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1.- ANTECEDENTES. 

 

Desde o fim do verão de 2010, o sector cunícola francês começou a divulgar 

informações de surtos de doença hemorrágica viral (HVE) com alta mortalidade em 

adultos e coelhos a partir dos 9 dias de idade, com uma evolução menos sobreaguda-

aguda que nos casos de EVH clássico, mas com um forte impacto económico (Le Gall e 

Le Normand Registro Veterinária 2011 168:137-138) 

 Seguindo um padrão de propagação para sul, desde o início da Primavera de 2011   

são reportados os primeiros casos nas explorações em território espanhol: Aragão, 

Navarra, Murcia e Catalunha, que apresenta o mesmo quadro lesional e alta 

mortalidade com resposta tardia e variavel à vacina (Coelho Magazine, outubro de 

2011, J. Comenge e X. Mora ASESCU Simpósio 2012, JR grasa e outros) 

 

2.- CONTEXTO GERAL   

 

A 26 de Julho, reuniram-se em Madrid técnicos em cunicultura ligados a INTERCUN, 

funcionários de laboratórios que integram a FOCCON, juntamente com representantes 

de AEMPyS de MAGRAMA de CA e D. Francisco Parra (investigador). Nesta assembleia 

destacaram a importância da disseminação da doença em toda a península. Estima-se 

que afectou activamente 15% do potencial da cunicultura em espanha. 

 

NÃO é uma zoonose, não representa nenhum perigo para a saúde humana, mas tem 

um forte impacto sobre a rentabilidade das explorações cuniculas e portanto, deve ser 

tratado no âmbito da Saúde Animal antes de chegarem noticias alarmantes aos meios 

de comunicação social, para evitar gerar alarme público que implica a destruição 

parcial do mercado de carne de coelho num momento de particular dificuldade (como 

aconteceu na clássica EVH). 
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Vários factores negativos afectam actualmente a industria do coelho: a alta do 

mercado do preço das matérias primas que acarreta fortes aumentos nos preços das 

rações, a queda dos preços de peles e de carne junto com limitações terapéuticas cada 

vez maiores, criam um quadro de alto risco para todo o sector, a que se junta uma 

complicada patología víral de difícil controlo. Perante esta situação, é o próprio sector 

que quer liderar a luta contra este novo problema e, por isso decide disponibilizar 

informação, colocando todos os seus técnicos, em colaboração com os cunicultores e 

implementando códigos de boas práticas entre os diferentes operadores, utilizando 

como veículo a ASPOC e INTERCUN e a própria Administração. Estamos contudo a falar 

de uma doença viral documentada de início recente e para lidar com este tipo de 

processo é sempre mais cauteloso tomar precauções extras do que gerar janelas de 

acesso a mesma. Para esse fim, publicamos e assinamos este documento para servir de 

base, que foi publicado em Valência, em meados de Julho pelo grupo constituído por 

colegas identificados no final. 

 

3.-MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE EM EXPLORAÇÕES CUNICOLAS 

 

Três pontos são importantes na prevenção e controle desta variante da Doença 

Hemorrágia Viral (doravante EVH): 

• 3.1 -   BIOSSEGURANÇA: medidas que impedem a entrada e multiplicação do 

vírus. 

• 3.2 - VIGILANCIA E COMUNICAÇÃO: para a detecção precoce e tomada de 

decisão. 

• 3.3 -    VACINAÇÃO: como um instrumento fundamental para o controle da 

doença. 
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3.1.- MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA RECOMENDADAS EM EXPLORAÇÕES CUNICOLAS. 

- Restringir visitas ao mínimo indispensável. As visitas essenciais entrarão na 

exploração devidamente equipados com calçado, fato macaco descartável e luvas, 

sejam veterinários, inseminadores, comerciais, SVO, etc . Registar todas as visitas. 

Recomendamos que cada exploração tenha todo o equipamento necessário para 

garantir o cumprimento dessas medidas. 

 

- Os cunicultores utilizarão roupas e calçado da exploração diferentes da rua e também 

diferente em cada nave, se a exploração tiver várias. 

 

- Qualquer visita ou transporte externo se efectuará de zonas ou explorações de baixo 

para alto risco sanitário. 

 

- No caso de ter rodiluvios e / ou banhos de pés, mantê-los em perfeito estado. Os 

veículos que entram dentro da exploração devem passar por eles. Devem ser 

empregues produtos  virucidas autorizados. 

 

- Recomenda-se a nebulização de veículos na entrada da exploração com um produto  

virucida autorizado (mochila, arco,...). 

 

- A carga e descarga dos animais e  materiais serão, na medida do possível, realizadas o 

mais afastadas possivel das naves. Evitar colocar o camião do matadouro em frente 

das entradas de ar das naves e, se inevitavel  desligar extratores de ar. 

 

- As zonas de acesso de cada nave devem ter uma separação física para o emprego de 

calçado especifico. Da mesma forma, é aconselhável ter sanitários no local. 

 

- O estacionamento de veículos será tão longe quanto possivel das entradas de ar. 

