com certa freqüência em colônias de cobaias, cujo agente etiológico
é Streptococcus zooepidemicus. É uma zoonose.

As fêmeas parecem ser mais susceptíveis que os machos, havendo aparentemente alguma diferença também
entre as cepas.

O agente invade o organismo através de solução de continuidade na mucosa oral, e algumas enzootias
foram atribuídas a injúrias orais durante a ingestão de forragem. Outras vias de infecção sugeridas compreendem:
abrasões de pele, através do trato respiratório por secreções nasofaríngeas, canal do parto e via conjuntival.

A doença se manifesta clinicamente por lesões supuradas ou em forma de tumorações, localizadas
inferiormente na mandíbula ou na região do pescoço.

Ocorre aumento gradativo de tamanho e formação de abscessos nos linfonodos afetados e geralmente, mas
nem sempre, há depreciação severa dos animais afetados. A ruptura ou drenagem cirúrgica é seguida de
cicatrização com formação de tecido de granulação, mas a forma septicêmica da doença pode ocorrer em
epizootias com alta mortalidade. Como seqüela da doença aguda, podem suceder peritonite, necrose hepática
focal, otite média purulenta, pericardite fibrinosa e pleuropneumonia.

Na necropsia, os linfonodos afetados contêm abscessos bem encapsulados, repletos de pus espesso, inodoro,
de cor branca amarelada. Na forma disseminada, outros linfonodos estão afetados, assim como podem estar
presentes pleuropneumonia, miocardite, pericardite e peritonite fibrinopurulenta.

Relata-se também otite média, nefrite, artrite e celulite. Microscopicamente, observa-se inflamação
supurativa necrótica com destruição do linfonodo, em cuja periferia são facilmente demonstráveis cadeias
de cocos gram-positivos.

O diagnóstico definitivo depende do isolamento e identificação do germe. É importante ressaltar que
outros linfonodos podem estar afetados por este agente, assim como outros agentes podem causar tumefações
cervicais, tais como: Streptobacillus moniliformis, Yersinia pseudotuberculosis, Salmonella spp, Fusobacterium
necrophorum, ficomicetas e vírus tipo C da leucemia de cobaia.

Os animais doentes devem ser removidos da colônia e as carcaças devem ser destruídas ou tratadas
separadamente, evitando-se assim a disseminação da doença. A antibioticoterapia geralmente não é eficaz     em
virtude do     padrão encapsulado da lesão. Os animais mais valiosos podem ser submetidos à drenagem cirúrgica
com expectativa de êxito, mas devem ser mantidos isolados.
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Nos casos de epizootias com processo pneumônico ou septicêmico convém descartar toda a colônia.
Por tratar-se de uma zoonose, as pessoas que manipulam os animais devem fazê-lo utilizando equipamentos

de proteção individual.

PNEUMONIAS BACTERIANAS

Os agentes que mais comumente causam pneumonias bacterianas em cobaias são Bordetella bronchiseptica
e Diplococcus pneumoniae (Streptococcus pneumoniae ou Pneumococcus).

No caso de Bordetella, é necessário um contato íntimo para que a doença se propague. As epizootias
ocorrem geralmente depois de algum tipo de estresse, com 70% de morbidade e 30% a 40% de mortalidade.
Ambos os sexos e todas as idades são susceptíveis, porém os mais jovens são mais afetados.

Na infecção por Bordetella, a necropsia revela pneumonia de severidade variável, de multifocal a difusa,
com zonas de condensação roxo-acinzentadas. Pode estar presente traqueíte com exudato sanguinolento,
pericardite e pleurite com fluido seroso claro amarelado. Foram relatadas metrite e vaginite. Microscopicamente,
encontra-se uma broncopneumonia circundante. Mais tardiamente pode-se encontrar um exudato fibrinoso
e acúmulo de células mononucleares e fibroblastos.

Diplococcus é um hóspede natural dos animais e a doença é induzida por estresse. Freqüentemente ela se
caracteriza por uma condição crônica.

Na infecção por Diplococcus, os resultados da necropsia podem revelar pleurite fibrinopurulenta, pericardite,
consolidação do pulmão, otite média, endometrite e meningite supurativa. Microscopicamente, há um edema
marcante dos alvéolos, os quais estão repletos de exudato fibrinoso. Os pneumococos são facilmente
demonstráveis em esfregaços diretos das lesões.

