
Lulu Mini Coelhos 
Mini coelhos das raças: Lion Head  e  Fuzzy Lop e  
coelhos anões da raça Teddy Dwerg 
Afiliados à ACBC - Associação Científica brasileira de Cunicultura  

  
Whatsapp: 21 98859-8163 (Luiz) ou 21 98803-4945 (Lucia)  
Facebook: Lulu Mini Coelhos,  @luluminicoelhos  
Site: www.luluminicoelhos.com.br 

 

 
MANUAL COMO CUIDAR BEM DO SEU COELHO 

 
Coelhos são muito silenciosos e limpos, seus pelos não possuem odor.  
O que tem cheiro forte é a urina, mas hoje existem produtos que neutralizam o 
cheiro (granulados higiênicos), podendo esses animais ficar dentro de casa ou 
apartamento sem problemas.  
 
É perfeito para se criar em apartamento. Ele não precisa de muito espaço e pode 
fazer os passeios dentro de casa, mesmo que o espaço seja pequeno. Não faz 
barulho e existem soluções bem práticas quanto a higiene. O manejo correto não 
trará problemas com odor. O coelho aprende a fazer as necessidades em um 
único lugar o que facilita muito a organização e higiene do ambiente. Os cuidados 
básicos são os mesmos para quem tem eles em casas ou ambientes abertos.  
 
O coelho pode andar livremente pela casa, essa é a melhor maneira de se 
conviver com o bichinho, mas é recomendável que o coelho tenha um local 
seguro para ficar quando toda a família estiver ausente ou dormindo, pode ser 
um cercado alto (cuidado, ele pode ser capaz de pular fora do cercado), um 
cômodo da casa ou uma gaiola (quanto maior, melhor!). Deve ser um lugar longe 
do sol, da chuva e de vento forte, com água, feno, ração, brinquedos disponíveis 
e deve ser limpo regularmente.  
 
No caso de optar por uma gaiola, a medida mínima deve ser de 60X40X40 cm 
(largura x profundidade x altura). A gaiola deve ter uma grade separando o 
animalzinho de seus dejetos.  
É recomendável que se coloque dentro da gaiola estrado/pallet vazado (tapete 
de plástico vazado), para servir de “cama” para o mini coelho, para que possa 
apoiar e descansar as patinhas. O descanso de patas é importante para evitar 
machucados nas patinhas causados pelo contato constante com as grades. 
Ter uma gaiola com local preparado para colocar o feno e a ração facilita o 
manejo. 
 
Ao contrário do que muitos pensam, gaiola não significa prisão, mas sim 
segurança, e logicamente, precisa ser de um tamanho adequado e confortável. 
Recomendamos que seu coelhinho fique preso e seguro na gaiola ou cercado 
enquanto você não puder dar atenção a ele, e que seja solto quando você puder 
interagir, brincar e cuidar dele.  
Não esqueça que você ou alguém da sua família precisa separar um tempo diário 
para isso.  
Se o coelhinho tiver que passar muitas horas do dia na gaiolinha, é bom que ele 
tenha brinquedos para se entreter (de madeira pinus, brinquedos com guizo). 
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O coelho fica bem sozinho, mesmo que seja a maior parte do dia, mas é 
recomendável deixá-lo preso quando ninguém estiver em casa, para evitar 
acidentes.  
Um tipo de acidente comum que podemos evitar é o choque elétrico que o 
animalzinho pode levar ao roer fios elétricos (sugerimos o uso de protetores de 
fios e que os fios não fiquem ao alcance do coelho).  
 
Quando todos saem de casa ou vão dormir, o animalzinho fica aguardando 
ansiosamente o dono chegar em casa para soltá-lo e interagir com ele, pois se 
acostuma facilmente com a rotina da casa.  
 
É importante que você dê atenção a ele diariamente, para que ele não fique 
arisco devido à falta de interação com o dono.  
É bom deixar a gaiola em algum local que o coelhinho possa ver as pessoas da 
casa, não deixe ele isolado, sozinho, trancados em banheiros ou em locais 
isolados.  
Ofereça brinquedinhos feitos com pinus branco (tipo de madeira) para eles 
brincarem, morderem e desgastarem os dentes.  Eles também gostam muito de 
brinquedos com guizo. 
 
