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Resumo 
 

Estase gastrointestinal no coelho 
Actualmente, como o coelho é um animal de estimação frequente, é importante que o Médico 

Veterinário esteja bem informado sobre este paciente "exótico", para que assim o consiga 

acompanhar devidamente. 

Uma das urgências mais comum neste animal, é a estase gastrointestinal (GI), que é uma 

doença adquirida, em que ocorre uma diminuição ou interrupção da motilidade do tracto GI.  

É dos problemas mais desafiantes com que o veterinário poderá ser confrontado, sendo o seu 

tratamento complexo e a resposta terapêutica do paciente, lenta.  

Esta dissertação resultou de um estágio curricular, com a duração de seis meses, realizado no 

Centro Veterinário de Exóticos do Porto. São apresentados e discutidos dez casos clínicos de 

estase GI, em coelhos de estimação, presentes à consulta durante esse período. Os sinais mais 

frequentemente observados nestes animais, incluíram anorexia, diminuição/ausência na 

produção de fezes e dilatação abdominal. A principal causa da estase GI nestes pacientes 

deveu-se a uma dieta inadequada, no entanto, outras etiologias frequentes foram, ainda, o 

stress e a dor (muito vulgarmente causada por problemas dentários). De acordo com os casos 

clínicos observados, é de salientar a importância da precocidade na administração do 

tratamento adequado, para que assim se consiga restabelecer a motilidade GI, não descurando, 

no entanto, o diagnóstico da etiologia primária, que deve ser realizado simultaneamente. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Palavras-chave: Estase, gastrointestinal, coelho, hipomotilidade, peristaltismo, motilidade, 

dieta, dor, anorexia. 
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Abstract 
 

Gastrointestinal stasis in rabbit 
Nowadays, the rabbit is a fairly common pet, for this reason, it is important for the 

Veterinarian, to be updated on this “exotic” patient, in order to handle and treat it, 

accordingly. 

One of the most common emergencies in this species, is gastrointestinal stasis, an acquired 

disease, where reduced to inexistent GI tract motility occurs. 

It is one of the most challenging problems the veterinarian might be presented with, due to its 

complex treatment and slow recovery of the patient. 

This essay was the result of a six months training, on Centro Veterinário de Exóticos do 

Porto. Ten GI stasis clinical cases, on rabbit pets, are presented and discussed; all of them 

took place during the training. The most commonly observed signs included anorexia, 

reduced /no faeces output and abdominal enlargement. The main cause for GI stasis in these 

patients, was an inadequate diet, although, other frequent aetiologies were stress and pain 

(commonly caused by dental problems). According to the analyzed clinical cases, it is 

mandatory to emphasize the importance of early adequate treatment administration, so GI 

motility might be re-established. Nevertheless, diagnosing the primary aetiology must take 

place simultaneously.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Keywords: Stasis, gastrointestinal, rabbit, bunny, hipomotility, peristaltism, motility, diet, 

pain, anorexia. 
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Introdução 
 

O coelho doméstico (Oryctolagus cuniculus), actualmente, ocupa a terceira posição como 

animal de companhia de eleição (Irlbeck, 2001), principalmente devido às suas características 

que o tornam num bom animal de estimação, sendo este geralmente dócil, interactivo, 

passível de treino (Meredith & Crossley, 2002), sossegado, brincalhão, que ocupa 

relativamente pouco espaço e com uma personalidade cativante. Como é um ser crepuscular, 

é mais activo de manhã e ao final da tarde, sendo indicado para pessoas que trabalham 

durante o dia (Bradley, 2001b).  

Devido aos intensos laços criados entre humanos e coelhos em tantos lares, é essencial que o 

Médico Veterinário se torne familiarizado com a sua anatomia, fisiologia, comportamento 

(Bradley, 2001b), assim como das principais doenças que os afectam e como actuar. 

Uma doença que ocorre com bastante frequência nestes pacientes, é a estase gastrointestinal 

(GI), que é uma doença em que ocorre uma diminuição da motilidade do estômago e 

intestinos (Reusch, 2005; Fisher, 2010) que, se não for adequada e precocemente tratada, 

resulta na morte do coelho (Krempels, 2005). Como, apenas muito raramente é uma doença 

primária, deve-se, simultaneamente, realizar o diagnóstico, para se detectar a sua etiologia 

primária (Bradley, 2000a; Harcourt-Brown, 2002). 

Na primeira parte desta dissertação será elaborada uma breve descrição das actividades 

desenvolvidas ao longo do estágio curricular, assim como da casuística nesse período.  

Na segunda parte, apresentar-se-á uma revisão bibliográfica, englobando vários elementos, 

considerados essenciais, para a total compreensão, tratamento e prevenção da “Estase 

gastrointestinal no coelho”.  

Por último, na terceira parte, irá proceder-se à descrição e discussão dos casos clínicos de 

estase gastrointestinal, em coelhos, observados ao longo do estágio. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 2	  

Parte 1 - Descrição das actividades desenvolvidas ao longo do 

Estágio Curricular 
	  

1.1. Relatório das actividades desenvolvidas 

O estágio curricular a que diz respeito esta dissertação, iniciou-se no dia 11 de Outubro de 

2010 e terminou a 8 de Abril de 2011, no Centro Veterinário de Exóticos do Porto (CVEP). 

O CVEP, é uma clínica que apenas recebe os denominados como “novos animais de 

companhia” ou "animais exóticos", sendo que, no contexto desta dissertação, um animal 

exótico é qualquer animal que tenha como finalidade a companhia/contemplação, à excepção 

do cão e gato. 

O seu horário de funcionamento é de segunda-feira a sábado, das 10:00 às 12:30 e das 15:00 

às 19:30, sendo que, no restante horário se encontra um médico veterinário de prevenção, 

responsável pelo telemóvel de urgências e pelos animais internados. 

A equipa é constituída por 4 Médicos Veterinários a tempo inteiro (Dr. Joel Ferraz, Dr.ª Rute 

Almeida, Dr.ª Francisca Gonçalves e Dr.ª Marta Castelejo), uma médica veterinária em 

regime de part time (Dr.ª Inês Cardoso), um número variável de estagiários da área da 

veterinária e alguns colaboradores (Dr. Pedro Nunes, Dr. José Graça e Dr. Pedro Cunha). 

Os Médicos Veterinários são ainda responsáveis por auxiliar várias clínicas e hospitais 

veterinários de animais de companhia no Porto e arredores, deslocando-se lá sempre que 

possível, para atender às necessidades destes animais diferentes. Dão ainda apoio a criadores, 

lojas e parques e fazem domicílios sempre que necessário. 

O meu horário de estágio no CVEP era rotativo, sendo que, por vezes cumpria o horário 

completo da clínica, permanecendo desde a abertura até ao fecho, incluindo o intervalo de 

almoço; quando se iniciava um novo mini-estágio de colegas, o horário alternava com o deste, 

ficando um a realizar o horário das 10:00-17:00, enquanto o outro permanecia entre as 17:00-

22:00, com rotatividade semanal. Os Sábados de trabalho iam alternando, semana sim, 

semana não, cumprindo nesse dia o horário completo. Nos últimos 2 meses de estágio passei 

ainda a fazer horário nocturno (22:00-07:00), um dia por semana, tendo como 

responsabilidades tratar dos animais internados, manter a limpeza, verificar stocks, fazer 

fichas de internamento para o dia seguinte, entre outras funções.  

Tive ainda a oportunidade de acompanhar algumas consultas externas a clínicas e hospitais 

veterinários, assim como domicílios. 

O CVEP oferece aos seus clientes serviços como: um pequeno laboratório interno (para 

contagem manual de células sanguíneas, exames parasitológicos, entre outros), acordo com 
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laboratórios externos, imagiologia, consultas, aconselhamento, cirurgia, venda de granulados 

e de feno de boa qualidade, internamento e ainda hotel para animais clientes, entre outros. 

As minhas principais responsabilidades no CVEP passavam por: 

• Preencher fichas com dados do proprietário e do animal. 

• Informatizar fichas de animais arquivadas e de novos animais que iam surgindo 

(incluindo história pregressa, anamnese, exame físico, exames complementares). 

• Actualizar informaticamente as fichas, sempre que os proprietários ligavam a dar 

notícias ou nós ligávamos para se saber do estado e evolução do animal. 

• Preencher postais para lembrança de desparasitação/vacinação para enviar aos 

proprietários. 

• Tratar dos pacientes internados, manter as salas de internamentos limpas, mudar os 

resguardos das jaulas, fornecer água e comida aos animais, administrar alimento 

forçado, medicação, controlar peso, medir temperatura, verificar as frequências 

cardíaca e respiratória em pacientes críticos ou no pós-cirúrgico, manter as fichas de 

internamento actualizadas, verificar o nível de actividade e comportamento dos 

animais, confirmar a presença de fezes e urina e a ingestão de água e alimento. 

• Inicialmente, assistir às consultas, observando atentamente e, sempre que requerido, 

auxiliar na contenção e nos diversos procedimentos médicos (vacinação, 

desparasitação, observação da cavidade oral com otoscópio, recolha de sangue). 

Quando já me sentia confortável, realizar a parte inicial das consultas, pesando o 

animal e verificando a sua temperatura rectal; animais em primeira consulta proceder 

ao diálogo sobre o aconselhamento, fazendo um resumo do maneio geral e principais 

cuidados a ter; caso o animal estivesse doente, recolher a história pregressa, fazer 

anamnese e exame físico. 

• Manter o consultório limpo. 

• Consultas de alta médica, preparar a medicação para se administrar em casa, 

explicando aos proprietários as doses e como administrar, exemplificar, falar sobre os 

procedimentos que foram realizados ao animal e os cuidados a ter. 

• Proceder a recolhas de amostras de sangue, tosquias terapêuticas, entre muitos outros 

procedimentos médicos. 

• Administrar anestesia fixa. 

• Auxiliar nas cirurgias, como anestesista ou como ajudante; lavagem e esterilização de 

material cirúrgico. 

• Controlar stocks de medicamentos, fluidos, seringas, várias rações, resguardos, 

detergentes, entre outros. 
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• Realizar exames radiográficos aos animais e posterior revelação em câmara escura. 

• Assistir e auxiliar na contenção nas endoscopias e ecografias. 

• Preparar apresentações sobre "a estase gastrointestinal no coelho" para expor à equipa 

do CVEP. 

	  

1.2. Casuística 

Durante o período de estágio 1016 animais foram observados, sendo que desses, 121 

pertenciam à classe dos répteis (12%), 242 das aves (24%), 650 dos mamíferos (64%) e 3 dos 

peixes, como se pode verificar no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1: Percentagens relativas de aves, répteis, mamíferos e peixes, observados no período 

de estágio. 

	  
	  
	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos répteis, para além das espécies referidas, no Gráfico 2, foram ainda presentes à consulta 

mais 11 diferentes espécies desta classe, totalizando 28 animais classificados como "Outros". 

Os principais motivos de consulta em répteis foram fracturas e luxações, assim como 

problemas dermatológicos, respiratórios, oculares e metabólicos, resultantes, sobretudo, a 

mau maneio (dieta e condições inadequadas). 
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Gráfico 2: Principais espécies de répteis observados no período de estágio e as suas 

respectivas percentagens relativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à classe das aves, para além das espécies detalhadas, no Gráfico 3, foram ainda 

observadas mais 20 diferentes espécies, contabilizando-se um total de 36 animais 

classificados como "Outros". Os principais motivos de consulta em aves passaram por 

problemas do tracto respiratório, fracturas e lesões músculo-esqueléticas. Uma dieta 

inadequada, que poderá originar problemas do tracto digestivo (hepáticos), dermatológicos 

(para além de problema de nutrição pode também ocorrer por parasitas) e neurológicos 

(hipocalcémia), foi também um dos motivos de apresentação mais frequente. 

 

Gráfico 3: Principais espécies de aves observadas no período de estágio e as suas respectivas 

percentagens relativas. 
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Por último, a classe dos mamíferos, para além das espécies apresentadas, no Gráfico 4, foram 

ainda observadas 9 diferentes espécies, contabilizando-se um total de 14 animais classificados 

como "Outros". Os principais motivos de apresentação em mamíferos, são consultas de 

aconselhamento, profilaxia e rotina (vacinação e desparasitação interna), 

sobrecrescimento/má oclusão dentárias, com respectiva odontoplastia e presença de 

ectoparasitas. 

 

Gráfico 4: Principais espécies de mamíferos observados no período de estágio e as suas 

respectivas percentagens relativas. 
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Parte 2 - Revisão Bibliográfica 

2.1. Taxonomia e origem do coelho doméstico 

O coelho doméstico actual, descende do coelho europeu silvestre, tratando-se da mesma 

espécie, o Oryctolagus cuniculus (Harcourt-Brown, 2002). 

Este animal pertence à Ordem Lagomorpha que, actualmente, inclui duas famílias: a 

Leporidae (constituída por 11 géneros e mais de 50 espécies de coelhos e lebres) (Crowell-

Davis, 2007) e a Ochotonidae (que contém 14 espécies de pikas) (Crossley, 2003).  

Até meados do século XX, os lagomorfos eram considerados uma Sub-ordem dos Rodentia 

(Harcourt-Brown, 2002; Crossley, 2003). Actualmente, sabe-se que estas duas Ordens não 

partilham semelhanças fundamentais (principais diferenças na Tabela 1), assemelhando-se 

mais à Ordem Artiodactyla (mamíferos ungulados), pois existem diferenças, 

fundamentalmente nas dentições e nos padrões de mastigação (Harcourt-Brown, 2002; 

Crossley, 2003).  

 

Tabela 1: Algumas diferenças entre lagomorfos e roedores (Adaptado de Capello, 2001; 

Harcourt-Brown, 2002). 

Lagomorfos Roedores 

Praticam cecotrofia Não possuem cecotrofos 

Herbívoros estritos 
Alguns alimentam-se também de proteína 

animal 

Dois pares incisivos superiores- 

Duplicidentata 

Um par de incisivos superiores 

Simplicidentata 

Incisivos e molariformes de crescimento 

contínuo (elodonte completo) 

 

Têm apenas incisivos de crescimento 

contínuo (elodontes) e molariformes 

braquiodontes (com a formação de raízes 

verdadeiras) 

À excepção dos Hystricomorpha 

(porquinho da Índia, chinchila e degu) que 

são elodontes completos 

Pénis sem osso Pénis com osso 

Escroto à frente do pénis Escroto atrás do pénis 
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Acredita-se, então, que os lagomorfos evoluíram de um mamífero herbívoro ancestral, parente 

do cavalo actual (Crossley, 2003).  

Quanto à sua origem, pensa-se que o coelho europeu (O. cuniculus), se encontrava confinado 

à zona da Península Ibérica e Sul de França, na época Pleistocénica. Desde aí, deu-se a 

introdução desta espécie em vários locais (Harcourt-Brown, 2002). Devido às suas 

características altamente prolíficas, estes animais espalharam-se por todo o continente, 

acompanhando a Legião Romana, marchando na conquista do seu Império (Brown & 

Richardson, 2000; Harcourt-Brown, 2002). 

Pensa-se que o início do processo de domesticação se tenha iniciado há mais de 2000 anos 

(Crowell-Davis, 2007), nos jardins, onde os Romanos os mantinham (Meredith, 2006). No 

entanto, há quem defenda que a domesticação verdadeiramente dita, foi iniciada pelos 

monges, nos mosteiros franceses (Brown & Richardson, 2000). 

Morfologicamente, na actualidade, é observável uma grande diversidade no coelho 

doméstico, no entanto, pertencente à mesma espécie, o O. cuniculus. Este existe em vários 

tamanhos, pelagens e raças, sendo, a grande maioria, resultante de cruzamentos. Estas raças e 

variedades resultaram de selecção artificial e de mutações, ao longo de séculos (Meredith & 

Crossley, 2002). Esta grande diversificação, foi obtida na tentativa de cobrir todos os 

objectivos para que os coelhos poderiam ser utilizados, nomeadamente: pêlo, carne, lã, 

exposição, companhia e para experimentação animal (Kahn, 2005). 

	  

2.2. Comportamento  

É importante o Médico Veterinário estar familiarizado com as características 

comportamentais normais deste pequeno mamífero, para posteriormente conseguir detectar o 

que é anormal ou patológico nessa espécie (Bradley, 2000b; Crowell-Davis, 2007). 

Quanto aos hábitos alimentares, o coelho é um animal herbívoro estrito (Harcourt-Brown, 

2002). O seu tracto digestivo deve estar em constante movimento, devendo para tal, estar a 

comer e, consecutivamente a defecar, quase continuamente (Bradley, 2000b; Bradley, 2004). 

Os coelhos são animais presa, logo, são desconfiados por natureza (Meredith, 2006). Como a 

sobrevivência dos seus ancestrais dependia do seu estado alerta constante e da sua rapidez de 

resposta, podem ser especialmente receosos em ambientes e situações novas (Bradley, 2000b; 

Bradley, 2001a). 

Também devido à necessidade dos seus ancestrais se encontrarem permanentemente alerta, os 

coelhos de estimação, ainda hoje, se apoiam nos seus membros posteriores (com musculatura 

desenvolvida), para melhor visualizar, ouvir, cheirar, avaliar a segurança da área, pedir 
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guloseimas ou analisar a área em busca de potenciais entretenimentos (Bradley, 2000b; 

Crowell-Davis, 2007). 

Como os sentidos dos coelhos são muito apurados, principalmente o olfacto, audição e visão, 

os barulhos altos assustam-nos muito facilmente, devendo falar-se com eles num tom de voz 

suave, mover-nos lentamente e a aproximação deve ocorrer ao nível dos olhos do animal 

(Bradley, 2000b; Ness, 2002).  

São também animais altamente sociais e, essas estruturas sociais complexas, são evidentes nas 

relações com outros coelhos, pessoas e outras espécies de animais (Bradley, 2000b; Meredith 

& Crossley, 2002). Conseguem distinguir, através do olfacto, humanos familiares de 

desconhecidos e, até mesmo, o sexo destes (Bradley, 2001b; Meredith & Crossley, 2002).  

O coelho de estimação tende a ser um animal extremamente afável e leal aos seus 

companheiros de jaula, bem como aos humanos (Bradley, 2000b), sendo geralmente um 

animal carinhoso e divertido e que cria uma união rápida ao dono (Bradley, 2001b; Meredith 

& Crossley, 2002).  

É necessária paciência e criatividade do dono (Bradley, 2000b), pois os coelhos são muito 

inteligentes e necessitam de atenção e estimulação mental (Bradley, 2001b). 

Estes animais apresentam muitos cuidados de higiene. A limpeza mútua entre os coelhos 

(Meredith & Crossley, 2002), assim como aos seus companheiros humanos é um sinal de 

afecto. Muitos coelhos tendem, ainda, a urinar e a defecar no mesmo local, facilitando o 

treino de utilização de caixinha (Bradley, 2000b). No entanto, os machos adultos inteiros, 

depositam fezes com odor intenso em vários locais, para marcação do território. Mesmo 

castrados marcam o território, mas de forma menos acentuada (Harcourt-Brown, 2002). 

Embora naturalmente não sejam agressivos, comportamentos hostis podem verificar-se 

quando assustados, com dor ou devido à territorialidade (Bradley, 2001b; Meredith & 

Crossley, 2002), podendo demonstrar agressividade de várias formas, vocalizando; por vezes 

ocorrem, simultaneamente, com o encolher das orelhas junto à cabeça, cauda levantada numa 

sequência: grunhido-ataque-mordidela (Bradley, 2000b). 

Quando assustados, os coelhos achatam o corpo numa posição agachada, com as patas 

aninhadas por debaixo do corpo, com a cabeça esticada, permanecem imóveis, ou então, 

fogem rapidamente (Bradley, 2000b; Meredith & Crossley, 2002).  

É comum os coelhos descansarem durante o dia, em decúbito lateral, ventral ou até, 

ocasionalmente, em decúbito dorsal. Estas posturas indicam conforto, paz e relaxamento 

(Bradley, 2000b). 

São animais que dificilmente demonstram a dor, medo ou felicidade e, como acontece com os 

restantes animais domésticos, alterações de comportamento podem ser o primeiro indicador 
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de doença, motivo pela qual, alguma diferença, mesmo que ténue no comportamento, deve ser 

avaliada para problemas médicos, tais como (Crowell-Davis, 2007; Barter, 2011): 

Produção de menor quantidade de fezes, diminuição do tamanho ou mesmo ausência; olhos 

entreabertos, baços, estrabismo; agressividade em animais geralmente dóceis; letargia; 

pressionar o abdómen contra o chão; bruxismo; anorexia; postura encolhida; resistir à 

palpação; ataxia; relutância a mover-se; vocalização; anorexia; poliúria/polidipsia; aumento 

ou ausência da auto-higienização; claudicação; piloerecção; auto-mutilação entre outras, 

desde que sejam alterações no comportamento individual normal do animal (Bradley, 2001b; 

Bradley, 2004; Crowell-Davis, 2007; Fisher, 2010). 

O controlo da dor no coelho é de maior importância (Bradley, 2000a). Nos coelhos, as 

alterações fisiológicas que acompanham a dor, podem criar problemas médicos secundários, 

inibição da resposta ao tratamento e mesmo precipitar a morte dos pacientes. Estas alterações 

podem incluir estase gastrointestinal (GI), úlceras gástricas, circulação periférica 

comprometida e temperatura corporal baixa (Bradley, 2000a; Bradley, 2001a; Harcourt-

Brown, 2002). 

	  

2.3. Maneio adequado 

Quando um coelho é presente à consulta, pela primeira vez, todos os clientes deverão ser 

sujeitos a uma lição geral sobre o maneio (alojamento, enriquecimento ambiental e dieta) 

adequado, como parte inicial da consulta. Mesmo, nas consultas seguintes, os proprietários 

deverão ser questionados quanto ao maneio do paciente, verificando-se, desta forma, se o 

estão a cumprir correctamente (Fisher, 2010). 

	  

2.3.1. Alojamento 

Para a habitação dos coelhos deve preferir-se jaulas de arame a aquários, pois estas 

promovem uma melhor ventilação e, consequentemente, um menor nível de amónia (Bradley, 

2004). Estas jaulas deverão ainda ser construídas com materiais resistentes, para evitar que o 

coelho as possa roer (Johnson-Delaney, 1996) e ter um tamanho adequado ao animal, para 

que este se consiga mover sem dificuldade e alcançar a comida e bebida (Harcourt-Brown, 

2002). O solo da gaiola, deverá ser pelo menos 3 vezes maior, do que o comprimento do 

tamanho do coelho adulto esticado (Bradley, 2004). 

Os coelhos mantidos em gaiolas com fundo em grelha metálica, deverão ter uma plataforma 

feita de madeira, cartão ou palha, tendo como função a protecção da parte distal dos membros, 
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da constante pressão da grelha (Bradley, 2004), evitando o aparecimento de úlceras graves 

(Johnson-Delaney, 1996).  

O alojamento deverá abrigar o animal das intempéries e, ainda, protegê-lo do sol directo. 

Deve manter o coelho protegido da humidade excessiva, grandes flutuações de temperatura, 

assim como do acesso de outros animais (Johnson-Delaney, 1996; Harcourt-Brown, 2002). 

A limpeza é muito importante (Johnson-Delaney, 1996). O tipo de substrato usado no fundo 

da gaiola, para permitir uma melhor higiene e conforto, poderá ser à base de papel reciclado, 

toalhas de cozinha, jornais rasgados, palha, feno ou ainda granulado de madeira, entre outros. 

Aparas de pinho ou cedro podem causar problemas respiratórios e dermatológicos; areias 

aglomerantes e caroço de milho não deverão também ser utilizados, podendo causar estase GI 

ou obstrução, quando ingeridos (Johnson-Delaney, 1996; Harcourt-Brown, 2002; Bradley, 

2004). 

Todos os coelhos deverão ter acesso a uma zona ampla e segura, 4 horas por dia, permitindo 

assim exercitarem-se (Harcourt-Brown, 2002). Os espaços de exercício poderão ser criados, 

utilizando barreiras protectoras para bebés ou parques de recreio (cabos eléctricos deverão ser 

removidos) (Meredith & Crossley, 2002; Bradley, 2004). 

Como os coelhos são animais sociais, beneficiam muito da companhia de outro animal, 

principalmente se de outro coelho se tratar (Harcourt-Brown, 2002; Meredith & Crossley, 

2002). 

	  

2.3.2. Enriquecimento ambiental 

Os coelhos devem ter brinquedos apropriados, pois estes encorajam-nos a praticar exercício e 

a diminuir o tédio, tais como rolos de papel de cozinha/higiénico e caixas de cartão não 

tratado (Bradley, 2001b). 

Os vegetais poderão ser colocados num local mais escondido, permitindo aos animais 

procurarem o alimento, constituindo uma boa estimulação mental. Brinquedos de plástico 

duro e robustos, adequados a pássaros grandes ou cães, assim como caixas de madeira não 

tratada com palha poderão ser fontes de diversão. Um túnel ou esconderijo poderão ser 

colocados, pois funcionam como uma simulação das tocas (Bradley, 2004). 

	  

2.3.3. Dieta 

A forma mais importante de adequar e de aperfeiçoar o maneio alimentar de um coelho, é 

educar os proprietários, nomeadamente, explicando-lhes a importância do feno (fibra) na sua 

dieta (Gidenne, 2003; Hromanik, 2003). Para tal, uma conversa com o cliente sobre a 

fisiologia particular do tracto GI do coelho e a forma como a dieta influencia o seu bem-estar 
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geral, usualmente ajudam a alcançar a credibilidade do Médico Veterinário e a dedicação do 

dono (Fisher, 2010). 

Os coelhos, como animais herbívoros, estão fisiologicamente aptos a comer e a digerir 

material vegetal (Gidenne, 2003; Bradley, 2004). 

É a fibra que o feno contém, que estimula o peristaltismo, equilibra o crescimento bacteriano 

cecal e o pH intestinal, para que ocorra uma digestão adequada (Harcourt-Brown, 2002; 

Hromanik, 2003; Gidenne, 2003). O feno é um material fibroso vegetal, seco e preservado 

(Irlbeck, 2001; Hromanik, 2003).  

Todos os fenos de gramíneas, tal como o de rabo-de-gato ou panasco são apropriados, pois 

contêm níveis de cálcio e de proteína, adequados a dietas de manutenção em animais adultos. 