Os animais doentes deixam de se alimentar, mostram-se prostrados e podem apresentar dispnéia e descarga
nasal. Além da forma pneumônica, suspeita-se que a enfermidade possa estar associada a infecções uterinas e
conseqüentes problemas reprodutivos, podendo causar aborto em fêmeas prenhes.

Como em outras enfermidades bacterianas, o diagnóstico positivo depende do isolamento e da identificação
do germe, a partir de amostras obtidas das narinas, da traquéia e dos pulmões.

Boas práticas de cuidado e manejo que reduzam o estresse favorecem o controle da doença.

SALMONELOSE

As enfermidades causadas por bactérias do gênero Salmonella são as mais freqüentemente relatadas em
cobaias. Em razão     de sua letalidade e risco de transmissão ao homem e outros animais, a salmonelose talvez
seja a doença infecciosa mais importante nas cobaias.

Os sorotipos isolados com maior freqüência são S. typhimurium e S. enteritidis. Esses microorganismos
podem se manter latentes nos animais da colônia, ou serem introduzidos por alimentos ou cama contaminados
com excreta de roedores selvagens.

A infecção geralmente resulta da ingestão de alimentos ou água contaminada. Todas as idades, cepas e
ambos os sexos são afetados. As fêmeas em estado de prenhez avançada e as crias jovens são mais susceptíveis.
Os animais que se recuperam clinicamente da doença podem tornar-se portadores.

A doença pode se apresentar de forma latente, aguda, subaguda ou crônica. As infecções latentes se
manifestam em estados de estresse (frio, calor, mudança de dieta, uso experimental). Inicialmente, ocorre
aumento da mortalidade, diminuição de consumo de ração, o que acarreta severas perdas de crias e fêmeas
prenhes e altas taxas de aborto. Em muitos animais, observa-se pelagem áspera, anorexia, perda de peso,
debilidade geral e conjuntivite. A diarréia nem sempre está presente. A mortalidade pode variar de 50% a
100%. A patogenia geral da doença é: ingestão do agente, excreção transitória nas fezes, invasão dos linfonodos,
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bacteremia, fagocitose no SMF, reinvasão da corrente sangüínea, infecção generalizada, invasão secundária
dos intestinos, enterite e, se o animal sobreviver, eliminação contínua nas fezes.

Nos casos agudos geralmente não se observam lesões. Nos casos subagudos e crônicos, é comum a
esplenomegalia visível. No fígado e baço são vistos pequenos pontos e nódulos brancos, assim como em outros
órgãos da cavidade abdominal e torácica. A ruptura desses nódulos pode originar inflamações purulentas nas
membranas serosas. Microscopicamente vê-se necrose com infiltração de histiócitos e neutrófilos. Também se
formam lesões granulomatosas e abscessos.

O diagnóstico positivo depende do isolamento e da identificação do agente. Nos casos agudos, o cultivo
de sangue pode ser suficiente, mas o baço é o órgão de eleição para o isolamento na necropsia. Devem ser
usados meios de cultivo seletivos quando se quer recuperar o germe a partir de amostra fecal.

O controle da salmonelose é difícil em colônias convencionais. As vacinas autógenas protegem apenas
contra um sorotipo. Os antibióticos controlam, mas não erradicam o agente. A prevenção é prejudicada pela
extensa disseminação entre muitos animais. Em colônias com infecção estabelecida, a única solução conveniente
é a eliminação de todos os animais, sanitização do ambiente e equipamentos e repovoamento com animais
isentos de salmonelose. O uso de alimentos pasteurizados e de cama autoclavada, o controle freqüente das
fezes, a destruição de gaiolas contaminadas e a remoção de animais doentes ajudam a retardar a reinfecção.

YERSINIOSE

Yersinia pseudotuberculosis é um agente patógeno comum dos roedores e causa síndromes específicas
nas cobaias.

A enfermidade tem sido relatada mais comumente na Europa do que em outras partes do mundo.
Quase todos os animais submetidos à prova se mostram susceptíveis à doença, e a forma septicêmica pode
ser fatal no homem.

