
No âmbito da vigilância sanitária das populações de leporídeos no contexto do 

Plano de Ação para o Controlo da Doença Hemorrágica Viral dos Coelhos 

(Despacho n.º 4757/2017 de 31 de maio), efectuou-se no início do mês de 

dezembro passado, colheita de material biológico em vida  por solicitação dos 

técnicos da ANPC. Esta necessidade decorreu da notória redução das 

populações em duas zonas de caça desta OSC presentemente em estudo, onde 

não se efectuaram  jornadas cinegéticas durante a época venatória de 

2017/2018 para favorecer a recuperação destas populações. Nesse sentido, a 

colheita de material para avaliação do estado higio-sanitário dos animais foi 

feita em vida, por captura seguida de libertação. Esta ação teve a aprovação do 

ICNF, instituição parceira do +Coelho. 

Para o efeito, a equipa do INIAV  deslocou-se com a ANPC  aos distritos de 

Santarém e Setúbal onde procedeu à colheita de  sangue a coelhos-bravos, 

capturados vivos. Todos os animais foram seguidamente libertados.  

Fábio Abade dos Santos efetuando avaliação clinica e colheita de sangue em coelho-bravo, 

assitido por  João Carvalho (ANPC), Carina Carvalho (INIAV) e Margarida Duarte (INIAV). 
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A metodologia de colheita foi desenvolvida e aplicada pelo aluno Fábio Abade 

dos Santos, finalista do Curso de Medicina Veterinária da Faculdade de Lisboa, 

no âmbito da sua dissertação de Mestrado. Adverte-se que esta colheita se trata 

de um ato médico com riscos associados, a ser exclusivamente efetuado por 

médicos veterinários ou técnicos da àrea da Saúde devidamente formados. Num 

futuro próximo será disponibilizado um vídeo demonstrativo.  

 

 

 

 
FMV-CIISA/INIAV- Fábio Abade dos Santos. Mestrado Integrado em Medicina Veterinária (Sanidade Animal), 

intitulado “Estudo Piloto - Quadro anatomo-histopatológico e dinâmica de transmissão do vírus da doença 
hemorrágica viral; Análise espácio-temporal do RHDV no coelho-bravo, mesocarnívoros, roedores e insetos”- 

Orientação por Maria da Conceição Peleteiro (Professora Catedrática da FMV) e Margarida Duarte (Investigadora 

Auxiliar do INIAV) 
 

 

Projeto “+COELHO: Avaliação Ecossanitária das Populações Naturais de Coelho-Bravo Visando o Controlo da 

Doença Hemorrágica Viral” financiado pelo FUNDO FLORESTAL PERMANENTE. 

 