Fenos de leguminosas, tais como o de luzerna (mais conhecida como alfafa), trevo, amendoim 

ou ervilha, contêm teores elevados de proteína e cálcio, sendo benéficos e até apropriados, 

para animais em fase de crescimento ou lactação (Hromanik, 2003; Ferreira, Saad & Pereira, 

n.d.). 

Complementarmente ao feno de gramíneas ad libitum, como regra geral, recomenda-se, que 

para uma dieta de manutenção, se deva fornecer um granulado (cerca de 28 g/kg peso vivo - 

PV), com elevado teor em fibra (>20%), baixa em proteína (<16%), em amido e em gordura 

(Fisher, 2010; Harcourt-Brown, 2002). Deve ter-se em atenção, que muitos animais ingerem 

preferencialmente o granulado comercial, pelo que se deve controlar a quantidade fornecida, 

para não limitar o consumo do feno (Meredith & Crossley, 2002). 

Uma dieta constituída apenas por granulado comercial, irá frequentemente originar 

sobrealimentação, diarreia, tédio e obesidade, promovendo, ainda, uma mastigação, cima-

baixo, em vez da trituração lateral, que é a natural destes animais (Bradley, 2001b; Meredith 

& Crossley, 2002; Fisher, 2010).  

A grande parte dos granulados comercializados, são à base de alfafa e são formulados para 

coelhos de laboratório, que estão sob muito stress e a sua esperança média de vida é de cerca 

de 3 anos. Nos coelhos de estimação, em que a longevidade é um dos objectivos mais 

importantes, os granulados de alfafa não deverão constituir a base da alimentação, numa fase 

de manutenção, de um animal adulto (Johnson-Delaney, 2000; Harcourt-Brown, 2002; 

Meredith & Crossley, 2002). O granulado comercial à base de alfafa, predispõe, também, o 

animal para a formação de litíase vesical ou lamas de carbonato de cálcio na bexiga (Bradley, 

2001b; Meredith & Crossley, 2002). 

O granulado deve ser rijo, homogéneo e durável. Se o animal comer muitas partículas finas 

e/ou pequenas, vai ocorrer um aumento do tempo de retenção do alimento no intestino, 

diminuição da motilidade e uma possível enterite (Harcourt-Brown, 2002; Irlbeck, 2001). 
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Os coelhos jovens até aos 7 meses de idade, deverão ser alimentados com granulado, que 

deverá ser à base de alfafa e com feno ad libitum, devendo fornecer-se uma pequena porção 

de vegetais verdes (Bradley, 2001b). 

Quanto aos animais adultos, uma variedade de vegetais frescos (a título exemplificativo temos 

o dente-de-leão, planta da mostarda, salsa, alface romana, agrião, manjericão, brócolos, 

coentros, trevo, cenoura, entre muitos outros) (Bradley, 2001b; Harcourt-Brown, 2002), 

deverão ser oferecidos duas vezes por dia, de manhã e ao final da tarde. A quantidade a 

fornecer deverá ser cerca de uma chávena por cada 1,81kg PV, diariamente (Bradley, 2004). 

Os vegetais ricos em oxalatos, tais como os espinafres e as couves, apenas devem ser 

fornecidos ocasionalmente (Bradley, 2001b; Bradley, 2004).  

Os frutos deverão ser limitados a uma colher de sopa ou menos por 2,27kg PV por dia, e 

deverão conter um alto teor em fibra, incluindo maçã, morango, melão, mirtilos ou papaia 

(Bradley, 2001b; Harcourt-Brown, 2002; Bradley, 2004) 

Alimentos ricos em hidratos de carbono ou açúcares, jamais deverão ser fornecidos, pois estes 

nutrientes permitem o crescimento das bactérias intestinais Gram negativas, potencialmente 

patogénicas (Harcourt-Brown, 2002; Meredith & Crossley, 2002; Bradley, 2004). 

Deve ser fornecida água fresca, diariamente, em bebedouros de chupeta ou recipientes 

robustos (tigela) (Bradley, 2001b; Meredith & Crossley, 2002). 

	  

2.4. Particularidades da dentição 

A estrutura dentária de um coelho é similar à dos outros animais, constituída por dentina, 

esmalte, cemento e polpa. São, no entanto, animais em que todos os dentes têm crescimento 

contínuo, não apresentando verdadeiras raízes fechadas, mas sim uma longa coroa de reserva 

(Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 2006), sendo classificados como hipsodontes arradiculares 

(Hobson, 2006). 

Apesar do crescimento ser contínuo, em todos os coelhos a taxa de crescimento e de desgaste 

é variável entre indivíduos e influenciável pela gestação, idade e dieta (Harcourt-Brown, 

2002). Os dentes superiores crescem mais lentamente que os inferiores (Harcourt-Brown, 

2002; Meredith, 2002). A taxa de crescimento dos incisivos, é cerca de 2-3 mm por semana 

(Meredith, 2006; Fisher, 2010). 

A natureza abrasiva da dieta é necessária, para assim se realizar o desgaste dos dentes, sendo 

um importante factor na manutenção de uma oclusão dentária normal. Esta abrasão ocorre, 

principalmente, devido aos fitólitos de silicatos, encontrados nas ervas. A celulose e a lenhina 

também são abrasivas (Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 2006; Fisher, 2010). As dietas 
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comerciais, não proporcionam o desgaste suficiente, para equilibrar o seu crescimento, 

provocando sérios problemas dentários (Hobson, 2006). 

A fórmula dentária do coelho é 2x (I2/1 C0/0 P3/2 M3/3). O segundo par de incisivos 

superiores, é rudimentar e localiza-se palatalmente aos primeiros. Os dentes pré-molares e 

molares, como apresentam uma forma semelhante, são denominados, frequentemente, de 

molariformes (Capello, 2003; Hobson, 2006; Meredith, 2006). 

	  

2.5. Particularidades digestivas 

O pequeno tamanho do coelho, implica uma correspondente elevada taxa metabólica, 

limitando a sua capacidade de sobrevivência com dietas de baixa concentração energética 

(Davies & Davies, 2003; Kahn, 2005; Leng, 2008). 

Caso se permita um consumo de dieta ad libitum, um coelho irá ingerir diariamente cerca de 

5% do PV em matéria seca. Mesmo com esta quantidade ingerida, se ao animal apenas forem 

fornecidas forragem de baixa qualidade, a energia e nutrientes serão insuficientes para cobrir 

as necessidades metabólicas (Irlbeck, 2001; Leng, 2008). 

Um coelho adulto, alimenta-se aproximadamente de 20 a 40 vezes ao dia, ingerindo cerca de 

1,08 g de alimento por minuto. A ingestão permanente torna-se necessária para a manutenção 

de um trânsito eficiente dos ingesta (Ferreira et al., n.d.). 

O coelho desenvolveu um tracto digestivo completamente diferente dos outros herbívoros, 

pois tem um tracto GI que: 1) permite uma elevada ingestão de comida; 2) separa os 

componentes digestíveis e facilmente fermentáveis da dieta, no cólon proximal; 3) elimina 

rapidamente a fibra lentamente fermentável (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003). 

Entender as idiossincrasias do tracto GI do coelho e como os componentes da dieta afectam a 

sua população microbiana, é a chave de uma alimentação adequada, assim como de promover 

uma boa saúde do tracto GI (Irlbeck, 2001; Harcourt-Brown, 2002). 

	  

2.5.1. Anatomia e digestão 

O coelho é um animal herbívoro não ruminante (Irlbeck, 2001; Gidenne, 2003; Kahn, 2005), 

que possui um pequeno estômago, um ceco complexo e um trânsito digestivo relativamente 

rápido (Harcourt-Brown, 2002; Hromanik, 2003; Ferreira et al., n.d.). 

O estômago é responsável por cerca de 15% do volume do tracto GI, enquanto que o ceco, 

ocupa, à volta de 40-60%. Em situações normais, há sempre ingesta no seu interior. O cárdia 

é bem desenvolvido, o que o impede de vomitar. O estômago e ceco, contêm mais de 80% dos 

ingesta (Irlbeck, 2001; Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003; Leng, 2008). O ceco 
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termina numa zona denominada de apêndice vermiforme, onde se situa o tecido linfóide GI 

predominante do coelho (GALT), representando acima de 50% do tecido linfóide total deste 

animal (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003; Meredith, 2006). 

Até ao intestino grosso, a digestão dos coelhos é muito similar à da maioria das espécies 

monogástricas, no entanto, a partir da passagem do material oriundo da digestão, ao intestino 

grosso, o coelho apresenta uma fisiologia digestiva bastante particular, inclusive, diferente das 

outras espécies de herbívoros (Ferreira et al., n.d.). O intestino grosso tem um importante 

papel na digestão do coelho, devido à fermentação cecal, excreção selectiva da fibra e à 

reingestão do conteúdo cecal (cecotrofia) (Harcourt-Brown, 2002; Leng, 2008). 

	  

2.5.2. Excreção das fezes  

O coelho é capaz de excretar rápida e selectivamente, a fibra, retendo por tempo mais 

prolongado as fracções solúveis e as partículas pequenas, no ceco (Davies & Davies, 2003; 

Ferreira et al., n.d.). Este mecanismo de selecção ocorre assim que os ingesta entram no cólon 

proximal, ocorrendo contracções musculares que facilitam a separação das fracções fibrosas 

(de maiores dimensões), das não fibrosas e fluidos (proteínas, hidratos de carbono solúveis, 

etc.) (Irlbeck, 2001; Leng, 2008; Ferreira et al., n.d.). 

Uma série de ondas peristálticas movem a fibra ao longo do cólon e antiperistálticas, movem 

o fluido e os componentes não fibrosos para o ceco, para posterior fermentação (Irlbeck, 

2001; Meredith, 2006).  

As partículas de tamanho superior a 0,5mm não entram no ceco, sendo expulsas não 

digeridas, classificadas como a porção de fibra não digestível da dieta. As partículas de 

dimensão inferior a 0,3-0,5mm, passam para o ceco, onde irão sofrer uma digestão por 

fermentação bacteriana. Este componente da dieta, apesar de não ser completamente utilizado 

pela microbiota, tem o nome de fibra digestível ou fermentável (Harcourt-Brown, 2002; 

Meredith, 2006).  

O fusus coli faz parte de um segmento do cólon ascendente. É uma zona muscular, muito 

inervada e vascularizada, que é responsável pela separação das fezes duras das moles 

(Meredith, 2006; Ferreira et al., n.d.). Este age como um “pacemaker” na manutenção da 

motilidade do cólon, sendo alterado com o tipo de fezes que por lá passa. É influenciado pelo 

sistema nervoso autónomo, assim como por hormonas, tais como a aldosterona e  

prostaglandinas (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003). 

O fusus coli, durante a fase das fezes duras, comprime as fezes, para a formação de pequenos 

aglomerados, através da forte contracção muscular, que vai mecanicamente expelir a água do 

material fibroso (Harcourt-Brown, 2002). Após perder a água, os ingesta são rapidamente 
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eliminados, em resposta a uma estimulação nervosa, dando origem às fezes duras, que são 

modeladas por contracções do colón distal (Ferreira et al., n.d.). As fezes duras são eliminadas 

do organismo, cerca de 4 horas após o consumo da dieta (Irlbeck, 2001; Leng, 2008).  

Alternadamente, a válvula ileocecocólica encerra, para que possa ocorrer a fase das fezes 

moles, em que, com o auxílio das suas células caliciformes, o fusus coli, vai encapsular em 

muco, os pequenos aglomerados provenientes da fermentação cecal, denominados de 

cecotrofos. Estes cecotrofos são expelidos do organismo, cerca de 8 horas, após o consumo da 

dieta (Irlbeck, 2001; Harcourt-Brown, 2002). As prostaglandinas inibem a motilidade no 

cólon proximal e estimulam-na no cólon distal, para facilitar a eliminação das fezes moles 

(Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003). Nesta fase, os níveis de aldosterona, 

encontram-se abaixo dos valores no momento de excreção das fezes duras (Harcourt-Brown, 

2002; Davies & Davies, 2003). 

Os cecotrofos são uma pasta mole, contendo aminoácidos, ácidos gordos voláteis (AGVs), 

microrganismos e vitaminas do complexo B e K. Estes passam rapidamente através do cólon, 

sem haver separação dos seus constituintes no fusus coli (Harcourt-Brown, 2002; Ferreira et 

al., n.d.). A proteína microbiana dos cecotrofos, cobre cerca de 15% a 25% e entre 9% a 15% 

das necessidades de manutenção, do coelho, em aminoácidos e energia digestível, 

respectivamente (Irlbeck, 2001; Meredith, 2006). 

Os coelhos praticam, então, a cecotrofia (ingestão de fezes moles, nocturnas ou cecotrofos), a 

qual tem como função reforçar a ingestão de alimentos e o rápido trânsito digestivo, 

permitindo ao coelho atender às suas necessidades nutricionais (Irlbeck, 2001; Harcourt-

Brown, 2002). 

A estimulação de mecanorreceptores, o odor característico, a concentração sanguínea de 

vários metabolitos e as hormonas, instigam a ingestão dos cecotrofos, directamente do ânus 

(Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003; Meredith, 2006; Ferreira et al., n.d.).  

Usualmente os cecotrofos são ingeridos directamente do ânus, inteiros. Devido ao muco que 

os envolve, após a ingestão, o processo fermentativo continua, visto que esta substância os 

protege da acidez do estômago. Permanecem no fundus gástrico por 6-8 horas antes de serem 

digeridos (Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 2006). Durante esse tempo e, devido à 

actividade bacteriolítica do muco, a proteína microbiana dos cecotrofos é, também, 

degradada. Após a desintegração da camada de muco seguem-se os processos de digestão 

normais (Harcourt-Brown, 2002; Leng, 2008; Ferreira et al., n.d.).  
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2.5.3. Microbiota e fermentação cecal  

Em coelhos saudáveis, um elevado número de bactérias anaeróbias estão presentes no ceco. 

Predominam as bactérias Gram-negativas (principalmente o Bacteroides spp.), numa 

microbiota constituída por muitas outras bactérias Gram-negativas e Gram-positivas, muitas 

delas não identificadas. Alguns protozoários, tais como o Entamoeba cuniculi, entre outros, 

também fazem parte da microbiota cecal não patogénica (Harcourt-Brown, 2002; Leng, 2008; 

Ferreira et al., n.d.). 

Os hidratos de carbono da dieta são usados como fonte de energia. Os monossacáridos e 

alguns hidratos de carbono menos complexos, são absorvidos no intestino delgado, sendo que, 

alguns dos mais complexos, não digeridos ou absorvidos no intestino (oligossacáridos, 

celulose, hemicelulose e pectinas), passam para o ceco, para sofrerem uma fermentação 

microbiana (Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 2006; Leng, 2008).  

Os AGVs produzidos, são absorvidos ao longo do epitélio cecal (muito vascularizado), como 

fonte energética para o coelho (Irlbeck, 2001; Harcourt-Brown, 2002). O conteúdo cecal de 

um animal saudável tem 60-70% de ácido acético, 15-20% de ácido butírico e 10-15% de 

ácido propiónico (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003; Meredith, 2006). Em 

animais com dietas baixas em fibra, o aumento do ácido butírico que ocorre, tem sido 

associado a uma diminuição da motilidade GI (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 

2003). 

A porção terminal do ceco, é uma zona que segrega um fluido rico em bicarbonato, que serve 

de tampão, para a sua homeostasia, devido à produção dos AGVs, pela microbiota cecal 

(Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003; Ferreira et al., n.d.). 

	  

2.5.4. Importância da fibra  

A fibra é um conjunto altamente heterogéneo da parede celular das plantas, que é constituída 

por uma combinação de polissacáridos estruturais como a celulose, hemiceluloses, pectinas, 

lenhina e polissacáridos de reserva (Gidenne, 2003; Meredith, 2006; Ferreira et al., n.d.) e que 

os monogástricos não conseguem digerir pela simples acção das suas enzimas (Harcourt-

Brown, 2002). 

A fibra denominada de indigestível, é a que apresenta um tamanho superior a 0,5mm e, 

embora a sua composição química não seja importante, é constituída maioritariamente por 

lenhina e celulose. A fibra digestível ou fermentável, com tamanho inferior a 0,5mm, tem 

uma digestibilidade muito variável consoante a sua composição química e estrutura 

molecular, sendo constituída por um elevado teor em pectinas e hemicelulose, menos celulose 
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que a indigestível e praticamente sem lenhina (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 

2003; Meredith, 2006).  

Quando comparados com os outros herbívoros, os coelhos, têm uma capacidade de digestão 

da fibra relativamente baixa (14 % para feno de alfafa em coelhos, comparativamente a 44% 

em gado bovino, 41% em cavalos e 22% em suínos). As outras fracções não fibrosas, os 

hidratos de carbono solúveis e a proteína são facilmente digeridas pelos coelhos (Irlbeck, 

2001; Meredith, 2006; Leng, 2008). 

Uma das metodologias mais comummente utilizadas para a determinação da porção fibrosa 

do alimento é o "método de Weende" ou Fibra Bruta (FB), no entanto, esta metodologia 

subestima a quantidade existente de fibra, uma vez que uma porção da celulose, hemicelulose 

e lenhina, são destruídas durante a acção dos agentes ácidos e alcalinos (Harcourt-Brown, 

2002; Ferreira et al., n.d.). Outra desvantagem, é que a FB dá-nos os valores de celulose e 

lenhina da dieta, não incluindo as outras fontes de fibra fermentável (Harcourt-Brown, 2002; 

Gidenne, 2003). 

Outro método que tem sido utilizado é o "método de Van Soest", pelo qual é determinada a 

fracção "neutral detergente fiber" (NDF), constituída pelo total dos constituintes da parede 

celular. A fracção "acid detergent fiber" (ADF) é constituída, maioritariamente por celulose e 

lenhina. O valor de hemicelulose, calcula-se pela diferença, entre o NDF e ADF (Harcourt-

Brown, 2002; Gidenne, 2003; Ferreira et al., n.d.). 

Geralmente, os coelhos devem receber entre 13-20% de FB na sua dieta. No entanto, estes 

valores considerados "ideais" de FB, variam de autor para autor, podendo ser de até 24% 

(Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 2006).  

Como já referido, a fibra indigestível é muito importante na dieta do coelho, sendo algumas 

das suas funções: estimular a motilidade intestinal, aumentar a velocidade do trânsito GI 

(baixo valor de ácido butírico), movimentar os ingesta e os fluidos para o interior do ceco, 

prevenir o ócio e problemas comportamentais, estimular o apetite e a ingestão dos cecotrofos 

e promover o desgaste dentário (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003; Gidenne, 

2003). 

Por seu lado, o papel da fibra fermentável na dieta do coelho é: fornecer um substrato para a 

microbiota cecal, com a consequente produção de AGVs; prevenir a proliferação de bactérias 

patogénicas no ceco e aumentar o teor de fibra nos cecotrofos, evitando que estes fiquem 

demasiado pastosos (Harcourt-Brown, 2002; Gidenne, 2003). 

Pelo contrário, uma dieta pobre em fibra resulta em hipomotilidade GI, redução da formação 

de cecotrofos, aumento do tempo de retenção no intestino grosso, fermentações indesejáveis e 

por vezes enterite (Irlbeck, 2001; Ferreira et al., n.d.). 
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Apesar da grande importância da fibra na dieta, anteriormente referida, os seus valores não se 

devem sobrepor ao aporte de outros nutrientes na dieta devendo, portanto, encontrar-se um 

compromisso entre a fibra digestível e não digestível, ou seja, um alimento que forneça uma 

boa fonte de fibra mas também quantidades razoáveis de proteína e energia (Harcourt-Brown, 

2002; Ferreira et al., n.d.). 

	  

2.5.5. Proteína 

Os níveis aconselhados, de proteína bruta, para coelhos de estimação, deve situar-se entre os 

12% e os 16% (Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 2006; Ferreira et al., n.d.). 

As proteínas das plantas, que estão intimamente ligadas à parede celular, vão ser degradadas 

no ceco, originando amónia, que é metabolizada, pela microbiota cecal, a aminoácidos 

(Harcourt-Brown, 2002). Alguns produtos resultantes da descamação intestinal e de enzimas 

digestivos são, também, usados como fonte de azoto, para a síntese de aminoácidos. Estes 

aminoácidos são absorvidos após a digestão dos cecotrofos. A composição destes varia com a 

população microbiana existente, assim como com a proteína da dieta (Harcourt-Brown, 2002; 

Davies & Davies, 2003; Ferreira et al., n.d.). 

A ingestão de cecotrofos também é influenciada pela proteína da dieta, ou seja, num animal 

que é alimentado ad libitum, ocorre uma diminuição do consumo de cecotrofos (Irlbeck, 

2001). Um excesso de proteína na dieta altera, ainda, a microbiota cecal e aumenta o pH, 

predispondo à proliferação de agentes potencialmente patogénicos. Aumenta, também, o teor 

em amónia presente no ceco (devido ao aumento da ureia sanguínea), assim como a su 

consequente excreção, reduzindo a qualidade do ar em locais pouco ventilados (Harcourt-

Brown, 2002; Leng, 2008; Ferreira et al., n.d.). 

	  

2.5.6. Amido 

Dietas ricas em amido são, frequentemente digeridas incompletamente, no intestino delgado 

do coelho, devido ao rápido trânsito intestinal (Irlbeck, 2001; Leng, 2008) e à capacidade 

limitada de digestão do amido, por parte das suas amílases, principalmente em animais 

susceptíveis e jovens. Uma quantidade elevada de amido pode passar ao ceco, produzindo 

maior quantidade de AGVs e favorecendo o crescimento de bactérias potencialmente 

patogénicas (Harcourt-Brown, 2000; Ferreira et al., n.d.). 

Uma vez que o excesso de amido no intestino resulta num crescimento bacteriano 

extremamente rápido, se estiverem presentes agentes produtores de toxinas (primariamente o 

Clostridium spiroforme), estes podem causar uma enterite ou levar à morte do animal 

(Irlbeck, 2001; Harcourt-Brown, 2002; Leng, 2008). 
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Outra teoria, contrariamente, defende que a tendência de uma dieta rica em amido, para 

provocar problemas digestivos, poderá estar associada a uma ingestão de pouca quantidade de 

fibra na dieta que, normalmente, ocorre simultaneamente (Ferreira et al., n.d.). Há quem 

defenda, ainda, que o amido só causa, potencialmente, doenças do foro GI, em animais muito 

jovens (Harcourt-Brown, 2002). 

	  

2.5.7. Acção dos fármacos sobre a microbiota 

O ceco é habitado por uma enorme variedade de microrganismos, como anteriormente 

referido, pelo que, é de grande importância, que o seu equilíbrio se mantenha. Esta microbiota 

é influenciada por diversos factores, incluindo a antibioterapia e outros fármacos (Harcourt-

Brown, 2002; Davies & Davies, 2003; Leng, 2008). 

Alguns anti-inflamatórios não esteróides (AINEs), tal como a indometacina, inibem a 

formação de prostaglandinas endógenas, inibindo a formação de cecotrofos (Harcourt-Brown, 

2002; Pollock, 2006). 

Quanto aos antibióticos, alguns têm potencial de provocar enterite pois, pela morte selectiva 

de determinadas bactérias, permitem a proliferação de outras, podendo ter efeitos letais. O 

Clostridium spiroforme é o agente mais frequentemente associado a enterotoxémia no coelho, 

embora o Clostridium difficile e o Clostridium perfringens também possam estar envolvidos 

(Kahn, 2005; Judah & Nuttall, 2008). O Clostridium spiroforme não é um agente vulgarmente 

presente no ceco de animais saudáveis, pelo que prolifera aquando de um desequilíbrio da 

microbiota. Pensa-se que o amido indigerido, possa ser o substrato para a ocorrência da 

enterotoxémia. Ocorre mais frequentemente em animais jovens, pois, como já referido, estes 

animais apresentam uma maior quantidade de amido indigerido no segmento cecocólico 

(Harcourt-Brown, 2002; Pollock, 2006). 

Outras bactérias potencialmente responsáveis por enterite e diarreia podem também proliferar, 

como a Escherichia coli, por exemplo (Harcourt-Brown, 2002; Pollock, 2006; Lichtenberger 

& Lennox, 2008b). 

A ampicilina, a lincomicina e a clindamicina são consideradas de alto risco, provocando 

enterites rapidamente, enquanto a enrofloxacina e o trimetoprim/sufonamida são, 

aparentemente, seguros. A penicilina e as cefalosporinas podem ser administradas 

parentericamente (Bradley, 2001b; Harcourt-Brown, 2002; Carpenter, 2005; Pollock, 2006). 

Os antibióticos quando administrados oralmente têm maior probabilidade de induzir 

desequilíbrios GI, do que quando administrados parentericamente (Harcourt-Brown, 2002; 

Carpenter, 2005; Pollock, 2006). 
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2.6. A estase gastrointestinal 

Ocorrem duas doenças a nível GI, que afectam frequentemente o coelho e que se consideram 

como urgências, são elas a estase GI e a obstrução GI (Lichtenberger, 2005), sendo que a 

estase GI, é bastante comum (Krempels, Cotter & Stanzione, 2000) 

	  

2.6.1. Compreender a estase gastrointestinal 

A estase GI é um termo vago, utilizado para definir uma diminuição da motilidade GI, em que 

há diminuição ou interrupção da emissão de fezes. É uma doença adquirida, em que a 

contracção normal do estômago e intestinos, se encontra francamente diminuída e, como 

resultado, a microbiota intestinal normal é afectada adversamente (disbiose) (Reusch, 2005; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b; Fisher, 2010). 

Na maior parte dos casos, a etiologia subjacente da estase GI é incerta, raramente sendo, no 

entanto, um problema primário (Krempels et al., 2000; Paul-Murphy, 2007; Lichtenberger & 

Lennox, 2010). 

Os sinais clínicos poderão ser secundários a qualquer doença que provoque alterações no 

balanço dos fluidos (desidratação/choque) e/ou alterações na motilidade GI. O stress 

psicogénico também tem um impacto negativo sobre a motilidade GI (Krempels et al., 2000; 

Lichtenberger & Lennox, 2010). 

A estase GI envolve um complexo conjunto de sinais clínicos e de processos patológicos 

(impactação GI, acumulação de gás GI, úlceras gástricas, gastroenterite, enterotoxémia, 

lipidose hepática, colangiohepatite, neoplasia, entre outras), que ocorrem em simultâneo e que 

também afectam o tracto GI do coelho (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger, 2008b; 

Lichtenberger & Lennox, 2010). 