A infecção ocorre por meio da ingestão de alimentos contaminados, especialmente forragens preca-
riamente sanitizadas.

Na cobaia se conhecem três formas clínicas. A mais comum é a pseudotuberculose clássica, com
lesões caseosas nos gânglios mesentéricos e colônicos, linfadenites, emaciação, diarréia e conseqüente
morte em 3 a 4 semanas. Os recém-nascidos podem estar infectados antes ou logo após o nascimento.
Uma segunda forma reconhecida é uma pneumonia septicêmica aguda, na qual são observados acessos
de tosse, taquipnéia e morte em 24 horas. Uma terceira manifestação é uma infecção crônica dos gânglios
cervicais de curso fatal.

No exame post mortem de casos típicos, observam-se nódulos caseosos disseminados nas vísceras e nos
gânglios linfáticos. Nos pulmões, as lesões, semelhantes a tubérculos, são geralmente subpleurais. Às vezes, o
útero e as glândulas mamárias estão afetados. Na forma pneumônica, os pulmões estão severamente
congestionados. Microscopicamente, há uma necrose coagulativa central com infiltração de neutrófilos e
macrófagos circundantes. Os fibroblastos envolvem a lesão, e as células epitelióides podem ser numerosas.
Não há formação de células gigantes nem calcificação. Dentro da massa necrótica podem ser vistos vasos
sangüíneos obstruídos por êmbolos bacterianos.

O diagnóstico positivo depende do isolamento e identificação do agente. O cultivo é obtido facilmente do
pus dos abscessos ou do sangue, em casos agudos.

As medidas de controle incluem boas práticas de manejo, especialmente a proteção dos alimentos contra
pássaros e roedores silvestres. A palpação regular em busca de linfonodos mesentéricos aumentados pode
detectar fases precoces, permitindo a remoção imediata do animal suspeito da colônia.
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DOENÇA DE TYZZER

É causada por Bacillus piliformis, um microorganismo intracelular obrigatório de classificação incerta.
Todas as espécies comuns de animais de laboratório são susceptíveis, assim como os animais domésticos

e silvestres. A cobaia foi um dos últimos animais de laboratório cuja infecção natural foi relatada. As crias
jovens e os animais submetidos a estresse são os mais afetados. A doença se caracteriza por diarréia, debilidade,
pelagem áspera e morte.

Macroscopicamente, revelam-se emaciação e desidratação; a região perineal e membros posteriores mostram-
se sujos de fezes diarréicas. O ceco está distendido e repleto de líquido. Os linfonodos mesentéricos e colônicos
podem estar edemaciados.

As lesões microscópicas incluem edema na parede cecal e focos de necrose no cólon. O agente é revelado
nas células epiteliais do íleo, ceco e cólon quando a amostra é corada pelos métodos de Warthin-Starry ou
Gomori, aparecendo como aglomerações de bacilos filamentosos no citoplasma das células infectadas.

O agente não é cultivado em meios artificiais isentos de células, porém pode ser propagado em ovos
embrionados de galinha.

As medidas de controle são incertas, visto que não se conhecem os meios de disseminação da doença e
nem mesmo sua patogenia. Fica indicado o isolamento dos animais doentes, associado ao manejo correto.

Ainda não ficou estabelecido o significado dessa doença em saúde pública, porém foram encontrados
macacos rhesus infectados e já foram detectados anticorpos em mulheres grávidas.

PSEUDOMONAS AERUGINOSA

É um microorganismo amplamente distribuído e geralmente não-patogênico, acarretando maiores problemas
caso as condições de criação sejam insalubres.

Em animais jovens pode determinar uma septicemia aguda, enquanto nos adultos podem aparecer abscessos
subcutâneos crônicos. Também foi relatada severa broncopneumonia com focos necróticos.

STAPHYLOCOCCUS AUREUS

Este agente tem sido isolado de várias infecções na cobaia, incluindo dermatites, pododermatites,
pneumonia e artrites.

S. aureus foi descrito como agente causador de uma pododermatite crônica com aumento das patas
dianteiras de animais alojados em pisos precariamente higienizados.

