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1. Introdução
Preparamos este manual para você conhecer os primeiros cuidados fundamentais
com o seu novo companheiro e filhinho! Ele traz algumas informações básicas de
cuidados, mas recomendamos que você consulte um veterinário e pesquise mais
sobre o assunto. Este manual traz apenas algumas dicas de cuidados básicos com o
seu coelho. Desde o que você precisa ter em casa, até a fase de adaptação.

Aliás, recomendamos fortemente a leitura da seção “5. Muito importante! Como
eu devo me comportar no período de adaptação do coelho?”. Ela é extremamente
importante, até mesmo por que muitos coelhos podem vir a morrer de susto.
Então, seguir as recomendações que estão lá não apenas garantem um período
mais tranquilo para você e para o seu novo coelho, como também é uma questão
que pode até determinar a vida ou a morte de seu novo filho.

No mais, parabéns por adotar! Adoção é um ato de amor e ajuda a salvar vidas!
Nossos sinceros agradecimentos em nome do Adote um Orelhudo e de todos os
coelhos que cuidamos!

2. Você realmente quer um coelho?
Antes de mais nada, a decisão de adotar um coelho deve ser muito bem pensada.
Isso por que coelhos são animais sensíveis demais, e são bastante vulneráveis ao
stress do abandono, mais do que outros animais. Já tivemos muitos casos de
coelhos que adoeceram e morreram apenas por terem sido abandonados por seus
tutores. Portanto, antes de levar um coelho para casa, você deve estar
completamente consciente do tipo de animal que está levando, dos cuidados
necessários para evitar arrependimentos. A devolução de um coelho para o projeto
pode até ser fatal para o coelho.

Aliás, acostume-se com a palavra Fatal! Muitas coisas são fatais para os coelhos.
São animais sensíveis demais, portanto todo cuidado é pouco. Entenda algumas
obrigações e cuidados que você deverá ter antes de tomar essa decisão. Um coelho
vive entre 5 a 10 anos. É um grande compromisso que você irá assumir!

Espaço adequado: você precisa ter em sua casa um espaço só para o coelho. Ele
pode ser um cercado, um quarto etc. Isso é importante pois ele precisa de um
ambiente em que ele se sinta seguro, que seja apenas dele. É nesse espaço em que
deverá ficar a comida dele, o “banheiro” etc. Aliás, o coelho pode andar livremente
pela casa, essa é a melhor maneira de se conviver com esse orelhudo muito
querido. E ele jamais deverá ser preso em gaiola! Gaiolas apenas se forem abertas.
Já recebemos no Adote um Orelhudo coelhos com múltiplas fraturas e outros
problemas sérios de coluna devido ao confinamento em gaiolas. Você pode
oferecer este espaço para ele?

Alimentação adequada: quem é mamãe e papai de coelhos já sabe o quanto é
importante oferecer uma alimentação adequada ao orelhudo. A dieta é que vai
determinar a saúde do coelho, o tempo de vida e a qualidade de vida dele. Aliás, a
dieta inadequada oferecida ao coelho pode ser fatal para ele. Ele precisa de muito
feno, verduras escuras frescas, frutas frescas, ração de boa qualidade. Trataremos
mais detalhes da alimentação na seção “5. Como alimentar meu coelho?”. Você
tem condições de oferecer a dieta ideal para o coelho?

Gastos com veterinários: um coelho precisa de uma consulta anual para verificar
se está tudo ok com a saúde dele. O veterinário do coelho deve ser especializado
em silvestres. Veterinários comuns não estão preparados para atender um coelho.
Aliás, o coelho tem uma particularidade muito complicada e que devemos estar
sempre alertas: são animais assintomáticos. Isso significa que um coelho só
demonstra que está doente quando está perto de morrer. Na natureza essa
característica é fundamental para afastar predadores. Porém aqui em nossos lares,
isso pode acabar levando a óbito. Portanto, quando o coelho apresentar qualquer
sinal de doença, você deve levá-lo imediatamente ao veterinário. Ele pode estar
perto de morrer. Alguns casos, é questão é de horas para salvar o seu coelho. Você
está preparado para levar o seu coelho ao veterinário em qualquer momento que
ele precisar?

