
 Coelhos   

Existem mais de 50 raças de coelhos em 

todo o mundo. 

O seu tamanho varia entre 18 a 30 

centímetros e têm em média 1 a 4 kg.  

O período de gestação é de 28 a 35 dias, 

podendo ter 3 a 6 ninhadas por ano com 4 

a 8 crias.   

O tempo médio de vida  de um coelho 

doméstico varia entre 5 a 10 anos.   

Aconselha-se, logo nos primeiros meses de vida, uma visita ao 

médico veterinário para uma consulta de nutrição e de medicina 

preventiva.  

As principais doenças dos coelhos 

Nos dias de hoje os problemas mais comuns são a mixomatose, a 

doença vírica hemorrágica, as dificuldades locomotoras, e as 

alterações dermatológicas.  

 

Sarnas  No coelho a sarna é provocada por ácaros que atingem o 

pavilhão auricular e a pelagem. A transmissão ocorre por contacto 

direto com animais infetados ou pela partilha do mesmo espaço. 

 

 Encefalitozoonose Esta doença é causada por um parasita que se 

desenvolve no cérebro, meninges e rins. Os animais são contaminados 

através da urina de coelhos infetados ou de mãe para cria.  

 

Vacinação 

O coelho deve ser vacinado anualmente contra a mixomatose e contra 

a doença vírica hemorrágica Também se pode vacinar contra a 

pasteurelose. O ciclo de vacinações pode iniciar-se às 5 semanas de 

idade, mas deve sempre ter em conta o aconselhamento veterinário.  

Alertas de saúde  

 Anorexia ou falta de apetite. 

 Prostração.  

 Alterações na cavidade oral (processos traumáticos e sobre 

crescimento dos dentes incisivos e molares).   

 Vómitos. 

 Diarreia. 

 Problemas de agressividade e territorialidade podem ser indicadores 

de alterações de comportamento e alterações hormonais.  

 

 

Maneio 

Não se deve pegar o coelho pelas  

orelhas. A forma correta é segurar o 

animal pelo dorso ou barriga, 

apoiando as patas na mão para que 

não se sinta  desequilibrado.  
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Com que idade devem os coelhos ser esterilizados 

 

As fêmeas devem ser esterilizadas a  

partir dos 6 meses de idade. Os machos 

podem ser castrados assim que os  

testículos sejam palpáveis, por volta dos 

3 meses e meio, no entanto, é 

aconselhado esperar até aos 5 meses de 

idade.  

 

Razões para esterilizar a sua coelha 

A partir dos 6 anos de idade existe uma probabilidade superior a 50% de 

aparecimento de tumores uterinos em animais não esterilizados.   

As fêmeas esterilizadas são menos agressivas, mais sociáveis e são mais 

fáceis de educar a fazer as suas necessidades em local apropriado.  

 

Razões para castrar o seu coelho 

Os machos castrados não marcam o seu território com urina, são menos 

agressivos e mais sociáveis com os donos e outros animais. Além disso não 

manifestam o aparecimento de tumores testiculares na idade adulta.  

 

Alimentação 

Fibra: Feno, erva fresca, alfalfa, trevo, farelo, pão integral, batata, entre 

outros. 

 

Verdura: Folhas de couve, folhas de brócolos, folhas de couve flor, folhas 

de nabo, acelga e cenoura, entre outos. 

 

Rações granuladas compostas: Apresentam um elevado conteúdo em 

proteína e energia e baixo em fibra.  

 

Complementos ocasionais: Fruta fresca, frutos secos, entre outros. 

 

Água: Os coelhos necessitam de uma grande quantidade de água por dia, 50 

a 150ml de água por Kg de peso vivo e não podem estar mais de 24 horas 

sem beber.    

Alojamento 

A gaiola deve ter tamanho mínimo suficiente que permita ao coelho esticar-

se a todo o comprimento e sentar-se nas 

patas traseiras, no entanto, este tamanho 

apenas deve ser utilizado para coelhos que 

façam exercício diário fora da gaiola.  

O local onde esta está instalada, deve  

ser seco e longe de correntes de ar. 

 