Uma enfermidade esfoliativa da pele que afeta a maioria das fêmeas, caracterizada por eritema tóraco-
abdominal ventral, com descamação, alopecia e cicatrização, em duas semanas, revelou semelhança estreita
com uma afecção de pele em humanos causada por uma toxina extracelular de S. aureus.

Boas práticas de manejo e higiene não colaboram para o aparecimento desse tipo de infecção.

KLEBISIELLA PNEUMONIAE

Tem sido isolada com pouca freqüência como causa de enfermidade em cobaias, causando epizootias
caracterizadas por septicemias bastante rápidas, com isolamento do agente a partir de todos os órgãos.

O agente é extensamente disseminado na natureza e o estresse pode precipitar os surtos.
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PASTEURELLA MULTOCIDA

É um habitante comum do trato respiratório superior de muitos animais. É duvidosa sua real importância
como fonte de enfermidade para as cobaias, sendo necessário o isolamento do agente, essencialmente no
diagnóstico diferencial da pseudotuberculose.

CORYNEBACTERIUM PYOGENES

São raros os relatos de isolamento de C. pyogenes e C. kutcheri, podendo não refletir a real incidência da
enfermidade.

LEPTOSPIRA SPP

Apesar da leptospirose ter sido observada em cobaias silvestres na Argentina e no Brasil, raramente se tem
informação da doença em cobaias de laboratório. O único caso relatado foi supostamente atribuído a uma
estreita relação com ratos.

MYCOBACTERIUM SPP

Os casos espontâneos de tuberculose são aparentemente raros em cobaias, apesar de esses animais serem
altamente susceptíveis às infecções experimentais. As cobaias são eleitas para inoculação experimental de
exudatos ou extratos de órgãos suspeitos. Supõe-se que os casos de infecções naturais tenham sido provenientes
do contato com seres humanos infectados.

DOENÇAS INFECCIOSAS DE ORIGEM VIRAL E POR MICOPLASMA

O significado de muitas infecções virais em cobaias ainda é indeterminado. Apesar de terem sido encontrados
anticorpos contra alguns vírus, não foram descritos casos de enfermidades virais correspondentes. Serão aqui
descritas apenas as infecções, de caráter natural, com possível significado para as colônias de produção.

CITOMEGALOVÍRUS (CMV) OU VÍRUS DA GLÂNDULA SALIVAR DE COBAIA

Trata-se de um herpesvírus que normalmente está presente nas glândulas salivares de cobaia, causando
uma infecção latente. Pode acometer 80% dos adultos da colônia com inclusões nas glândulas salivares.

O citomegalovírus humano causa em torno de 1% de infecção congênita, determinando enterites,
pneumonias e danos ao SNC no recém-nascido. A infecção na cobaia pode ser um bom modelo para estudo
da infecção transplacentária no homem, visto que esta via é comum para ambas espécies, se a mãe se infectar
primariamente durante a gestação.

Parece haver um maior índice de transmissão entre animais de sexos diferentes quando alojados juntos,
sugerindo a transmissão sexual.

O CMV raramente aparece como uma doença generalizada, e determina duas fases de infecção na cobaia.
A primeira fase aguda dura em torno de 10 dias, ocorrendo viremia e presença do vírus em vários tecidos,
havendo mais tarde uma infecção crônica persistente com altos níveis de anticorpos. O vírus permanece nas
glândulas salivares e pâncreas.
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Observa-se hipertrofia das células epiteliais do ducto das glândulas salivares, com descentralização da
cromatina nuclear e grandes corpos de inclusão intranucleares. As inclusões citoplasmáticas são raras e, quando
presentes, estão acompanhadas de inclusões intranucleares. Durante fase aguda da infecção, as inclusões
intranucleares podem ser vistas nos rins e fígado.

HERPESVÍRUS-LIKE DE COBAIA

É um vírus relativamente comum em muitas linhagens de cobaia; está aparentemente presente como uma
infecção latente nesses animais. Embora tenha sido inicialmente correlacionado com o vírus da leucemia de cobaia
e com o CMV, ainda não foi determinado papel específico para esse vírus em qualquer doença nessa espécie.

