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 RESUMO 
 
Pasteurelose é uma doença de etiologia bacteriana, causada pe
Pasteurella sp. Cosmopolita, é muito comum na cunicultura, resultando em grandes 
perdas econômicas. Atinge principalmente o trato respiratório e é comumente 
associada a quadros de rinite, sinusite, conjuntivite, infecção do ducto nasolacrimal, 
otite, traqueíte e abscessos dentais e na pele. 
relatar um caso de Pasteurella 
Relato de caso: Um exemplar macho, adulto de 
em 03 de março de 2020, no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. 
coelho havia sido atendido três anos antes pela equipe veterinária, por apresentar 
múltiplos abscessos em dorso, secundários a uma picada de abelha. Por não terem 
sido realizados os cuidados necessários pelo tutor, esses abscessos se tornaram 
recorrentes por um período de quatro meses, mas não foram realizados exames 
para identificação do microrganismo patogênico. 
relatou que o coelho havia ficado expost
apresentava quadro de emergência, com estado de consciência reduzido, 
hipotensão, bradicardia, hipotermia (33ºC) e dispneia intensa, com escore de 
condição corporal 1,5/5. Fluidoterapia, oxigenoterapia e aquecime
realizados, porém, poucas horas após as intervenções de suporte para estabilização 
do animal, o mesmo foi a óbito e, posteriormente, foi realizada a necropsia. 
exame macroscópico foi possível observar a presença de abscessos em câmaras 
anteriores dos olhos, sugestivas de colonização bacteriana no local, além da 
presença de uma massa multinodular e segmentada, sustentada por membrana 
mesentérica com vasos ingurgitados. Ao corte, evidenciou
material branco homogêneo, dens
para o laboratório de microbiologia, onde foi isolado 
Discussão: Coelhos portadores da 
desenvolverem doenças agudas ou crônicas. A p
trato respiratório, e os sinais podem se desenvolver de uma a duas semanas após o 
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Pasteurelose é uma doença de etiologia bacteriana, causada pe
sp. Cosmopolita, é muito comum na cunicultura, resultando em grandes 

perdas econômicas. Atinge principalmente o trato respiratório e é comumente 
associada a quadros de rinite, sinusite, conjuntivite, infecção do ducto nasolacrimal, 

ite, traqueíte e abscessos dentais e na pele. Objetivo: O objetivo deste trabalho é 
Pasteurella sp. em abscesso aderido à uretra de um 

Um exemplar macho, adulto de Oryctolagus cuniculus 
março de 2020, no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. 

coelho havia sido atendido três anos antes pela equipe veterinária, por apresentar 
múltiplos abscessos em dorso, secundários a uma picada de abelha. Por não terem 

ados necessários pelo tutor, esses abscessos se tornaram 
recorrentes por um período de quatro meses, mas não foram realizados exames 
para identificação do microrganismo patogênico. No último encaminhamento, o tutor 
relatou que o coelho havia ficado exposto à chuva durante a noite inteira. O animal 
apresentava quadro de emergência, com estado de consciência reduzido, 
hipotensão, bradicardia, hipotermia (33ºC) e dispneia intensa, com escore de 
condição corporal 1,5/5. Fluidoterapia, oxigenoterapia e aquecime
realizados, porém, poucas horas após as intervenções de suporte para estabilização 
do animal, o mesmo foi a óbito e, posteriormente, foi realizada a necropsia. 
exame macroscópico foi possível observar a presença de abscessos em câmaras 

ores dos olhos, sugestivas de colonização bacteriana no local, além da 
presença de uma massa multinodular e segmentada, sustentada por membrana 
mesentérica com vasos ingurgitados. Ao corte, evidenciou-se grande quantidade de 
material branco homogêneo, denso, viscoso e elástico. O material foi encaminhado 
para o laboratório de microbiologia, onde foi isolado Pasteurella 

Coelhos portadores da Pasteurella spp. podem ser assintomáticos ou 
desenvolverem doenças agudas ou crônicas. A pasteurelose afeta principalmente o 
trato respiratório, e os sinais podem se desenvolver de uma a duas semanas após o 
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Pasteurelose é uma doença de etiologia bacteriana, causada pelo agente 
sp. Cosmopolita, é muito comum na cunicultura, resultando em grandes 

perdas econômicas. Atinge principalmente o trato respiratório e é comumente 
associada a quadros de rinite, sinusite, conjuntivite, infecção do ducto nasolacrimal, 

O objetivo deste trabalho é 
sp. em abscesso aderido à uretra de um coelho.  

Oryctolagus cuniculus foi atendido 
março de 2020, no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília. O 

coelho havia sido atendido três anos antes pela equipe veterinária, por apresentar 
múltiplos abscessos em dorso, secundários a uma picada de abelha. Por não terem 

ados necessários pelo tutor, esses abscessos se tornaram 
recorrentes por um período de quatro meses, mas não foram realizados exames 

No último encaminhamento, o tutor 
o à chuva durante a noite inteira. O animal 

apresentava quadro de emergência, com estado de consciência reduzido, 
hipotensão, bradicardia, hipotermia (33ºC) e dispneia intensa, com escore de 
condição corporal 1,5/5. Fluidoterapia, oxigenoterapia e aquecimento foram 
realizados, porém, poucas horas após as intervenções de suporte para estabilização 
do animal, o mesmo foi a óbito e, posteriormente, foi realizada a necropsia. No 
exame macroscópico foi possível observar a presença de abscessos em câmaras 

ores dos olhos, sugestivas de colonização bacteriana no local, além da 
presença de uma massa multinodular e segmentada, sustentada por membrana 

se grande quantidade de 
o, viscoso e elástico. O material foi encaminhado 

Pasteurella sp. Resultados e 
spp. podem ser assintomáticos ou 
asteurelose afeta principalmente o 

trato respiratório, e os sinais podem se desenvolver de uma a duas semanas após o 
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contato com o agente. Dentre 40% a 72% dos coelhos clinicamente normais são 
portadores desta bactéria, porém, constantes oscilações de temperatura podem 
predispor o animal a apresentar doença clínica uma vez que pode existir 
imunossupressão devido a essas variações ambientais. Neste caso, a formação do 
abscesso, não foi correlacionada com o episódio isolado de exposição do coelho à 
chuva e temperatura baixa ambiente. No entanto, situações semelhantes anteriores 
podem ter gerado uma imunossupressão, o que agravou o caso, levando o animal à 
óbito por choque séptico causado por uma peritonite. Não se descarta que o 
episódio de três anos anteriores possa ter relação também com Pasteurella sp. 
Conclusão: A presença em região incomum do abscesso em cavidade abdominal no 
coelho deste relato evidencia a importância da realização de acompanhamento 
veterinário e realização de exames complementares periódicos. Assim como, 
destaca a importância do exame necroscópico, para se ter uma melhor elucidação 
de óbitos em pets não convencionais.  
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