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Guia básico para o bem-estar do seu coelho 
 
Ao adotar um coelho, você precisa estar bem informado antes de levá-lo 
para casa e ter tudo pronto para você e ele se divertirem juntos. 
Você sabia que eles podem viver 10 anos em média? A sua decisão deverá 
ser um compromisso vitalício. Aqui temos um guia bem básico para você 
começar a se estruturar, porém em nosso site você encontrará todas as 
informações que precisar! 
 
Comportamento: Coelhos são animais crepusculares, ou seja, são mais 
ativos ao nascer e ao pôr do sol, por isso passam muitas horas do dia 
descansando ou dormindo. 
Além de serem muito sociáveis e desfrutarem da sua companhia, eles 
exigem exercícios físicos, pelo menos 3 horas por dia, para correrem e 
pularem e assim permanecerem saudáveis, nós recomendamos que eles 
vivam soltos em sua casa. São muito inteligentes e limpos, eles podem 
aprender a ir ao banheiro em um só lugar se você os ensinar, apenas 
deves ter um pouco de paciência. Eles são ativos e travessos por 
natureza, gostam de roer e às vezes morder móveis e cabos elétricos. 
Deve-se tomar todas as precauções para evitar ferimentos em casa. 
 
Coelhos são presas na natureza, então eles tendem a esconder suas 
doenças. É por isso que é muito importante que você conheça seus 
comportamentos diários e, assim, possa detectar quando algo está 
errado e você possa agir dentro do prazo. 
 
Habitat: Eles precisam de um habitat amplo, confortável e seguro para 
uma boa qualidade de vida. O indicado seria um cômodo só para ele, 
mas se você não tem esse espaço disponível, pense em um cercado 
grande ou um alojamento grande, existem lojas que realizam esses 
trabalhos personalizados.  
 
Neste lugar você deve colocar a bandeja higiênica, pote de comida, 
porta-feno e bebedouro e deve limpar diariamente o seu espaço e suas 
coisinhas. Ainda assim, seu coelho precisará sair e esticar as patas 
diariamente. Nunca o deixe trancado por mais de 24 horas no seu 
alojamento. Como dissemos, ele deve viver solto! 
 
Apetite: : Em primeiro lugar devemos dizer que você tem sempre que 
verificar o apetite do seu coelho. Um coelho doente para de comer, 
beber, e fazer suas necessidades. Ele nunca deve passar mais de 12 horas 
sem comer. Portanto, fique atento a isso! 
 
Alimentação: Você deve saber que os dentes dos coelhos crescem 
durante toda a sua vida, é por isso que uma dieta adequada o manterá 
saudável. 
O feno é essencial na vida de um coelho, sendo a base de sua dieta, 
então você deve disponibilizá-lo 24 horas por dia, quanto mais feno ele 
comer melhor será sua saúde, isso o ajudará a manter a função digestiva 
ideal e o correto desgaste dentário, pois seu consumo desgasta todos os 
dentes, não apenas os incisivos. 
Até os 6 meses, o consumo de alfafa é recomendado devido ao alto teor 
de cálcio que ele precisa na fase de crescimento, depois dos 6 meses é 
aconselhável retirar a alfafa e continuar com os outros tipos de feno, 
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como Coast Cross, Tifton, entre outros, com menos concentração de 
cálcio. Outro aspecto relevante de sua dieta é a ração que deve ser 
saudável, ou seja, deve ter um alto teor de fibras e deve ser racionada, de 
acordo com o peso do seu coelhinho. Lembre-se que é muito importante 
controlar seu peso, um coelho obeso é um coelho maltratado! 
 