VÍRUS DA LEUCEMIA DE COBAIAS

Este vírus produz uma leucemia linfoblástica, determinando inicialmente sintomas inespecíficos, como
pelagem áspera, prostração e inapetência. Ao mesmo tempo, observa-se enfartamento dos linfonodos periféricos
e mesentéricos, paralisia posterior e ataxia terminal.

A necropsia revela manchas de cor cinza claro e aumento da maioria dos gânglios linfáticos e outros órgãos
internos. Microscopicamente, pode haver infiltração linfoblástica em qualquer órgão. Os linfonodos, baço,
medula óssea e placas de Peyer podem estar totalmente preenchidos por células leucêmicas. A contagem de
leucócitos pode chegar de 25.000/ml a 250.000/ml. Não se conhece qualquer medida de controle.

CORIOMENINGITE LINFOCÍTICA

Embora seja de ocorrência incomum na cobaia, essa enfermidade é de particular importância como em
outras espécies, visto que é uma zoonose e a cobaia é susceptível. A infecção pode se dar por inalação, ingestão ou
penetração através da pele intacta. Na cobaia, a doença é manifestada por sinais neurológicos de meningite e
paralisia do trem posterior. Geralmente, não há lesões visíveis; microscopicamente há uma notável infiltração
linfocitária nas leptomeninges da base do cérebro, nos plexos coróides do 3o e 4o ventrículos e em torno dos vasos
sangüíneos submeníngeos. O camundongo selvagem é considerado o reservatório selvagem da doença, sendo o
controle baseado em evitar o contato de animais de laboratório com roedores selvagens. Além de sua importância
para a saúde pública, o vírus tem causado interferência nos trabalhos de transmissão de vários vírus.

MICOPLASMA SPP

Não se tem associado doenças graves ou mortais em cobaias determinadas por micoplasmas. Já foram
identificados vários pontos de infecção, inclusive abscessos cervicais. Foi reconhecida uma espécie nesse
hospedeiro, conhecida como Micoplasma caviae, embora outros tenham sido isolados mas não identificados.

DOENÇAS PARASITÁRIAS

ECTOPARASITAS

Piolhos

Gyropus ovalis e Gliricola porcelli
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Ácaros

Chirodiscoides caviae
São considerados de baixa importância clínica, sendo geralmente encontrados em colônias convencionais

de cobaia, nas criações comerciais e entre os animais silvestres. Mesmo assim as infestações são brandas, o que
torna rara qualquer sintomatologia. Nos casos extremos, podem ocorrer escoriações por causa do prurido
intenso; também pode haver alopecia.

O diagnóstico se baseia na identificação do parasita.
O controle é obtido mediante a     aplicação direta de inseticidas no pêlo do animal (visto que o piolho não

abandona o hospedeiro); utiliza-se talcos à base de piretrina a 0,2% ou curtas exposições, ao vapor, de dichlorvos.
O tratamento é repetido semanalmente durante 3 semanas (ciclo vital completo dura de 2 a 3 semanas); ao
mesmo tempo, todos os equipamentos devem ser higienizados. A quarentena de animais recém-introduzidos
e o tratamento desses animais, se necessário, também compõe medidas de controle.

ENDOPARASITOS

Protozoários entéricos

Eimeria caviae
Este protozoário é responsável pela endoparasitose mais significativa da cobaia e sua presença já foi relatada

em todo o mundo.
Apesar de geralmente não ser patogênica, nas infestações mais extremas podem ocorrer tiflite e colite,

manifestadas por diarréia, anorexia, letargia, o que pode acarretar até 40% de mortalidade.
O diagnóstico é confirmado pela identificação dos oocistos nas fezes ou, no exame post mortem, pelos achados de

necropsia que incluem hiperemia da parede do cólon, petéquias e nódulos brancos (que contêm oocistos) na mucosa.
Essa condição pode ser controlada com a adoção de práticas sanitárias corretas, adequação de técnicas de

criação e uso de coccidiostáticos. Foi relatado que o uso de uma solução de sulfametazina ou sulfametiltiazol
a 0,2%, na água de beber, teve êxito no controle dessa condição. Vale ressaltar que o tratamento de colônias de
animais destinados à experimentação é restrito, não devendo interferir nas respostas das pesquisas. É aconselhável
o tratamento apenas das matrizes e dos animais destinados à reposição das mesmas.

