
Caquético 
25% ou mais abaixo 
do peso ideal

1

Magro
10 a 20% abaixo do 
peso ideal

2

Ideal3

Sobrepeso 
10 a 15% acima do 
peso ideal

4

5 Obeso 
Mais de 20% acima 
do peso ideal

• Ossos do quadril, costelas e coluna são 
facilmente observados e afiados ao toque

• Perda de massa muscular  e sem camada de 
gordura

• A área do flanco curvada para dentro

• Os ossos do quadril, costelas e coluna vertebral 
são facilmente sentidos

• Perda de massa muscular e muito pouca camada 
de gordura

• A área do flanco é plana

• Ossos do quadril, costelas e coluna vertebral 

facilmente sentidos, mas são arredondados, não 

afiados 

• Sem aumento do abdômen 

• A área do flanco é plana

• Necessário pressionar a pele para sentir as 

costelas, coluna e ossos do quadril

• Camada grossa de gordura

• A área do flanco é arredondada para fora

• Difícil de sentir os ossos da coluna e quadril. As 

costelas não podem ser sentidas

• Barriga exuberante com acúmulo de gordura 

óbvio

• A área do flanco abaulada

ATENÇÃO

Segure seu coelho e sinta o corpo com
as mãos para conseguir avaliar melhor
o escore corporal. Animais muito
peludos podem esconder a real
condição corpórea assim como
animais de pelo curto podem dar a
entender que o animal esta magro.

Escore corporal ideal Fique atento – em risco Seu animal corre risco de vida

Coelhos – escore corporal

Escore: Características:



Seu coelho esta muito abaixo do peso. Recomendamos que você o leve urgentemente para uma

consulta e realize exames para entender o que pode estar acontecendo de errado. Nesta fase é

apenas uma questão de tempo para que seu animal caia doente. Mudanças radicais no manejo podem

ser necessárias para tentar minimizar o problema.

Seu coelho esta magro e potencialmente abaixo do peso ideal. Recomendamos que você marque uma

consulta e um realize alguns exames. Algumas mudanças simples no manejo do dia a dia podem

resolver o problema.

Parabéns, seu coelho esta dentro do ideal, mas isso não é desculpa para relaxar e deixar de realizar

consultas e exames periódicos, afinal o escore corporal permite apenas uma avaliação externa do

animal, para entender se ele esta realmente bem é necessário uma avaliação clinica com alguns

exames. Lembre-se que a dieta ideal do coelho é a base de muito feno.

Seu coelho está

Sobrepeso

Seu coelho esta gordo e isso não é uma boa noticia. Estar acima do peso não é saudável para ninguém

e seu com seu coelho não é diferente. Podem começar os problemas como pressão alta, doenças

cardíacas, artrite, cistite entre outras complicações. É necessário passar seu coelho por uma consulta

e realizar exames complementares para detectar os problemas no inicio antes que se tornem graves.

Algumas mudanças simples no manejo do dia a dia podem resolver o problema.

Seu coelho esta muito acima do peso, e isso certamente tem consequências graves. Seu animal

certamente já esta sofrendo com pressão alta, falta de ar e gerando sobrecarga nas articulações.

Nesta fase é apenas uma questão de tempo até que seu animal caia doente. Recomendamos que você

o leve urgentemente para uma consulta e realize exames para entender o que pode estar acontecendo

de errado. Mudanças radicais no manejo podem ser necessárias para tentar minimizar o problema.

Resultados:

Para maiores informações e dicas de como cuidar melhor do seu coelho visite nosso site
www.wildvet.com.br. A clinica veterinária WILDVET possui equipamentos de ponta e uma
equipe especializada para fornecer a você e seu animal o que há de melhor na medicina de
animais exóticos e silvestres, agende uma consulta!

Cinco dicas para manter o peso do seu
coelho dentro do ideal

1 Sempre forneça acesso a água fresca (em uma tigela ou

garrafinhas com ponta de metal). Verifique a garrafinha

regularmente para se certificar de que ela está

funcionando corretamente.

2 Lembre-se de oferecer um suprimento ilimitado de feno

de boa qualidade (forma essencial de fibra), que é ótimo

para os dentes, sistema digestivo e para mantê-los

ocupados (enriquecimento). Grama fresca, recém

cortada, deve ser evitada, pois fermenta rapidamente e

podem causar distúrbios digestivos.

3 Compre comida de coelho de boa qualidade – Procure

sempre um médico veterinário especializado para

aconselhamento.

4 Verduras (vegetais folhosos) também são bons para os

dentes e proporcionam variedade dentro de uma dieta

(nunca em excesso). Tubérculos (raízes), incluindo

cenouras, não são bons para o intestino dos coelhos,

portanto, use-os apenas como guloseimas ocasionais.

5 Os coelhos podem engordar rapidamente se não

estiverem comendo corretamente ou com falta de

exercícios. Utilize esta nossa tabela a cada quatro

semanas ou mais para verificar a condição corporal do

seu coelho.

Coelhos – escore corporal

Seu coelho está

Caquético

Seu coelho está

Magro

Seu coelho está dentro do

Ideal

Seu coelho está 

Obeso