 

- Controlo de insectos e roedores pois são vectores de propagação. Impedir o acesso a 

todos os tipos de animais selvagens. 
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- Será de evitar a presença de animais domésticos na exploração pois podem actuar 

como vectores. 

 

- Retirar diariamente os cadáveres da exploração. 

 

- Colocar os corpos num contentor o mais afastado possivel das salas de produção. 

Fumigar com inseticida e desinfetante cada vez que levemos cadáveres ao contentor e 

fazer o mesmo quando se proceder a recolha dos cadaveres. A fim de reduzir o 

número de vezes que um carro de recolha visite a nossa exploração e os riscos que isso 

implica, sería conveniente dispor de capacidade de congelação suficientes para duas 

semanas em condições de saúde normal, também nos países em que não é obrigatório 

CCAA. 

 

- Recomendamos a adequação dos camiões de coleta, a fim de minimizar o risco de 

transmissão da doença. 

 

- A introdução de animais e sêmen deve fazer-se a partir de explorações com programa 

de vacinal completo e garantias sanitárias. É importante que os reprodutores 

adquiridos e cuja idade assim permita cheguem a exploração de destino com uma dose 

vacinal contra a EVH dada pelo menos 15 dias antes da transferência. Devem ter uma 

instalação de quarentena onde permanecem por pelo menos 15 dias os reprodutores 

adquiridos. Caso sejam animais do dia, certifique-se do correcto plano vacinal. 

 

- Retirar o estrume pelo menos depois de cada venda e antes da desinfecção. 

Armazená-lo o mais afastado da exploração em lugar proprio para este fim. 

 

- Aplicar um  vazio sanitário após cada venda por 7 dias reduz o risco de recidivas, é 

especialmente crucial nas engordas. 

 

- Não compartilhar qualquer material ou equipamento com outras explorações. 
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- Use agulhas de injecção individualmente. 

 

- Evitar o contacto com roedores, cães e gatos  com aparas ou qualquer material de 

ninhos que deverá estar armazenados em perfeitas condições. 

 

- Em caso de suspeita, não utilize palha nos ninhos se existirem  coelhos selvagens que 

possam te-lo contaminado. 

 

- Não alimentar os coelhos/as com palha e forragem verde, á possibilidade de infecção 

por coelhos selvagens. 

 

- Evitar o contacto com os coelhos selvagens (caçadores). 

 

- O ambiente da nave deve estar limpa e livre de ervas daninhas. 

 

- Para diretrizes de desinfecção: 

• Ambiental: mínima diária; 

• A área de estacionamento de veículos: depois de cada visita; 

• Instalação e equipamentos: 

o 1º Uma lavadora de alta pressão (água de preferência quente); 

o 2º  aplicar detergente; 

o 3º  deixe por 30 minutos; 

o 4º  lavar; 

o 5º aplicar desinfetante com a instalação ainda humida. As superfícies 

tratadas com desinfectante deve permanecer humida durante 20-30 

minutos, para ser eficaz. Os agentes patogénicos são particularmente 

resistentes à acção do desinfectante na presença de matéria orgânica. O 

detergente remove a gordura, matéria orgânica, resíduos de fezes e 

urina  que a pressão da agua não elimina, deixando superfícies prontas 

para a acção desinfectante. 
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3.2.- VIGILANCIA E COMUNICAÇÃO. 

 

É fundamental a rápida detecção e notificação à Administração de um surto. Em todos 

os casos deve ser confirmado por um laboratório especializado de apoio veterinário. A 

comunicação da nova situação, é importante organizar todas as rotas de visitas 

regulares em uma exploração: camiões de matadouros e de recolha de cadáveres, 

alimentação, veterinários e inseminadores. 

 

Antes de uma situação de surto: 

• Retire os cadáveres pelo menos duas vezes por dia e não os deixe no chão 

 ou em cima das jaulas, recolhendo para um saco hermético; 

• Não adoptar láparos de coelhas mortas; 

• Não redistribuir a alimentação das jaulas com animais mortos e o excedente no 

final do grupo; 

• Organizar o trabalho desde a zona menos contaminada para a mais 

contaminada. Esta última sempre no fim da tarefa. 

• Se são vários operários a partilhar o trabalho: aqueles que trabalham nas áreas 

afetadas não devem ir para as limpas. Esta situação vai permanecer assim até 

ao termo do processo. 

 

3.3.- PLANO VACINAL EM SITUAÇÃO DE ENF. HEMORRÁGICA VIRAL (EHV) 

Uma vez que existem diferenças no material genético do vírus da nova variante e da 

clássica, os resultados do programa vacinal podem ser variáveis de uma exploração 

para outra. A decisão do plano de vacinação mais adequado deve ser avaliada em cada 

caso pelo médico veterinário assistente. Enquanto se aguarda a disponibilidade de 

uma vacina específica contra a nova variante e como exemplo, em seguida, sugerimos 

a seguinte alternativa:  
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1.-Exploração sem surto, em áreas sem surto (áreas de baixo risco):  

• Reposição: duas doses separadas de três a quatro semanas.  