Cryptosporidium wrairi
É encontrado comumente na mucosa do íleo de cobaia. Não é considerado patogênico, mas já foi responsabilizado

por perda de peso e enterites crônicas sem diarréia. O diagnóstico é efetuado pela visualização dos diferentes estágios
de desenvolvimento na mucosa intestinal. As medidas de controle são semelhantes àquelas aplicadas para a eimeriose.

Balantidium caviae
É encontrado normalmente no ceco e, geralmente, não é considerado patogênico.
Pode tornar-se um invasor secundário se a mucosa já tiver sido lesionada por uma infecção concorrente como

salmonelose. Causa morte em cobaias imunodeficientes. Pode ser controlado com boas práticas de higiene e manejo.

Protozoários tissulares

Leishmania enrietti
É espécie-específico para a cobaia, sendo utilizado em pesquisa sobre leishmaniose cutânea nessa espécie.
As lesões mais freqüentes são as úlceras cutâneas, principalmente nos dedos, orelhas e nariz. A medula

óssea, gânglios linfáticos e órgãos genitais também são afetados em infecções experimentais.
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O diagnóstico é feito pela identificação do parasita visualizado em cortes de amostras coradas por Giemsa.
Não há tratamento e o controle é feito impedindo-se a entrada de possíveis vetores na colônia.

Klossiella cobayae
Não é considerado patogênico, porém pode confundir investigações relacionadas à histopatologia renal.
É um parasita das células do epitélio renal e do endotélio glomerular. Não há sintomatologia clínica e as

lesões macroscópicas são vistas apenas em infecções graves quando a superfície renal está irregular.
O diagnóstico é baseado na identificação microscópica das diferentes formas evolutivas do parasita no

rim, devendo ser diferenciado de outros protozoários como Toxoplasma e Encephalitozoon.
O controle é baseado em boas práticas de manejo e higiene, que reduzem a possibilidade de contato com

urina infectada.

Pneumocystis carinii
É um parasita de pulmão, específico dessa espécie, podendo causar pneumonia intersticial e morte em

animais imunodeficientes. Na pneumonia, os pulmões estão consolidados com muitos alvéolos repletos de
líquido protéico contendo o agente.

Toxoplasma gondii
Na cobaia, como na maioria dos mamíferos, ocorre o ciclo assexuado (hospedeiro intermediário). É uma

zoonose. As infecções naturais são geralmente assintomáticas.
O parasita pode ser identificado em preparações de secções histológicas de tecidos infectados,

principalmente coração e cérebro.
O tratamento, à base de um preparado de 60 ppm de sulfadiazina, é recomendado apenas para animais de

grande valor. Deve-se evitar a contaminação da ração por fezes de gatos e prevenir o canibalismo na colônia.

Sarcocystis caviae
É relativamente não-patogênico e freqüentemente confundido com o toxoplasma quando encontrado no

tecido muscular. A forma cística se desenvolve no músculo cardíaco e esquelético.
Não há sintomatologia e o diagnóstico depende da visualização do microorganismo em cortes histológicos

de tecido muscular.
O controle é obtido pela higiene adequada, sobretudo em relação à água e à ração.

Encephalitozoon cuniculi
Este protozoário causa doença apenas em coelhos, mas pode ser raramente encontrado em tecidos de

várias espécies, porém é raro na cobaia.
Deve ser ressaltado no diagnóstico diferencial da toxoplasmose por meio de técnicas de coloração: na

hematoxilina-eosina, esse parasita é precariamente corado, ao contrário do toxoplasma, que é bem corado; o
toxoplasma é gram-positivo, enquanto Encephalitozoon é gram-negativo.

Trematódeos

Fasciola hepatica e Fasciola gigantica
As infestações por estes parasitas não são freqüentes. No ciclo de vida, o caracol é hospedeiro intermediário

e a metacercária é ingerida com a vegetação pelo mamífero, em cuja parede intestinal o parasita migra até
chegar ao fígado, onde se aloja nos canais biliares.
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Os sintomas são inespecíficos, porém associados aos danos no fígado: anorexia, icterícia, debilidade geral
e morte.