Sua alimentação deve ser da seguinte forma: 

 
 

80% Feno 
10% Vegetais 

5% Petiscos saudáveis 
5% Ração 

 
Nunca dê frutas ao seu coelho antes dos 3 meses, seu sistema digestivo 
ainda não está pronto para comê-las, e assim ele pode ficar gravemente 
doente. Quanto aos vegetais, precisamos saber a procedência deste 
coelho, ele já comia vegetais com a mãe? Ele nasceu num lar que sabia o 
manejo correto? Se você não sabe qual era a alimentação dele, o ideal é 
esperar até os 3 meses e introduzir os vegetais lentamente. 
Você deve incorporar gradualmente os vegetais à sua dieta e ver como 
ele reage. Lembre-se sempre de higienizar os vegetais antes de alimentá-
lo. 

 
Entre alguns alimentos proibidos estão: as sementes, nozes, alguns 
legumes, cereais, alface americana ou iceberg, ração de gato ou 
cachorro, alimentos cozidos, carnes, queijos, laticínios em geral, 
conservas ou xaropes, batatas, cebola, alho, abacate, chocolate, folhas 
de tomate, folhas de chá preto, folhas ou caules de bambu e em geral 
qualquer produto processado para consumo humano. 
 
Fezes: Coelhos produzem dois tipos de "fezes", as normais que são 
redondas, secas e duras e outras sob a forma de um cacho de uvas ou 
uma pequena amora, úmidas e bem fedidas, estas últimas são os 
cecotrofos. O ideal é nunca encontrar os cecotrofos pois eles os comem 
diretamente do ânus para reaproveitar os nutrientes. Então se você 
chegar a vê-las não se assuste com seu coelho comendo as fezes, eles 
sabem muito bem quais eles comem e quais não. Se um dia você notar 
que ele parou de comer os cecotrofos, você deve se preocupar e 
consultar um veterinário, dentro das causas pode ser a obesidade, por 
exemplo. Recomendamos que diariamente você verifique as fezes do seu 
coelho para verificar se está tudo bem, e se um dia ele parar de fazer a 
quantidade normal ou o formato mudou (ficou muito pequena ou com 
formato diferente, por exemplo) você deve ficar atento, pois ele pode 
estar doente. 
 

Feno

Vegetais

Petiscos e Frutas

Ração
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Entretenimento: Recomendamos que você compre acessórios e 
brinquedos adequados para eles, pois eles gostam de roer e os 
brinquedos ajudam a impedi-los de ingerir coisas tóxicas, isso os ajudará 
a desenvolver seus instintos naturais e se divertirem. Você também vai 
precisar de uma casinha pois eles gostam de se esconder e se sentir 
protegidos. Você sabia que coelhos fazem muitos túneis na natureza? 
Eles ficam entediados rapidamente e precisam ser estimulados. Nas 
diferentes lojas especializadas em animais exóticos ou coelhos, você 
encontrará uma variedade de acessórios e brinquedos apropriados.  
Para encontrar sua loja ideal, visite a página Mundo Bunny em 
www.bunnyloversbrasil.com. 
 
Visitando o veterinário: Coelhos apesar de domésticos, são considerados 
animais exóticos e requerem atenção de veterinário especializado, não é 
qualquer veterinário que poderá atendê-lo; isso pode ser até perigoso. 
Veterinários especializados em pets não convencionais podem ser mais 
caros, então você deve estar preparado financeiramente em casos de 
emergência. É importante que você se informe e procure especialistas na 
área e encontre um veterinário de confiança que conhecerá e manterá 
um histórico do seu coelho. 
Se notar algum sintoma ou comportamento estranho no seu coelho, leve-
o imediatamente ao seu veterinário, sempre será melhor prevenir. 
 
Outro aspecto relevante é controlar a sua saúde, então visitar o 
veterinário a cada 6 meses é o mais recomendado. Para acompanhar e 
lembrar, você pode baixar nosso arquivo "Caderneta de Saúde", uma 
pequena caderneta para você anotar tudo sobre a saúde dele, é só 
procurar em nossos downloads em nosso site. 
 
