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INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA EM COELHO (
cuniculus) 

 

 
RESUMO 
 
As desordens do sistema urinário são relativamente comuns em coelhos, 
sendo a maioria relacionadas a urolitíase e insuficiência renal. 
renal aguda (IRA) em lagomorfos é geralmente secundária 
choque e sua gravidade pode variar 
irreversíveis e morte. 
tratamento bem-sucedido de um quadro de IRA em coelho. 
atendido no Laboratório de Medicina Zoológica do Hospital Veterinário 
Universidade Federal do Paraná um coelho macho, castrado, 3,5 anos, com 
queixa de apatia, anorexia
que o paciente não queria
de urina. As fezes apresentavam
quantidade reduzidos. Não houve mudança na alimentação durante 
período. Ao exame físico,
pele reduzido e desconforto à palpação
internado para tratamento intensivo e exames complementares. O hemograma 
demonstrou hematócrito de 23%; apesar de não apresentar leucocitose, havia 
maior proporção de heterófilos e linfopenia. O exame bioquímico reve
aumento sérico da creatinina (6,6mg/dL) e ureia (596mg/dL). A ultrassonografia 
indicou alterações renais sugestivas de afecção aguda. A anamnese, o quadro 
clínico e os resultados dos exames complementares sugeriram o diagnóstico
IRA de origem pré-renal. O tratamento durante a internação consistiu 
fluidoterapia intravenosa 
4 horas (entre 100 e 130ml/kg/dia) 
BID (8d), simeticona 0,5ml PO BID (8d), melo
alimentação forçada enquanto apresentava anorexia. O paciente teve alta 
oito dias. Os exames no oitavo dia demonstraram creatinina (1,6mg/dL) normal 
e ureia reduzida (92,4mg/dL), anemia persistente e leve degranulação 
heterófilos. Os níveis de fósforo permaneceram normais e inalterados. O 
paciente foi encaminhado para casa com tratamento (ranitidina 2mg/kg BID, 
simeticona 0,5ml BID, enrofloxacina 15mg/kg BID e probiótico por via oral, 
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As desordens do sistema urinário são relativamente comuns em coelhos, 
sendo a maioria relacionadas a urolitíase e insuficiência renal. 
renal aguda (IRA) em lagomorfos é geralmente secundária 
choque e sua gravidade pode variar de azotemia leve até

. Objetivos. Relatar as características clínicas e o 
sucedido de um quadro de IRA em coelho. Relato de caso.

atendido no Laboratório de Medicina Zoológica do Hospital Veterinário 
iversidade Federal do Paraná um coelho macho, castrado, 3,5 anos, com 

anorexia e constipação há uma semana. O responsável
queria se movimentar e reduziu o consumo de

de urina. As fezes apresentavam-se escuras e amolecidas, com tamanho e 
quantidade reduzidos. Não houve mudança na alimentação durante 

físico, apresentou prostração e andar cambaleante,
pele reduzido e desconforto à palpação da região mesogástrica. O paciente foi 
internado para tratamento intensivo e exames complementares. O hemograma 
demonstrou hematócrito de 23%; apesar de não apresentar leucocitose, havia 
maior proporção de heterófilos e linfopenia. O exame bioquímico reve
aumento sérico da creatinina (6,6mg/dL) e ureia (596mg/dL). A ultrassonografia 
indicou alterações renais sugestivas de afecção aguda. A anamnese, o quadro 
clínico e os resultados dos exames complementares sugeriram o diagnóstico

nal. O tratamento durante a internação consistiu 
 (NaCl 0,9%) – ajustável de acordo com a

4 horas (entre 100 e 130ml/kg/dia) – durante 6 dias (6d), ranitidina 2mg/kg SC 
BID (8d), simeticona 0,5ml PO BID (8d), meloxicam 1mg/kg SC SID (2d) e 
alimentação forçada enquanto apresentava anorexia. O paciente teve alta 
oito dias. Os exames no oitavo dia demonstraram creatinina (1,6mg/dL) normal 
e ureia reduzida (92,4mg/dL), anemia persistente e leve degranulação 

erófilos. Os níveis de fósforo permaneceram normais e inalterados. O 
paciente foi encaminhado para casa com tratamento (ranitidina 2mg/kg BID, 
simeticona 0,5ml BID, enrofloxacina 15mg/kg BID e probiótico por via oral, 
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As desordens do sistema urinário são relativamente comuns em coelhos, 
sendo a maioria relacionadas a urolitíase e insuficiência renal. A insuficiência 
renal aguda (IRA) em lagomorfos é geralmente secundária a estresse ou 