O diagnóstico é baseado na identificação do parasita adulto no fígado durante o exame post mortem ou
pela identificação dos ovos nas fezes.

O controle é eficaz mediante tratamento com uma única dose de hexacloroetano, por via oral, na dosagem
de 0,3 g/kg de peso vivo. Se os animais forem alimentados com vegetais frescos, estes devem ser previamente
lavados antes de ingeridos.

Nematódeos

Paraspidodera uncinata
Este parasita de ceco e cólon é o único helminto que se encontra facilmente na cobaia. O ciclo de vida é fecal-

oral direto. Geralmente ele não é patogênico, mas pode acarretar a perda de peso e diarréias nas infecções graves.
O diagnóstico é confirmado pela identificação das formas adultas no ceco e cólon durante o exame post

mortem ou pela identificação dos ovos em amostras fecais.
O tratamento com levamisol na dosagem de 25 mg/kg, por via subcutânea, é seguro e eficiente. Medidas

adequadas de higiene e manejo favorecem o controle da infecção.

DOENÇAS NÃO-INFECCIOSAS

TOXEMIA GRAVÍDICA

Esta síndrome ocorre com certa freqüência na cobaia durante a gestação avançada, sendo caracterizada
por acidose, cetose, degeneração gordurosa hepática, culminando com a morte.

É considerada uma desordem metabólica e, dessa forma, um conjunto de fatores parece determinar a
causa da doença: obesidade, jejum, carga fetal e outros. Foi sugerido que a compressão da aorta pela massa
fetal, prejudicando a circulação, pode favorecer a toxemia gravídica. Um componente genético também já foi
cogitado para tal condição.

Os animais especialmente susceptíveis são cobaias obesas, gestando três ou mais fetos, a partir do 56o dia
de gestação. Entretanto, a prenhez não é uma condição essencial, visto que cobaias virgens e obesas podem vir
a óbito da mesma forma se forem submetidas a estresse. Evidências experimentais indicam que a obesidade,
somada ao estresse, principalmente em razão de jejum prolongado durante a fase final da gestação, pode
induzir à síndrome.

Os sintomas iniciam em torno de 7 a 10 dias antes do parto, são de curso agudo caracterizados por
hiporexia, perda de peso, pelagem áspera, prostração, dispnéia e morte. O pH normal da urina de 9 vai a um
pH ácido de 5 a 6. Ocorre também proteinúria e cetonúria.

No exame post mortem são observadas isquemia uteroplacentária, com hemorragia e necrose nos sítios de
união placentária; fígado de cor amarelo-castanho com zonas necróticas; supra-renais aumentadas com
hemorragias na cápsula e córtex, e hemorragia subcapsulares nos rins.

Microscopicamente, revelam-se hemorragias, necrose e edema nas zonas de inserção da placenta,
pronunciada infiltração adiposa no fígado, com necrose de coagulação periportal e degeneração. Notam-se
hemorragias difusas nas supra-renais, necrose das células tubulares proximais do rim, com hemorragia e
trombose na cápsula.

Para efeito de controle, é indicada qualquer medida para se estabelecer um bom manejo. Fica sugerida
a limitação da ingestão de alimento a fim de se evitar a obesidade, acasalar fêmeas primíparas antes que
pesem 500 g, controlando o peso das demais para que não sejam mantidas em produção com mais de 900 g.
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O emprego de sistemas de criação que demandem altas taxas de produção é recomendado. Evitar o estresse,
mudanças bruscas na dieta e outros fatores que determinem abstinência desfavorecem a condição.

ESCORBUTO

Escorbuto é a doença caracterizada pela deficiência de vitamina C (ácido ascórbico), que acomete algumas
espécies animais incapazes de sintetizar, por meios próprios, tal composto. Entre os mamíferos, estão incluídos
o homem, os primatas não-humanos, a cobaia e o morcego frutífero.

A incapacidade de sintetizar a vitamina C é de origem genética. As espécies susceptíveis a desenvolver a
doença não possuem o gene que codifica a síntese da enzima hepática gulonolactona-oxidase, envolvida na
síntese da vitamina C a partir da glicose. Portanto, nessas espécies, se a dieta não for suplementada com
alguma fonte exógena de vitamina C, o escorbuto se estabelecerá num prazo variável para cada espécie.