- QUAL É MAIS FÁCIL DE CRIAR: MACHO OU FÊMEA? 
Quando se tem somente um coelho, tanto faz a escolha entre macho ou fêmea, 
pois o comportamento é parecido quanto a docilidade, são poucas as diferenças 
com seus prós e contras para cada sexo. 
A fêmea costuma ser mais bonita e mais limpinha, mais parada, porém as vezes 
apresenta variação de humor quando fica “mocinha” (entre o quarto e oitavo mês 
de vida) e, às vezes, quando está no cio. 
O macho costuma marcar mais o território, é mais agitado, às vezes fica “tarado”, 
mas não costuma apresentar variação de humor ficando estressado como a 
fêmea. Há quem diga que o macho é mais carinhoso que a fêmea... 
Obs.: Se você pretende castrar o seu animal, saiba que a cirurgia do macho é 
bem mais simples e barata do que a da fêmea. 
 
Quando se opta por ter dois ou mais coelhos, deve-se ter em mente que os 
coelhos são territorialistas, cada um necessita de ter o seu próprio espaço. Opte 
por cria-los soltos, em grandes cercados ou em gaiolas individuais.  
Não é possível manter dois coelhos adultos em uma única gaiola. Eles vão se 
estressar e acabar brigando porque um vai querer dominar o outro. 
Notamos um convívio mais harmonioso entre fêmeas, especialmente se criadas 
juntas desde filhotes.   
Machos podem conviver bem juntos, mas podem se provocar quando estiverem 
na época de procriar.   
Tudo vai depender do temperamento de cada coelho. 
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Também é recomendável que todos sejam castrados para facilitar a 
socialização. 
 
CASTRAÇÃO 

Sim, coelhos podem e devem ser castrados. 

A castração para os coelhos é até mais benéfica do que a castração para os 

cães e gatos. Isso ocorre porque os coelhos são naturalmente “maquininhas de 

reprodução” (se assim não fossem, já estariam extintos, já que são presas de 

quase todos os predadores...). por isso, eles têm excesso de hormônios que, 

no caso de coelhos de estimação, podem deixá-los doentes. 

A esterilização previne tumores uterinos e de glândulas mamárias, infecções 

nos testículos e útero e ajuda evitar também que ocorra a gravidez psicológica. 

Em alguns casos (não em todos) a castração também acalma o animal e ele 

fica com menos tendência a marcar território. 

Os machos já podem ser castrados a partir do momento em que os testículos 

descem para o saco escrotal.  As fêmeas podem ser castradas a partir dos 5 

meses de idade. 

Sempre procure veterinário especializado em animais silvestres ou exóticos 

para cuidar do seu coelhinho. 

 
QUAL É O SEXO DO MEU FILHOTE ? 
Os órgãos sexuais dos filhotes continuam se transformando após o nascimento 
até aproximadamente os 4 meses de vida.  
No caso dos machos, somente por volta do terceiro mês de vida é que os 
testículos descem do abdome. Nesse momento começa a aparecer umas “bolas” 
ao lado do pênis que logo formarão o saco escrotal. 
 
Para quem não tem experiência é mesmo complicado saber o sexo dos filhotes, 
porque eles são muito parecidos, por isso de vez em quando ouvimos relatos de 
pessoas que achavam que o filhote era de um sexo e depois descobriram que 
era de outro. Não é muito comum, mas acontece, até veterinários e criadores 
experientes eram... 
 
Mas por volta dos 25 dias de vida do filhote começa a aparecer uma pequena 
diferença que nos permite distinguir entre macho ou fêmea.  
Quanto mais tempo de vida o filhote tiver, mais fácil fica de perceber essa 
diferença. 
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     Quando filhotes     Quando adultos 
 
 
PRIMEIROS DIAS COM O COELHO:  
Alguns coelhos demoram um pouco para acostumar com o novo lugar e com a 
nova família. Dê a ele alguns dias.  
É normal ele ficar retraído, paradinho, querendo fugir e se esconder, comer 
pouco e beber pouca água no primeiro e segundo dia, depois ele vai se soltando, 
cada um no seu tempo. 
Não esqueça de que na natureza o coelho é presa de vários animais então, por 
instinto, eles tendem a fugir das pessoas no início.  Em um mês ele já estará 
adaptado.  
Lembre-se: quanto mais carinho e atenção você der ao coelho, mais carinhoso 
ele fica.   
  
