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COELHOS (ORYCTOLAGUS CUNICULUS): 

RELATO DE CASO

INTRODUÇÃO

Os coelhos compõem uma grande parcela dos animais de

companhia, e o atendimento clínico desses animais vem

aumentando em clínicas veterinárias. Os problemas de

saúde nessa espécie estão comumente relacionados a

afecções dentárias, fraturas, doenças dermatológicas e

gastrointestinais. Deformações angulares da coluna -

escoliose, cifose e lordose - são alterações descritas na

literatura como incomuns em raças grandes e médias,

sendo mais comuns em raças anãs, podendo congênitas

ou adquiridas. O objetivo desse trabalho é relatar a

ocorrência de deformações angulares na coluna de dois

coelhos com grau de parentesco.

RESULTADOS 
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RELATO DE CASO

Figura 1 e 2: coelho com cifoescoliose; Figura 3 e 4: coelho com cifoescoliose grave e deformidade

em caixa torácica; Figura 5 e 6: coelho da mesma ninhada sem alterações na coluna.

Foram atendidos no hospital veterinário dois coelhos

da mesma ninhada de 8 meses de idade da raça Mini

Teddy. Um dos coelhos possuía histórico de doença

respiratória e durante o exame físico do outro coelho

foi percebido alterações ósseas no esterno, portanto

ambos foram submetidos a avaliação radiográfica.

Foram realizadas projeções para avaliação de toda a

coluna vertebral nas projeções laterolateral direita e

dorsoventral.

1

2

3

4

5

6

Foi detectada cifoescoliose em ambos os coelhos e em
um deles eram acentuadas provocando deformidade na
caixa torácica e esterno como percebido durante o exame
físico. Outro irmão da ninhada e os pais foram
radiografados e não apresentaram alterações. Os coelhos
atendidos não apresentavam sinais clínicos neurológicos
ou alterações de locomoção, porém o coelho mais
afetado apresentava diminuição de tamanho quando
comparado aos pais e aos irmãos. A possibilidade de
consanguinidade dos pais e a correlação com as
alterações não pôde ser excluída. Dessa forma, são
necessários mais estudos nessa espécie a fim de
esclarecer a frequência dessas lesões e alterações clínicas
que elas podem produzir, bem como o caráter racial a fim
de selecionar melhor os animais reprodutores.

 