Coelhos são coelhos: coelhos são animais maravilhosos! É muito comum pessoas
adotarem coelhos e se apaixonarem perdidamente por eles. Mas infelizmente, é
muito comum também as pessoas criarem expectativas falsas em relação ao
coelho, o que gera frustação e stress para os tutores e principalmente sofrimento
para o coelho. Lembre-se, coelho não é como um cachorro. Coelho não é como
um gato. Coelho é coelho e pronto! E cada coelho tem uma personalidade única!
Há coelhos que são super carinhosos e amam colo. Há aqueles que só gostam de
carinho, mas odeiam colo. E há também aqueles (o que é muito raro) não gostarem
de carinho e nem de colo, mas amarem uma bagunça! Independente da
personalidade do coelho, eles são animais que quando confiam, se apegam muito
ao seu tutor. Inclusive aquele que você acha que é arisco (que não gosta nem de
colo, nem de carinho), mas na verdade é assim para chamar a sua atenção e não
resistiria a uma separação. Acima de tudo, um coelho tem uma fase de adaptação
maior que a dos gatos e cachorros, e essa fase de adaptação é super importante
para ele. Por isso, recomendamos muito a leitura da seção “5. Muito importante!
Como eu devo me comportar no período de adaptação do coelho?”. Caso essa fase
não seja respeitada, o coelho pode até mesmo vir a morrer. Portanto, você está
nutrindo falsas expectativas, ou está disposto a aceitar o seu coelho como ele
realmente é?

Coelhos precisam de amor e atenção: coelhos são animais que vivem em
sociedade na natureza. Dentro do bando, eles têm posição social e função bem
definidas. Cada membro é fundamental para a sobrevivência do bando. Parecido
com a espécie humana, não é mesmo? Por isso, são animais sociais e precisam de
atenção e brincadeiras. Você pode também adotar dois coelhos, e eles podem vir a

ser amigos (ou não). Mas de qualquer maneira, você é o humano mais importante
da vida dele. E ele vai querer sua atenção. Você está preparado para dar atenção e
se divertir com seu coelho?

Coelhos fazem muito coco: 300 bolinhas por dia, em média. Aliás, o coco do coelho
é muito diferente dos outros animais domésticos. Ele é mais limpo, fácil de limpar,
não tem cheiro (são bolinhas durinhas semelhantes ao Nescau Ball), e com o tempo
e treinamento, eles aprendem a fazer em um lugar só. Mas mesmo assim, sempre
terá algumas bolinhas pela casa. É o jeito deles dizerem que a casa é deles. Não é
nada crítico e super fácil de limpar. Você está preparado para isso?

Coelhos roem fios e fazem bagunça como qualquer criança saudável: assim como
cachorros, gatos e outros animais, coelhos saudáveis sempre fazem uma
baguncinha: mastigar chinelos, roer móveis, fios, roupas, sapatos, roubar comida
da mesa... Aliás, nunca se deve dar broncas em coelhos. Ao contrário de cães e
gatos, coelhos são mais obstinados e teimosos. Se você der uma bronca, o efeito
vai ser o contrário e um dia poderá se deparar com uma poça de xixi no travesseiro,
como punição... Coelhos são bichos de opinião, então o ideal é deixar a bagunça
longe dele. Além do mais, broncas só assustam e irritam eles. Reforço positivo
(subornos) funcionam muito melhor. Você está preparado para deixar a casa a
prova de coelho? Aliás, se você não suporta baguncinha de coelho, é melhor
comprar um bicho de pelúcia. Não existe animal saudável nesse mundo que não
faça uma leve bagunça ;)