A impactação que ocorre na estase GI, pode ser causada pela sobreacumulação de conteúdo 

normal GI, devido a alterações da motilidade ou pela dessecação do conteúdo normal, devido 

à desidratação sistémica (Harcourt-Brown, 2002; Davies, 2003; Reusch, 2005; Lichtenberger 

& Lennox, 2010). 

O diagnóstico de estase GI normalmente pode ser obtido através da apresentação clínica e do 

exame físico. A confirmação, muitas vezes, é possível, através da observação de uma 

radiografia abdominal (Harcourt-Brown, 2002; Reusch, 2005). 

	  

2.6.2. Etiologia  

As causas mais frequentes para a ocorrência de estase GI incluem anorexia, dieta inadequada 

(elevados hidratos de carbono/baixa fibra na dieta), alterações bruscas na dieta, desidratação, 
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administração de fármacos (antibióticos, AINEs, opióides), aderências pós-cirúrgicas, falta de 

exercício/obesidade, disautonomia, ingestão de corpos estranhos e de toxinas (Reusch, 2005; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b; Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010). Qualquer 

processo que provoque anorexia, é potencialmente uma causa de estase GI (Harcourt-Brown, 

2002; Lichtenberger & Lennox, 2008b). 

Outras etiologias possíveis, são ainda a presença de dor provocada por fractura, doença 

sistémica ou infecção local, entre outras, tais como doença uterina, problemas dentários, 

infecção urinária, cirurgia, etc. e factores ambientais que possam funcionar como fonte de 

stress, tais como proximidade a predadores ou a um coelho dominante, alterações na 

hierarquia do grupo, perda de um companheiro, alteração de alojamento, de rotina ou de dieta, 

transporte, temperaturas extremas ou humidade (Krempels, 2005; Reusch, 2005). Tudo aquilo 

que possa ser uma fonte de stress/medo, por exemplo, uma observação do paciente, no 

consultório, poderá ser uma potencial causa de estase GI (Ness, 2002).  

A gastroenterite primária (bacteriana, viral ou parasitária), raramente é a causa de estase 

(Lichtenberger & Lennox, 2008b; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Deve ter-se em conta, que é uma doença extremamente grave e, os sinais clínicos, devem ser 

imediatamente tratados, enquanto se investiga a etiologia primária (Bradley, 2000b). 

	  

2.6.3. Apresentação clínica e história pregressa 

Os sinais clínicos mais frequentes são a anorexia e a diminuição ou ausência da produção de 

fezes (Krempels, 2005; Lichtenberger, 2005; Reusch, 2005; Paul-Murphy, 2007; 

Lichtenberger, 2008b). 

Os animais podem ainda apresentar depressão, desidratação, relutância em mover-se, 

bruxismo, postura sugestiva de desconforto abdominal, redução da ingestão de alimento, 

alteração das fezes (mais pequenas, diferente forma), presença de diarreia com ou sem muco e 

de cecotrofos não ingeridos (Reusch, 2005; Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Frequentemente, a estase GI, ocorre em animais de meia-idade ou mais idosos, alimentados 

com uma dieta inapropriada, que pode incluir cereais, apenas granulado comercial, 

guloseimas, muitos frutos e pouca fibra longa (Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 2006; 

Fisher, 2010). 

Na história pregressa, por vezes, existe um episódio recente de doença/dor, um factor de 

stress, obesidade ou perda de peso em animais cronicamente doentes (Oglesbee, 2006; Paul-

Murphy, 2007; Lichtenberger & Lennox, 2010). 
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2.6.3.1. O Exame físico 

Os achados de exame físico poderão ser pouco expressivos ou então incluírem desidratação 

ou choque, distensão abdominal com aumento gástrico e intestinal, assim como pode existir 

timpanismo gástrico (Reusch, 2005; Lichtenberger & Lennox, 2008b; Fisher, 2010). 

Um aumento da temperatura também pode ocorrer, pois a causa primária da estase, pode ser, 

por exemplo, uma infecção (Krempels et al., 2000). A temperatura deve ser medida logo no 

início da consulta, pois o stress associado à manipulação pode aumentá-la (Graham, 2006). 

A determinação do estado de hidratação do paciente, verifica-se através da prega de pele, do 

humedecimento das membranas mucosas e da turgência das pálpebras (Lichtenberger & Ko, 

2007b; Lichtenberger, 2008b). 

Os animais que são apresentados em choque hipovolémico, encontram-se maioritariamente 

hipotérmicos, com membranas mucosas pálidas, aumento do tempo de repleção capilar e 

alteração do estado de consciência (depressão ou coma). A pressão sanguínea indirecta, 

encontra-se baixa ou não se consegue obter (Ward, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2008b; 

Lichtenberger & Lennox, 2010). 

A auscultação abdominal pode revelar sons intestinais normais ou aumentados (numa fase 

inicial); no decorrer da doença tornam-se diminuídos ou mesmo ausentes (Fisher, 2010; 

Krempels, 2005; Graham, 2006). 

A palpação abdominal é uma ferramenta muito útil no diagnóstico de estase GI, visto que ao 

palpar um estômago cheio de conteúdo firme, não deformável num animal que já não ingere 

alimento há alguns dias é muito sugestivo de estase GI (Reusch, 2005; Oglesbee, 2006). 

O abdómen deverá ser meticulosamente palpado, colocando, preferencialmente o animal na 

posição em "C" (Harcourt-Brown, 2002; Bradley, 2004). No caso de coelhos muito nervosos, 

assustadiços ou teimosos, é preferível não serem levantados da marquesa (Bradley, 2004), ou 

mesmo realizar o exame físico no chão, promovendo assim um maior conforto e eliminando a 

intimidação que a marquesa usualmente provoca (Ness, 2002). Esta palpação abdominal 

deverá realizar-se com muito cuidado, evitando traumatizar os órgãos (Harcourt-Brown, 

2002; Ward, 2006), observando se o animal demonstra desconforto ou apresenta alguma 

massa ou organomegália (Bradley, 2001b). Num coelho saudável, o estômago normalmente 

não se sente aquando da palpação. Quanto ao ceco, este é palpável, como uma estrutura macia 

e maleável (Harcourt-Brown, 2002), com conteúdo abundante, no entanto, sem consistência 

demasiado firme (Bradley, 2004), sendo que o seu tamanho e conteúdo, são variáveis ao 

longo do dia (Harcourt-Brown, 2002). Abaixo, na Figura 1 a,b,c, encontram-se imagens da 

topografia abdominal do coelho. 
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Figura 1 a,b,c: Topografia abdominal do coelho saudável, retirando a parede abdominal. 

a) Vista ventral; b) Vista lateral direita; c) Vista lateral esquerda ("With permission" - 

Harcourt-Brown, 2002). 

	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
 

	  
	  
	  
O ceco, numa situação de estase GI, poderá estar repleto com gás, fluidos ou com um 

conteúdo firme e seco, dependendo da causa primária, enquanto o estômago, se sente como 

uma massa firme, não compressível e dilatado (Oglesbee, 2006; Paul-Murphy, 2007; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b). 

Muitos outros achados poderão ser observados, ao longo do exame físico, estando 

frequentemente relacionados com condições subjacentes que o animal apresenta 

(Lichtenberger & Lennox, 2008b; Lichtenberger & Lennox, 2010). Um exemplo, que ocorre 

frequentemente, são os problemas da cavidade oral (Harcourt-Brown, 2002), motivo pelo qual 

os dentes devem ser verificados por rotina, em todas as visitas ao veterinário. Embora a 

cavidade oral possa ser examinada em pacientes não anestesiados, utilizando, por exemplo, 

um otoscópio ou um espéculo nasal, um exame mais completo e fidedigno, poderá ser 

a	   b	  

c	  
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realizado com uma ligeira sedação, ou mesmo anestesia geral (Bradley, 2001b; Graham, 

2006; Lichtenberger & Lennox, 2008b). 

	  

2.6.4. Patofisiologia 

2.6.4.1. Dieta 

Os coelhos, como já foi referido anteriormente, são herbívoros e fermentadores do intestino 

grosso, pelo que fornecer uma dieta rica em hidratos de carbono, juntamente com um teor 

baixo em fibra, predispõe estes animais à estase GI. Na ausência de um teor e tipo (longa) 

(Reusch, 2005; Leng, 2008; Fisher, 2010) de fibra adequados, ocorre, pois, uma 

hipomotilidade GI, que pode resultar em alterações na microbiota, nas fermentações e no pH 

cecal (Paul-Murphy, 2007; Lichtenberger & Lennox, 2008b; Fisher, 2010).  

Estas dietas, baixas em fibra grosseira, como usualmente apresentam elevados teores de 

hidratos de carbono simples (por exemplo cereais), fornecem uma fonte rápida de produtos 

fermentáveis, favorecendo o crescimento de bactérias potencialmente patogénicas. Esta 

disbiose bacteriana pode causar diarreia aguda, enterotoxémia, diarreia crónica intermitente, a 

estase GI, sépsis e até morte (Harcourt-Brown, 2002; Krempels, 2005; Oglesbee, 2006; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b). 

Assim que o sobrecrescimento de tais bactérias ocorre, o gás emitido por estas, causa 

distensão, provocando uma dor forte (Krempels, 2005; Paul-Murphy, 2007). A dor e o stress 

(ver mais à frente) desta situação causam uma estimulação adrenérgica, inibindo a motilidade 

GI (Harcourt-Brown, 2002). 

Algumas destas bactérias são também produtoras de toxinas e, como o fígado é o órgão 

responsável pela sua destoxificação, uma das causas de morte por estase GI, deve-se a lesões 

irreversíveis no fígado (Krempels, 2005). 

As dietas com baixo teor em fibra, têm, ainda outro efeito, aumentando o butirato e 

propionato produzidos pela microbiota cecal, diminui o acetato. Este aumento no butirato 

cecal, vai ter um efeito inibitório no peristaltismo normal (Harcourt-Brown, 2002; Davies & 

Davies, 2003; Leng, 2008). 

O excesso de hidratos de carbono na dieta, inibem a libertação de motilina, que é uma 

hormona polipeptídica, secretada pelas células enterocromafinas do duodeno e jejuno, que 

têm como função estimular o músculo liso do tracto GI (Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 

2006). 

A diminuição no trânsito GI pode provocar o alojamento do alimento e de pêlo (tricobezoar), 

em qualquer local do tracto GI (Krempels, 2005; Lichtenberger & Lennox, 2010). Vai, então, 
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ocorrer uma reabsorção de fluidos do material contido no estômago, resultando numa massa 

desidratada, que poderá não conseguir passar ao longo do tracto GI (Lichtenberger, 2008b). 

Como o coelho não tem capacidade de vomitar, não consegue expelir o conteúdo gástrico 

(Davies & Davies, 2003; Oglesbee, 2006). Logo, a presença de tricobezoares no estômago, 

actualmente sabe-se, que não é uma causa, mas normalmente uma consequência da 

diminuição da motilidade (Harcourt-Brown, 2002; Davies, 2006; Oglesbee, 2006). Os 

tricobezoares formam-se devido à ingestão de pêlo durante a sua auto-higienização ou então 

devido aos animais arrancarem o pêlo devido ao ócio ou dor. Estão associados, ainda, a 

deficiências em magnésio ou cobre, teor de proteína inadequado e a animais alojados sozinhos 

(Harcourt-Brown, 2002). Eles podem provocar impactação, anorexia e perda de peso, 

desconforto generalizado e depressão (Judah & Nuttall, 2008). 

	  

2.6.4.2. Anorexia 

A anorexia, por si só, pode despoletar uma série de eventos que podem resultar na morte do 

animal, por lipidose hepática e insuficiência hepática (Harcourt-Brown, 2002; Reusch, 2005; 

Lichtenber & Lennox, 2008b), passa-se, então, a explicar o mecanismo, pelo qual isto poderá 

ocorrer. 

Os AGVs são uma grande fonte energética, representando cerca de 40% da energia total 

necessária para manutenção do animal. Estes são produzidos pela microbiota cecal e 

absorvidos durante a digestão dos cecotrofos (Harcourt-Brown, 2002; Meredith, 2006). 

Durante períodos de anorexia, a absorção intestinal de glucose decresce. Tal decréscimo de 

glucose, origina, também, uma redução na produção de AGVs, pela microbiota cecal. Esta 

diminuição na absorção de glucose e do AGV glucogénico (propionato), resulta em 

hipoglicémia, que por sua vez estimula a lipólise e a mobilização de ácidos gordos livres do 

tecido adiposo (Harcourt-Brown, 2002; Kahn, 2005). Os ácidos gordos livres, são 

transportados até ao fígado, onde são metabolizados como fonte energética. O principal 

mecanismo de degradação é através da beta-oxidação com consequente produção de corpos 

cetónicos. A cetoacidose ocorre quando a produção destes corpos cetónicos, excede o seu 

metabolismo tecidual (Orcutt, 2000; Harcourt-Brown, 2002; Kahn, 2005). 

Os coelhos não têm um mecanismo eficiente para a correcção da acidose, sendo 

particularmente susceptíveis ao efeito da cetoacidose. Para além disto, durante períodos de 

elevada metabolização dos ácidos gordos livres, estes tendem a acumular-se nos hepatócitos, 

podendo causar lipidose hepática (aproximadamente entre 48-72 horas, após o início da 

anorexia), colestase e, eventualmente, insuficiência hepática, seguida de morte do animal 

(Harcourt-Brown, 2002; Reusch, 2005; Davies, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2008b). 
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A lipidose hepática ocorre mais rapidamente em animais com excesso de peso, pois estes já 

possuem uma acumulação de triglicéridos nos seus hepatócitos (Harcourt-Brown, 2002; 

Davies, 2006). 

Os animais com anorexia há alguns dias, podem, ainda, apresentar úlceras gástricas 

(Harcourt-Brown, 2002; Kahn, 2005; Reusch, 2005). 

O ciclo da anorexia é auto-perpetuante, pois a hipomotilidade GI e a desidratação promovem 

anorexia, que por si exacerba a estase GI (Reusch, 2005; Oglesbee, 2006). 

	  

2.6.4.3. Dor, stress e medo 

A estimulação do sistema nervoso simpático, que ocorre nestas três situações, provoca a 

libertação de hormonas adrenais. Um dos vários efeitos da adrenalina e da noradrenalina, é a 

inibição da motilidade GI (Harcourt-Brown, 2002), que pode promover, como já referido, a 

acumulação de pêlos no estômago, formando tricobezoares (Reusch, 2005; Lichtenberger & 

Lennox, 2008b). A alteração na secreção e absorção de água e electrólitos, provoca 

desidratação sistémica e do conteúdo gástrico, assim como desequilíbrios electrolíticos 

(Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Os episódios de dor, stress ou medo, em animais sensíveis como os coelhos, são o suficiente 

para induzir anorexia, conduzindo a um défice energético, que estimula a mobilização de 

ácidos gordos livres, dos tecidos adiposos, formando infiltrações gordas do fígado, como 

explicado acima (Harcourt-Brown, 2002; Paul-Murphy, 2007). 

É, ainda, de referir, que ao diminuir a ingestão de alimento e, consequentemente, a motilidade 

GI, irá haver menos substrato para a microbiota cecal, podendo ocorrer, como já referido, na 

"Fisiopatologia da dieta", alterações indesejáveis na microbiota (Paul-Murphy, 2007; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b; Fisher, 2010). 

A diminuição da motilidade GI pode resultar, para além da formação de tricobezoares, na 

acumulação de gás no estômago e no ceco. A distensão visceral (cólica) provoca muita dor, 

que por sua vez estimula a libertação de mais catecolaminas, exacerbando a inibição da 

motilidade (Harcourt-Brown, 2002; Krempels, 2005; Paul-Murphy, 2007). 

	  

2.6.4.4. Exercício físico 

O exercício físico tonifica os músculos esqueléticos, assim, como os músculos lisos do tracto 

GI, promovendo uma boa motilidade, prevenindo também a obesidade (Oglesbee, 2006; 

Kahn, 2005; Fisher, 2010). 
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2.6.5. Diagnóstico diferencial estase GI vs. obstrução GI 

Quando um coelho com anorexia é apresentado numa urgência, deve diferenciar-se, o mais 

precocemente possível, entre uma urgência cirúrgica ou médica e avaliar a necessidade de 

estabilização imediata (Lichtenberger, 2005), uma vez que a estase GI deve ser tratada, 

principalmente com recurso a fármacos, enquanto na obstrução, o tratamento definitivo, 

normalmente é cirúrgico (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger, 2005). 

A obstrução GI pode ser provocada pela ingestão de materiais estranhos, tais como tapetes ou 

substrato, grandes aglomerados de pêlos e pequenos objectos (Harcourt-Brown, 2002; 

Lichtenberger, 2008b). Uma obstrução pode ainda ocorrer devido a lesões inflamatórias, 

tumores, parasitas ou invaginações (Harcourt-Brown, 2002). 

 A história pregressa da obstrução, resulta num aparecimento súbito de sinais, com uma 

progressão rápida e aguda, com estômago timpanizado (Harcourt-Brown, 2002; Davies, 2006; 

Lichtenberger, 2008b). Os animais estão apáticos, com o estômago timpanizado e o abdómen 

dilatado. Alterações circulatórias são normalmente evidentes quando estes animais chegam à 

consulta (Lichtenberger, 2005; Oglesbee, 2006; Lichtenberger, 2008b). 

Ao ocorrer uma obstrução, como nos coelhos, há uma secreção contínua de saliva e, como 

não conseguem vomitar, esta acumula-se no estômago rapidamente. Há produção de gás, que 

causa uma maior distensão (Harcourt-Brown, 2002). 

A história (sinais a piorar progressivamente) e o achado clínico de um conteúdo gástrico de 

consistência tipo massa à palpação, permite um diagnóstico presumível e são sugestivos de 

uma doença não obstrutiva (Reusch, 2005; Paul-Murphy, 2007). 

Em termos de obstrução GI, é importante salientar que uma obstrução gástrica (pilórica) é 

pouco frequente na prática clínica. A maioria dos casos de obstrução nos coelhos de 

estimação, ocorrem no duodeno proximal ou na junção íleocecocólica (Paul-Murphy, 2007; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Caso o animal esteja em choque, deverá ser imediatamente tratado e estabilizado, antes de se 

iniciar a resolução cirúrgica. A descompressão do estômago poderá ser necessária, através da 

passagem de um tubo nasogástrico. O prognóstico pós-cirúrgico é, normalmente, mau 

(Harcourt-Brown, 2002; Davies, 2006; Oglesbee, 2006). 

	  

2.6.6. Meios complementares de diagnóstico 

Assim que um coelho é apresentado com suspeita de estase GI, é importante iniciar-se a 

terapêutica adequada imediatamente e, complementarmente, para além de uma confirmação 

do diagnóstico, deverá pesquisar-se a causa primária pois, para além de por vezes ser difícil 
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de detectar, geralmente, a estase GI, não é uma doença primária (Krempels, 2005; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b; Fisher, 2010).  

A maior parte dos coelhos de estimação tolera bem a manipulação. Contudo, em casos de 

animais gravemente doentes ou nervosos, a manipulação e o tratamento poderão piorar o 

estado clínico. O atraso no início do tratamento também acarreta riscos, pelo que se 

recomenda vivamente o uso de sedação (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

	  

2.6.6.1. Sedação e contenção química  

A sedação é uma opção subutilizada em coelhos doentes. Os benefícios são múltiplos e 

incluem redução da ansiedade e stress, associados à contenção, assim como alívio da dor. O 

alívio da dor é um benefício particularmente importante, principalmente em casos dolorosos, 

tal como a estase GI (Fisher, 2010; Capello, Lennox & Widmer, 2008; Lichtenberger & 

Lennox, 2010). 

Os coelhos devem ser sedados 20-30 minutos antes de qualquer procedimento, que necessite 

de contenção ou anestesia. Um dos agentes mais frequentemente utilizados em coelhos para 

este fim, é o midazolam. Administra-se para uma grande variedade de procedimentos de 

diagnóstico e tratamentos ambulatórios, como por exemplo imagiologia ou recolha de 

amostras de sangue (Graham, 2006; Fisher, 2010). O midazolam poderá ser usado isolado, ou 

associado a um opióide (Lichtenberger & Ko, 2007b; Lichtenberger & Lennox, 2010). A 

experiência clínica revelou que em doses sedativas, este fármaco tem uma larga margem de 

segurança, devendo reduzir-se a dose quando administrado em animais doentes ou debilitados 

ou quando associado (Lichtenberger & Lennox, 2010). Para animais doentes, escolher um 

fármaco de acção curta com a dose menor do intervalo aconselhado e combinar com o 

midazolam (Lichtenberger & Ko, 2007b; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

A acepromazina, medetomidina, fentanil ou uma combinação de acepromazina com 

butorfanol, poderão ser usados como sedativos em coelhos (Harcourt-Brown, 2002; Flecknell, 

2006). 

A acepromazina é muito usada em coelhos, para além da sedação, como pré-medicação para a 

diminuição da resposta excitatória, observada na indução com fármacos voláteis (Harcourt-

Brown, 2002; Graham, 2006). 

Os fármacos mais frequentemente utilizados na sedação e as suas respectivas doses 

recomendadas, encontram-se no Anexo 1, Tabela 2. 

Em muitos casos, o diagnóstico poderá seguir-se imediatamente à sedação. Para aqueles 

pacientes que a realização de exames complementares de diagnóstico inclua resistência à 
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manipulação, poderão acrescer riscos. Deve considerar-se um ligeiro aumento na dose de 

midazolam/opióide ou a administração de um anestésico (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Na fase pré-contenção química dos coelhos não é necessário realizar jejum, pois estes não são 

capazes de vomitar. O jejum torna, ainda, os seus movimentos GI mais lentos, o que pode 

agravar a probabilidade de se causar uma estase GI pós-anestésica (Bradley, 2001b; Harcourt-

Brown, 2002; Bradley, 2004). 

Quanto aos anestésicos, o isoflurano é o anestésico volátil mais aconselhado. A indução é 

rapidamente conseguida com concentrações de 2-3%, utilizando, para tal, uma máscara ou, 

em pacientes mais nervosos, uma câmara de indução. A manutenção, deverá ser realizada 

com uma concentração de 0,25-2% (Harcourt-Brown, 2002; Fisher, 2005). 

A quetamina pode ser usada para indução anestésica, sendo frequentemente usada, em 

combinação com a medetomidina (preferencialmente) ou xilazina para a manutenção 

anestésica em coelhos (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger & Ko, 2007b).  

O etomidato tem uma rápida distribuição e metabolização hepática, uma grande margem de 

segurança, resultando numa curta recuperação após uma dose única, associado à pré-

medicação com diazepam (Lichtenberger, 2008a). O propofol é utilizado apenas para indução 

e em pacientes estáveis (Lichtenberger, 2008a; Harcourt-Brown, 2002). 

Após a sedação ou anestesia, o exame físico exaustivo e/ou os exames complementares de 

diagnóstico, podem então prosseguir, de forma cautelosa (Lichtenberger & Lennox, 2010), 

sendo essencial a contínua atenção do veterinário ao longo do período peri-anestésico e/ou 

sedativo, nomeadamente, na monitorização do paciente (Fisher, 2005).  

Os anestésicos mais frequentemente administrados encontram-se no Anexo 2, na Tabela 3. 

	  

2.6.6.2. Análises sanguíneas 

Os locais mais comuns para se proceder à colheita de sangue são a veia jugular, a cefálica, a 

safena lateral, a marginal e a central da orelha (Krempels et al., 2000; Rosenthal, 2001; Sjober 

& Odberg, 2003). 

Embora a veia marginal da orelha seja a de mais fácil acesso, uma má técnica pode provocar 

uma trombose, com consequente necrose e queda de porção da orelha (Bradley, 2004; Sjober 

& Odberg, 2003). A jugular e a safena lateral são opções mais viáveis, quando se necessita de 

um maior volume de sangue. No entanto, o local ideal para a venopunção é a veia safena 

lateral (Bradley, 2001b; Bradley, 2004; Graham, 2006), visto que a jugular é mais útil quando 

se necessita de obter uma grande quantidade de sangue, tal como para uma transfusão e em 

animais calmos ou sedados (Rosenthal, 2001; Graham, 2006). A veia cefálica apenas é usada 
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quando se necessita de um pequeno volume de sangue (Rosenthal, 2001), ou para a 

introdução de cateteres intravenosos (Graham, 2006).  

O volume médio de sangue, na grande parte dos coelhos, é de 6-8% do PV em quilogramas 

(Rosenthal, 2001), cerca de 55-65 mL/kg, sendo seguro recolher-se 1mL/100g PV, em 

animais saudáveis e estáveis (Fisher, 2010). 

Após a recolha da amostra de sangue, deve proceder-se à sua posterior análise. As amostras 

de sangue para análise, são importantes na ajuda da detecção de alterações subjacentes (tais 

como anemia e hipoproteinémia) e outras condições, tal como doença renal ou hepática. Mas 

é de notar que estas são não-específicas para doenças GI (Lichtenberger & Lennox, 2010). As 

análises sanguíneas são, ainda, muito importantes para auxiliar a determinar o estado de 

desidratação (através do hematócrito - HT, por exemplo, pois um coelho desidratado tem um 

valor de 45-50%) e outros parâmetros para determinar o que será necessário repor ou 

equilibrar. (Harcourt-Brown, 2002). 

Pode proceder-se, logo após obter a amostra, à realização de um esfregaço, para rapidamente 

se realizar a contagem diferencial de leucócitos (Harcourt-Brown, 2002). Deve realizar-se um 

hemograma e bioquímicas sanguíneas. Os parâmetros mínimos a analisar são a glucose 

sanguínea, HT, proteínas totais, BUN e creatinina, devendo ser realizados o mais rapidamente 

possível, para assim se detectar, precocemente, a existência de hipoglicémia secundária a 

anorexia, desidratação, azotémia ou anemia (Oglesbee, 2006; Paul-Murphy, 2007; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b). 

Os valores hematológicos e bioquímicos sanguíneos normais encontram-se nas Tabelas 4 e 5, 

nos Anexos 3 e 4, respectivamente. 

	  

2.6.6.3. Radiografia 

A radiografia assume um papel importantíssimo na investigação do diagnóstico de um 

paciente, identificando a gravidade de uma doença ou a causa primária da condição presente 

(Girling, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010), nomeadamente para avaliação do local, 

tamanho, forma e, de certa forma, do conteúdo do tracto GI, devendo, no entanto, ser sempre 

interpretada, tendo em conta as alterações na apresentação clínica do paciente (Lichtenberger 

& Lennox, 2010). 