• Reprodutores: vacinar uma vez cada seis meses. Perante suspeita de surto, 

avisar veterinário assistente. 

 

2.-Exploração com surto ou próximas de areas afectadas (áreas de alto risco): 

• Reposição: duas doses separadas de três a quatro semanas. 

• Reprodutores: revacinar se faz mais de um mês que estão vacinados. Se nunca  

foram vacinadas ou só o foram na reposição, vacinar e revacinar após três ou 

quatro semanas. 

• Laparos: vacinar durante várias bandas até  ao controle do surto. A idade de 

vacinação dos laparos deve ser decidida pelo veterinário da exploração em 

cada momento e em cada caso específico. A vacinação de animais com menos 

de 45 dias que passem a reposição não será levada em conta para o plano de 

vacinação das futuras reprodutoras. Utilizar sempre uma agulha por animal. 

Perante suspeita de recaída, avisar veterinário assistente. 
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4.- MEDIDAS PROPOSTAS. 

 

4.1 -. REGULARIZAR A RECOLHA DE CADÁVERES. 

 

4.1.1 -. Incentivar a criação de um único ponto de coleta por município para reduzir o 

risco de propagação. 

 

4.1.2 -. Caso seja necessário, permitir a suspensão temporária da recolha de cadáveres  

(4 meses) e permitir excepcionalmente valas para cadáveres. 

As medidas 4.1.1 e 4.1.2 já foram aplicadas no passado para outras espécies em 

situações de saúde com resultados satispfatórios. O alto risco inerente a estes veículos 

na propagação de qualquer processo infeccioso nas condições atuais do serviço são 

muito elevadas. 

 

4.1.3 -. Controlar, intensificar e protocolizar as medidas de desinfecção e 

desinsectirização de camiões de recolha de cadáveres, antes e depois de cada descarga 

dos contentores, e no final do dia.  

Entre duas descargas dos contentores será obrigatória a abertura e fecho da porta / 

toldo de dobrar do camião, viagens proibidas entre duas explorações com toldo/ porta 

aberta. 

 

 

4.2.-RECOLHA DE COELHOS COM DESTINO AO MATADOURO. 

 

4.2.1 -. Controlo dos centros de limpeza e desinfecção dentros e fora dos matadouros, 

de modo a assegurar a limpeza e desinfecção  das jaulas e camiões para evitar a 

transmissão de agentes patogénicos. 

 

4.2.2 -. Organizar a rota de cargas dando prioridade a cargas únicas e permitindo o 

compartilhamento de cargas entre explorações com o mesmo nivel sanitário. 



11 
 

 

4.3 -. TRANSPORTES COM DESTINO À EXPLORAÇÃO. 

 

Lembrar a existência de uma normativa de biossegurança para o transporte de 

alimentos. Educar fabricantes de ração e transportadoras em geral para importância 

de organizar as rotas de entrega de áreas de menor para maior risco. 

 

4.4 -. CENTROS DE INSEMINAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E SELECÇÃO 

 

Recordar a obrigação de formação específica em biossegurança do pessoal que 

prestam esses serviços. Organizar as rotas de serviço de áreas de menor para maior  

risco e evitar, tanto quanto possível vários serviços. 

 

4.5 -. POPULAÇÃO DE COELHOS SELVAGEM 

 

Evitar o contacto com as cuniculturas. 

 

4.6 -. COELHO DOMÉSTICO 

 

Evitar o contacto com as cuniculturas. 

 

4.7 -. VACINAS. 

 

4.7.1.- O aumento da imunidade em reprodutores com vacinas convencionais parece 

gerar maior protecção contra a nova variante do EVH. A possível progamação de  

vacinação conjunta para todas as explorações de uma região num período máximo de 

15 dias, poderia minimizar a existência de zonas vizinhas com diferentes graus de 

imunidade. 
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5 - CONSIDERAÇÕES1. 

 

Este é um documento interno informativo dirigido para  ASPOC e INTERCUN com a 

finalidade de fornecer aconselhamento técnico na prevenção e controlo 

exclusivamente da patologia nele descrita. 

 

A natureza consultiva deste documento exonera de qualquer responsabilidade os 

abaixo-assinados e as empresas onde prestam serviço, principalmente quando 

previamente ao seu uso público deve ter a supervisão e aprovação, se for o caso, pelas 

autoridades competentes. 

 

Sua aplicação prática dependerá em todos os momentos das recomendações das 

autoridades competentes e ao critério do  médico veterinário da exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Fontes: a partir de trabalho apresentado no Departamento de Valencia, de 16 julho de 2012, assinado 

por D. José Vicente Perez Izquierdo (Veterinário em cunicultura col n º 1933-V, NANTA SA), a Sra. Aida 
Piñol Alemany (Veterinária col n º 1132-A, ADS de cunicultura em Valência) e D. Mazon Javier Marín 
(Veterinária col n º 966-V, a ADS de cunicultura do Canal de Navarrés). 
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