de azotemia leve até distúrbios 
Relatar as características clínicas e o 

Relato de caso. Foi 
atendido no Laboratório de Medicina Zoológica do Hospital Veterinário da 

iversidade Federal do Paraná um coelho macho, castrado, 3,5 anos, com 
responsável relatou 

de água e volume 
se escuras e amolecidas, com tamanho e 

quantidade reduzidos. Não houve mudança na alimentação durante esse 
cambaleante, turgor de 

da região mesogástrica. O paciente foi 
internado para tratamento intensivo e exames complementares. O hemograma 
demonstrou hematócrito de 23%; apesar de não apresentar leucocitose, havia 
maior proporção de heterófilos e linfopenia. O exame bioquímico revelou 
aumento sérico da creatinina (6,6mg/dL) e ureia (596mg/dL). A ultrassonografia 
indicou alterações renais sugestivas de afecção aguda. A anamnese, o quadro 
clínico e os resultados dos exames complementares sugeriram o diagnóstico de 

nal. O tratamento durante a internação consistiu em 
a diurese a cada 

durante 6 dias (6d), ranitidina 2mg/kg SC 
xicam 1mg/kg SC SID (2d) e 

alimentação forçada enquanto apresentava anorexia. O paciente teve alta após 
oito dias. Os exames no oitavo dia demonstraram creatinina (1,6mg/dL) normal 
e ureia reduzida (92,4mg/dL), anemia persistente e leve degranulação de 

erófilos. Os níveis de fósforo permaneceram normais e inalterados. O 
paciente foi encaminhado para casa com tratamento (ranitidina 2mg/kg BID, 
simeticona 0,5ml BID, enrofloxacina 15mg/kg BID e probiótico por via oral, 
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durante dez dias; sulfato ferroso 4,5m
discussão. O responsável não compareceu ao retorno, mas relatou que 
concluiu o tratamento e que o paciente estava bem. Anorexia, inapetência e 
constipação podem estar presentes em quadros de azotemia pré
níveis de ureia e creatinina estão elevados em pacientes com doenças renais 
severas, mas também podem estar elevados devido à desidratação ou 
gastrintestinal. Por isso, os exames complementares devem ser avaliados em 
conjunto com a clínica e anamnese. 
doenças renais, mas não foi realizada nesse caso, já que o paciente estava em 
oligúria. O exame ultrassonográfico descartou outras possíveis afecções 
concomitantes e sugeriu

cronificação da lesão renal
entanto, essa recomendação não foi seguida pelo responsável. 
alterações renais ocupam espaço importante na casuística de coelhos e seu 
diagnóstico e tratamento devem ser realizados rapidamente para que 
prognóstico do paciente seja
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durante dez dias; sulfato ferroso 4,5mg/kg SID por cinco dias). 
O responsável não compareceu ao retorno, mas relatou que 

concluiu o tratamento e que o paciente estava bem. Anorexia, inapetência e 
constipação podem estar presentes em quadros de azotemia pré

eis de ureia e creatinina estão elevados em pacientes com doenças renais 
severas, mas também podem estar elevados devido à desidratação ou 
gastrintestinal. Por isso, os exames complementares devem ser avaliados em 
conjunto com a clínica e anamnese. A urinálise pode auxiliar no diagnóstico
doenças renais, mas não foi realizada nesse caso, já que o paciente estava em 
oligúria. O exame ultrassonográfico descartou outras possíveis afecções 

sugeriu alterações renais. A anemia poderia representar

renal e o paciente deveria ser avaliado periodicamente.
entanto, essa recomendação não foi seguida pelo responsável. 
alterações renais ocupam espaço importante na casuística de coelhos e seu 
diagnóstico e tratamento devem ser realizados rapidamente para que 
prognóstico do paciente seja favorável. 

Azotemia; Lagomofos; Renal. 
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g/kg SID por cinco dias). Resultados e 
O responsável não compareceu ao retorno, mas relatou que 

concluiu o tratamento e que o paciente estava bem. Anorexia, inapetência e 
constipação podem estar presentes em quadros de azotemia pré-renal. Os 

eis de ureia e creatinina estão elevados em pacientes com doenças renais 
severas, mas também podem estar elevados devido à desidratação ou estase 
gastrintestinal. Por isso, os exames complementares devem ser avaliados em 

A urinálise pode auxiliar no diagnóstico das 
doenças renais, mas não foi realizada nesse caso, já que o paciente estava em 
oligúria. O exame ultrassonográfico descartou outras possíveis afecções 

epresentar uma 

periodicamente. No 
entanto, essa recomendação não foi seguida pelo responsável. Conclusão. As 
alterações renais ocupam espaço importante na casuística de coelhos e seu 
diagnóstico e tratamento devem ser realizados rapidamente para que o 