É realizada também, com muito frequência, no diagnóstico de doença dentária e como um 

auxiliar no diagnóstico diferencial, entre obstrução GI e estase GI (Harcourt-Brown, 2002; 

Girling, 2006). 

Uma vez que a radiografia em coelhos envolve pacientes de pequeno tamanho, as constantes 

radiográficas, a cassete e a película escolhidas deverão ter em isso em conta (Fisher, 2005; 
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Capello et al., 2008). Um aparelho de raio-x adequado a estes pacientes de pequenas 

dimensões, deve permitir configurar elevadas mA (mínimo de 300mA) e um tempo de 

exposição curto (0,008 segundos) para se alcançarem os detalhes recomendados (Fisher, 

2005; Girling 2006). O tempo de exposição poderá ser aumentado, devendo para tal sedar-se 

ou anestesiar-se o animal, para evitar desfocar a imagem radiográfica obtida. O intervalo de 

voltagem deverá ser de 40-70 kV (Girling, 2006; Capello et al., 2008). 

Ecrãs intensificadores de terras raras de elevado detalhe, com películas compatíveis, são 

particularmente importantes em animais com peso vivo inferior a 1 kg. As películas de 

mamografia poderão ser usadas para melhoria do detalhe do tecido ósseo e mole, assim como 

películas dentárias para destacar diferentes áreas anatómicas (Fisher, 2005; Capello et al., 

2008; Capello & Lennox, 2011). 

As radiografias periódicas são, ainda, particularmente importantes na ajuda da determinação 

da eficácia da resposta à terapêutica (Girling, 2006). Para tal, as radiografias são repetidas a 

cada 3-4 horas em pacientes críticos, enquanto que nos pacientes mais estáveis, podem até 

fazer-se com intervalos tão longos como 24 horas (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

A radiografia digital veio revolucionar o valor de diagnóstico das imagens radiográficas. No 

entanto, há que ter em conta, que tanto o hardware como o software utilizados para produzir a 

imagem, têm um papel fundamental na qualidade desta, assim como, também está dependente 

da capacidade do Médico Veterinário, para os usar adequadamente (Fisher, 2005; Capello et 

al., 2008; Fisher, 2010). 

	  

2.6.6.3.1. Radiografia abdominal 

2.6.6.3.1.1. Anatomia radiográfica abdominal de um coelho saudável 

As radiografias abdominais de um coelho saudável são bastante variáveis e dependentes da 

actual fase de digestão, sendo no entanto, muito importante conhecer a anatomia radiográfica 

normal, para assim se conseguir detectar alterações (Harcourt-Brown, 2002). Um exemplo de 

uma radiografia abdominal de um coelho saudável, pode ser observada na Figura 2 a,b. 

Ao observar-se a radiografia, pode verificar-se que o estômago tem uma forma oval e 

localiza-se principalmente no quadrante esquerdo, numa projecção ventrodorsal. O seu bordo 

caudal não se estende para lá da última costela. Há sempre alguns ingesta no estômago, que 

estão uniformemente misturados com pequenas quantidades de gás. Na projecção 

ventrodorsal, a forma do estômago é assimétrica, com a curvatura maior no lado esquerdo. O 

estômago é relativamente pequeno quando comparado com o restante tracto GI (Harcourt-

Brown, 2002; Girling, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010). 
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O intestino delgado também contém ingesta e o gás encontra-se uniformemente disperso. 

(Harcourt-Brown, 2002). O ceco pode estar, desde parcialmente a completamente preenchido 

com alimento, contendo algum gás. Quando se encontra repleto de conteúdo, ocupa a maior 

parte do abdómen ventral. O cólon distal pode conter material fecal, com a forma 

característica de bola, que caracteriza as partículas fecais duras (Girling, 2006; Lichtenberger 

& Lennox, 2010). 

	  
Figura 2 a,b: Radiografias do abdómen de coelho fêmea saudável. a) Projecção latero-lateral; 

b) Projecção ventrodorsal ("Reprinted from Capello V, Lennox AM. Clinical radiology of 

exotic companion mammals. Ames (IA): Wiley-Blackwell; 2008. p. 100-103; with 

permission" - Capello & Lennox, 2008). 
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2.6.6.3.1.2. Sinais radiográficos de estase GI vs. obstrução GI 

A radiologia poderá, ou não ,ser útil no diagnóstico de estase GI, porque, numa fase precoce, 

a massa de alimento e pêlo podem assemelhar-se, radiograficamente, aos ingesta normais 

(Reusch, 2005; Lichtenberger, 2008b). Contudo, a visualização de um estômago aumentado, 

repleto de ingesta num coelho com anorexia há cerca de 1-3 dias, sugere a presença de estase 

GI (Oglesbee, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2008b). Com o progresso da impactação 

(gástrica e por vezes cecal), pode observar-se um halo de gás a circundar o material compacto 

(Reusch, 2005; Oglesbee, 2006).  

As alterações encontradas na imagem radiográfica de uma estase GI instalada, incluem, ainda, 

grandes bolsas de gás, ao longo do tracto GI. O estômago poderá começar a tornar-se mais 

arredondado, devido à acumulação de conteúdo (Lichtenberger & Lennox, 2010). O ceco 

pode também estar impactado ou distendido com gás. Não se observam bolas fecais no cólon 

distal, ou então, as que estão presentes, apresentam um tamanho muito reduzido (Oglesbee, 

2006). A Figura 3, ilustra uma radiografia de um coelho com um tricobezoar, resultante da 

diminuição da motilidade GI. 

A imagem radiográfica de um animal com obstrução GI parcial a completa, pode demonstrar 

achados radiográficos típicos, incluindo um estômago arredondado, preenchido com fluidos e 

gás, com um padrão de gás a terminar abruptamente, no local da obstrução (Harcourt-Brown, 

2002; Lichtenberger & Lennox, 2010). O gás poderá também situar-se distalmente à zona 

obstrutiva, devido a uma estase GI secundária (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Habitualmente, observa-se uma distensão muito pronunciada do estômago, com conteúdo 

mais rico em fluidos e gás, do que em casos de estase GI (Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 

2006). 

Actualmente, tem-se observado um elevado número de animais, que devido a uma 

alimentação com baixo teor em fibra longa e aparentemente saudáveis, apresentam um 

estômago repleto, que se estende para além da última costela, sem presença anormal de gás. 

Estes coelhos encontram-se em risco acrescido de desenvolverem uma doença GI 

(Lichtenberger & Lennox, 2010). 
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Figura 3 a,b: Radiografias de um abdómen de coelho com suspeita de tricobezoares, como 

resultado de diminuição da motilidade GI. a) Projecção latero-lateral; b) Projecção 

ventrodorsal ("Reprinted from Capello V, Lennox AM. Clinical radiology of exotic 

companion mammals. Ames (IA): Wiley-Blackwell; 2008. p. 108; with permission" - Capello 

& Lennox, 2008). 

 

 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

2.6.6.3.1.3. Outras radiografias 

Para detecção da causa primária, que poderá ser qualquer entidade clínica que inclua dor, tal 

como uma lesão do esqueleto por fracturas ou doenças articulares (Krempels et al., 2000; 

Krempels, 2005). 

Radiografias ao crânio sob anestesia são necessárias quando se suspeita de doença dentária 

primária. As projecções mínimas que se deverão realizar neste caso são a latero-lateral, 

ventrodorsal e a projecção oblíqua esquerda e direita (Krempels, 2005; Lichtenberger & 

Lennox, 2008b). 

	  

2.6.6.4. Ecografia 

Em teoria, a ecografia seria útil na identificação de obstruções GI, para diagnóstico 

diferencial, no entanto, na prática, devido à acumulação de gás, o seu valor é reduzido 

(Lichtenberger & Lennox, 2010). Quando os intestinos estão repletos de gás (o que 

frequentemente ocorre em situações de estase GI e de obstruções GI), este vai exercer um 
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efeito de reflexão total do ultrassom (Hochleithner, 2000). A interface gás: fluido cria uma 

superfície altamente reflectora, causando um artefacto denominado de reverberação, que torna 

impossível distinguir estes artefactos dos ecos reais (Fisher, 2010). 

A ecografia é mais eficaz para a detecção da causa primária da estase, ou de condições 

subjacentes, podendo para tal efectuar-se uma ecografia abdominal, para melhor se observar o 

tracto urinário (infecção, urólitos, insuficiência renal ou sedimento vesical), reprodutor 

(tumores, quistos ováricos, infecção), fígado (lipidose), abcessos ou vários tipos de tumores, 

entre outros (Hochleithner, 2000; Krempels et al., 2000; Reusch, 2006; Fisher, 2010). 

É de referir, que em casos de estase GI, foram encontradas evidências ecográficas de hepatite 

e de pancreatite em alguns coelhos (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

	  

2.6.6.5. Pressão sanguínea 

A determinação da pressão sanguínea (92-135/64-75mmHg) em coelhos com suspeita de 

estase GI, é muito importante, visto que muitos deles podem apresentar hipotensão, 

encontrando-se alguns, mesmo em choque (Harcourt-Brown, 2002; Reusch, 2005). São 

animais em que se torna difícil a recuperação de um episódio hipotensivo, visto que, 

normalmente, são apresentados em choque descompensado, pois a fase compensatória inicial 

do choque, observada em cães e pássaros, geralmente não ocorre em coelhos (Lichtenberger, 

2004; Lichtenberger, 2005; Lichtenberger & Lennox, 2010).  

A monitorização da pressão sanguínea indirecta pelo método do Doppler é a preferida pela 

maioria dos veterinários. A sua colocação no membro anterior é a mais viável e a mais 

frequentemente usada (Reusch, 2005; Fisher, 2010). Para avaliação da pressão sanguínea da 

artéria radial, o transdutor é colocado numa “cama” de gel de ecografias na área radial-ulnar, 

na zona medial da diáfise, com o pêlo rapado (Fisher, 2010). 

É enchido até uma pressão suprassistémica, até que termine o sinal do Doppler. À medida que 

o cuff é esvaziado, o primeiro som indica a pressão sistólica (Lichtenberger, 2005). 

	  

2.6.6.6. Análises de urina e fezes 

Uma das etiologias algo frequentes de estase GI, é a doença urinária, normalmente causada 

por litíase. A análise de urina é importante de se realizar, sendo de fácil execução. Uma 

amostra de urina poderá ser colhida durante o exame físico, ao exercer uma pequena pressão 

na bexiga. Contudo, deverá ter-se cuidado para evitar uma ruptura de bexiga (Krempels et al., 

2000; Harcourt-Brown, 2002; Ward, 2006; Paul-Murphy, 2007). 

A técnica de cistocentése no coelho é similar às outras espécies. Embora a sedação não seja 

imperativa, a sua utilização, reduz a probabilidade dos animais oferecerem resistência e, 
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assim, diminui a possibilidade de ocorrência de alguma lesão nas estruturas internas 

(Meredith & Crossley, 2002; Graham, 2006). A ecografia poderá ajudar na visualização da 

bexiga e na posterior detecção de alterações (Harcourt-Brown, 2002). 

A composição de uma urina de coelho saudável encontra-se no Anexo 5, na Tabela 6. 

Uma grande carga parasitária, poderá também ser causa de estase GI. A recolha das fezes para 

análise, poderá realizar-se, na maior parte dos casos, do próprio alojamento do coelho. 

Ocasionalmente, o animal poderá fornecer uma amostra ao medir a sua temperatura (Graham, 

2006). 

Deverá observar-se, microscopicamente, um exame directo das fezes em solução salina, para 

detecção de organismos protozoários (Bradley, 2001b). Pode ainda adicionar-se uma gota de 

soluto de lugol, para ajudar a visualização dos oocistos dos protozoários (Cray & Zaias, 

2004). 

O exame de flutuação fecal é utilizado para diagnóstico de oocistos de coccídeas e alguns 

ovos de helmintes (Graham, 2006). Deve ter-se em conta que as fezes normais de coelho, 

contêm uma quantidade pequena a média de leveduras capsuladas (Bradley, 2001b) 

Poderá adicionar-se ao exame de flutuação fecal, um procedimento de centrifugação, 

permitindo que os ovos de parasitas pesados (ovos de tremátodes), consigam flutuar (Cray & 

Zaias, 2004). 

	  

2.6.6.7. Exame oral 

Outra causa frequente de anorexia e, consequentemente de estase GI, são problemas da 

cavidade oral, nomeadamente o aparecimento de espículas nos molariformes, provocando 

muita dor, pelo que assim que o animal estiver estabilizado, é importante investigar-se, 

também, esta possibilidade (Lichtenberger, 2008b; Lichtenberger & Lennox, 2008b). 

Os incisivos são relativamente fáceis de avaliar, sendo apenas necessário abrir a boca ao 

animal, raramente sendo necessário o recurso à anestesia. Os incisivos inferiores devem ser 

opostos aos incisivos superiores rudimentares. Os molariformes são difíceis de visualizar a 

fundo, sem o recurso à anestesia, pois o otoscópio (com cone metal) apenas permite visualizar 

uma alteração muito pronunciada (Capello, 2003; Ward, 2006; Lichtenberger, 2008b). 

A estomatoscopia é a forma mais frequente com que se utiliza a endoscopia em coelhos. A 

estomatoscopia sob anestesia geral, assegura um exame mais detalhado e fidedigno que o 

obtido durante a consulta, com o animal consciente (Graham, 2006; Divers, 2010; Capello & 

Lennox, 2011). O ideal para a realização de tal exame, é um endoscópio rígido. O paciente 

terá que ser devidamente sedado ou anestesiado e a sua boca mantida aberta, podendo utilizar-

se um dilatador de bochechas e um abre-bocas (Capello, 2003; Murray, 2000). 
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Quando identificados, o sobrecrescimento, espículas e outros problemas, deverão ser 

resolvidos, aparando as zonas necessárias, com um aparelho motorizado (Dremel®, Robert 

Bosch Unipessoal, Lda., Lisboa, Portugal), por exemplo ou com um alicate. A broca eléctrica 

é preferível, pois com o alicate, há grande perigo de fracturar o dente (Murray, 2000; Capello, 

2003; Fisher, 2005; Fisher, 2010). 

	  

2.6.6.8. Outros exames complementares de diagnóstico 

Em adição às modalidade de imagiologia utilizadas em coelhos, mais frequentemente, já 

referidas, actualmente, outros meios complementares de diagnóstico estão ao dispor do 

veterinário, incluindo tomografia axial computorizada (TAC), ressonância magnética, assim 

como técnicas mais avançadas de endoscopia (Capello & Lennox, 2011; Girling, 2006), 

permitindo assim, mais facilmente, chegar ao diagnóstico da causa primária da estase GI. 

	  

2.6.7. Tratamento 

2.6.7.1.Fluidoterapia 

Uma vez que a motilidade GI é afectada pela hidratação do paciente e, como a estase GI tem 

um impacto negativo na hidratação, todos os pacientes com sinais sugestivos desta, devem 

receber fluidos (Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Uma fluidoterapia efectiva é uma parte vital do tratamento da estase GI, sendo necessário 

administrá-la via intraóssea (IO) ou intravenosa (IV), na maioria dos casos, visto que a via 

subcutânea (SC) não é a mais indicada para pacientes desidratados ou hipotensos, pois a 

absorção dos fluidos é fraca em animais com baixa perfusão periférica, devido a choque ou 

hipovolémia (Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 2006). 

	  

2.6.7.1.1. Reconhecimento e tratamento do choque  

Muitos coelhos com evidência clínica de estase GI, apresentam-se em choque e com 

bradicárdia, hipotensão, hipotermia (Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010), pulso 

fraco ou não palpável e depressão profunda. As membranas mucosas estão brancas ou 

cinzentas e o tempo de repleção capilar não é apreciável. A bradicárdia e diminuição do 

débito cardíaco contribuem para a hipotermia e a hipotermia acentua, por sua vez, a 

brádicardia (Lichtenberger, 2004; Ward, 2006; Fisher, 2010). 

Deve ter-se em conta que a recuperação rápida de choque, só unicamente à base de 

cristalóides, pode resultar numa acumulação significativa de fluidos nos pulmões e pleura. 

Assim, recomenda-se uma combinação de cristalóides com colóides e, simultaneamente, 
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procedimentos de reaquecimento, evitando lâmpadas, pois os coelhos têm uma pele fina 

(Lichtenberger, 2005; Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010). Quando um colóide é 

usado em combinação com um cristalóide, há uma redução nos fluidos totais necessários, em 

cerca de 40-60%, para a recuperação, em relação à administração apenas do cristalóide 

(Fisher, 2010). 

A determinação dos fluidos necessários, irá depender do estado do paciente, pressão 

sanguínea e resultados das bioquímicas séricas (Graham, 2006; Fisher, 2010). 

	  

2.6.7.1.2. Administração de fluidos 

Um tratamento standard em animais com anorexia e estase GI, inclui fluidoterapia, para 

rehidratação do animal, assim como do seu conteúdo gástrico. A administração parental de 

fluidos nos coelhos pode fazer-se por via IV, SC ou IO (Harcourt-Brown, 2002). 

Os fluidos administrados por via SC, apenas são apropriados para pacientes estáveis, com 

hidratação normal a desidratação ligeira. Os coelhos facilmente toleram 120mL/kg/dia de 

fluidos subcutâneos, divididos em 2-3 doses diárias (Graham, 2006). 

A administração oral (PO) de fluidos, apenas é apropriada quando não há suspeita de 

obstrução (Graham, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010), auxiliando na rehidratação do 

conteúdo gástrico (Oglesbee, 2006). Apesar dos fluidos orais serem importantes na hidratação 

do conteúdo GI, a solução deverá ser não açucarada, para não exacerbar o sobrecrescimento 

de bactérias prejudiciais no ceco (Krempels, 2005). 

Uma desidratação superior a 5%, idealmente requer administração intravenosa de fluidos, 

usando uma infusão contínua de um fluido cristalóide (Lichtenberger & Lennox, 2010). Se os 

vasos periféricos estiverem colapsados devido à desidratação, um catéter intraósseo deverá ser 

colocado (Graham, 2006). Os fluidos são administrados por via IO até que o paciente esteja 

rehidratado ou até que seja colocado um catéter IV (Graham, 2006). 

A percentagem de desidratação, pode ser subjectivamente estimada com base no peso, 

hidratação das membranas mucosas, diminuição da turgência da pele, olhos encovados e 

alteração da consciência (Ward, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010). Um procedimento 

muito útil nos coelhos, é a palpação do tracto abdominal, para avaliação do estado de 

hidratação (Krempels, 2005). 

Uma forma objectiva e fácil de verificar se o volume de fluidos administrados está ser 

adequado, é avaliar o peso do animal regularmente ao longo do dia, pois uma diminuição 

aguda de peso, é frequentemente associada a perda de fluidos (Lichtenberger & Lennox, 

2010). 
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A fluidoterapia envolve uma escolha do tipo, quantidade e taxa de administração dos fluidos a 

serem administrados (Lichtenberger, 2004; Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010). O 

objectivo primário é o de fornecer a menor quantidade possível de fluidos para se obter a 

recuperação do animal (Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010). A duração do 

tratamento irá depender de caso para caso, variando consoante a saúde do paciente, a resposta 

ao tratamento e/ou a recuperação de um procedimento cirúrgico (Fisher, 2010). 

Os défices de perfusão e a desidratação, devem ser os primeiros a ser corrigidos 

(Lichtenberger, 2008b). 

Os fluidos utilizados podem incluir cristalóides isotónicos, colóides (Oglesbee, 2006) e 

componentes sanguíneos. Os cristalóides isotónicos, tal como o Lactato de Ringer, por 

exemplo são utilizados (Rosenthal, 2001), frequentemente associados a colóides, na fase 

inicial da fluidoterapia (Lichtenberger, 2004; Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

O Hetastarch, que é um colóide artificial, composto quase na sua totalidade por amilopectina, 

é um dos colóides mais frequentemente utilizados a nível mundial, devido aos custos e 

disponibilidade (Lichtenberger, 2004; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

O Oxyglobin® (OPK Biotech, Cambridge, Reino Unido), é um colóide constituído por 

hemoglobina de bovino estabilizada, que tem a vantagem adicional de transporte de oxigénio 

(Lichtenberger, 2005; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Para além destes fluidos, por vezes é necessário administrar soluções específicas, para corrigir 

outros défices. Os coelhos com anorexia por mais de 2-3 dias, usualmente apresentam-se com 

hipoglicémia. Quando a glicémia se encontra a <70mg/dL (Lichtenberger, 2005; 

Lichtenberger, 2008b), deverá adicionar-se dextrose a 50% aos fluidos, produzindo uma 

solução de 2.5% de dextrose (Lichtenberger, 2005). A glucose sanguínea é determinada 1 

hora após a administração. Se a hipoglicémia persistir, continuar a taxa contínua de infusão, 

de uma baixa concentração de dextrose, por exemplo de 1,25% de dextrose com cristalóides, 

enquanto se reavalia a glucose sanguínea a cada 2-3 horas (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Numa fase mais tardia da anorexia, a administração de glucose poderá estimular a síntese de 

triglicéridos no fígado, comprometendo o metabolismo lipídico (Harcourt-Brown, 2002).  

Se o HT demonstrar uma anemia marcada (<20%), deverá ponderar-se uma transfusão de 

sangue total. Alternativamente, administrar Oxyglobin® (Lichtenberger, 2004; Lichtenberger 

& Lennox, 2010). 

Se o paciente apresentar hipoproteinémia, deverá administrar-se Hetastarch, em infusão 

contínua durante a fase de rehidratação, combinado com cristalóides. A adição de colóide 

ajuda a manter a pressão oncótica no espaço intravascular, durante a terapia de rehidratação 

(Lichtenberger & Lennox, 2010). 



 41	  

O protocolo de fluidoterapia deverá ser continuamente adequado à pressão sanguínea, 

quantidade de urina emitida, HT, estado de consciência e equilíbrio ácido-base. A hidratação 

deverá ser constantemente reavaliada, para cálculo das necessidades em fluidos (ver Anexo 6) 

(Lichtenberger, 2004). Os fluidos de manutenção são administrados até que o paciente esteja 

capaz de ingerir uma quantidade adequada de fluidos por ingestão voluntária (Lichtenberger 

& Lennox, 2010). 

	  

2.6.7.2. Suporte nutricional 

Uma apresentação frequente, resultante da estase GI é a anorexia e, visto que o stress pode 

piorar o estado de um animal comprometido, compete ao veterinário, o desafio de 

providenciar uma nutrição adequada, de uma forma eficiente (Graham, 2006). Uma falha ao 

fornecer a suplementação nutricional necessária ao coelho, poderá, ainda, resultar em lipidose 

hepática, num curto espaço de dois a três dias, motivo pelo qual, o fornecimento nutricional 

deverá proceder-se o mais precocemente possível (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger, 

2004; Graham, 2006). 

As contraindicações da alimentação forçada, incluem a suspeita de uma obstrução 

completa/parcial ou estase, em que o estômago já se encontre repleto (Lichtenberger & 

Lennox, 2010). 

Geralmente, os coelhos toleram bastante bem a alimentação manual com recurso à seringa. A 

seringa de alimentação é colocada no diastema, devendo ser um processo realizado 

lentamente, com pequenos volumes, prevenindo a aspiração (Lichtenberger, 2004; Graham, 

2006; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Este procedimento é adequado para pacientes ligeira a medianamente doentes, com perfusão e 

hidratação adequadas (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger, 2004; Lichtenberger & Lennox, 

2008b). 

As dietas entéricas mais apropriadas para a alimentação com seringa no coelho, têm um 

elevado teor de fibras não digestíveis, baixo em gorduras e relativamente baixa em hidratos de 

carbono. Dietas entéricas específicas para herbívoros estão disponíveis comercialmente 

(Graham, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Uma dieta líquida, completa, muito utilizada, é o Critical Care® (Critical Care®, Oxbow 

Animal Health, Murdock, Estados Unidos da América) para herbívoros, no entanto, podem 

utilizar-se outras formulações, como a moagem do granulado, puré de vegetais ou de ervas 

(Krempels et al., 2000; Reusch, 2005; Graham, 2006; Oglesbee, 2006; Fisher, 2010). 
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Muitos coelhos aceitam facilmente a alimentação forçada e, aqueles que não o façam, deverão 

ser embrulhados numa toalha, sendo assim alimentados com seringa. Quando demonstram 

muito stress, é preferível não o fazer, procurando alternativas (Reusch, 2005). 

Quando a alimentação com seringa é recusada por animais que se debatam e a alimentação é 

fundamental, tendo em conta o estado do paciente, a alimentação via tubo nasogástrico deve 

ser considerada (Lichtenberger, 2004; Reusch, 2005; Lichtenberger & Lennox, 2010). Já 

existem dietas específicas para a alimentação via tubo nasogástrico, sendo um bom exemplo, 

a alimentação líquida (Fine Grind®, Oxbow Animal Health, Murdock, Estados Unidos da 

América) (Paul-Murphy, 2007; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

A alimentação através de um tubo nasogástrico é também o procedimento recomendado em 

casos de pacientes moderadamente a gravemente debilitados (Lichtenberger, 2004; 

Lichtenberger & Lennox, 2008b). O tubo nasogástrico facilita o fornecimento de alimento e, 

ainda, a rehidratação do conteúdo maciço gástrico (Lichtenberger & Lennox, 2008b), não são, 

contudo, ideais (Graham, 2006). Estes são demasiado estreitos para a passagem de algumas 

fórmulas entéricas, podendo ainda irritar a mucosa da cavidade nasal (Orcutt, 2000). 

Os tubos orogástricos são apropriados para uma administração única (Graham, 2006), pelo 

que não são muito práticos, sendo preferível a utilização de tubos nasogástricos, tendo o 

cuidado de aplicar um anestésico tópico, tal como lidocaína em gel a 2% na abertura nasal 

(Graham, 2006; Ward, 2006), alguns minutos (5-10 minutos) antes da introdução (Graham, 

2006; Paul-Murphy, 2007).  