COMO SEGURAR O COELHO:  
Quando você segura o coelho da forma correta, ele fica confortável em seu colo, 
entende que está seguro e fica calmo.   
Quando seguramos de forma desconfortável para eles, gerando insegurança, 
eles se debatem e tentam fugir, não porque são ariscos, mas porque ficam 
desconfortáveis e inseguros.   
Procure dar apoio as patas do coelho, assim ele fica equilibrado e calmo em seu 
colo, se ele se sentir desiquilibrado, vai espernear.  
 
SINAIS COMPORTAMENTAIS:  
Coelhos são bichinhos ativos, curiosos e comunicativos.  
Correr em volta do dono, por exemplo, indica felicidade por sua presença.  
Correr e pular contorcendo o corpo é sinal de contentamento.  
Pescoço e orelhas esticados para frente é curiosidade.  
Batida no chão com as patas traseiras é ansiedade ou nervosismo.  
Alguns dão mordidinhas de leve para chamar a atenção. 
  
É importante lembrar que quanto mais tempo seu coelhinho ficar solto sem a sua 
companhia, mais arisco ele ficará, pois ele se tornará independente de você e 
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não vai deixar você pegá-lo facilmente, além de não aceitar colo. Então tente 
dosar os passeios, para que ele não fique arredio.  Ofereça colo com frequência, 
assim ele ficará mais dócil.  Faça o coelho depender de você para ter os tão 
esperados passeios diários e que esse tempo também seja um tempo de 
relaxamento e diversão para você curtir o seu animal de estimação.  
É assim que funciona: ofereça amor e terá um companheirinho apaixonado por 
você.  
  
 
ALIMENTAÇÃO:  
Deixe ÁGUA fresca e FENO sempre à disposição.  
 
O feno é muito importante para a digestão do coelho, serve para evitar a 
obstrução intestinal (pelo excesso de pelos que ele acaba ingerindo), serve 
também para o desgaste dos dentes e como um antiestressante natural. 
 
Feno é um tipo de “mato”, quase sempre é capim seco. Os tipos mais fáceis de 
encontrar são o de Alfafa, Coast Cross e o Tifton, também existem outros tipos 
de feno que podem ser servidos.  
Alfafa é um tipo de feno dos mais nutritivos, excelente para filhotes e coelhas 
gestantes ou lactantes, porém contém muito cálcio o que em excesso pode 
causar pedras nos rins de coelhos adultos, por isso recomendamos servir alfafa 
somente uma ou duas vezes por semana.   
 
Recomendamos o uso de bebedouros próprios para coelhos (em garrafinhas), 
eles evitam que o coelho fique com o pelo molhado o que pode dar fungo.  
Troque a água frequentemente e lave a garrafinha. 
No caso de viagem com o coelho ou ausência prolongada, não deixe a água 
faltar por mais de 8 horas, eles têm o metabolismo muito acelerado e por isso, 
se ficarem sem água, podem desidratar rápido.  
 
Duas vezes ao dia:  
Ração apropriada para coelhos, aproximadamente 40 gr por quilo do coelho.  
Peneire a ração, para evitar a poeira que pode vir junto com os grãos e que 
também provoca alergias respiratórias.  
Dê preferência as rações compradas em sacos fechados, não compre ração ã 
granel, não costumam ser de boa qualidade. 
 
Uma vez por dia, não precisa ser todos os dias: verduras lavadas. 
Exemplo: almeirão, salsa, manjericão, hortelã, chicória, rúcula, rama da cenoura, 
acelga, erva doce, erva cidreira, camomila, tomilho, sálvia, orégano, alecrim, 
agrião, manjericão, radiche, erva-doce etc.  
Evite folhagens de dão gases, como por exemplo repolho e couve flor. 
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Folhas de couve, de couve flor e brócolis devem ser oferecidas com moderação 
porque, apesar de eles amarem, não digerem muito bem, além disso tem muito 
cálcio. (Em termos técnicos: evite glicosinolatos e goitrogênicos plantas do 
gênero Brassicas). 
A mesma recomendação vale para as frutas que também não são bens digeridas 
(pois são altamente fermentescíveis) e tem muito açúcar. 
 
Não sirva alface, pois dá diarreia na maioria dos coelhos!  (Em termos técnicos: 
não sirva lactocarium) 
Evite também os alimentos com excesso de água. 
 
É recomendável não dar verduras, ou petiscos aos filhotes com menos de 3 
meses de idade. Até essa idade basta dar ração, feno e água, à vontade. 
 