Coelhos têm uma adolescência rebelde: que pode ser bem chata ou não. Isso
depende muito do coelho. Mas assim, quando o coelho chega a puberdade (pelo
quarto mês), o corpinho deles está explodindo de hormônios, que nem nós. Nós
temos nossas paixões, rebeldias com os pais, espinhas, crises existenciais... e os
coelhos também! Nessa fase eles podem ter comportamentos rebeldes como
marcar território com xixi, morder, se irritar do nada, ficar mais carente, paquerar
você (isso mesmo, eles nos paqueram rsrsrsrs), sair namorando a vassoura, o
esfregão, o ursinho de pelúcia... A adolescência do coelho passa entre 1 ano e 1
ano e meio de idade. Você também pode optar pela castração, o que irá diminuir
bastante o comportamento adolescente e é sempre uma ótima opção para o
animal. Você está preparado para essa adolescência?

3. O que eu preciso ter em casa para o
meu novo coelho?
Você se decidiu por essa maravilhosa e recompensadora aventura de ser mamãe e
papai de coelho! Então, agora vamos ao primeiro passo: as compras!
Particularmente, eu adoro esse momento. É muito divertido escolher “as coisinhas”
dos nossos futuros filhos orelhudos. E saiba que eles serão altamente possessivos
com as coisas deles rsrsrs....
Bom, vamos fazer uma lista de itens essenciais para coelhos. Boas compras!

Potes, infinitos potes
Primeiro item que você deve comprar
são os potes para a comida e água para
o seu coelho. Tenha sempre muitos
potes em casa. Você deverá ter potes
para as verduras, um pote para a ração,
um pote para as frutas e um pote para
água. E quanto mais potes melhor! Até
mesmo porque você deverá mantê-los
sempre limpos, então é bom ter
bastante pote para trocar.

O pote de água merece uma atenção especial. Coelhos são “estabanados”, e por
isso o ideal é que os potes de água sejam pesados. Senão eles vão estar sempre
virando o pote de água. Você pode optar por aqueles potes de ferro pesado,
facilmente encontrado em petshops. Ou pode comprar um bebedouro. O
bebedouro é a opção mais higiênica para o seu coelho, mas muitos não se
acostumam a tomar água nele.

Casa do coelho
Como já dito antes, o seu coelho precisa ter um espaço em sua casa só para ele.
Independente de ele ficar mais no quintal ou dentro de casa, ele vai precisar de
uma casinha, cercado ou um quartinho pra ele.

Dentro de casa você pode criar um quarto só para ele, onde ficarão os potes de
comida e banheiro, tapetes, brinquedos. Também é muito legal montar uma
toquinha pra ele, e isso pode ser feito com uma casa de cachorro/gato, barracas
etc.

Se você preferir, pode montar um cercado para o seu coelho, desde que ele tenha
muito espaço pAra correr e brincar.

Caso seu coelho fique mais no quintal, é
fundamental que ele tenha abrigo do sol, da
chuva, do vento e do frio. Portanto, ele precisa
de um amplo espaço telhado, e também de uma
casinha só para ele, como os coelhos que ficam
dentro de casa. Neste espaço devem ficar a
comida, água e demais brinquedos dele. Outra
coisa, coelhos no quintal, principalmente de
grama e de terra, farão muitas tocas! Eles amam cavar e amam um buraco!

Banheiro
São muitas as opções de banheiro que você pode dispor para o seu coelho. Você
pode comprar desde bandejas higiênicas até as clássicas caixas de areia de gatos. É
importante que a caixa possua grade, para que o coelho não entre em contato
direto com a urina. Para conhecer todos os materiais que você pode usar, consulte
o post Como ensinar o seu coelho a usar o banheiro: tudo o que você precisa saber!

Tapetes e tatames
Disponha tapetes e tatames no espaço preferido do coelho. Eles amam deitar em
um tapetinho. Recomendamos comprar aquele mais simples, de pano, por ser mais
fácil de lavar e reter menos poeira.

