
AS UNHAS
As unhas dos coelhos crescem muito rápido, por isso o ideal é cortar as unhas uma 

vez a cada duas semanas. O cortador de unhas deve ser especial para animais.

o Para cortá-las faça-o com ajuda de outra pessoa. Uma pessoa deve segurar 

firmemente o coelho no colo ou em cima de uma mesa e a outra cortar as 

unhas.

o Realize-o num lugar bem iluminado. Deve cortar apenas a parte da unha 

branca, e prestar muita atenção onde começa a parte do sabugo (zona rosada), 

para não magoar o animal, e evitar que sangre. Respeite a forma da unha 

realizando o corte levemente inclinado. Se cortar mais do que o necessário, 

lave a ferida com água oxigenada, tape a unha e venha ao veterinário.

A PELAGEM
A pelagem do seu coelho é muito importante que fique bem limpa e escovada. A escovagem deve incluir todas as partes do 

corpo (cabeça, dorso, patas, barriga...). Tenha em conta diferentes aspectos:

Raça de pêlo curto: basta simplesmente passar um pente fino, através do pêlo a cada 3-4 dias, e usar uma escova macia a cada 2 

dias para remover pelos soltos.

Raça de pêlo longo: deve usar um pente fino e um ancinho diariamente para evitar a formação de nós, e também que o coelho 

não ingira o pêlo morto e forme bolas de pêlos.

Dê-lhe feno pois contém fibra que permitirá digerir o pêlo que ingeriu ao se lavar e expeli-lo pelas fezes

Como retirar os nós e pêlo embaraçado
Corte os pêlos embaraçados. Por vezes tentar desembaraçar os nós pode acabar por ferir o seu coelho, por isso é melhor cortar, 

tendo em conta os passos abaixo:

1. Prepare uma tesoura de pontas redondas;

2. Deslize os seus dedos entre a pele e os nós/emaranhados e segure firmemente.  Certifique-se de que não está a puxar a 

pele;

3. Continue penteando o seu animal, começando a abrir o emaranhado;

4. Se for emaranhado muito compactado, é normal que não o consiga retirar desta forma, nesse caso tem de o cortar. 

5. Mais uma vez agarre o nó e segure, certifique-se que o nó não está muito junto á pele, se estiver não poderá cortar com a 

tesoura, reflicta se será melhor tosquia-lo.

(1ª Parte)



COMO DAR BANHO
Os coelhos raramente precisam de ajuda para ficar limpos. À semelhança dos 

gatos, eles fazem a sua própria higiene. 

Em último caso, se for dar banho deve ter em atenção a temperatura da água e não 

o deve fazer mais do que 2x por ano. 

Em vez do banho tradicional, aprenda a limpar o pêlo e as glândulas perianais do 

coelho — tudo isso sem o mergulhar na água.

Remova apenas a sujidade local, e se necessário, use água para limpar pequenas 

áreas. Coloque água morna num pano e use-o para humedecer partes da pelagem.

(2ª Parte)

Evite que a água atinja a pele do coelho. Quando terminar a remoção da sujidade, use um secador de cabelo na temperatura 

mínima para secar a área húmida. 

• Certas raças de coelho podem ser molhadas sem problemas – por exemplo o angorá-, e algumas até gostam de nadar! Mas, se 

o seu bichinho não demonstrou nenhuma afinidade com a água, não convém arriscar.

Caso decida dar banho
ter atenção que se trata de uma actividade stressante, que deve fazer com tempo e paciência.

• Todo o processo do banho deve ser feito sem forçar o seu coelho.

• Se decidir dar-lhe banho, é melhor quando estiver calor.

• A temperatura da água deve ser morna, porque os coelhos entram facilmente em hipotermia.

• Não molhe a cara dele para não entrar sabão nos olhos, nas orelhas, no nariz ou na boca.

• Use um champô específico para coelhos.

• Retire bem o sabão e seque com uma toalha.

• Seque com o secador na temperatura mais baixa (pele muito sensível) sem ser a fria (perigo de hipotermia).

LIMPAR AS GLÂNDULAS PERIANAIS
Limpe a área ao redor do ânus com um algodão embebido em água. Coelhos têm glândulas odoríferas perto do ânus, a secreção 

que produzem pode causar mau cheiro. Para limpar a área, mergulhe uma bola de algodão ou um cotonete em água morna. 

Esfregue a área gentilmente para remover a secreção. Faça regularmente.

O coelho pode ficar nervoso e apreensivo enquanto você limpa esse local. Peça a alguém para segurá-lo e o acaricie enquanto 

você faz a limpeza. Use o secador de cabelo na temperatura mais fria (excepto a fria) e use-o a uma certa distância do coelho. 

Continue até que essa área esteja seca.

OLHOS, ORELHAS, PELE E DENTES
o Os olhos do nosso animal de estimação podem ter remelas secas ou húmidas que não têm importância e que podem ser 

retiradas com uma compressa esterilizada humedecida com água ou soro. Deve ser feito com cuidado e com nossas mãos 

limpas. Se você vir que os olhos dele lagrimejam ou que supuram venha imediatamente ao veterinário.

o Limpe as orelhas do seu coelho com uma compressa humedecida e com muito cuidado já que é uma zona delicada. Se 

encontrar alguma anomalia ou parasitas vá ao veterinário.

o A pele do coelho é delicada, se você vir que está escamosa ou tem parasitas nas dobras do corpo, procure um veterinário.

o Os dentes não requerem limpeza mas crescem continuamente e deve-se controlar para que cresçam de forma correta e 

sem anomalias. O feno ajuda a prevenir desvios. Se você observar algo estranho venha ao veterinário.