Para além dos tubos nasogástrico e orogástrico, existem outras técnicas de alimentação, 

nomeadamente a gastrostomia, faringostomia e esofagostomia. Todas elas requerem anestesia 

do animal em questão e os tubos utilizados poderão ser os mesmos que os usados em gatos, 

para a mesma finalidade (Harcourt-Brown, 2002; Graham, 2006; Paul-Murphy, 2007). Dentro 

destes, os tubos de esofagostomia são preferíveis pois são os mais fiáveis e com menos 

complicações associadas (Graham, 2006). As vantagens em relação ao nasogástricos é que, 

por terem maior diâmetro, possibilitam a administração de uma alimentação rica em fibra e 

por norma, os animais toleram-no, sem ser necessário colocar colar isabelino (Harcourt-

Brown, 2002). 

Os colares isabelinos colocados para prevenir a remoção dos outros tubos, não são bem 

tolerados pelos coelhos (Orcutt, 2000), pois para além de serem uma fonte de stress, evitam a 

ingestão dos cecotrofos (Harcourt-Brown, 2002; Reusch, 2005). 

Independentemente do suporte nutricional escolhido, feno de gramíneas, vegetais frescos ou 

ervas aromáticas, por exemplo, deverão estar sempre disponíveis para ingestão voluntária, 

para estimulação do apetite (Krempels, 2005; Reusch, 2005; Lichtenberger & Lennox, 2010). 
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2.6.7.3. Fármacos 

2.6.7.3.1. Tratamento médico vs. cirúrgico 

A não ser que haja uma forte suspeita de uma verdadeira obstrução GI, não se deverá 

proceder à resolução cirúrgica, pois uma massa de pêlo e ingesta no estômago (tricobezoar), 

resolve-se com mais sucesso, através do tratamento médico, do que cirúrgico (Krempels et al., 

2000; Harcourt-Brown, 2002; Davies, 2006; Oglesbee, 2006). 

O tratamento da estase GI, tem como objectivos favorecer a ingestão de alimentos, restaurar o 

apetite, a correcção dos equilíbrios electrolíticos e da desidratação, estimular o esvaziamento 

gástrico, promover uma motilidade GI normal, amolecer e lubrificar o pêlo e os ingesta 

impactados (Harcourt-Brown, 2002; Davies, 2006). 

Os fármacos mais frequentemente utilizados no tratamento da estase GI, assim como as sua 

doses e intervalos de administração, encontram-se na Tabela 7, no Anexo 7. 

Os fármacos poderão administrar-se por via intramuscular (IM), IO, IV, SC e PO (Graham, 

2006). Para a administração IO, o úmero proximal (Harcourt-Brown, 2002), o fémur proximal 

e a crista da tíbia são os locais recomendados para a introdução de uma agulha ou do catéter 

(Lichtenberger, 2008b). Quanto às administrações SC, estas deverão ser aplicadas na zona 

dorsal, junto à parte superior do pescoço. A administração da maior parte das injecções IV, é 

realizada na veia cefálica e na safena lateral (Rosenthal, 2001). As injecções IM são 

frequentemente aplicadas no músculo tricípede, nos lombares longos (Rosenthal, 2001) ou no 

quadricípede (Bradley, 2001b). 

Enquanto se realiza o tratamento da estase GI, deve ter-se em conta que esta não é, 

geralmente, uma doença primária, pelo que deve tentar-se diagnosticar a causa inicial, 

simultaneamente (Krempels et al., 2000; Lichtenberger & Lennox, 2010).  

	  

2.6.7.3.2. Analgésicos 

A analgesia é importante em coelhos com estase GI, a chave para que o coelho lute pela vida 

(Lichtenberger & Lennox, 2010; Krempels, 2005) e, na maior parte dos casos, realiza-se de 

forma inadequada/insuficiente (Lichtenberger & Ko, 2007; Lichtenberger, 2008a). 

A dor não medicada tem muitos efeitos indesejáveis, nomeadamente a activação do sistema 

nervoso simpático, que, entre muitos outros efeitos prejudiciais, provoca uma diminuição de 

apetite ou anorexia, a redução da motilidade GI (Barter, 2011) e, concomitantemente, a 

desidratação e um processo de doença, como a enterotoxémia ou lipidose hepática (Reusch, 

2005; Lichtenberger, 2008b; Barter, 2011).  
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Deverá ter-se em atenção que, como já foi referido, devido à sua evolução como espécie 

presa, os coelhos permanecem relutantes em demonstrar alterações comportamentais na 

presença de um observador ou local estranho e, como tal, são animais em que é difícil 

identificar a dor (Lichtenberger & Lennox, 2010; Barter, 2011). 

Há 3 principais classes de medicamentos usados no controlo da dor provocada pela estase GI: 

opióides, AINEs e antagonistas dos receptores N-metil-D-aspartato (NMDA- quetamina) 

(Barter, 2011). As doses sugeridas, assim como a frequência de administração de alguns 

analgésicos estão listados na Tabela 8, no Anexo 8. 

O tramadol é um fármaco tipo opióide, que tem sido usado em coelhos, principalmente para 

controlo da dor crónica, no entanto, não se conhecem os seus níveis plasmáticos terapêuticos 

(Lichtenberger, 2008a; Barter, 2011). 

Frequentemente utiliza-se, para fins analgésicos devido à estase GI, fentanil ou butorfanol 

com quetamina, combinados, em doses baixas, administrados com cristalóides ou com o 

auxílio de uma bomba infusora (Lichtenberger & Lennox, 2008a; Lichtenberger & Lennox, 

2010). O interessante na quetamina, é que doses mínimas (microdoses) em infusão contínua, 

promove uma boa analgesia (Lichtenberger & Ko, 2007a; Lichtenberger & Lennox, 2008a), 

sem que o efeito cardiovascular, que comummente ocorre em doses anestésicas (aumento da 

frequência cardíaca, da contractibilidade miocárdica e da resistência vascular periférica) se 

verifique (Lichtenberger, 2008a). 

Os opióides têm, geralmente, uma margem larga de segurança e excelentes propriedades 

analgésicas (Lichtenberger, 2008a). 

O butorfanol é o opióide mais usado em analgesia de coelhos, sendo um óptimo analgésico 

visceral (Lichtenberger & Ko, 2007a). É um dos fármacos opióides que apresenta um "efeito 

tecto", o qual significa que aumentar a dose não aumenta a analgesia provocada 

(Lichtenberger, 2008a; Barter, 2011).  

O fentanil é um opióide potente, promovendo um potente analgesia, rápida e dependente da 

dose, com curta duração de acção (cerca de 3 horas). Contudo, uma depressão respiratória 

pode ocorrer quando doses mais elevadas são administradas (Lichtenberger, 2008a; Barter, 

2011). 

A buprenorfina também é muito usada, pela baixa incidência de efeitos secundários e longa 

acção (6 horas). No entanto, também apresenta o "efeito tecto" e é difícil de remover dos 

receptores, quer por um antagonista se for necessário reverter o seu efeito ou por um puro 

agonista se for necessário potenciar a analgesia (Lichtenberger & Ko, 2007a; Barter, 2011).  
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A naloxona tem uma acção curta e pode reverter a sedação, depressão respiratória e 

bradicárdia. Deve para tal, administrar-se uma dose baixa, para reverter a depressão central, 

sem afectar, no entanto, a analgesia (Lichtenberger & Ko, 2007a). 

Outro protocolo analgésico muito utilizado no alívio da dor na estase GI é a buprenorfina ou 

butorfanol numa primeira abordagem alterando depois, quando rehidratado, para AINE, tal 

como o meloxicam ou carprofeno (Reusch, 2005). A grande vantagem dos fármacos desta 

classe, em relação aos opióides, é a sua longa duração de acção (Lichtenberger, 2008a) e 

terem, também, actividade anti-inflamatória e anti-pirética (Barter, 2011). 

Embora oficialmente aprovada apenas para utilização em cavalos, a flunixina meglumina é 

muitas vezes usada (Krempels et al., 2000; Krempels, 2005). No entanto, a flunixina 

meglumina é um potente inibidor da ciclo-oxigenase (COX) que, apesar de ter sido 

frequentemente administrado em coelhos com estase GI e choque séptico, provavelmente 

devido à sua utilização em cólicas equinas, deve optar-se, alternativamente, por um dos 

AINEs mais recente (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger & Ko, 2007a; Lichtenberger, 

2008a).  

O meloxicam é, actualmente, o AINE mais usado em coelhos, sendo bastante bem tolerado 

(Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger, 2005; Krempels, 2005; Lichtenberger & Ko, 2007a).  

O carprofeno tem efeitos tóxicos mínimos, sendo portanto muito útil para a administração em 

coelhos, principalmente em condições agudas e como parte do protocolo de tratamento de 

doenças GI (Harcourt-Brown, 2002; Krempels, 2005). 

O bário poderá também ser útil como um tónico intestinal, para alívio da dor e para ajudar a 

estimular o peristaltismo, no entanto, a sua acção é lenta comparada com a dos analgésicos 

acima referidos (Krempels, 2005). 

Os efeitos secundários dos AINEs, principalmente daqueles que têm uma actividade inibitória 

maioritariamente da COX-1, incluem erosão GI, perturbações na função renal, hemorragias e 

ausência da produção de cecotrofos (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger, 2008a). 

Apesar dos opióides poderem conduzir a uma diminuição da motilidade GI, esta é dependente 

da dose. Como a grande parte das doenças GI são dolorosas, sendo a dor um potente 

depressor da motilidade GI, muitos veterinários acreditam que a administração destes 

fármacos, é inteiramente justificada, quando utilizados em simultâneo com as medidas 

apropriadas para suporte do tracto GI (Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger & Lennox, 

2010). 

Os analgésicos poderão ser administrados sob a forma de bólus ou, em coelhos com suspeita 

de dores GI fortes, em infusão contínua (Lichtenberger & Ko, 2007a; Lichtenberger, 2008a; 

Lichtenberger & Lennox, 2010). 
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A analgesia multimodal é frequentemente utilizada no tratamento da dor devido à estase GI, 

utilizando-se analgésicos de classes diferentes (Bradley, 2001a; Fisher, 2010), pois o processo 

de nocicepção e da dor, envolve muitos mecanismos, pelo que a utilização de apenas um 

agente analgésico, dificilmente é eficaz no alívio completo da dor (Lichtenberger, 2008a). 

Permite, ainda, utilizar menores doses dos fármacos (Bradley, 2001a; Graham, 2006), 

reduzindo os efeitos adversos (Lichtenberger & Ko, 2007a). 

A avaliação da resposta ao analgésico faz-se ao observar o retorno do comportamento do 

animal, ao normal, especificamente comer e beber, defecar, dormir e a sua auto-higiene 

(Bradley, 2001a). 

	  

2.6.7.3.3. Fármacos pró-cinéticos 

Os fármacos pró-cinéticos são usados frequentemente no coelho e dados científicos, assim 

como não científicos, indicam que estes ajudam a promover a motilidade GI. Os fármacos 

mais frequentemente utilizados incluem metoclopramida e cisapride (Krempels et al., 2000; 

Fisher, 2010; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

O cisapride oral é absorvido rapidamente no tracto GI do coelho. É um potente pró-cinético, 

facilitando e restabelecendo a motilidade ao longo do tracto gastrointestinal (Harcourt-Brown, 

2002; Reusch, 2005). Foi retirado em 2000 de vários países, pois ficou associado, a uma rara, 

mas potencialmente fatal, arritmia ventricular em humanos. Características similares foram 

encontradas em corações de coelhos e nas fibras cardíacas de Purkinje, em cães. No entanto, 

in vivo, nunca foram reportados casos em cães, gatos ou coelhos (Harcourt-Brown, 2002; 

Reusch, 2005). 

A metoclopramida é um fármaco antagonista da dopamina, tendo efeito central (anti-emético 

e depressor) e periférico (pró-cinético). O efeito pró-cinético não é tão potente como o do 

cisapride e é limitado ao tracto GI proximal (Harcourt-Brown, 2002; Reusch, 2005). 

Como o efeito pró-cinético é semelhante ao cisapride, com a adição de uma acção anti-ácida, 

a ranitidina é um medicamento muito útil, no tratamento da estase GI, pois também previne a 

ulceração, que ocorre muito frequentemente nestes casos (Harcourt-Brown, 2002; Kahn, 

2005; Reusch, 2005). 

Alguns dados demonstram que a co-administração do cisapride e ranitidina, tem um efeito 

potenciador, podendo levar à melhoria da motilidade (Krempels et al., 2000; Paul-Murphy, 

2007; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Em casos graves de estase GI, a metoclopramida e o cisapride, também podem ser 

administrados simultaneamente, pois actuam em diferentes áreas. A metoclopramida actua 
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sobre o tracto gastrointestinal superior e o cisapride, primariamente, no inferior (Krempels, 

2005; Paul-Murphy, 2007). 

A trimebutina é um fármaco regulador da motilidade para humanos, que tem sido reportado 

oficiosamente, como extremamente útil em coelhos com estase GI. Há pouca informação 

científica disponível sobre a administração da trimebutina em coelhos (Lichtenberger & 

Lennox, 2010). 

Os fármacos pró-cinéticos são contra-indicados em casos de suspeita de obstrução GI 

(Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

	  

2.6.7.3.4. Antiflatulentos  

O dimeticone poderá ser útil se o animal apresentar uma grande quantidade de gás (Reusch, 

2005). 

O simeticone funciona de forma similar ao dimeticone, sendo igualmente importante para o 

alívio das dores provocadas pelo gás. Estas substâncias não têm interacção com outros 

fármacos e não são absorvidas ao longo da mucosa intestinal, actuando apenas com base no 

princípio mecânico: alterando a superfície de tensão das pequenas bolhas de gás presentes no 

intestino, juntando-as em maiores, tornam-se mais fáceis de libertar. É praticamente inerte, 

seguro de administrar, mesmo como preventivo (Krempels et al., 2000; Krempels, 2005; 

Fisher, 2010). 

	  

2.6.7.3.5. Laxantes lubrificantes 

Alguns clínicos prescrevem-nos, na tentativa de que estes ajudem o material impactado a 

deslizar mais facilmente. É de notar, no entanto, que se o conteúdo GI se encontrar 

gravemente desidratado (massa dura), um revestimento de uma substância hidrofóbica, irá 

impedir a sua rehidratação e tornar mais difícil que haja quebra da massa e consequente 

passagem ao longo do tracto GI (Krempels et al., 2000; Kahn, 2005; Krempels, 2005). 

Um exemplo deste laxante, que se utiliza frequentemente na estase GI, é a parafina líquida, na 

tentativa de amolecer e lubrificar o conteúdo impactado do estômago (Harcourt-Brown, 

2002). Deve ter-se o devido cuidado de rehidratar o conteúdo GI, antes da sua utilização, se 

de todo o utilizar (Krempels, 2005). 

	  

2.6.7.3.6. Colestiramina 

A colestiramina é uma resina com elevada afinidade para componentes carregados 

negativamente e hidrofóbicos. Sendo eficazmente usada como quelante de enterotoxinas, 

permite ganhar tempo, enquanto os restantes fármacos e outros cuidados, regularizam a 
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motilidade (Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 2006; Krempels, 2005). Pode ser administrada 

profilacticamente em casos de suspeita de enterotoxémia (Krempels et al., 2000; Harcourt-

Brown, 2002). Devido às suas características hidrofílicas, poderá desidratar o conteúdo 

intestinal, pelo que deverá ser administrada com uma boa quantidade de água (Krempels, 

2005). 

	  

2.6.7.3.7. Estimulantes do apetite 

As vitaminas do complexo B, administradas oralmente ou via injectável ou ciproheptadina, 

poderão ser utilizadas para promover uma estimulação do apetite (Krempels et al., 2000; 

Harcourt-Brown, 2002; Krempels, 2005; Fisher, 2010). 

É vital manter o coelho a comer ou recuperar o seu apetite, o mais rapidamente possível, pois 

a anorexia pode rapidamente levar a úlceras gástricas e lipidose hepática (Krempels, 2005). 

Os esteróides anabólicos (em doses baixas) também poderão ser usados para este fim, tendo 

ainda um efeito benéfico na retenção de electrólitos. (Harcourt-Brown, 2002). 

	  

2.6.7.3.8. Antibióticos 

Apenas se devem administrar a animais em que a causa primária da estase GI é enterite ou, 

existem sinais de sobrecrescimento bacteriano, que por vezes ocorre secundariamente à estase 

GI, tais como diarreia, hematoquézia, enterotoxémia, entre outros (Krempels et al., 2000; 

Oglesbee, 2006; Harcourt-Brown, 2002). 

A enrofloxacina e a sulfa-trimetoprim são bons antibióticos nestas situações. Se há suspeita de 

Clostridium spp., deve administrar-se metronidazol (Oglesbee, 2006; Harcourt-Brown, 2002). 

	  

2.6.7.4. Tratamentos adicionais 

2.6.7.4.1. Entubação 

Quantidades variáveis de gás e/ou líquido poderão ser, temporariamente, removidas através 

da introdução de um tubo orogástrico, para alívio do animal. No entanto, o conteúdo gástrico 

pode ser demasiado espesso para passar através de um tubo, entupindo-o (Lichtenberger, 

2005). 

	  

2.6.7.4.2. Massagem 

Uma das formas mas simples e efectivas de estimular o tracto GI é massajando, de forma 

gentil e suave, a zona abdominal, para estimular o peristaltismo intestinal e quebrar os 

conteúdos impactados no estômago (Krempels et al., 2000; Fisher, 2010). 
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Colocar o coelho numa mesa com uma toalha ou mesmo no colo, levantando a região 

posterior e, com as mãos e dedos, massajar suavemente o abdómen. Amassar, tão 

profundamente até que o animal o permita, superficializando assim que demonstre dor. 

(Krempels et al., 2000; Krempels, 2005). 

	  

2.6.7.4.3. Probióticos 

Os probióticos têm como objectivo, a introdução de bactérias benéficas, no intestino do 

coelho (Krempels et al., 2000; Harcourt-Brown, 2002). 

A maior parte desses produtos comerciais, contêm Lactobacillus spp., que não são 

constituintes da microbiota cecal de um coelho saudável. No entanto, existem muitos relatos 

informais, de que são eficazes nestes casos (Krempels et al., 2000; Harcourt-Brown, 2002), 

auxiliando na sobrevivência do animal no momento crítico, até que o intestino recupere a sua 

motilidade (Krempels, 2005). 

Os produtos específicos para cavalos, são geralmente seguros e possivelmente eficazes nos 

coelhos (Krempels, 2005).  

Não se deve administrar iogurte, pois os hidratos de carbono inibem a libertação de motilina, 

uma proteína que ajuda a regularizar a motilidade GI superior, estimulando as contracções do 

intestino delgado (Krempels et al., 2000; Krempels, 2005). Ou seja, a administração de 

produtos que contenham açúcares simples e hidratos de carbono digestíveis pode interferir 

com a motilidade normal do tracto GI e potenciar o sobrecrescimento de bactérias 

potencialmente patogénicas no intestino (Krempels et al., 2000; Harcourt-Brown, 2002). 

	  

2.6.7.4.4. Cecotrofos 

Os cecotrofos de um coelho saudável, embora difíceis de obter (coloca-se um colar isabelino 

ou fralda), poderão ser utilizados no restabelecimento da microbiota cecal noutro doente. 

Contudo, alguns veterinários experientes, são da opinião que a administração de cecotrofos 

poderá ser mais prejudicial, quer pelo stress de ser alimentado à força com fezes de outro 

animal, quer pela potencial transmissão de microrganismos patogénicos (Krempels et al., 

2000; Harcourt-Brown, 2002; Krempels, 2005). 

	  

2.6.7.4.5. Enzimas proteinolíticas 

Poderão ser de origem vegetal ou animal e são administrados no tratamento dos tricobezoares. 

(Krempels, 2005). 

A papaína (encontrada na papaia) e bromelaína (no abacaxi) são as mais frequentemente 

usadas em coelhos, sendo administrados na tentativa de quebrar a queratina, que é o principal 
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componente do pêlo. No entanto, não há dados de que sejam queratolíticos, ou seja, capazes 

de quebrar a queratina (Krempels et al., 2000; Harcourt-Brown, 2002; Kahn, 2005; Krempels, 

2005).  

As enzimas de origem animal, apesar de potencialmente serem melhores na quebra de uma 

massa constituída por material ingerido, deverão ser utilizadas com extrema precaução, pois 

podem lesar o esófago e causar desconforto no animal (Krempels, 2005). 

	  

2.6.7.4.6. Exercício físico 

Se o animal não se encontrar muito debilitado, deve encorajar-se o exercício físico, pelo 

menos 10-15 minutos, a cada 6-8 horas, como forma de estimulação da motilidade intestinal 

(Oglesbee, 2006; Fisher, 2010). 

	  

2.6.7.4.7. Vitamina C 

Embora os coelhos sintetizem a vitamina C, há evidências de que as necessidades dos animais 

nesta vitamina, aumentem em situações de stress, visto que os seus níveis plasmáticos de 

ácido ascórbico diminuem significativamente em períodos de maior nível de stress (Harcourt-

Brown, 2002). 

Os coelhos são animais muito susceptíveis ao stress e por tal, a manipulação em excesso 

deverá ser evitada. O ambiente envolvente deverá ser calmo e sossegado (Oglesbee, 2006). 

	  

2.6.8. Prognóstico 

O prognóstico depende essencialmente de qual a causa primária, assim como do sucesso do 

diagnóstico dessa causa. No entanto, quando se inicia a terapêutica precocemente, o 

prognóstico é excelente a bom (Oglesbee, 2006). 

Uma análise ao sangue também pode dar uma ideia do prognóstico. Uma amostra de sangue 

lipémica ou hiperglicémica, num animal com ataxia, é sinal de mau prognóstico. Quando se 

obtém um valor de glucose sanguínea dentro do limite, o prognóstico é bom (Harcourt-

Brown, 2002). 

A comparação das várias radiografias efectuadas, poderá, ainda, dar-nos ideia do prognóstico. 

Ou seja, quando ocorre uma redução do tamanho das bolsas individuais de gás, uma alteração 

no padrão de acumulação de gás, uma diminuição no tamanho e forma menos arrendondada 

do estômago, assim como o aparecimento de fezes no cólon distal, são indicadores de bom 

prognóstico, contrastando com a inalteração dos sinais ou com o oposto do referido, que 

indicam um mau prognóstico (Lichtenberger & Lennox, 2010). 
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2.6.9. Seguimento do paciente 

O paciente deve continuar a ser monitorizado, enquanto se efectua o tratamento. Deverá 

controlar-se a hidratação do animal, assim como o seu apetite e a produção das fezes. É 

normal que as primeiras fezes que o animal produza, estejam unidas e contenham pêlo 

(Krempels, 2005; Oglesbee, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010). 

A radiografia abdominal pode ser usada como meio auxiliar de se observar o estado do 

animal, assim como da acção da terapêutica instituída, na progressão da estase. Devem, para 

tal, realizarem-se várias radiografias, ao longo do tempo, comparando-as, para avaliar as 

diferenças obtidas (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

Por vezes, após a estase se instalar, pode ocorrer enterite (enterotoxémia), devido ao 

sobrecrescimento de bactérias potencialmente patogénicas, que requer tratamento adequado 

(Harcourt-Brown, 2002). 

Uma complicação frequente decorrente da estase GI, são as alterações metabólicas, realçando 

a lipidose hepática, que pode ser fatal (Harcourt-Brown, 2002). É ainda de notar, outra 

complicação que pode ocorrer, que é uma ruptura gástrica, em consequência do elevado 

conteúdo no interior do estômago (Oglesbee, 2006). 

Não se deve dar alta a nenhuma paciente, sem que primeiro que ele se alimente 

voluntariamente e produza fezes (Oglesbee, 2006).  

	  

2.6.10. Prevenção 

A chave da estase GI é a prevenção. Para tal, deverá assegurar-se que o coelho recebe uma 

grande quantidade de fibra longa e indigestível na dieta, através do feno de gramíneas. O 

granulado, caso seja fornecido, deve ter um teor elevado em fibra (Davies & Davies, 2003; 

Krempels, 2005). Uma dieta equilibrada, para além da quantidade e qualidade da fibra 

adequada, deverá ainda apresentar um teor baixo de amido e uma concentração em proteínas 

óptima (Irlbeck, 2001). 

O coelho deverá ainda ingerir água suficiente, para que assim mantenha os ingesta hidratados 

e a mover-se suavemente. Para tal, poderá, auxiliar-se o animal a ingerir a quantidade de água 

necessária, fornecendo-se diariamente verduras frescas (Bradley, 2001b; Krempels, 2005). 

O exercício físico regular que, para além de manter os músculos esqueléticos fortes e prevenir 

a obesidade (Kahn, 2005; Oglesbee, 2006), também ajuda os músculos lisos dos intestinos a 

tornarem-se bem tonificados e activos (Krempels, 2005).  

Devem evitar-se eventos que possam ser potencialmente uma fonte de stress e, escovar os 

animais diariamente, principalmente os de pêlo longo (Kahn, 2005). 
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Preventivamente, deve ainda submeter-se às fêmeas à esterilização, preferencialmente, entre 

os 4 e os 6 meses, visto que as coelhas inteiras até aos 2 anos de idade, têm uma elevada 

probabilidade de desenvolverem neoplasias reprodutivas e mamárias (incluindo 

adenocarcinoma uterino), muitas vezes na origem de uma estase GI (Bradley, 2004). 

As visitas regulares ao veterinário são também muito importantes para detectar problemas, 

que passam despercebidos aos donos (problemas dentários, por exemplo), visto que assim que 

esse problema se torna mais grave, pode manifestar-se como estase GI (Bradley, 2001b; 

Krempels, 2005). 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 53	  

Parte 3 - Casos Clínicos 

 

Caso clínico 1  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Roger 

Data de nascimento: Antes de 2007 

Peso: 2,5kg PV 

Temperatura: 38,6ºC 

Sexo: Masculino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

O paciente apresentou-se à consulta, no dia 3 de Fevereiro de 2011, apático e ligeiramente 

desidratado. Ao exame físico detectou-se que este demonstrava dor à palpação abdominal, 

apresentando o abdómen cranial dilatado. Procedeu-se à observação da cavidade oral com o 

otoscópio, o que revelou suspeita de sobrecrescimento dentário. 

A dieta do Roger era inadequada (excesso de ração e guloseimas, assim como muito pouco 

feno). Este não se encontrava vacinado nem desparasitado, interna ou externamente. Os 

proprietários relataram história de anorexia e apatia, desde há dois dias, assim como uma 

ausência na produção de fezes. 