Alimentos
Segue uma lista de alimentos que você deve ter em casa:





Verduras escuras frescas.
Frutas e cenouras (guloseima).
Feno.
Ração (Funny Bunny ou nutrópica).

Brinquedos
Você pode dar alguns brinquedos para o seu coelho. Não é um item fundamental
para se ter em casa, mas já vamos deixar algumas sugestões para você ir pensando
em dar uns presentinhos para a sua criança orelhuda. Aliás, existe um brinquedo
que é o preferido entre 9 a cada 10 coelhos: papelão!

4. Como alimentar meu coelho?
A alimentação adequada é fundamental para o coelho. Ela irá determinar a
qualidade de vida e saúde. Uma alimentação inadequada pode trazer graves
prejuízos para a saúde do coelho, acarretando até mesmo na morte dele. Confira
abaixo a pirâmide alimentar do coelho. Em seguida, vamos explicar item por item.

Feno
Item essencial para a dieta do coelho. O feno é muito importante para manter a
saúde do sistema digestivo do coelho em dia, além de ajudar a gastar os dentes
(que nunca param de crescer). Um coelho saudável come muito feno. Você pode
encontrar em agropecuárias. Pela internet também é possível comprar Feno, e
você ainda terá várias opções de sabores!

Verduras
É a base alimentar do coelho. Verduras frescas e escuras são importantíssimas para
manter a saúde e o bem estar do coelho. Devem ser oferecidas em abundância, de
4 em 4 horas. As verduras devem ser higienizadas antes de serem oferecidas ao
coelho, para retirar as possíveis bactérias e outros parasitas que possam estar nas
folhas. Também é importante variar bastante as verduras oferecidas. Como dica,
nós recomendamos que você peça, na feira perto da sua casa, para guardar aquelas
folhas de couve-flor que são sempre descartadas. Elas são muito nutritivas, de
graça e eles adoram! Mas lembre-se de lavar muito bem elas, para tirar qualquer
bactéria, parasita e agrotóxico. O ideal é oferecer 3 variedades de verduras
diferentes ao dia, garantindo assim uma nutrição completa para o seu coelho. A
seguir, uma lista de alimentos permitidos e proibidos para os coelhos, retirado do
site House Rabbit Society.

Verduras I (precisam de bastante rotatividade rodada devido ao teor de ácido
oxálico delas. É permitido no máximo um item dessa lista ao)

Salsa
Mostarda verde
Folha de Beterraba
Folhas de rabanete
Brotos (de 1 a 6 dias após a germinação. Brotos de couve têm níveis mais elevados
de alcalóides).

Verduras 2 II (baixo em ácido oxálico)

Folhas de Couve Flor (pode-se pegar de graça em feiras, e tem que ser muito bem
lavada)
Rúcula
Folhas de Cenoura
Folhas de pepino

Almeirão
Escarola

Couve (todos os tipos)
Rúcula
Agrião
Dente de leão
Capim elefante (cultivado em casa, para não ter contaminação)
Capim doce
Manjericão (qualquer variedade)
Chicória
Radiche
Erva-doce
Brócolis (somente folhas)
Ramas de cenoura

Legumes e outros vegetais

Os alimentos que estão nessa lista não devem compor mais de 15% da dieta do
coelho

Catalônia
Cenouras
Brócolis (folhas e caules)
Flores comestíveis (rosas, chagas, amores-perfeitos, hibiscus)
Aipo
Beterraba
Pimentões (qualquer cor)

Vagens de ervilha chinesa
Couves de bruxelas
Repolho (qualquer tipo)
Abobrinha

Ração
A ração deve compor 15% da dieta do coelho. Recomendamos que sejam dadas a
Funny Bunny ou a nutrópica.

Frutas
Frutas não devem ultrapassar 10% da dieta. Isso por que o nível de açúcar engorda
e pode acarretar em diabete para o coelho. Aliás eles amam frutas! Sentem o
cheiro de longe!