Sempre que for introduzir um alimento novo, sirva em pequena quantidade para 
ver se ele vai gostar e se vai digerir bem. Se der alguma alteração nas feses ou 
na barriguinha do coelho, deixe de dar esse alimento novo, ao menos por um 
tempo. 
 
Observe sempre o cocozinho do coelho.  
O cocô normal parece com “Nescau cereal”. Se o cocô começar a ficar mole, 
diminua a quantidade de verduras.   
Pode acontecer de você encontrar, principalmente de manhã, um cocozinho 
diferente, mais mole e com cheiro, semelhante a um cachinho de uvas ou amora, 
esse tipo de “cocô” também é normal, é o que chamamos de cecotrofo.  
 
Obs: Em caso de diarreia ofereça folha de bananeira ou goiabeira.  
Se persistir, procure um veterinário especializado em animais silvestres ou 
exóticos.  
 
Se achar que deve (não é necessário, nem recomendável, mas eles adoram...), 
uma vez por semana ofereça cenoura ou frutas. Não ofereça frutas cítricas ou 
ácidas, elas dão gastrite no coelho.  
Frutas e cenoura devem ser oferecidas com moderação porque contêm muito 
açúcar e podem deixar o coelho diabético.  
Frutas podem ser usadas como petiscos para treinamento.  
  
ALIMENTOS PROIBIDOS:  
Carne, leite, doces, biscoitos, massas, batatas, frutas ácidas e alface.  
 
HIGIENIZAÇÃO:  
Não se deve dar banhos no coelho, ele próprio cuida de sua higienização se 
lambendo, semelhante aos gatos. 
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Caso seja necessário, você pode usar lencinhos umedecidos, sem cheiro, para 
limpá-los. Vende em pet shop.   
Se tiver mesmo que dar banho, é importante que ele fique sempre bem sequinho 
para evitar fungos na pele e pelo.  
 
O motivo para se condenar os banhos nos coelhos é porque eles têm subpelo, 

difícil de secar.  Quando o coelho não é bem seco, dá no pelo um fungo que 

pode dar dermatite e outros tipos de doença de pele. Mesmo que os fungos 

não causem nenhum problema de pele aparente, eles causam mal ao coelho 

porque são tóxicos. Como o coelho vive se lambendo, ele fica ingerindo esse 

fungos que o vão intoxicando aos poucos, diminuindo o seu tempo de vida. 

Se realmente tiver que dar um banho, use shapoo neutro para gatos.  Tenha o 

cuidado de não deixar entrar água nos olhos e ouvidos e, depois do banho, 

seque muito bem. Não basta usar toalhas, tem que usar secador de cabelo 

para secar o subpelo. Cuidado com a temperatura do secador para não 

queimar a pele do coelho que é muito sensível e dê preferência aos secadores 

do tipo “silenciosos” para não estressar o bichinho. 

Observação: 

Se o seu coelho estiver com cheiro esquisito, fedido, pode ser que ele esteja 

com secreção acumulada perto dos órgãos genitais.  Alguns coelhos produzem 

essa secreção, principalmente os machos. 

Nesse caso basta limpar as cavidades do coelho com cotonete e álcool 70% 

que o cheiro some.  

  
Caso queira tosar o seu bichinho, procure um especialista porque os coelhos 
costumam ficar muito estressados com os outros bichos e com o barulho das pet 
shops.  
 
É recomendável fazer a tosa higiênica, em volta da área genital (com muito 
cuidado!) para evitar que fiquem agarrados fezes e urina.  
  
A higienização do local onde fica o coelho deve ser feita com produtos 
preferencialmente sem perfume.   
Cheiros fortes, como o do cloro, fazem muito mal aos bichinhos que tem o nariz 
muito sensível.  
Limpe a gaiola ou local onde ele fica pelo menos uma vez por semana e, se 
possível, use o granulado higiênico.  
  