Esterilização / Castração: É recomendável para melhorar a qualidade de 
vida do seu “Bunny”. As fêmeas na maturidade sexual (4-6 meses) estão 
aptas para acasalar, o que gera um estresse muito grande por causa da 
mudança hormonal, esterilizando-a, você ajudará a diminuir o nível de 
estresse, prevenir gravidezes psicológicas e prevenir o aparecimento de 
tumores no útero. Os machos geralmente se tornam mais rebeldes à 
medida que atingem a maturidade sexual (3-4 meses), quando castrados, 
ficam mais calmos. E ambos machos e fêmeas podem também ficar 
agressivos na adolescência. Nos dois casos, a decisão de castrá-los 
aumentará sua expectativa de vida. Esses procedimentos devem sempre 
ser realizados com especialistas que têm tudo o que você precisa para a 
segurança de seu pequeno (anestesia inalatória, enfermaria, cuidados 
intensivos e a experiência do veterinário em cirurgias). 
 

As Cinco Liberdades do Bem Estar Animal são: 
 

1. Viver livre de fome e sede.  
2. Viver livre de desconforto. 
3. Viver livre de dor, doença e injúria. 
4. Viver livre de medo e estresse. 
5. Ter a liberdade para expressar os comportamentos naturais da 

espécie. 
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Além disso, você precisa saber que: 
 

• Um coelho feliz é um coelho acompanhado, portanto, lembre-se de que 
mais cedo ou mais tarde seu coelho ficaria mais feliz com um amigo da 
mesma espécie. Quando tomar essa decisão, consulte nosso site para 
encontrar o amigo ideal. 

• Muitos coelhos não gostam de colo porque são presas e eles se sentem 
ameaçados. Tenha em mente que, assim como um ser humano cada 
“Bunny” tem seu caráter e levará um tempo para você conhecê-lo. Você 
deve ganhar a sua confiança. 

• Coelhos não são roedores, são lagomorfos. 
• Necessitam de água limpa e fresca todos os dias. 
• As frutas devem ser dadas com moderação (pequenas quantidades) 

devido ao alto teor de açúcar. São apenas um petisco. 
• Nunca dê banho no seu coelho, isso os estressa demais e eles podem 

ficar doentes e até morrer. Eles são muito limpos e se lambem como os 
gatos para se limpar por conta própria. 

• Eles trocam os pelos 4 vezes ao ano e precisam da sua ajuda, para que 
você o escove, no mínimo 1 vez por semana, o ideal é escovar 2 a 3 vezes 
por semana, principalmente na época de troca para evitar bolas de pêlo 
no estômago. Uma bola de pêlo no estômago pode ser mortal para um 
coelho, pois eles podem sofrer uma estase intestinal. Devido ao clima do 
Brasil, as trocas podem acontecer mais vezes. 

• O sistema digestivo dos coelhos funciona por impulso, por isso é muito 
importante que ele não fique mais de 6 horas sem comer para que as 
fezes saiam normalmente. 

• No verão, você deve se preocupar em mantê-lo fresco para evitar um 
golpe de calor que pode ser mortal (acima de 28 graus Celsius). 

• Coelhos não são previamente vermifugados como cães ou gatos. Isso 
apenas é feito no caso de parasitas e deve ser avaliado por um 
veterinário especialista. 

• No Brasil não há vacinas para coelhos de estimação. Cuidado com 
profissionais que oferecem vacinas contra a raiva. Ela não é necessária. 

• Recomendamos que você verifique seu coelho semanalmente, como 
orelhas, nariz, olhos, pelos e unhas, além de pesá-lo. Para o controle, nos 
downloads do nosso site você também encontrará nosso guia "Caderneta 
de Saúde" para te ajudar a guardar estas informações. 

• Cada coelho tem uma personalidade única, portanto, reserve um tempo 
para a adaptação e, aproveite, ame, respeite e o proteja pelo resto de sua 
vida. 

 
Nota: Lembre-se de que a Bunny Lovers Brasil possui uma plataforma completa 
com informações e que estamos sempre à disposição para ajudar não apenas 
você mas também o seu coelho. 
 
 

A felicidade do seu coelho depende de você. 