Maçã (qualquer variedade, sem caule e sementes)
Banana!!! (Eles amam)
Morango
Pera
Goiaba vermelha
Pêssego
Kiwi
Mamão
Manga
Melões (qualquer - pode incluir cascas e sementes)

Guloseimas

Nas lojas especializadas, petshops etc., é possível encontrar várias guloseimas para
o seu coelho. Você pode dar para eles, desde que seja bem pouquinho (1% da dieta
deles). Além disso, você pode usar a guloseima para treinamento, como reforço
positivo.

5. Muito importante! Como eu devo me
comportar no período de adaptação do
coelho?
O período de adaptação do coelho é super importante para ele. Uma má adaptação
pode até mesmo resultar na morte do coelho. Tenham em mente uma coisa, os
coelhos são presas. Praticamente todos os predadores da natureza se alimentam
de coelhos, então é natural que eles sejam bem cautelosos.

Portanto, a chave para uma boa adaptação de um coelho é a paciência. Há casos
em que eles são super sociáveis e se adaptam muito rápido. E há casos em que eles
podem demorar até seis meses para estarem plenamente adaptados! Portanto
Confira algumas dicas importantes para o seu coelho ficar plenamente adaptado e
ter toda a segurança.

Crie um ambiente seguro: quando você for receber um novo coelho em sua casa, o
mais importante é criar um ambiente seguro. Evite festas e obras nesses dias.
Barulhos altos podem assustá-lo e até mesmo matá-lo.
Deixe o coelho se esconder: o esconderijo é a primeira coisa que o novo coelho vai
procurar na sua casa. Ele vai encontrar um canto e vai ficar ali. É muito importante
não incomodá-lo. Deixe ele ali o tempo que ele precisar. É ali que ele vai observar a
casa e as pessoas, e decidir se a casa nova dele é um ambiente seguro ou não.
Tenha um espaço só dele: tente criar na sua casa um espaço para o coelho, onde
vai ficar o banheiro, os potes de comida, os brinquedos, a casinha... Nos primeiros
dias, quando você for tentar fazer carinho e ele correr para esse espaço, não mexa
nele. Assim ele vai saber que ali é a casa dele.
Se ele correr, não persiga: se ele correr de você, não persiga. Isso é muito
importante para ele conquistar confiança em você. Se você correr atrás dele, ele
vai te ver como predador e vai demorar muito mais para reconquistar a confiança
do coelho.
Quando ele pedir, faça carinho: o coelho, quando começar a se sentir seguro, vai
começar a buscar você. Vai passar o queixo em você, vai te dar narigadas... Vai dar

um jeito de chamar sua atenção. Quando isso acontecer, faça carinho. Mesmo que
ele corra em seguida. Se ele correr, não vá atrás dele.

O coelho na casa nova pode ter vários comportamentos, e um deles é fazer xixi e
coco em lugares que não deve. Ele ainda não está adaptado, então ele não tem um
lugar para fazer suas necessidades. Ele ainda está com guarda alta, e vai fazer em
qualquer lugar. Quando ele estiver plenamente adaptado, ele volta a ter um bom
comportamento. Aliás, sobre treinamento de xixi, nós recomendamos a leitura do
post no nosso site. Ele é super completo e ensina tudo sobre como treinar o seu
coelho a fazer xixi no local correto. Para ler o post, clique aqui.

6. Conclusão
Estas são dicas básicas para quem recém adotou um coelho. Lembre-se, um coelho
é um animal sensível e precisa de todos os cuidados do mundo para ter uma vida
longa e boa. É importante que você procure outras informações, também. As dicas
desse manual são básicas, para ajudar as pessoas que ainda não têm nenhuma
experiência a receberem seu coelho. Espero que possamos tê-los ajudado. Aliás,
fique de olho no blog do nosso site. Volta e meia publicamos novidades e dicas lá.

