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TRATAMENTO DE QUEIMADURA EM COELHO DOMÉSTICO 
(

RESUMO 

O Oryctolagus cuniculos (coelho doméstico) é um mamífero pertencente à ordem 
Lagomorpha, de ampla distribuição. Alimentam
sendo que um coelho saudável pode viver até 10 anos. Por seu manejo 
aparentemente fácil e de baixo custo, é crescente o uso dos coelhos como animais de 
estimação; sendo assim aumenta a
especializados em busca de orientações sobre manejo ou tratamento de 
enfermidades. Nesse estudo, descrevemos o relato de tratamento de queimadura em 
um coelho doméstico. O animal chegou ainda filhote no h
animais silvestres da Universidade Federal do Pará (HVSAS/UFPA), pesando 870 g, 
encaminhado por pessoa física que relatou o ter encontrado na rua com ferimentos no 
dorso, nas pontas das orelhas e na região pélvica com porções enegrec
e odor característico de queimadura; a equipe médica suspeitou que as lesões 
fossem provenientes do contato com o escapamento de um veículo, hipótese não 
confirmada. Quanto ao nível de consciência apresentava
vaginal normais, postura e locomoção sem alterações e sem ectoparasitas. O animal 
foi medicado com Dexametasona 5 mg IM (0,6 mg/kg), alimentado com cenoura e 
capim, e mantido sob internamento devido a possibilidade de desidratação pelas 
lesões, mas desde o primeir
feitos: bioquímico (renal e hepático), hemograma completo, ultrassonografia, 
coproparasitológico e raspado para cultura; não se observando nenhuma alteração 
relevante. Foi realizado o debridamento das lesões
retirando-se parte do tecido morto, expondo o tecido vivo e sangue; foi aplicada 
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(coelho doméstico) é um mamífero pertencente à ordem 
, de ampla distribuição. Alimentam-se de folhas, raízes e alguns grãos, 

sendo que um coelho saudável pode viver até 10 anos. Por seu manejo 
aparentemente fácil e de baixo custo, é crescente o uso dos coelhos como animais de 
estimação; sendo assim aumenta a necessidade dos criadores por hospitais e clínicos 
especializados em busca de orientações sobre manejo ou tratamento de 
enfermidades. Nesse estudo, descrevemos o relato de tratamento de queimadura em 
um coelho doméstico. O animal chegou ainda filhote no hospital veterinário de 
animais silvestres da Universidade Federal do Pará (HVSAS/UFPA), pesando 870 g, 
encaminhado por pessoa física que relatou o ter encontrado na rua com ferimentos no 
dorso, nas pontas das orelhas e na região pélvica com porções enegrec
e odor característico de queimadura; a equipe médica suspeitou que as lesões 
fossem provenientes do contato com o escapamento de um veículo, hipótese não 
confirmada. Quanto ao nível de consciência apresentava-se alerta, mucosa oral e 

normais, postura e locomoção sem alterações e sem ectoparasitas. O animal 
foi medicado com Dexametasona 5 mg IM (0,6 mg/kg), alimentado com cenoura e 
capim, e mantido sob internamento devido a possibilidade de desidratação pelas 
lesões, mas desde o primeiro dia comeu, defecou e dormiu normalmente. Foram 
feitos: bioquímico (renal e hepático), hemograma completo, ultrassonografia, 
coproparasitológico e raspado para cultura; não se observando nenhuma alteração 
relevante. Foi realizado o debridamento das lesões no dorso e região pélvica 
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ospital veterinário de 
animais silvestres da Universidade Federal do Pará (HVSAS/UFPA), pesando 870 g, 
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e odor característico de queimadura; a equipe médica suspeitou que as lesões 
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pomada Kollagenase® (Colagenase, Cloranfenicol, Veículo) e o debridamento 
periódico de todas as áreas afetadas. Cerca de uma semana depois, o curati
alterado, usando-se agora a pomada Vetaglós® (Gentamicina, Sufadiazina e Vitamina 
A-Palmitato) e limpeza com solução fisiológica. Cerca de 10 dias após o início do 
tratamento foram retirados os últimos vestígios de crosta da ferida que neste 
momento encontrava-se limpa e em processo de redução. No último dia de curativo, a 
lesão já estava totalmente fechada. O animal foi devolvido ao proprietário, após cerca 
de 20 dias de tratamento, com todas as devidas recomendações de manejo e 
alimentação. 

Palavras-chave: Coelho doméstico
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