	  
Tratamento 

Os proprietários optaram por não o internar, apesar da recomendação contrária do Médico 

Veterinário, devido aos custos inerentes, preferindo assim proceder ao tratamento em casa e 

regressar à clínica para reavaliação. Administrou-se na clínica uma dose única de uma mistura 

de 12mL de Lactato de Ringer (B. Braun Medical, Lda., Queluz de Baixo, Portugal), com 

12mL de uma solução de vitaminas do complexo B, electrólitos, aminoácidos e dextrose 

(Duphalyte®, Pfizer, Oeiras, Portugal) mornos, SC, e foi iniciada medicação com Tramadol 

(Tramal®, Grunenthal S.A., Amadora, Portugal) e alimento líquido nutritivamente adequado 

para os coelhos (Critical Care®, Oxbow Animal Health, Murdock, Estados Unidos da 

América) para continuar em casa, nas doses de 10mg/kg PO q24h e 10-15ml/kg PO q3-4h, 

respectivamente. 
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Seguimento do paciente 

Na consulta inicial, após a observação da cavidade oral com o otoscópio, suspeitou-se da 

presença de sobrecrescimento dentário, provavelmente como a causa primária de uma 

possível estase GI, pelo que se optou pela estabilização do coelho, para que posteriormente se 

pudesse realizar um exame oral mais exaustivo, sob anestesia. 

Os proprietários trouxeram o Roger para reavaliação, logo no dia seguinte, visto que o animal 

não aceitou a alimentação forçada e a sua prostração se acentuou; o coelho apresentava-se 

hipotérmico (33,4ºC), em choque, muito apático e com uma maior dilatação no abdómen 

cranial, timpanizado, muito tenso aquando da palpação abdominal e prostrado. 

Iniciou-se a administração de Lactato de Ringer  com Duphalyte®, 12mL de cada um dos 

fluidos, na mesma seringa e aquecidos, administrados via SC e Brometo de N-

butilescopalamina (Buscopan®, Boehringer Ingelheim, Lisboa, Portugal) na dose de 4mg/kg 

SC q12h; prosseguiu-se com a administração do Tramal® e do alimento líquido Critical 

Care®, nas doses acima descritas. 

Optou-se pela realização de uma radiografia abdominal ventrodorsal, cujos resultados, 

juntamente com o quadro clínico observado, sugeriram fortemente uma obstrução funcional 

do GI. 

Devido ao mau prognóstico e aos custos associados à resolução cirúrgica, os proprietários 

optaram por eutanásia, que se veio a realizar nesse mesmo dia. 

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

Tal como já referido, no dia em que regressaram à clínica para reavaliação do paciente, 

realizou-se uma radiografia abdominal ventrodorsal (ver Figura 4), para observação do 

aspecto radiográfico do seu tracto GI. O resultado obtido era compatível com uma obstrução 

do tracto GI, possivelmente por progressão de uma hipomotilidade GI inicial. Potenciou-se 

assim a formação de tricobezoares que causam, devido à sua impactação e posterior 

desidratação, uma obstrução funcional, de difícil expulsão per se, cuja resolução é, 

frequentemente cirúrgica. 
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Figura 4: Radiografia abdominal, em projecção ventrodorsal, do Roger, em que se observa 

uma dilatação gástrica marcada (seta vermelha), assim como ansas intestinais dilatadas 

contendo gás (seta azul), compatível com obstrução do tracto GI (CVEP, com permissão). 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Necrópsia 

Os proprietários concederam a autorização para a realização de uma necrópsia, para 

determinação da origem do quadro clínico apresentado por este paciente.  

As alterações dignas de registo, observadas no exame post-mortem deste coelho, foram um 

estômago muito dilatado, arredondado, com petéquias, congestão, com uma grande 

quantidade de gás (Figura 5) e com conteúdo constituído por alimento e pêlos (ver Figura 7); 

o intestino delgado apresentava também uma grande quantidade de gás (como se pode 

verificar na Figura 6); os dentes apresentavam um sobrecrescimento generalizado, muito 

ligeiro.  

Apesar da suspeita de obstrução intestinal, não se identificou o local de origem/fonte desta 

obstrução, não se visualizando qualquer corpo estranho. 

L	   R	  
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Figura 5: Imagem da necrópsia do Roger, logo após a abertura da cavidade abdominal, 

observou-se um estômago aumentado (seta vermelha) de volume e apresentando a superfície 

serosa moderadamente hemorrágica (CVEP, com permissão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Imagem da necrópsia do Roger, visualizando-se uma grande quantidade de gás no 

intestino delgado (seta azul) e no estômago (seta vermelha- novamente observação da sua 

superfície serosa moderadamente hemorrágica), razão pela qual o animal se encontrava 

visivelmente timpanizado (CVEP, com permissão). 
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Figura 7: Imagem da necrópsia do Roger, onde se pode observar o conteúdo gástrico, após 

dissecção do estômago; continha imenso gás e o conteúdo era constituído por alimento e pêlo 

(CVEP, com permissão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  

	  
	  
Diagnóstico 

O diagnóstico definitivo deste paciente não foi determinado, no entanto, a suspeita foi de que, 

muito provavelmente tenha ocorrido um episódio de hipomotilidade GI inicial, que, ao 

progredir, originou a formação de tricobezoares, devido à diminuição da motilidade GI 

normal, ocorrendo assim uma obstrução funcional do tracto GI.  
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Caso clínico 2  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Nina 

Data de nascimento: Antes de 2010 

Peso: 1,31kg PV 

Temperatura: 38,7ºC 

Sexo: Masculino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa  

O coelho apresentou-se à consulta no dia 16 de Fevereiro de 2011, com uma ligeira 

desidratação, apático, evidenciando alguma dilatação abdominal cranial, demonstrando dor à 

palpação abdominal e com ausência de produção de fezes. 

Este animal era acompanhado noutra clínica, onde foi medicado com Enrofloxacina 

(Baytril®, Bayer Portugal, Carnaxide, Portugal) (devido a apresentar a urina alaranjada, por 

suspeita de infecção urinária) e com vários fármacos para correcção de uma hipomotilidade 

GI, já diagnosticada, no entanto, sem sinais de melhoria desta última condição médica, que 

apresentava. 

A sua dieta era inadequada, sendo constituída maioritariamente por ração e, 

complementarmente, uma pequena porção de feno. O paciente encontrava-se vacinado e 

desparasitado internamente. 

	  
Tratamento 

Optou-se imediatamente pela interrupção da antibioterapia e recomendou-se o internamento 

do paciente. A proprietária acedeu e, o animal ficou internado, onde permaneceu durante 5 

dias. Administrou-se Tramal®, na dose de 10mg/kg PO q24h, e Meloxicam (Rheumocam®, 

Esteve Farma, Carnaxide, Portugal), na dose de 0,2mg/kg PO q24h, Parafina líquida 

(Parafinina®, Confar, Queluz, Portugal), na dose de 2mL/kg PO q8h, Metoclopramida 

(Primpéran®, Sanofi Aventis, Porto Salvo, Portugal), na dose de 0,5mg/kg PO q8h, Lactulose 

(Laevolac®, Ferraz Lynce, Barcarena, Portugal), na dose de 0,3mL/kg PO q12h, Critical 

Care®, na dose de 10-15mL/kg q3-4h e solução de electrólitos suplementada com glucose 

aquecida (Esterofundina® A-G, B. Braun Medical, Lda., Queluz de Baixo, Portugal), na dose 

de 10-15mL/kg SC q3-4h.  

Procedeu-se à monitorização do paciente, realizando-se, pelo menos duas vezes por dia e 

sempre que se considerou necessário, a medição da temperatura do paciente, a sua pesagem, 
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verificação do estado de hidratação, assim como da ingestão de alimentos e de água, 

voluntariamente, o seu comportamento e atitude e a produção de urina e de fezes. 

O animal foi ainda submetido a massagens abdominais e à estimulação da realização de 

exercício físico, ao longo destes 5 dias. 

	  
Seguimento do paciente 

Durante os 5 dias de internamento, o paciente foi melhorando progressivamente, tendo tido 

alta quando se mostrou estável, a comer e a defecar. Recomendou-se a alteração da sua dieta, 

diminuindo a quantidade de ração administrada e aumentando o fornecimento de feno e de 

vegetais frescos, diariamente. 

Controlou-se, através de telefonemas, a evolução do paciente, para assim se recomendar a 

interrupção da medicação, quando as fezes começassem a ser emitidas em quantidade e com 

aspecto normais. 

O paciente não voltou a ter problemas de estase GI até à data, pelo menos de que se tenha 

conhecimento. 

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

Optou-se pela realização de uma radiografia abdominal (Figura 8 a,b), logo após a admissão 

do animal no internamento, para se confrontar esta com o diagnóstico mais provável pois, de 

acordo com o quadro clínico do paciente e, pela história pregressa apresentada (dieta 

inadequada), a suspeita inicial seria de estase GI. 

Observaram-se sinais radiográficos compatíveis com quadro de estase GI neste paciente, 

nomeadamente uma dilatação gástrica, constituída por conteúdo sólido, principalmente visível 

na projecção ventrodorsal (Figura 8 a), assim como uma quantidade moderada de gás no 

estômago e intestino, facilmente visível em ambas as projecções (Figura 8 a,b). 

	  
Diagnóstico 

As radiografias observadas, tendo em conta o devido enquadramento com o quadro clínico e 

história pregressa do paciente, remetem para suspeita de estase GI, provavelmente causada 

pela dieta inadequada, constituída por baixo teor em fibra e ração em excesso. 
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Figura 8 a,b: Radiografias abdominais do Nina. a) Radiografia abdominal do Nina em 

projecção ventrodorsal; b) Radiografia abdominal em projecção laterolateral, do Nina. Após 

observação de ambas as projecções, é possível identificar-se uma dilatação gástrica, com 

repleção deste órgão por um conteúdo maciço, com algum padrão de gás disperso no seu 

interior, assim como um pequeno halo de gás à sua periferia (seta vermelha); quanto ao 

intestino (incluindo o ceco), este apresenta uma quantidade moderada de gás (CVEP, com 

permissão). 
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Caso clínico 3  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Pichu 

Peso: 1,53kg PV 

Data de nascimento: 08/2010 

Temperatura: 36,7ºC 

Sexo: Masculino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

O coelho apresentou-se à consulta no dia 12 de Dezembro de 2010, demonstrando apatia e 

prostração. Ao exame físico verificou-se que este se apresentava com hipotermia, uma 

desidratação ligeira e abdómen tenso à palpação abdominal. 

O paciente encontrava-se vacinado e não desparasitado. Os proprietários realizavam um 

maneio moderadamente adequado no entanto, o substrato utilizado no fundo da gaiola não era 

o mais correcto (à base de milho), não forneciam vegetais frescos e ofereciam guloseimas 

apropriadas para coelhos, frequentemente. 

Os proprietário relataram história de que, desde o dia anterior à sua apresentação à consulta, 

que o animal se encontrava mais apático e prostrado, com anorexia e, as última fezes que os 

donos observaram, eram pastosas, desde aí não tendo defecado mais. Existiu, ainda, uma 

potencial fonte de stress para o animal, visto que os proprietários deram uma festa em sua 

casa, em que houve muito barulho e foguetes, tendo o animal permanecido sempre escondido. 

Através dos sinais clínicos demonstrados pelo paciente e pela história pregressa e, com o 

intuito de minimizar os custos, o diagnóstico mais provável foi de estase GI, causada por 

episódio de stress para o animal. 

	  
Tratamento 

Aconselhou-se o internamento deste paciente, para assim ser possível prestar uma 

monitorização e cuidados contínuos (temperatura, presença de fezes, ingestão de alimento, 

hidratação, atitude entre outros) e para a realização de suporte e tratamento adequados. 

Após a admissão do Pichu no internamento, iniciou-se a administração de Tramal®, na dose 

de 10mg/kg PO q24h, Rheumocam®, na dose de 0,2mg/kg PO q24h, Parafinina®, na dose de 

2mL/kg PO q8h, Primpéran®, na dose de 0,5mg/kg q8h, Critical Care®, na dose de 10-15 

mL/kg PO q3-4h e Esterofundina® A-G aquecida, na dose de 10-15mL/kg SC q3-4h. 
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Simultaneamente ao tratamento médico instituído, procedeu-se ainda à estimulação da 

motilidade do tracto GI do animal, através da promoção do exercício físico e de massagens 

abdominais. 

	  
Seguimento do paciente 

O animal permaneceu no internamento durante 3 dias e foi-lhe concedida alta médica, quando 

este já ingeria alimentos voluntariamente e defecava. Aconselhou-se a alteração do maneio, 

com a introdução de um substrato para o fundo da jaula mais apropriado (grânulos de madeira 

prensada) e complementar a dieta do paciente com vegetais frescos, uma a duas vezes por dia. 

Este animal voltou a ter um novo episódio de hipomotilidade GI, passados cerca de 6 meses 

do acima descrito, desconhecendo-se se a causa foi novamente stress ou dieta pobre em fibra; 

respondeu novamente bem ao tratamento instituído, que foi similar ao já indicado para o 

tratamento da mesma situação, 6 meses antes.  

	  
Diagnóstico 

O diagnóstico deste paciente foi de estase GI, que muito provavelmente teve como etiologia 

primária o evento causador de stress, ocorrido no seu domicílio. 

	  

Caso clínico 4  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Babá 

Peso: 1,29kg PV 

Temperatura: 38ºC 

Data de nascimento: 04/2010 

Sexo: Feminino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

O animal encontrava-se, no dia 10 de Outubro de 2010, quando presente à consulta, apático, 

prostrado, com uma ligeira hipotermia e com alguma tensão abdominal aquando da palpação. 

Observou-se ainda a presença de muco na zona do períneo. 

A Babá não se encontrava vacinada nem desparasitada. A sua dieta era à base de ração 

(fornecida em excesso), complementando com uma pequena porção de feno.  

Os donos relataram que, desde há 3 dias que a coelha se encontra mais apática, com anorexia, 

assim como verificaram haver uma ausência na produção de fezes. 
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Tratamento 

Após a consulta inicial, aconselhou-se o internamento do paciente, para que assim se 

conseguisse monitorizá-la. No entanto, os donos preferiram não a deixar permanecer na 

clínica. Optou-se então pela administração, imediatamente na clínica, de uma mistura de 

12mL de Lactato de Ringer com 12mL de Duphalyte®, aquecidos e, prescreveu-se para o 

domicílio, o tratamento à base de Critical Care®, na dose de 10-15mL/kg PO q3-4h, 

Tramal®, na dose de 10mg/kg PO q24h, Primpéran® 0,5mg/kg PO q8h e, quanto ao 

fornecimento de alimentos, com o objectivo de estimular o apetite, apenas se recomendou 

oferecer feno. 

	  
Seguimento do paciente 

O paciente regressou no dia seguinte, pois os proprietários não lhe conseguiram administrar a 

alimentação forçada em casa. A Babá encontrava-se desidratada e sem resposta à medicação. 

Permaneceu, então, no internamento durante 2 dias e não respondeu à terapia instituída, 

constituída pela medicação prescrita previamente para realizar em casa, juntamente com 

Parafinina®, na dose de 2mL/kg PO q8h, Laevolac®, na dose de 0,3mL/kg PO q12h e 

Esterofundina® A-G, na dose de 10-15mL/kg SC q3-4h. No entanto, o seu estado geral 

piorou, sem ter defecado ou ingerido alimento voluntariamente. Apesar das diversas tentativas 

de estimular a coelha a mover-se, esta não colaborava e permanecia imóvel. 

Com a progressão do quadro clínico exibido pelo animal, no dia seguinte ao internamento, 

começou a sentir-se, à palpação, no abdómen ventral, principalmente do lado direito, uma 

massa de consistência dura, levantando imediatamente a suspeita estarmos perante um caso de 

impactação cecal.  

Os donos optaram, então, por eutanásia, após a realização dos exames complementares de 

diagnóstico, por não haver evolução no estado do paciente.  

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

Realizou-se, no próprio dia em que foi internada, um exame oral sob anestesia fixa com 

Medetomidina (Dormitor®, Esteve Farma, Lisboa, Portugal), na dose de 0,2mg/kg IM e 

Quetamina (Imalgene 1000®, Merial Portuguesa, Lisboa, Portugal), na dose de 10mg/kg IM, 

para despiste de problemas dentários, assim como uma radiografia abdominal para 

confirmação da suspeita de estase GI. 

O exame oral realizado sob anestesia geral, revelou uma cavidade oral normal, com dentes 

simétricos e bem dimensionados, sem sinal de má oclusão ou de sobrecrescimento dentário. 

Procedeu-se à reversão da anestesia fixa com Atipamezol (Antisedan®, Esteve Farma, 

Lisboa, Portugal), na dose de 1mg/kg IM. 
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A radiografia abdominal da Babá (Figura 9 a,b), permitiu observar a existência de um 

conteúdo maciço a nível cecal, alternando com algumas zonas com presença de gás. 

	  
Necrópsia 

Após a realização da necrópsia, observou-se um ceco muito dilatado (como se pode verificar 

na Figura 10), com elevado grau de repleção. O seu conteúdo encontrava-se muito 

desidratado, no entanto, estava presente, em algumas zonas, uma grande quantidade de muco 

(observar a Figura 11). Com estes resultados da necrópsia, a suspeita inicial de impactação 

cecal obtida através da palpação e da radiografia, realizadas durante o seu internamento, 

confirmou-se. 

	  
Figura 9 a,b: Radiografias abdominais da Babá. a) Radiografia abdominal da Babá, em 

projecção ventrodorsal, onde nos permite visualizar, principalmente, uma zona intestinal com 

bastante gás (seta vermelha); b) Radiografia abdominal da Babá, em projecção laterolateral, 

onde se pode observar uma zona com um elevado conteúdo intestinal, muito compacto, na 

zona do abdómen caudal médio e ventral (seta azul), compatível com impactação cecal 

(CVEP, com permissão). 

 

 

	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
 

 

a	  
b	  
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Figura 10: Imagem da necrópsia da Babá, onde se observa o ceco impactado, com uma grande 

repleção, constituída por conteúdo desidratado; é apreciável, igualmente, um aspecto focal 

hemorrágico, na superfície serosa do ceco (CVEP, com permissão). 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Figura 11: Imagem da necrópsia da Babá, com uma grande quantidade de muco presente no 

ceco (CVEP, com permissão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
	  
	  
 

Diagnóstico 

Quanto ao diagnóstico da Babá, inicialmente suspeitou-se de estase GI pelo quadro clínico 

apresentado por esta coelha e por ser uma doença frequente em clínica de coelhos, no entanto, 

com a sua progressão, a suspeita passou a ser de impactação cecal, principalmente após a 

palpação abdominal realizada durante o seu internamento, suspeita essa que foi confirmada 

pelos achados da necrópsia. 
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Caso clínico 5  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Minnie 

Peso: 1,60kg PV 

Data de nascimento: 2007 

Sexo: Feminino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

O paciente apresentou-se à consulta no dia 13 de Outubro de 2010 e, ao exame físico, revelou 

ser um animal extremamente ansioso e nervoso, com uma grande distensão abdominal, 

demonstrando relutância à sua palpação, sentindo-se um abdómen rígido. Apresentava ainda 

uma desidratação ligeira e auscultação torácica normal.  

Este paciente encontrava-se vacinado e desparasitado internamente, alimentado à base de uma 

dieta rica em ração, sendo seguido noutra clínica, tendo vindo ao CVEP para uma segunda 

opinião médico-veterinária. O proprietário relatou início da história há cerca de 8 meses atrás, 

cujo estímulo iatrotrópico foi uma fraqueza nos membros posteriores e a presença de ruídos 

respiratórios (provavelmente sibilos). A clínica onde se apresentaram à consulta, na altura, 

prescreveu Baytril® e o proprietário não se recordava das doses ou duração da antibioterapia 

instituída. O dono referiu ainda que a coelha melhorou ligeiramente, no entanto, os sinais 

clínicos retomaram, após terminar a toma de antibiótico. Foi novamente administrado 

Baytril®, por sugestão da mesma clínica, sendo que o animal, segundo relato do proprietário, 

melhorou novamente, no entanto, sem nunca ter havido remissão completa dos sinais. Tinha 

ainda história de episódios de diarreia intermitente. A história pregressa relatada pelo 

proprietário não foi clara e existiram muitas contradições.  

Aconselhou-se, então, o internamento da Minnie e a realização de uma radiografia abdominal, 

para avaliação da dilatação abdominal observada ao exame físico. 

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

O animal permaneceu internado e, realizou-se, no dia seguinte após a sua admissão no CVEP, 

uma radiografia abdominal (Figura 12) para ser possível obter um diagnóstico, sendo que as 

suspeitas recaíam principalmente entre litíase urinária (demonstração de dor aquando da 

palpação abdominal, associada à sua grande frequência de ocorrência em clínica de coelhos), 

problemas uterinos/ováricos (nomeadamente o adenocarcinoma uterino, muito frequente em 

coelhas adultas não esterilizadas) e estase GI (pela dilatação abdominal verificada, 

concomitantemente a uma alimentação baseada em ração). 
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Após a observação da radiografia abdominal da Minnie, verificou-se  existir uma estrutura 

tubular de opacidade de tecido mole na zona do abdómen ventral, compatível com uma massa 

uterina, pelo que se aconselhou o proprietário a aceder à realização de uma ecografia ao local, 

para se visualizar com mais detalhe o útero e ovários. O dono consentiu e, no dia seguinte, 

realizou-se a ecografia abdominal, onde ser observou um útero dilatado, com conteúdo 

líquido e uma hiperplasia endometrial. Recomendou-se então a resolução cirúrgica, através da 

realização de uma ovariohisterectomia. 

 

Figura 12: Radiografia abdominal da Minnie, em projecção laterolateral, onde se observa uma 

massa de tecido mole, no abdómen ventral (seta azul), compatível com uma dilatação 

patológica uterina (CVEP, com permissão). 

 

Tratamento 

Assim que o animal foi internado, mesmo antes do diagnóstico, ao verificar-se que o animal 

se encontrava com anorexia e ausência de produção de fezes, iniciou-se a administração de 

Primpéran®, na dose de 0,5mg/kg PO q8h, Rheumocam®, na dose de 0,2mg/kg PO q24h e 

Tramal® 10mg/kg PO q24h, assim como de suporte com Critical Care®, na dose de 10-

15mL/kg PO q3-4h e Esterofundina® A-G, na dose de 10-15 mL/kg SC q3-4h. 

O tratamento cirúrgico, aplicado ao paciente, consistiu na realização de uma 

ovariohisterectomia, sob anestesia geral com Isoflurano (Isoflo®, Esteve Farma, Lisboa, 

Portugal), para indução a 0,25%, aumentando progressivamente, sendo que a média na 
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manutenção foi de 3,5%. Após ovariohisterectomia, concluiu-se estar perante um caso de 

hidrómetra, tal como se pode verificar na Figura 13. 

A medicação pós-cirúrgica instituída, incluía, para além da acima referida, o antibiótico 

constituído por Trimetoprim e Sulfametoxazol (Bactrim®, Roche Portugal, Amadora, 

Portugal), na dose de 30mg/kg PO q12h, com a duração de administração de 5 dias. 

O paciente teve então alta, no dia seguinte após a cirurgia, devido à sua personalidade muito 

reservada. A medicação prescrita para o domicílio foi toda a já referida; pediu-se ao 

proprietário para ir telefonando, a relatar a evolução do paciente. 

	  
Figura 13: Útero da Minnie após a ovariohisterectomia, onde se pode observar a sua grande 

dimensão e conteúdo líquido (hidrómetra) (CVEP, com permissão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimento do paciente 

A Minnie, apesar de não ter sido presente à consulta com história de ausência de produção de 

fezes, durante o internamento não defecou nem ingeriu alimentos voluntariamente, motivo 

pelo qual se iniciou a administração de tratamento nesse sentido, acima descrito. No entanto, 

por seu uma coelha muito nervosa, teve alta no dia seguinte, após a ovariohisterectomia, com 

a medicação já referida. 
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O paciente, no dia em que chegou a casa, começou a comer voluntariamente e a defecar, 

descontinuando-se a medicação com esse objectivo. 

A coelha regressou ao CVEP uma semana após a alta, para se observar a sutura e o animal, 

que se encontrava com bom estado geral e ao exame físico normal, com a sutura com boa 

aparência. O dono afirmou que a cirurgia não tinha resolvido o problema e que o animal 

deveria ter um vírus pois continuava com fraqueza dos posteriores (espreguiçava-se com 

muita frequência) e com problemas respiratórios. Não se voltou a ter notícias desta paciente, 

apesar das diversas tentativas de se acompanhar o caso desta coelha, pois o proprietário não 

atendeu os vários telefonemas realizados. 

	  
Diagnóstico 

A Minnie apresentava uma doença uterina- hidrómetra, comprovada após 

ovariohisterectomia. Posteriormente, desenvolveu um quadro de estase GI, provavelmente 

devido ao stress resultante do seu internamento no CVEP, realização de exames 

complementares de diagnóstico e da cirurgia efectuada. 

	  

Caso clínico 6  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Tobias 

Peso: 1,55kg PV 

Temperatura: 38,3ºC 

Data de nascimento: 05/2009 

Sexo: Masculino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

O animal apresentou-se à consulta no dia 23 de Outubro de 2010. Ao realizar o exame físico 

observou-se, ao abrir-se a boca, que o paciente apresentava fractura dos 2 incisivos superiores 

e de 1 dos incisivos superiores rudimentares. O coelho encontrava-se com bom estado geral e, 

o restante exame físico, estava dentro do normal. 

O Tobias não se encontrava vacinado nem desparasitado sendo, no entanto, todo o seu 

restante maneio adequado, exceptuando a ração fornecida, que consistia numa mistura, não 

homogénea. 

A história pregressa relatada pelos donos, foi que o animal sofrera uma queda, no dia anterior 

à consulta, resultando numa fractura dos incisivos. O coelho demonstrava, no entanto, 

interesse pelos alimentos e apetite, mas tinha dificuldade em comer; os proprietários 
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observaram ainda uma diminuição evidente, na produção das fezes, no dia em que se 

apresentaram à consulta. 

	  
Tratamento 

A terapia instituída baseou-se na administração de Tramal®, na dose de 10mg/kg PO 

administração única, imediatamente na clínica e prescreveu-se, para ser administrado em casa 

Rheumocam®, na dose de 0,2mg/kg PO q24h durante 3 dias, Bactrim®, na dose de 30mg/kg 

PO q12h durante 10 dias e Critical Care®, na dose de 10-15mL/kg PO q3-4h. 