Normalmente os coelhos escolhem um lugar para servir de banheiro.   
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Com treinamento eles costumam fazer dentro da gaiola, ou em algum cantinho 
específico da casa. Se ele está fazendo as necessidades em algum lugar 
inapropriado, limpe para tirar o cheiro da urina e passe vinagre de maçã que 
pode ser usado como repelente.  
Uma boa dica é iniciar a limpeza do local onde foi feito o xixi com papel toalha 
para que esse papel depois seja colocado debaixo da grade onde o coelhinho 
deve fazer as necessidades como referência olfativa.   
Nas gaiolas recomendamos colocar granulado higiênico (de madeira) para inibir 
o cheiro da urina. Não é recomendado usar serragem ou maravalha, pode fazer 
mal à saúde deles. 
Coelhos fazem muito cocozinho, as fezes saudáveis não tem cheiro, são 
sequinhas, fáceis de limpar. Eles podem aprender a fazer a maior parte no 
banheirinho, mas também pode acontecer de algumas escapulirem pela casa, 
Acostume-se com isso.  
 
Escove sempre o seu coelho, principalmente nas épocas de troca de pelo. Além 
se ser um carinho, isso impede que o pelo embole machucando a pele do animal. 
Também tira o excesso de pelo, evitando que ele engula mais do que o 
necessário em sua limpeza diária.  
Use rasqueadeiras, escovas com bolinhas nas pontas das cerdas e pentes de 
metal. 
 
As unhas do coelho podem ser cortadas, mas é preciso cuidado, pois existem 
duas áreas que dividem a unha do coelho, a zona esbranquiçada e a zona de 
capilares, mais avermelhada. É fácil fazer essa distinção colocando a patinha 
contra a luz. Deve-se respeitar a zona de capilares para que não haja 
sangramento e cortar na zona esbranquiçada, de acordo com a forma da unha.   
 
OUTRAS INFORMAÇÕES:  
 
- Coelho é um “lagomorfo”, não é um roedor, por isso recomendamos que você 
procure sempre por produtos adequados ao uso de coelhos, nem sempre o que 
é indicado para roedores é também indicado para os nossos bichinhos.  
  
- O mini coelho vive, em média de 6 a 10 anos, podem viver mais tempo. 
- Mesmo tendo uma grande gaiola e muitos brinquedos, é importante soltar todos 
os dias o mini coelho, sob supervisão, para que se exercite por uma ou duas 
horas.  
  
- Nunca pegue o seu coelho pelas orelhas, elas são muito delicadas, com muitas 
veias e vasos capilares. Segurar o coelho pelas orelhas causa dor e dano.  
 
- VETERINÁRIO indicado para coelhos é o especializado em animais silvestres 
ou exóticos.  
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Tenha em mente que os coelhos são presa na natureza, se demonstrarem 
fraqueza eles serão logo caçados. Por isso, por proteção, eles custam a 
demonstrar que estão doentes, eles são assintomáticos. 
Pode ser que, quando você perceber que o seu coelhinho não está bem, ele já 
esteja quase morrendo. Por isso é recomendado que você procure logo saber 
quais veterinários que atendem animais silvestres em sua região e que leve o 
seu animalzinho periodicamente para consultas de rotina. 
 
 
 
SEGURANÇA PARA O SEU COELHO:   
 
Apesar de excelentes animais domésticos, os coelhos precisam viver num 
ambiente preparado.   
 
Saiba que gostam de roer e mastigar tudo o que encontram pela frente — 
inclusive fios elétricos —, o que poderia ter consequências trágicas.   
Esconda ou proteja tudo que represente um perigo ao coelho.   
Coloque protetores em todos os fios elétricos que não puderem ser removidos.  
 
Você pode criar o seu mini coelho com outros animais, mas precisa ficar atento 
aos predadores como os cachorros e gatos, pois o coelho pode despertar neles 
o instinto de caça, nunca descuide do seu coelho, os cães e gatos na sua frente 
podem parecer sociáveis, mas nunca se sabe quando viramos as costas.  
Tenha em mente que na natureza o coelho é presa. 
 
- Não deixe o seu coelho exposto ao sol de forma que ele não possa sair quando 
quiser.  Ele tem o metabolismo muito acelerado e desidrata rápido, o que pode 
ser fatal.  
 
- Não deixe o coelho exposto a corrente de ar, ele pode ficar resfriado que pode 
desenvolver para uma pneumonia, o que também pode ser fatal.  
  
- Um mini coelho deve pesar entre 1,5 Kg e 2,5 Kg.  
O coelho anão pesa de 800 gramas a 1,5 Kg. 
Para saber se o animal está acima ou abaixo do peso, basta correr os dedos 
pela espinha dele: se não sentir as vértebras, ele está obeso. No entanto, a 
coluna deve ser suave ao toque, com protuberâncias discretas. Se as vértebras 
estiverem muito palpáveis, o coelho está magro. 