É decorrente da ausência da vitamina C em suas funções normais dentro do organismo. O efeito maior está
relacionado com a síntese do colágeno, na qual o ácido ascórbico é essencial. A deficiência de colágeno provoca
vários sintomas de severidade variável conforme o grau de deficiência, tais como: perda de peso, hiporexia,
diarréia, secreção nasal e ocular, tumefação das articulações costocondrais e gengivite; o desempenho reprodutivo
também pode estar prejudicado; a cicatrização de feridas e a coagulação do sangue estarão comprometidas.

São visíveis as anormalidades relacionadas aos ossos e vasos sangüíneos. Comumente são observadas
hemorragias subperiósticas nos tecidos subcutâneos, nos músculos esqueléticos e intestinos. Outras lesões
secundárias podem estar presentes, visto que essa doença aumenta a susceptibilidade a outras enfermidades.

Microscopicamente, o escorbuto determina hemorragias em diversos tecidos como perióstio, subcutâneo
e epitélios. Ocorrem alterações típicas nas zonas de ossificação dos ossos longos, havendo diminuição da
espessura das zonas de proliferação e maturação da cartilagem, com perda da disposição das trabéculas
cartilaginosas. A falha no desenvolvimento ósseo favorece as fraturas, hemorragias e tumefações, em decorrência
de prejuízo na proliferação de fibroblastos.

Previne-se o escorbuto através da administração de vitamina C na água de beber ou na ração. Devido ao
rápido consumo e ao limitado armazenamento no organismo, a vitamina C deve ser oferecida diariamente ou
no mínimo a cada 3 dias, superando a perda diária do elemento. O requerimento exato varia com a condição
fisiológica. Sugere-se 10 mg/kg de peso vivo ao dia para manutenção e 30 mg/kg de peso vivo ao dia para
fêmeas prenhes. Na água de beber pode ser adicionado no mínimo 200 mg/l, sendo a mesma trocada diariamente,
pois o ácido ascórbico é degradado em torno de 50% a cada 24 horas.

ALOPÉCIA

Na fase final da gestação e no pós-parto, sobretudo nas linhagens albinas de cobaia, é comum a ocorrência
de perda de pêlo de maneira uniforme. O crescimento do pêlo volta ao normal imediatamente após o parto e
a pelagem se normaliza em 3 a 4 semanas.

A probabilidade de recidiva do quadro aumenta a cada gestação, havendo casos em que o animal se torna
totalmente desprovido de pêlos.

A ocorrência desse tipo de alopécia não é exclusiva de fêmeas em gestação, podendo ocorrer também entre
os animais submetidos ao estresse da experimentação. Os machos são raramente afetados.

A etiologia da alopécia ainda não foi compreendida, embora não se questione que está relacionada ao
estresse. Uma causa hereditária já foi cogitada. Entretanto, a seleção dos descendentes não mostrou êxito na
tentativa de eliminar a condição.
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CALCIFICAÇÃO DE TECIDOS MOLES

Trata-se de uma condição freqüentemente encontrada nos exames post mortem de animais com mais de
um ano de idade. Caracteriza-se pela deposição de cálcio em órgãos como fígado, coração, pulmões e rins.

A doença pode ser causada por um desequilíbrio dietético entre cálcio, fosfato, magnésio e potássio. Também
já foi sugerido que o excesso de ingestão de vitamina D pode contribuir para o aparecimento da lesão.

O controle cuidadoso de tais elementos na dieta é imperativo na manutenção do equilíbrio ácido-base e
na prevenção da calcificação dos tecidos moles.

“BABEIRA”

É uma afecção descrita na cobaia, caracterizada por presença de contínua umidade ao redor da boca, região
mentoniana e região ventral do pescoço. O quadro pode evoluir para inapetência, perda de peso e morte.

A etiologia desse quadro está envolvida com dieta inadequada e dentição defeituosa. As oclusões anormais
da boca podem produzir um excessivo crescimento dos dentes, o que determina dificuldade para mastigar,
beber e reter saliva. A predisposição genética, excessos ou deficiência de alguns nutrientes e substâncias
tóxicas na dieta podem favorecer a má oclusão.
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