	  
Seguimento do paciente 

O proprietário telefonou passados dois dias, a informar de que o animal já comia 

voluntariamente, apenas demonstrando dificuldade em beber água, estando por isso a 

complementar com a alimentação líquida, na dose recomendada. Os donos ficaram 

responsáveis por controlar o crescimento dos incisivos e telefonar novamente assim que 

terminada a antibioterapia ou caso se verificasse alguma alteração no estado do coelho. 

No entanto, o animal piorou dois dias após o telefonema, enquanto ainda estava a ser 

medicado com os fármacos acima descritos, pelo que o trouxeram novamente à clínica para 

reavaliação. Os proprietários relataram que o Tobias tinha deixado novamente de comer, 

assim como de produzir fezes, encontrando-se com uma ligeira dilatação abdominal. 

Optou-se por deixar o animal internado, onde este permaneceu durante 2 dias, para assim se 

proceder à estabilização inicial, para posterior realização de exame oral, para se realizar o 

tratamento de suporte adequado com Critical Care®, nas doses acima descritas e 

Esterofundina® A-G, aquecida, na dose de 10-15mL/kg SC q3-4h, administrar Baytril®, na 

dose de 10mg/kg PO q12h, Tramal®, na dose de 10mg/kg PO q24h, Primpéran®, na dose de 

0,5mg/kg PO q8h e Parafinina®, na dose de 2mL/kg PO q8h. O tratamento instituído incluía 

também soltar o animal e estimulá-lo a exercitar-se, assim como realizar uma massagem ao 

seu abdómen.  

A alta médica incluiu a continuação da antibioterapia com o Baytril®, na dose de 10mg/kg 

PO q12h, durante 8 dias e a administração de Tramal®, na dose de 10mg/kg PO q24h durante 

3 dias. Quando foi para casa, o animal já se alimentava voluntariamente e defecava. 

No dia seguinte à ida para casa, as notícias transmitidas pelo proprietário através de um 

telefonema, foram óptimas, pois o coelho já ingeria a quantidade normal de alimento 

voluntariamente e defecava normalmente (aspecto e quantidade das fezes normais). 

O coelho regressou à clínica, decorridos cerca de 5 dias, da consulta inicial, para assim se 

realizar um exame oral, sob anestesia geral, para se poder determinar se a causa da anorexia 

do paciente, se devia a problemas dentários, não observáveis no paciente consciente. 
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Desde então que este paciente já foi alvo de vários exames orais (quatro até à data), em que se 

observa, de uma forma sucinta, um sobrecrescimento dos incisivos superiores, um desvio 

lateral dos incisivos inferiores, a ausência dos primeiros pré-molares inferiores esquerdo e 

direito e um sobrecrescimento generalizado de molariformes, nas quatro arcadas. 

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

Como acima referido, 5 dias após a consulta inicial, realizou-se um exame oral, sob anestesia 

geral, utilizando o protocolo anestésico (anestesia fixa) já descrito no caso clínico 4. O motivo 

que levou à realização de um exame oral, foi o facto do animal ter regressado à clínica para 

reavaliação, para se perceber se o motivo da recidiva verificada, se devia a problemas 

dentários, não visíveis no animal desperto. Detectou-se, então, a existência de uma fractura 

dos 2 primeiros pré-molares esquerdo e direito da mandíbula. Procedeu-se à sua extracção, 

assim como a um desgaste ligeiro com uma ferramenta eléctrica (Dremel®,	  Robert	   Bosch	  

Unipessoal,	  Lda.,	  Lisboa,	  Portugal) de outro pré-molar inferior, do lado esquerdo. 

Passado cerca de um mês, o animal regressou, novamente, para a realização de um novo 

exame à cavidade oral, para controlo do crescimento dos incisivos mas, principalmente, dos 

pré-molares. Observou-se que ambos os pré-molares se encontravam com ligeira mobilidade, 

principalmente o direito, não se verificando, no entanto, a presença de infecção. O seu 

tamanho ainda se encontrava inferior ao normal. Quanto aos incisivos superiores, estes já 

apresentavam um ligeiro sobrecrescimento, pelo que se optou por realizar um pequeno 

desgaste. 

O Tobias regressou novamente ao CVEP para a realização de um novo exame oral. Verificou-

se, nesta observação dentária, que os incisivos cresceram ligeiramente desviados, assim como 

de uma forma irregular, que o pré-molar inferior direito, não voltou a crescer e que o pré-

molar inferior esquerdo se encontrava com mobilidade, recomendando-se, por tal a extracção 

deste dente aos proprietários. 

	  
Diagnóstico 

Neste paciente observou-se a ocorrência de estase GI, após um episódio de fractura de dentes, 

provavelmente por anorexia e dor, associadas a este evento.  
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Caso clínico 7  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Estrelinha 

Peso: 3,45kg PV 

Temperatura: 36,6ºC 

Data de nascimento: 10/2009 

Sexo: Feminino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

A Estrelinha apresentou-se à consulta, no dia 2 de Novembro de 2010. Ao realizar-se o exame 

físico, verificou-se que o animal se encontrava com hipotermia, ligeiramente desidratada, 

prostrada; visualmente detectava-se imediatamente uma dilatação abdominal da zona cranial 

e, aquando da palpação abdominal, a coelha demonstrava uma grande tensão na zona. 

Verificou-se também que este animal se encontrava com uma condição corporal muito 

elevada, estando obesa. 

O paciente encontrava-se vacinado e desparasitado, interna e externamente. Quanto ao 

maneio alimentar, este era inadequado, pois a proprietária praticamente só fornecia ração, em 

grande quantidade, à coelha.  

O motivo da consulta prende-se ao facto do animal ter surgido, desde a manhã desse próprio 

dia, apática e com anorexia. 

	  
Tratamento 

Aconselhou-se imediatamente o internamento, para uma correcta monitorização e tratamento 

do paciente, assim como para ser possível a realização de um diagnóstico da etiologia 

primária, da provável estase GI observada na coelha. Administrou-se Rheumocam®, na dose 

de 0,2mg/kg PO q24h, Baytril®, na dose de 10mg/kg PO q12h, Tramal®, na dose de 

10mg/kg PO q24h, Primpéran®, na dose de 0,5mg/kg PO q8h, Parafinina®, na dose de 

2mL/kg PO q8h e suporte com Esterofundina® A-G, na dose de 10-15mL/kg SC q3-4h e 

Critical Care®, na dose de 10-15mL/kg PO q3-4h. 

O tratamento do paciente incluía, ainda, a realização de exercício físico e receber massagens 

abdominais, várias vezes ao dia. 
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Seguimento do paciente 

A coelha permaneceu no internamento durante 3 dias, tendo tido alta com a medicação já 

prescrita enquanto se encontrava no internamento e, quando já se encontrava a ingerir 

alimentos, voluntariamente, assim como a defecar. 

No dia seguinte à alta, a proprietária telefonou para informar de que a Estrelinha estava 

óptima, a ingerir uma boa quantidade de alimento, não podendo, no entanto, comentar a 

produção de fezes, uma vez que não as controla, pois a coelha tem um companheiro de jaula. 

Aconselhou-se a proprietária a continuar com a administração da medicação prescrita durante 

mais 2-3 dias e ir comentando, por via telefónica, a evolução do paciente. 

Passado cerca de um mês, o animal voltou a apresentar-se para nova consulta, devido à 

Estrelinha se encontrar com apatia e anorexia. Ao exame físico detectaram-se ruídos 

intestinais (borborigmos) muito exuberantes. O animal encontrava-se apático e prostrado, 

suscitando imediatamente, após o quadro clínico observado, uma suspeita de novo episódio de 

estase GI. Permaneceu internada durante 3 dias, com tratamento apropriado, constituído por 

Rheumocam®, na dose de 0,2mg/kg PO q24h, Primpéran®, na dose de 0,5mg/kg PO q8h, 

Parafinina®, na dose de 2mL/kg PO q8h, Laevolac®, na dose de 0,3mL/kg PO q12h e suporte 

com Esterofundina® A-G aquecida, na dose de 10-15mL/kg SC q3-4h e por Critical Care®, 

na dose de 10-15mL/kg PO q3-4h. Observou-se a excreção de fezes 2 dias após o 

internamento e administração de fármacos. A ingestão de alimentos voluntariamente, ocorreu 

após 3 dias de internamento. O paciente teve alta, sem terapia médica associada, no entanto, 

sem identificação da etiologia primária. Suspeitou-se de que a causa deste episódio de estase 

GI tenha sido stress, por ser um animal nervoso ou, provocado por uma alimentação com 

baixo teor em fibra, pois a proprietária continuava a administrar ração em excesso. 

Recomendou-se administrar ração apenas de 3 em 3 dias, fornecer muito feno e complementar 

com legumes frescos. 

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

No dia seguinte à primeira consulta, enquanto se encontrava no internamento do CVEP, 

realizou-se uma radiografia abdominal ao paciente, devido à forte suspeita de se estar perante 

um quadro de estase GI e para detecção da sua causa primária. 

Ao observar a radiografia (Figura 14), detectou-se a presença de uma fractura da extremidade 

do ísquio, compatível como sendo a causa primária da estase GI, presente nesta coelha.  
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Figura 14: Radiografia abdominal, com projecção ventrodorsal, da Estrelinha, em que se 

observa uma fractura da tuberosidade isquiática direita (seta vermelha) (CVEP, com 

permissão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  
	  
Diagnóstico 

Esta coelha apresentava uma fractura da tuberosidade isquiática direita. Pensa-se que, a dor 

associada a esta fractura, assim como a redução da mobilidade que desta resultou, muito 

provavelmente, estiveram na origem do episódio de estase GI observado na Estrelinha.  
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Caso clínico 8  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Ramira 

Peso: 3,65kg PV 

Data de nascimento: 10/2008 

Sexo: Feminino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

Este paciente apresentou-se à consulta, no dia 3 de Março de 2011. Ao observar o paciente, 

verificou-se imediatamente que o pêlo se encontrava em mau estado geral e, a zona do 

períneo, estava bastante suja. Ao exame físico, o animal encontrava-se com uma ligeira 

desidratação, com excesso de peso e, à manipulação, mostrou ser um animal muito nervoso. 

Este animal estava a ser seguido noutra clínica veterinária, onde se diagnosticou uma infecção 

urinária e se iniciou o tratamento com antibiótico e anti-inflamatório (proprietários não se 

recordavam quais os fármacos). No entanto, a coelha não apresentou melhorias evidentes, 

com a terapia instituída, continuando com anorexia e diminuição na produção de fezes, 

motivo que levou os proprietários a pedirem uma segunda opinião no CVEP. 

A coelha encontrava-se vacinada e desparasitada internamente. A sua dieta baseava-se, 

principalmente em ração e guloseimas, complementando apenas com uma pequena porção de 

feno e de legumes. 

	  
Tratamento 

Devido à necessidade de se realizar suporte adequado e por ser um animal nervoso, cujos 

próprios donos têm dificuldades na sua manipulação, o paciente permaneceu internado, para 

administração do tratamento médico adequado e para a realização de exames complementares 

de diagnóstico, para identificação da entidade clínica presente. 

Administrou-se, durante a sua permanência, em regime de internamento no CVEP 

Rheumocam®, na dose de 0,2mg/kg PO q24h, Baytril®, na dose de 10mg/kg PO q12h, 

Tramal®, na dose de 10mg/kg PO q24h, Primpéran®, na dose de 0,5mg/kg PO q8h, 

Parafinina®, na dose de 2mL/kg PO q8h e suporte com Esterofundina® A-G aquecida, na 

dose de 10-15mL/kg SC q3-4h e Critical Care®, na dose de 10-15mL/kg PO q3-4h. 

O tratamento instituído à Ramira, incluiu também exercício físico regular, que tinha como 

objectivo estimular os movimentos peristálticos, assim como a realização de massagens 

abdominais, para facilitar a passagem do conteúdo GI. 
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Como o seu pêlo se encontrava em mau estado e a zona do períneo muito conspurcada, 

procedeu-se ainda à sua tosquia terapêutica, para que este animal se consiga auto-higienizar e 

facilitar a ingestão de cecotrofos. 

	  
Seguimento do paciente 

Durante os 2 dias em que permaneceu no CVEP, demonstrou ser um animal sempre 

desconfiado e nervoso, pelo que após a realização de um exame oral, e de radiografia 

abdominal e da tosquia, decidiu-se, mesmo sem o animal ingerir alimento voluntariamente 

e/ou defecar, enviá-lo para casa à experiência, pedindo aos proprietários para manter contanto 

telefónico periódico, para assim manter os veterinários ao corrente da situação do paciente. O 

coelho teve, então, alta médica, com a medicação anteriormente prescrita, enquanto se 

encontrava internada, à excepção da Parafinina® e da Esterofundina® A-G. 

No dia seguinte, o proprietário telefonou para a clínica e, informou que a Ramira se 

encontrava aparentemente bem, que já tinha ingerido algum alimento voluntariamente, em 

pouca quantidade, mas que a produção de fezes ainda se encontrava muito diminuída. 

Aconselhou-se a reiniciar a administração da Parafinina®, na dose acima referida e pediu-se 

para continuar a telefonar, para comentar a evolução da coelha. 

Decorridos 6 dias desde o início da administração da medicação, anteriormente descrita, a 

Ramira terminou, finalmente, o tratamento médico, segundo instruções do veterinário. Esta 

decisão prendeu-se com o facto de, apesar do animal continuar a ingerir pouco alimento 

voluntariamente e a defecar em pequena quantidade, por ser um coelho que não apreciava a 

manipulação, esta poder ser a causa da inapetência e diminuição das fezes. O animal 

melhorou bastante, logo no dia seguinte após o término da administração do tratamento, 

aumentando muito o seu apetite e a quantidade e aspecto das fezes produzidas. 

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

Realizou-se uma radiografia abdominal (Figura 15), para detecção de uma possível litíase 

urinária e/ou doença do foro reprodutivo, como possível causa primária para o quadro de 

estase GI, observado neste paciente. No entanto, não se detectou nenhuma alteração digna de 

registo. 
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Figura 15: Radiografia abdominal laterolateral da Ramira, em que pode observar o estômago 

com conteúdo (seta vermelha), assim como o padrão de gás disperso existente ao longo do 

tracto GI (seta azul), correspondentes ao normal; é ainda observável, o elevado contraste 

abdominal, com desvio ventral do ceco, devido à presença de uma grande quantidade de 

gordura intra-abdominal (CVEP, com permissão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efectuou-se também um exame oral, com o protocolo anestésico já descrito no caso clínico 4. 

Ao observar a cavidade oral desta coelha, detectou-se um sobrecrescimento dentário dos 

molariformes posteriores, um dos quais se encontrava a ferir a mucosa oral. Procedeu-se ao 

desgaste dentário, com o auxílio do Dremel®.  

	  
Diagnóstico 

Apesar da radiografia abdominal realizada ao paciente se encontrar aparentemente normal, 

todo o quadro clínico apresentado por esta coelha é compatível com estase GI, provavelmente 

numa fase inicial, pois muito frequentemente, numa fase precoce, os sinais radiográficos 

poderão ser muito ténues ou mesmo inexistentes. 

O diagnóstico definitivo desta coelha foi, então, de estase GI, em que se pensa que a causa 

primária tenha sido dor e/ou anorexia, devido à doença dentária que esta apresentava 

(sobrecrescimento dos molariformes). No entanto, outra possível etiologia primária, neste 

caso específico de estase GI, pode ter sido o facto do paciente ser muito obeso, sendo por isso 

mais sedentário e apresentar uma reduzida mobilidade, provocando, assim, uma posterior 

diminuição do peristaltismo do tracto GI. 
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O períneo desta coelha encontrava-se conspurcado e a pelagem em más condições, muito 

provavelmente, também devido à sua obesidade, pois esta dificulta a realização da sua auto-

higiene e a ingestão dos cecotrofos, directamente do ânus.  

	  

Caso clínico 9  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Benji 

Peso: 1,98kg PV 

Temperatura: 38,6ºC 

Data de nascimento: 27/07/2009 

Sexo: Masculino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

O paciente apresentou-se à consulta, no dia 6 de Janeiro de 2011. Ao exame físico, observou-

se que este se encontrava um pouco apático e prostrado, ligeiramente desidratado e abdómen 

tenso à palpação. Verificou-se a presença de uma grande quantidade de cerúmen, no canal 

auricular externo direito. 

Este coelho não se encontrava vacinado nem desparasitado. A sua dieta era à base de ração, e 

uma pequena quantidade de feno e/ou vegetais, eram fornecidos. 

Os proprietários relataram que o paciente, desde a manhã do próprio dia em que se 

apresentaram à consulta, se apresentava um pouco apático, com anorexia e com diminuição 

da quantidade de fezes emitidas, sendo que estas se encontravam mais pequenas que o 

habitual. No dia anterior à consulta, os donos já tinham notado uma diminuição na produção 

de fezes, no entanto, o seu aspecto ainda se mantinha normal.  

A única alteração no maneio do paciente, prendeu-se ao facto de, há 2 dias atrás (2 dias antes 

da consulta), a ração que os donos forneciam ao animal, ter acabado e estes, na tentativa 

rápida de contornar a situação, compraram, numa loja perto de casa, a ração que tinham para 

venda, de outra marca, de qualidade inferior. 

	  
Tratamento 

Aconselhou-se o internamento do paciente, para assim ser possível monitorizar e administrar 

o suporte e fármacos adequados. Administrou-se Rheumocam®, na dose de 0,2mg/kg PO 

q24h, Tramal®, na dose de 10mg/kg PO q24h, Primpéran®, na dose de 0,5mg/kg PO q8h, 

Parafinina®, na dose de 2mL/kg PO q8h e suporte com soro aquecido Esterofundina® A-G, 

na dose de 10-15mL/kg SC q3-4h e Critical Care, na dose de 10-15mL/kg PO q3-4h. 
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Adicionalmente ao tratamento médico instituído, o exercício físico para estimulação dos 

músculos lisos, assim como as massagens abdominais não eram descurados. 

	  
Seguimento do paciente 

No dia seguinte à decisão de internamento do paciente, devido a problemas monetários dos 

proprietários, o animal foi casa, apesar de ainda não ingerir alimentos voluntariamente. Foi, 

no entanto, bem visível, a sua mudança de atitude pois, apenas um dia após o tratamento 

instituído no CVEP, já se encontrava mais activo, assim como a produzir fezes e urina.  

O paciente teve, então, uma alta médica condicionada, com a prescrição médica acima 

referida, à excepção da fluidoterapia. 

Passados cerca de 2 meses, o Benji teve um novo episódio de estase GI. Não foi possível 

chegar ao diagnóstico, no entanto, de qual a causa primária, na origem deste episódio de 

estase GI. Realizou-se, nessa altura, como meio complementar de diagnóstico, uma 

radiografia abdominal, mas não se observaram, no entanto, alterações radiográficas dignas de 

registo. O animal permaneceu internado no CVEP, durante 3 dias, onde apenas se fez suporte 

com Esterofundina® A-G, na dose de 10-15mL/kg SC q3-4h e Critical Care, na dose de 10-

15mL/kg PO q3-4h. O coelho teve alta médica, com boa atitude, a comer voluntariamente e a 

defecar. 

Volvidos mais 2 meses, o Benji surgiu novamente à consulta no CVEP, com um quadro 

clínico típico de estase GI, mais uma vez. Aconselhou-se a realização de mais exames 

complementares para se detectar qual a causa primária, nomeadamente de um exame oral, o 

qual foi consentido pelos proprietários. Ao exame oral, detectou-se uma má oclusão dos 

incisivos, com formação de um abcesso odontogénico nesse local. Após conversa com os 

donos, aconselhou-se a extracção dos incisivos inferiores, no entanto, a extracção foi negada 

pelos proprietários. 

	  
Diagnóstico 

Neste caso clínico, na primeira apresentação do coelho, estamos perante um episódio de 

estase GI, possivelmente, devido a uma alteração brusca da ração fornecida ao Benji. Nas 

vezes seguintes, provavelmente, a estase GI observada no paciente, deveu-se aos problemas 

dentários posteriormente detectados. 
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Caso clínico 10  

Dados do paciente 

Nome do paciente: Kiko 

Peso: 2,86kg PV 

Temperatura: 36,7ºC 

Data de nascimento: 10/2008 

Sexo: Masculino 

	  
Apresentação clínica e história pregressa 

O coelho apresentou-se à consulta no dia 18 de Janeiro de 2011. Ao realizar-se o exame 

físico, observou-se um animal muito prostrado e apático. Apresentava-se algo desidratado e 

era ainda visível e palpável, uma dilatação no abdómen cranial, demostrando dor aquando da 

palpação abdominal. Era ainda possível ouvir-se, sem recorrer ao uso do estetoscópio, os 

borborigmos. 

Este paciente não se encontrava vacinado nem desparasitado. A sua dieta era inadequada, 

sendo constituída por um elevado teor em ração e uma baixa quantidade de fibra longa e 

grosseira.  

Os donos relataram que, desde há 2 dias que o Kiko se apresentava com anorexia. 

Observaram, ainda, há 3 dias atrás, uma alteração na consistência das fezes, que se 

apresentavam mais moles que o normal. Esta alteração das fezes progrediu para uma ausência 

na sua produção. 

	  
Tratamento 

Aconselhou-se aos proprietários, o internamento imediato do paciente, para sua monitorização 

e estabilização e, para assim ser possível proceder-se ao diagnóstico diferencial, entre as 

suspeitas iniciais de estase GI vs. obstrução, por meio da realização de exames 

complementares. 

O internamento incluiu a monitorização contínua do paciente (temperatura, atitude, 

comportamento de eliminação/ingestão), várias tentativas de o estimular à realização de 

exercício físico, no entanto, o animal não colaborou, permanecendo imóvel. O tratamento 

médico instituído incluiu o suporte, constituído por Esterofundina® A-G, na taxa de 

administração de 120mL/kg/dia IV, com bomba infusora e Critical Care®, na dose de 10-

15mL/kg PO q3-4h, assim como por Parafinina®, na dose de 2mL/kg PO q8h, Primpéran®, 

na dose de 0,5mg/kg PO q8h e Tramal®, na dose de 10mg/kg PO q24h. 
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Seguimento do paciente 

O paciente permaneceu no internamento do CVEP, apenas 1 dia, acabando por morrer. 

Durante o internamento, não aceitou a alimentação forçada e encontrava-se muito apático e 

prostrado conseguindo, no entanto, estabilizar-se a temperatura do paciente, nos 37,9ºC. 

Os donos autorizaram a realização de uma radiografia abdominal, que tinha como objectivo 

principal, indicar ao veterinário se o animal apresentava sinais radiográficos característicos de 

um quadro obstrutivo ou de estase GI. 

Apresentou-se, como alternativa à não resposta à instituição terapêutica, aos proprietários, a 

realização de uma laparotomia exploratória. No entanto, devido aos riscos cirúrgicos 

associados e aos custos inerentes a esta, os donos decidiram não arriscar, preferindo aguardar 

por uma resposta aos fármacos administrados. Resolveu-se, então, incluir nos medicamentos 

administrados, também o Primpéran® pois, apesar de estar contra-indicado em casos de 

obstruções intestinais (existia uma forte suspeita pelos sinais radiográficos observados), como 

não era possível realizar-se cirurgia, por ordem dos proprietários e o animal estava a piorar 

gradualmente, esta permaneceu como a única que possivelmente poderia auxiliar na melhoria 

do estado deste paciente.  

	  
Meios complementares de diagnóstico e resultados 

Tal como acima referido, os proprietários autorizaram a realização de uma radiografia 

abdominal, para ser possível realizar-se um diagnóstico diferencial entre uma obstrução ou 

estase GI. 

Ao observar-se a radiografia do Kiko (Figura 16), verificou-se estar perante uma imagem 

radiográfica principalmente compatível com um quadro de obstrução intestinal, visualizando-

se algum gás no estômago e intestinos, sendo que algumas ansas intestinais se encontravam 

repletas com conteúdo, compatível com fluido ou ingesta. 
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Figura 16: Radiografia abdominal do Kiko, projecção ventrodorsal; é visível a grande 

dilatação do estômago (seta vermelha), com conteúdo maioritariamente do tipo tecido mole, 

heterogéneo, compatível com ingesta; pode observar-se também impactação cecal (seta azul), 

caracterizada por uma opacidade praticamente homogénea de tecido mole, com pouco gás 

(CVEP, com permissão). 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Necrópsia 

Imediatamente a seguir ao consentimento dos proprietários, realizou-se uma necrópsia para 

confirmação da suspeita inicial de obstrução intestinal. Após a abertura do paciente e 

observação do tracto GI, não se detectou nenhum corpo estranho ou qualquer outra fonte, 

potencialmente causadora de obstrução. 

Os achados mais importantes, resultantes da necrópsia do Kiko, foram uma grande repleção 

gástrica (Figura 17), com impactação do seu conteúdo, constituído principalmente por ingesta 

e pêlos (Figura 18). Observou-se ainda, um ligeiro espessamento do piloro que, 

possivelmente, poderá ter provocado uma ligeira estenose pilórica. 
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Figura 17: Necrópsia, em que se observa a cavidade abdominal do Kiko, com exposição da 

topografia esplâncnica, em que se observa um estômago muito dilatado (seta vermelha) e um 

fígado com uma coloração mais clara que o normal, compatível com lipidose hepática 

(CVEP, com permissão). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Necrópsia, detalhe do estômago do Kiko, com conteúdo gástrico desidratado, 

causando impactação, constituído por pêlo e alimento (CVEP, com permissão). 
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Diagnóstico 

O diagnóstico mais provável no caso do Kiko, foi de que o animal sofreu um episódio de 

hipomotilidade GI, inicialmente, que, com a progressão da doença, para estase GI, conduziu à 

formação de tricobezoares e tornou a mistura dos ingesta e pêlos, tão desidratada, que 

permaneceu impactada, funcionando como uma obstrução funcional. 

	  

Discussão dos casos clínicos 

A estase GI é uma das urgências mais comuns verificadas em coelhos de estimação, que se 

caracteriza por anorexia, diminuição ou interrupção na produção de fezes e dilatação gástrica, 

em que o estômago fica repleto de um conteúdo maciço, constituído por alimento e pêlos 

(Lichtenberger, 2008b). 

