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RESUMO 

Atualmente, o coelho tem sido atendido nas clínicas veterinárias com mais frequência por ser 

um animal de fácil adaptação nos lares como um animal de estimação. Porém, os proprietários 

desses animais encontram dificuldades no atendimento clínico pela falta de especialistas e a 

pouca variedade de medicações específicas para a espécie. As principais doenças encontradas 

pelos clínicos são as dificuldades locomotoras, as dermatopatias por ectoparasitas e 

microorganismos, além do erro de manejo reprodutivo, mas principalmente do manejo 

alimentar. 
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ABSTRACT 

Currently, the rabbit has been attended in veterinary clinics with more frequency for being an 

animal easy adaptation in the home as a pet. However, the owners of these animals are 

difficulties in clinical care by the lack of specialists and the low range of specific medication to 

the species. The main diseases clinical encountered by the difficulties locomotive, the 

dermatitis by ectoparasites and microorganisms, as well as reproductive management error, but 

mainly of management to feed. 
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Introdução 

Este artigo técnico foi desenvolvido para auxiliar o setor cunícola, demonstrando aspectos da 

cunicultura que hoje são levados às clínicas veterinárias e petshops. Com o crescimento da linha 

pet, o coelho tem sido um animal muito apreciado para se transformar em um bicho de 

estimação, apresentando um caráter afetivo e de fácil manejo. Introduzidos nos consultórios, 

são classificados como “animais exóticos, selvagens ou silvestres”, deixando de lado sua 

principal função como um animal de produção. Para o clínico de pequenos animais, o maior 

problema é a falta de medicação específica e a pouca quantidade de centros de diagnósticos, 

que possam direcionar seus laudos de acordo com as características para a espécie e, em meio 

aos conflitos técnicos, fica o proprietário buscando algum profissional que possa cuidar do seu 

animal de estimação.  

 

Discussão Literária 

Pela facilidade de se adquirir um coelho aliado à falta de orientação por parte dos lojistas, o não 

encaminhamento ao médico veterinário traz consequências graves e até a morte do animal. 

Diversas enfermidades presenciadas nas granjas, onde um manejo rápido ou até mesmo o abate 

resolveria o problema, também são observadas pelo veterinário, mas com uma visão um pouco 

diferente, como por exemplo, um paciente atendido com uma lesão na pele terá a necessidade 

de realizar alguns exames laboratoriais, e na piora do quadro clínico ele não será abatido e sim, 

eutanasiado.  

Observa-se principalmente na mesa de atendimento os distúrbios locomotores, as dermatopatias 

e erros no manejo como as principais enfermidades e problemas relatados pelos proprietários.  

A dificuldade locomotora por traumatismo é ocasionada por quedas das gaiolas, colo/braços e 

escadas, além das agressões por outros animais, que convivem no mesmo ambiente como cães e 

gatos. Nesse caso, observa-se luxação ou fratura vertebral com paralisia parcial ou total dos 

membros posteriores, perda aguda dos movimentos e relaxamento dos esfíncteres anal e uretral. 

Para diagnóstico conclusivo, a radiografia da região lombo-sacra é a mais indicada. O 
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prognóstico é ruim e muitas vezes o animal tem que ser eutanasiado (Cubas et al., 2006). Como 

antiinflamatório de escolha a prednisolona e a dexametasona e, como analgésico a dipirona 

(Viana, 2007).  

As dermatopatias mais observadas são aquelas associadas às infecções bacterianas 

(estafilococose, Pseudomonas spp.), principalmente nos animais adultos a idosos (Cubas et al., 

2006). Nesses casos, a opção para diagnóstico seria a cultura e antibiograma, evitando-se a 

resistência bacteriana. Em alguns casos mais resistentes a antibióticoterapia, será necessária a 

cultura para fungo, pois devido à debilidade imunológica do animal, alguns fungos dermatófitos 

(Trichophyton e Microsporidium) podem se instalar na lesão agravando o quadro. O 

medicamento de escolha para essas lesões será de acordo com o resultado microbiológico, 

podendo ser utilizado soluções antissépticas (clorexidine, iodo), além de pomadas bactericidas 

até o resultado do exame. Nos filhotes e jovens as sarnas de ouvido (Psoroptes cuniculi) são as 

mais comumente encontradas e muitas vezes adquiridas na granja. Apresentam prurido intenso, 

descamação e crostas, podendo evoluir para a otite bacteriana. Para o tratamento a ivermectina 

1% injetável é a primeira escolha (Mello e Silva, 2003).  Contudo outros medicamentos 

também podem ser utilizados como as soluções de limpeza de ouvido, medicamentos otológicos 

com base nos antiinflamatórios (dexametasona), antibióticos tópicos ou sistêmicos (neomicina, 

ciproflaxacina, enrofloxacinas), antifúngicos sistêmico ou tópico (griseofulvina, cetoconazol), 

antiparasitários tópicos (selamectina, monossulfeto de tetraetiuram), doses descritas por Viana 

(2007).  