A anorexia é o sinal mais frequentemente observado e precoce e, todas as condições que 

poderão resultar em inapetência, são potencialmente causas de estase GI (Oglesbee, 2006). 

Como se verificou na apresentação dos casos clínicos, todos os animais presentes à consulta 

(à excepção do caso clínico 5) tinham na história pregressa, relato de anorexia. A diminuição 

na produção de fezes também ocorreu inicialmente em 8 dos 10 animais aqui apresentados, 

sendo que dos dois que não o apresentavam na história pregressa, num deles não se conseguia 

controlar, por não estar sozinho no alojamento (caso clínico 7) e o outro, por ter sido a 

cirurgia e o stress do internamento, as prováveis causas da estase GI (caso clínico 5). Quanto 

à repleção do estômago com conteúdo maciço, constituído por pêlo e alimento, apesar de 

apenas ter sido confirmado em exame post-mortem em 2 pacientes (casos clínicos 1 e 10), à 

excepção do caso clínico 4, em que a maior dilatação se encontrava na zona cecal, todos os 

restantes pacientes, por palpação ao exame físico e/ou radiografia, apresentavam um 

estômago com dimensões aumentadas, com conteúdo gástrico acima da quantidade aceite 

como normal. 

Uma das causas mais frequentes de anorexia, é a presença de doença dentária (Oglesbee, 

2006), sendo que nos casos clínicos 6 e 8, veio a verificar-se que o quadro de estase GI 

observado, se devia, muito provavelmente a problemas dentários. 

A anorexia conduz ainda a um défice energético, que estimula a mobilização de ácidos gordos 

livres, do tecido adiposo para o fígado, causando uma infiltração gorda deste. A lipidose 

hepática que ocorre é usualmente de onde provém a morte do coelho com estase GI 

(Harcourt-Brown, 2002). No caso clínico 10, no exame post-mortem, observou-se um fígado 

mais friável e de coloração clara, compatível com lipidose hepática. 
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A principal causa da estase GI, é uma dieta inadequada, devido ao excesso de ração, com 

consequente alto teor em hidratos de carbono simples e insuficiente fibra longa grosseira 

(Oglesbee, 2006), sendo o que provavelmente se verificou nos casos clínicos 1, 2, 7, 8, 9 e 10 

pela história desses pacientes. 

Ainda quanto à dieta, os coelhos, devido à fermentação cecal que realizam, são muito 

sensíveis a alterações bruscas na sua alimentação (Oglesbee, 2006), como se verificou no caso 

clínico 9, podendo ser causa de estase GI, como muito possivelmente ocorreu com este animal 

(Oglesbee, 2006). 

Outra etiologia possível, observada no caso clínico 3, que é também bastante comum, é o 

aparecimento de estase GI após episódios de stress (Lichtenberger, 2008b), nesta situação 

especificamente devido a uma festa, com a presença de muitas pessoas estranhas e barulho. 

Este fenómeno é explicado pelo envolvimento do sistema nervoso autónomo e das glândulas 

adrenais, na regulação do fusus coli (Harcourt-Brown, 2002; Davies & Davies, 2003).  

Ainda quanto ao caso clínico 7, a fractura da tuberosidade isquiática que este animal 

apresentava, pode ter contribuído, exacerbado ou originado o episódio de estase GI, quer 

através da dor provocada por este trauma e/ou ainda pela redução da mobilidade por esta 

causada (Harcourt-Brown, 2002; Oglesbee, 2006) 

A mudança de ambiente, por si só, pode ser um factor de stress significativo, pelo que pode 

exacerbar um episódio de hipomotilidade GI. Um ambiente sossegado e calmo é parte 

integrante do tratamento da estase GI (Oglesbee, 2006), motivo pelo qual se decidiu dar alta 

condicionada ao animal do caso clínico 8, principalmente por este já ser um animal nervoso, 

que não estava a beneficiar do ambiente estranho da permanência na clínica. 

A obesidade e os problemas dentários estão entre as principais causas para a não ingestão de 

cecotrofos (Harcourt-Brown, 2002), duas condições que se verificaram simultaneamente no 

caso clínico 8, que apresentava o períneo sujo, era um animal obeso e, que se veio a verificar 

posteriormente, apresentava, ainda, problemas dentários, com sobrecrescimento dos 

molariformes. Os cecotrofos que não são ingeridos directamente do ânus, permanecem 

colados à pelagem na zona do períneo, formando uma massa de fezes, por baixo da cauda, 

com mau odor, sendo muitas vezes confundido com diarreia pelos proprietários (Harcourt-

Brown, 2002), o que se pensa ser o que terá ocorrido com o caso clínico 5. O proprietário 

relatou uma história de diarreia intermitente, sem causa aparente para tal, num animal que, 

apesar de não ser obeso, apresentava uma grande dilatação abdominal, que certamente lhe 

traria dificuldades em posicionar-se, para a ingestão dos cecotrofos. 

A obesidade, para além de ser uma limitação ao exercício físico regular, é um factor de risco 

para a instalação rápida de lipidose hepática, em coelhos com anorexia. Estes animais com 
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excesso de peso são também, muito mais sensíveis ao efeito do stress, pois este, por si só, já 

altera o metabolismo. Isto conduz a uma predisposição para a estase GI e lipidose hepática 

nos animais obesos (Harcourt-Brown, 2002). Nos casos clínicos 7 e 8, os animais 

encontravam-se com uma condição corporal muito acima da desejável, tendo certamente sido 

uma das causas predisponentes para a instalação rápida da estase GI. 

A radiografia continua a ser o meio complementar de diagnóstico mais importante na 

avaliação do tracto GI do coelho (Lichtenberger & Lennox, 2010), motivo pelo qual, sempre 

que permitido pelos proprietários, se realizou nos pacientes com suspeita de estase GI, para 

confirmação do diagnóstico, diagnóstico diferencial, principalmente com obstrução GI, 

detecção da etiologia primária da estase e verificação do estado do tracto GI do coelho. 

Ao realizar-se a palpação abdominal, quando se sente um estômago dilatado, com 

consistência maciça, num animal com anorexia há cerca de 2-3 dias, sugere imediatamente ao 

clínico, que se encontra na presença de estase GI (Lichtenberger, 2008b), pelo que, nos casos 

clínicos apresentados, a história pregressa juntamente com o exame físico, permitiram 

imediatamente chegar ao diagnóstico mais provável. No entanto, ao realizar uma radiografia 

abdominal, em que se observa um estômago repleto, num animal que se encontra com 

anorexia há alguns dias, permite, para além de ir igualmente ao encontro do diagnóstico mais 

provável, dados mais concretos sobre o conteúdo do tracto GI e o animal (Harcourt-Brown, 

2002).  

Animais com estase GI, vão apresentar inicialmente um estômago por vezes moderadamente 

aumentado, com um conteúdo maciço mas deformável, que muitas vezes à radiografia 

abdominal, numa fase precoce, se pode assemelhar com um estômago de um coelho saudável, 

sempre com algum grau de repleção gástrica presente (Oglesbee, 2006), presumindo-se que 

foi o que ocorreu com a paciente do caso clínico 8, que apesar da radiografia abdominal 

aparentemente normal, apresentava um quadro clínico compatível com estase GI. Com a 

progressão da estase GI, as alterações tornam-se mais facilmente detectáveis, quer no exame 

físico, em que o estômago se torna visivelmente dilatado e por vezes não deformável, quer 

radiograficamente, com distensão por gás ao longo do tracto GI, incluindo no ceco (Oglesbee, 

2006), observando-se a título de exemplo a radiografia do paciente 2. 

É, pois, de notar, que a quantidade "normal" de alimento e de gás presente no tracto GI dos 

coelhos, é muito variável, quer individualmente, quer segundo a fase da digestão em que o 

animal se encontra (Harcourt-Brown, 2002), devendo ser sempre tido em conta, todo o quadro 

clínico do paciente (sinais clínicos, anamnese, exame físico), para conseguir chegar a uma 

conclusão viável quanto ao diagnóstico. 
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Uma distensão gástrica grave, com fluidos e/ou gás é observada em casos de obstrução 

intestinal (Oglesbee, 2006), que tem como causa mais frequente, uma grande quantidade de 

pêlos ingeridos, firmemente compactados (Lichtenberger & Lennox, 2010), que se 

acumularam por diminuição da motilidade GI e que não conseguem passar através do 

intestino (Oglesbee, 2006), que se pensa ter sido o que ocorreu no caso clínico 1, assim como 

no caso clínico 10, ou seja, a progressão de uma hipomotilidade GI, com a formação de 

tricobezoares, terminando numa obstrução funcional, muito provavelmente, por atraso na 

instituição de um tratamento eficaz. 

A impactação cecal, tem normalmente, como causa principal, a alimentação dos animais com 

partículas fibrosas muito pequenas, tais como fibra triturada ou laxantes (metilcelulose por 

exemplo), frequentemente com história pregressa, semelhante à da estase GI, com relato de 

potenciais factores causadores de stress. O quadro clínico inicial é muito semelhante ao da 

hipomotilidade GI, observando-se anorexia, diminuição ou ausência na produção fecal e 

posição encolhida típica de dor abdominal, por vezes com observação de presença de muco 

(Harcourt-Brown, 2002); daí que o diagnóstico inicial do caso clínico 4, tenha sido de 

hipomotilidade GI. No entanto, normalmente, é uma doença mais insidiosa. O ceco consegue 

sentir-se à palpação, como uma massa dura, de forma tubular, no abdómen ventral, que 

também é detectável através da radiografia abdominal (Harcourt-Brown, 2002); sendo que 

após o internamento do paciente do caso clínico 4, se detectou através da palpação 

características similares às descritas, suspeitando-se imediatamente de impactação cecal, que 

se confirmou com a radiografia abdominal. No exame post-mortem, o conteúdo cecal 

apresenta-se muito sólido e desidratado (Harcourt-Brown, 2002), idêntico ao observado após 

necrópsia desta coelha. O tratamento é, no entanto, semelhante ao da estase GI (Harcourt-

Brown, 2002), sendo que uma das explicações para a não resposta ao tratamento instituído, se 

possa dever ao facto de o animal não ter permanecido imediatamente internado, para o 

suporte e monitorização adequados. 

Na grande maioria dos casos clínicos apresentados, os animais já apresentavam sinais clínicos 

há mais de 1 dia (2-3 dias na maioria dos pacientes), quando se apresentaram à consulta. No 

entanto, é de realçar, a importância de que o tratamento seja iniciado o mais precocemente 

possível nos animais com hipomotilidade, significando, na maior parte dos casos, a sua 

recuperação (Oglesbee, 2006). Nos casos clínicos 1 e 4, devido a contenção de custos, os 

proprietários optaram por não deixar os animais no CVEP para avaliação, tratamento e 

monitorização contínuos, tendo tentado proceder à terapia indicada em casa, admitindo, 

posteriormente, que não conseguiram seguir as indicações médico-veterinárias. Ambos os 

animais acabaram por falecer sem resposta ao tratamento instituído. 



 88	  

Com o tratamento médico adequado e administrado precocemente, a motilidade por norma 

restabelece-se, o conteúdo gástrico amolece e passa ao longo do tracto GI. Sem tratamento 

atempado e apropriado, o conteúdo gástrico, constituído por alimento e pêlo torna-se 

ressequido, ocorrem simultaneamente alterações metabólicas que, combinadas com disbiose 

na microbiota cecal, são normalmente fatais (Oglesbee, 2006). 

É essencial que, tanto os proprietários quanto os veterinários, estejam informados de que o 

tratamento da estase GI é prolongado, devendo-se para tal ser paciente e persistente, pois por 

vezes demoram alguns dias, até que se observem a saída das primeiras fezes (Krempels, 

2005), que foi exactamente o que ocorreu no caso clínico 2, que recuperou totalmente, mas 

lentamente. 

A estase GI é uma doença maioritariamente secundária, pelo que o diagnóstico da causa 

primária deve ser realizado simultaneamente ao tratamento desta, assim que o animal esteja 

estável para tal (Krempels, 2005), como se efectuou na grande maioria dos casos clínicos aqui 

apresentados, em que se realizaram exames complementares de diagnóstico que, para além da 

confirmação ou não da suspeita de diagnóstico presumível inicial, permitiram ainda a 

detecção da causa primária. 

A maior parte dos animais, quando apresentados à consulta, aparentavam ter algum grau de 

desidratação; esta instala-se rapidamente após uma doença GI, mesmo sem perdas por vómito 

ou diarreia, daí que a fluidoterapia é uma parte vital do tratamento de todas as doenças GI no 

coelho (Harcourt-Brown, 2002). 

Quando a etiologia primária mais provável para o aparecimento da estase GI é uma dieta 

inadequada, deverá explicar-se aos proprietários, a importância da alteração permanente 

desta, que deverá incluir o fornecimento de um elevado teor em fibra grosseira e longa, assim 

como uma mistura de vegetais frescos, diariamente, limitando a quantidade de ração 

(Oglesbee, 2006). A ingestão de um teor elevado em fibra longa e grosseira, previne ainda a 

formação de tricobezoares (Harcourt-Brown, 2002), tendo sido uma recomendação sempre 

debatida na alta dos pacientes, avisando os proprietários quanto a episódios recorrentes, caso 

mantenham uma dieta inadequada. Deve ainda recomendar-se aos proprietários, a estimulação 

do exercício físico ao animal, soltando-o frequentemente (Oglesbee, 2006), pois, para além de 

prevenir a obesidade, estimula o peristaltismo GI.  
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Conclusão 
	  
A realização desta dissertação, prendeu-se ao facto de actualmente, o coelho ser um animal de 

companhia frequente e com inúmeras particularidades, que a maior parte dos clínicos 

desconhece. Optou-se, então, por englobar diversas informações, consideradas importantes, 

para que o veterinário se possa manter informado e actualizado acerca deste paciente diferente 

e, principalmente, que o consiga tratar numa situação de urgência. 

No entanto, o coelho é um animal tão susceptível ao sofrimento quanto qualquer outro 

mamífero, merecendo a mesma atenção e cuidados prestados, pelo que, se um clínico não se 

sinta confortável e seguro com este paciente, deverá referenciá-lo para um colega com mais 

experiência em animais exóticos, assim que minimamente estabilizado. 

É, ainda, de referir, que a maior parte das doses e tratamentos relatados ao longo da 

dissertação, resultam da experiência dos autores das referências bibliográficas consultadas, 

não tendo a maior parte destes, fundamento científico. Neste mundo dos animais "exóticos", 

os fóruns e a partilha de informações com Médicos Veterinários de todo o mundo, funciona 

incrivelmente bem, pois é com base nessa partilha de experiências, que se conseguem os 

melhores resultados, transpondo-se muitas das limitações encontradas. 

Após o estudo dos casos clínicos apresentados, assim como de outros presenciados ao longo 

do período de estágio, pode concluir-se que um dos principais motivos que levam à morte do 

paciente com estase GI, é o tempo de espera entre o aparecimento dos primeiros sinais 

(anorexia é normalmente o primeiro sinal) e o início do tratamento desta doença, por atraso na 

apresentação do animal à consulta, pela ausência de um tratamento de suporte intensivo, 

assim como de monitorização adequada. 

As grandes causas da estase GI são uma dieta inadequada, composta por elevado teor em 

hidratos de carbono (ração) e baixa em fibra longa, assim como a presença de dor 

(maioritariamente por problemas dentários) e de stress.  

A educação do cliente, através da explicação da importância da fibra na dieta dos coelhos, da 

estimulação da actividade física e da monitorização do consumo de alimentos, assim como da 

produção de fezes (Oglesbee, 2006), pois a prevenção associada a uma detecção precoce dos 

sinais, assumem um papel de grande relevância na estase GI (Krempels, 2005). 
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Anexos 

 

Anexo 1. Doses de fármacos mais utilizados na sedação do coelho 

Tabela 2: Doses de fármacos mais utilizados na sedação do coelho (Adaptado de Harcourt-

Brown, 2002; Pollock, 2006; Lichtenberger & Lennox, 2010; Carpenter, 2005). 

Fármaco Dose Comentários 

Midazolam 0,25-0,5 mg/kg IV, IM 
Usar a menor dose em 

coelhos doentes; 

Butorfanol 0,2-0,4 mg/kg IM, SC, IV 

Para analgesia e sedação, 

quando combinado com o 

midazolam 

Hidromorfona 0,1mg/kg IM 

Para dor forte; administrar 

em combinação com o 

midazolam para sedação 

Acepromazina 
0,25-1mg/kg IM 

 

Não analgésico; quando 

combinado com butorfanol 

para sedação: 0,5mg/kg 

acepromazina combinado 

na mesma seringa com 

0,1mg/kg de butorfanol 

IM, SC 

Medetomidina 0,25mg/kg IM Não analgésico 

Fentanil/fluanisona 0,2-0,3 mL/kg IM Analgesia e sedação 

Quetamina 
25-50mg/kg IM 

15-20mg/kg IV 

Sedação moderada a 

profunda, ligeira analgesia 
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Anexo 2. Doses de fármacos mais utilizados na anestesia do coelho 

Tabela 3: Doses de fármacos mais utilizados na anestesia do coelho (Adaptado de Barter, 

2011; Carpenter, 2005; Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger & Lennox, 2008a; Flecknell, 

2006). 

Fármaco Dose Comentários 

Isoflurano 
2-3% Indução 

0,25-2% Manutenção 

Anestésico volátil de 

escolha 

Etomidato 1-2mg/kg IV 
Administrar com uma 

benzodiazepina 

Propofol 4-6mg/kg IV 
Anestesia breve de 5-10 

minutos 

Quetamina 4-10mg/kg IV Indução anestésica 

Quetamina + 

medetomidina 

15mg/kg quetamina + 

0,25mg/kg medetomidina 

SC 

Anestesia cirúrgica de 20-

30 minutos 

Quetamina + 

medetomidina + 

butorfanol 

0,2mg/kg medetomidina + 

10mg/kg quetamina + 

0,05mg/kg butorfanol SC 

Misturadas na mesma 

seringa 

Quetamina + xilazina 

10mg/kg quetamina + 

3mg/kg xilazina IV 

30-40mg/kg quetamina + 

3-5mg/kg xilazina IM 

Administrar a menor dose 

para evitar bradicárdia; 

combinar com isoflurano 

sempre que possível 
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Anexo 3. Valores hematológicos do coelho 

Tabela 4: Valores hematológicos normais do coelho (Adaptado de Jenkins, 2006; Marshall, 

2008). 

Parâmetros Intervalos normais 

Eritrócitos 5,1-7,6x1012/L 

Hematócrito 33-50% 

Hemoglobina 100-150g/L 

Volume corpuscular médio 60-69fL 

Hemoglobina corpuscular média 19-22pg 

Concentração de hemoglobina 

corpuscular média 
30-35% 

Leucócitos 5,2-12,5x109/L 

Linfócitos 30-85% 

Basófilos 0-7% 

Neutrófilos 20-75% 

Eosinófilos 0-4% 

Monócitos 0-4% 

Plaquetas 250-650x109/L 
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Anexo 4. Valores bioquímicos sanguíneos do coelho 

Tabela 5: Valores bioquímicos sanguíneos normais do coelho (Adaptado de Jenkins, 2006; 

Carpenter, 2005). 

Parâmetros	   Intervalos	  normais	  
Alanina	  aminotransferase	  (ALT)	   14-‐80	  UI/L	  
Aspartato	  aminotransferase	  (AST)	   14-‐113	  UI/L	  

Fosfatase	  alcalina	   4-‐16	  UI/L	  
Bicarbonato	   16,2-‐31,8mEq/L	  
Bilirrubina	   0-‐0,75mg/dL	  
Cálcio	   8-‐14mg/dL	  
Cloretos	   92-‐112mEq/L	  
Colesterol	   35-‐60mg/dL	  
Creatinina	   0,8-‐2,5mg/dL	  
Glucose	   75-‐150mg/dL	  

Lactato	  desidrogenase	  (LDH)	   34-‐129UI/L	  
Lípidos	   280-‐350mg/dL	  
Fósforo	   2,3-‐6,9mg/dL	  
Potássio	   3,7-‐6,8mEq/L	  

Proteínas	  totais	   5,4-‐7,5g/dL	  
Albumina	   2,5-‐4,5g/dL	  
Globulinas	   1,9-‐3,5g/dL	  
Sódio	   138-‐155mEq/L	  

Triglicéridos	   124-‐156mg/dL	  
Ureia	   15-‐30mg/dL	  
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Anexo 5. Composição e outros parâmetros da urina do coelho 

Tabela 6: Composição normal da urina do coelho (Adaptado de Meredith & Crossley, 2002; 

Reusch, 2006). 

Parâmetros Achados normais 

Cor 

Creme pálida - elevada precipitação de 

cálcio 

Amarela, laranja 

Castanha, vermelha - porfirinas das plantas 

Densidade 1,003 - 1,036 

pH médio 8,2 

Cristais presentes 
Carbonato de cálcio e fosfato amónio-

magnesiano (estruvite) 

Células epiteliais, bactérias, 

cilindros 
Ausentes a raros 

Leucócitos, eritrócitos Ocasionalmente observadas 

Albumina Ocasionalmente (animais jovens) 

Glucose Vestígios 

Cetonas e sangue oculto Ausentes 

 

Anexo 6. Cálculo dos fluidos para correcção da desidratação 

Cálculos dos fluidos necessários para correcção dos défices de desidratação do coelho: 

% de desidratação x kg x 1000 mL/L = défice de fluidos (L) 

Esta quantidade é somada aos fluidos de manutenção necessários (3-4mL/kg/hora), 

adicionando ainda as perdas (por exemplo diarreia). (Lichtenberger & Lennox, 2010). 

O tempo em que se administra os fluidos para a sua reposição, tem em conta a rapidez em que 

essas perdas ocorreram: 

• Perdas ocorridas nas últimas 24 horas- perdas agudas em que a desidratação deve ser 

corrigida nas próximas 6-8 horas. 

• Perdas ocorridas há 24-72 horas- perda crónica, em que se deverá repor o estado de 

hidratação, no espaço de 24 horas (Lichtenberger & Lennox, 2010). 
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Anexo 7. Doses de fármacos mais utilizados no tratamento da estase GI no coelho 

Tabela 7: Doses de fármacos mais utilizados no tratamento da estase GI no coelho (Adaptado 

de Carpenter, 2005; Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger & Lennox, 2008a; Pollock, 2006; 

Fisher, 2010). 

Fármaco Dose Comentários 

Metoclopramida 0,5mg/kg PO, SC q12h 
Estimulação da motilidade 

GI 

Cisapride 0,5mg/kg PO q12h Muito efectivo em coelhos 

Fentanil/fluanisona 0,2-0,3mL/kg IM 
Boa analgesia e bom 

sedativo 

Buprenorfina 0,03mg/kg SC q8h 

Analgesia sem muita 

sedação; maior tempo de 

actuação que 

fentanil/fluanisona mas 

menos potente 

Carprofeno 
3mg/kg SC q24h 

1-2,2mg/kg PO q12h 

Fraco inibidor das ciclo-

oxigenases 

Meloxicam 
0,2mg/kg SC, IM q24h 

0,3mg/kg PO q24h 
Forma oral muito palatável 

Ranitidina 2mg/kg IV ou 5mg/kg PO 

É frequente a ocorrência 

de úlceras gástricas na 

estase GI 

Trimetoprim/sulfa 40mg/kg PO q12h 
Efectivo no combate à E. 

coli e coccídeas 

Metronidazol 40mg/kg PO q12h 
Eficaz contra os Clostrium 

spp. 

Colestiramina 0,5g/kg PO q12h Liga-se às enterotoxinas 

Parafina líquida 1-2mL/kg PO q12h 
Amolecer material 

impactado 

Vitamina complexo B 0,02-04mL/kg IM q24h Estimulação do apetite 

Vitamina C 50-100mg/kg q12h 
Em situações de stress, há 

diminuição da Vitamina C 
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Esteróides anabólicos 2mg/kg SC, IM 
Nandrolona- estimulação  

do apetite 

Ciproheptadina 1-4mg q12-24h Animal de tamanho médio 

Bromelaína 1-2 comprimidos q24h PO 
Duração da administração 

3-5 dias 

Papaína 1-2 comprimidos q24h PO 
Duração da administração 

3-5 dias 

Sumo de abacaxi fresco Até 10 mL PO q8-24h 

Duração da administração 

3-5 dias; animal de 

tamanho médio 

Enzima pancreática 

(Viokinase-V) 
2-3mL q12h PO 

Misturar 1 colher de 

sobremesa com 3 colheres 

de sopa de iogurte, deixar 

repousar 15 minutos e 

administrar 

Fluidos orais 10mL/kg q3-4h PO 

Amolecer conteúdos 

impactados; pode 

administrar-se Lactato de 

Ringer. 
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Anexo 8. Doses de fármacos mais utilizados na analgesia do coelho 

Tabela 8: Doses de fármacos mais utilizados na analgesia do coelho (Adaptado de Carpenter, 

2005; Harcourt-Brown, 2002; Lichtenberger & Lennox, 2008a). 

Fármaco Dose Comentários 

Butorfanol 
0,1-0,5mg/kg SC, IM, IV 

q4h 

Analgesia 30 vezes 

superior à morfina (em 

ratos); pode reverter o 

efeito adverso dos mu-

agonistas e ainda manter 

alguma analgesia 

Hidromorfona 
0,1mg/kg IM 

0,05-0,1mg/kg IV 
Para dor forte 

Tramadol 10mg/kg PO q24h  

Naloxona 0,01-1mg/kg SC, IM 

Antagonista mu e kappa; 

para reverter a sedação, 

depressão respiratória e 

bradicárdia 

Morfina 

 

2-5mg/kg SC, IM q3-4h 

 

Provoca depressão 

respiratória 

Cetroprofeno 1-3mg/kg PO q12h 

Administrar 

preferencialmente o 

meloxicam ou carprofeno  

Flunixina meglumina 
1,1mg/kg PO, IM, SC 

q12h 

Muito útil no tratamento 

de enterotoxémia 

Medetomidina 1-3µg/kg q4-6h IV 
Microdose: efeitos 

secundários mínimos 

Quetamina + fentanil 

2,5-5µg/kg/hora IV de 

fentanil + 0,3-

0,4mg/kg/hora IV de 

quetamina 

Infusão contínua; 

adicionar a cristalóides 

Atipamezol 1mg/kg SC; IM; IV Reverte a medetomidina 

 