Além disso, ectoparasitas como carrapatos e pulgas também são observados frequentemente. As 

medicações podem ser a selamectina, ivermectina, imidacloprida (Viana, 2007) e nas miíases 

ou bicheira (Cuterebra spp.), a limpeza local e a aplicação de unguento são uma boa opção 

(Birchard e Sherding, 2003). 

O desenvolvimento de calos muito observado nas granjas não é muito representativo, tendo em 

vista que muitos desses animais nem possuem gaiolas, mas as assaduras nas patas e região 

caudal provocadas pelo contato direto com urina e fezes são mais comuns. A higiene da pele e 
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do local onde o animal permanece com antissépticos é de extrema importância para a melhora 

clínica (Cubas et al., 2006). 

Problemas hereditários como o crescimento anômalo dos dentes levam a dificuldade na 

alimentação, promovendo aftas e até a morte do animal, quando não observado a tempo pelo 

proprietário (Cubas et al., 2006). Normalmente na granja este animal seria afastado da 

reprodução e abatido, mas no consultório seu dente será cortado, lixado e suas aftas serão 

tratadas com antissépticos bucais.  

Muitos dos medicamentos de cães e gatos são adaptados e as doses são ajustadas para coelhos 

(Tabela 1 e 2), pois não há desenvolvimento de medicamentos e vacinas exclusivos para a 

espécie, assim como os laboratórios de análises químicas não estão preparados para receber as 

amostras de sangue e fezes, por exemplo. E findando esses problemas, os manejos reprodutivo e 

nutricional são também afetados, tanto pela falta de informação quanto pela necessidade de 

transformar o coelho em mais um bichinho de estimação pelo proprietário, que cultiva o mesmo 

hábito de achar que o coelho também poderá se reproduzir a vontade e comer biscoitos, pizzas e 

doces, assim como já ocorre com os cães e gatos. 

Tabela 1: Medicações para coelhos 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE ADMINISTRAÇÃO 

Carprofeno Antiinflamatório 

não-esteroidal 

2,2mg/kg/12h Via oral 

Cefalexina Bactericida 11-22mg/kg/8h Via oral 

Cetoconazol Fungicida - Tópico (spray) 

Cetoprofeno Antiinflamatório 

não-esteroidal 

1mg/kg/24h Intramuscular 

Ciprofloxacina Bactericida  7-20mg/kg/12h Via oral 

Dexametasona Glicocorticóide 

antiinflamatório 

0,5-2mg/kg/12h Via oral, subcutânea, 

intramuscular 

Dipirona Analgésico 6-12mg/kg/8-12h Via oral 

Enrofloxacina Bactericida 5-10mg/kg/12h Via oral, subcutânea, 

intramuscular ou 

100mg/litro de água de 

bebida 

Griseofulvina Fungistático 25mg/kg/24h/até 40d Via oral 
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Imidacloprida Ectoparasiticida 10mg/kg/ a cada 30d, sendo 

animais até 4kg (0,4ml) e 

animais acima de 4kg (0,8ml) 

Tópico – aplicar em 

duas ou três áreas ao 

longo do dorso 

Ivermectina Endectocida 0,2-0,4mg/kg/ repetir em 8-10d Via oral, subcutânea 

Monossulfeto de 

tetraetiuram 

Ectoparasiticida -  Tópico 

Moxidectina Endectocida 0,2mg/kg/ a cada 10d Via oral 

Neomicina Bactericida -  Tópico, porém alguns 

autores relatam 

depressão extrema da 

microbiota intestinal. 

Predinisolona Glicocorticóide 

antiinflamatório 

0,5-2mg/kg/24h Via oral, subcutânea, 

intramuscular 

Selamectina Endectocida 6-10mg/kg a cada 30d Tópico 

Tiopental sódico Agente eutanásico 15-30mg/kg Endovenoso 

Fonte: Viana, 2007.  

 

Tabela 2: Agentes tranquilizantes e anestésicos para coelhos 

MEDICAMENTO INDICAÇÃO DOSE ADMINISTRAÇÃO 

Acepromazina
2 

Pré-anestésico e 

tranquilizante 

0,25-2mg/kg Subcutâneo, 

intramuscular e 

endovenoso 

Cetamina
2 

Anestésico 25-50mg/kg Intramuscular 

Diazepam Pré-anestésico e 

tranquilizante 

1-3mg/kg Intramuscular 

Tiletamina + 

zolazepam
1 

Anestésico  15-60mg/kg, sendo a dose de 20mg/kg 

não causa insuficiência renal 

Intramuscular 

Isoflurano
1 

Anestésico  3-5% indução; 1,5-3% manutenção Inalatória 

Midazolam
1 

Pré-anestásico e 

tranquilizante 

1-2mg/kg Intramuscular 

Xilazina
2 

Tranquilizante 3mg/kg Intramuscular 

 Fonte: 1Cubas et al., 2006, 2Viana, 2007. 
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Considerações Finais 

Observa-se portanto, a necessidade de pesquisas tanto das enfermidades de coelhos domésticos 

como o investimento em medicamentos específicos para a espécie.   
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