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Resumo 

A produção cunícola em Portugal é caracterizada como um negócio familiar, que tende 

para a modernização e profissionalização, dependendo cada vez mais de explorações modernas 

para assegurar o fornecimento para as grandes superfícies comerciais. Assegurar uma produção 

segura e economicamente viável de um elevado número de coelhos depende da aplicação 

consistente e adequada de medidas de prevenção e higiene, estando a sua negligência associada 

a uma rápida subida nas taxas de mortalidade da exploração, comprometendo o bem-estar 

animal e a viabilidade do negócio.  

Este trabalho tem como principal objetivo verificar a implementação das medidas de 

biossegurança, higiene e maneio em explorações cunícolas no Norte de Portugal, e a sua 

associação com a ocorrência de doenças e as causas de reprovação em matadouro. A principal 

falha de biossegurança detetada foi a inexistência de quarentena, para animais recém-chegados, 

na totalidade das explorações, assim como a obrigatoriedade do duche e uso de vestuário 

exclusivo da exploração em apenas 16,67% das explorações visitadas. Como resultados 

positivos destaca-se a vacinação, controlo de pragas e realização do vazio sanitário na totalidade 

das explorações. 

 Na inspeção visual realizada em 14 jaulas de cada exploração, escolhidas 

aleatoriamente, foram detetadas lesões e sinais de doença, sendo a principal doença presente as 

dermatofitoses/tinha (83,33%), seguido dos espirros (5,94%), ferimentos (2,74%), magreza 

(2,05%) e torcicolos/infeção ouvido médio (1,60%). Durante o acompanhamento do ato de 

inspeção sanitária post-mortem foi registada uma taxa de reprovação total de carcaças de 0,94%, 

de um total de 23716 coelhos avaliados, sendo as principais causas de reprovação os abcessos 

subcutâneos (64,41%), a caquexia (34,23%), as carcaças febris (9,46%) e as pneumonias 

(8,11%). 

 Neste estudo destaca-se a associação entre a existência de balneários e de antecâmara 

de preparação do ar com a idade dos pavilhões (p=0,0301 e p=0,0140 respetivamente), assim 

como a inexistência de antecâmara para preparação do ar no pavilhão e a reprovação de carcaças 

por pneumonia purulenta (p=0,0209). A entrada de novos animais está associada com a 

contabilização de coelhos com dermatofitoses (p=0,0393).  

Os resultados obtidos no decorrer deste trabalho realçam a importância e influência das 

diferentes medidas de biossegurança e das boas práticas de maneio executadas na exploração, 
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assim como das características estruturais, na incidência de doenças na exploração e nas taxas 

de reprovação das carcaças em matadouro. O fluxo de informações entre as explorações e 

matadouros poderá mostrar-se fundamental na garantia da saúde e bem-estar animal, assim 

como da saúde pública. 

Palavras-chave: Biossegurança, profilaxia, cunicultura, inspeção sanitária  
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Abstract 

  

Rabbit meat production in Portugal is characterized as a family business that leans to 

modernization and professionalization, increasingly relying on modern farms to guarantee or 

provide for large commercial enterprises. Ensuring safe and economically viable production of 

a large number of rabbits depends on consistent and appropriate implementation of preventive 

and hygiene measures, being their neglect associated with the rise in farm mortality rates, 

compromising animal welfare and business viability. 

The main objective of this work is to verify the implementation of biosecurity, hygiene 

and management measures in rabbit farms in northern Portugal, and their association with the 

occurrence of diseases and causes of meat rejection in the slaughterhouse. The main results to 

be highlighted are the lack of quarantine, for new animals, in all the rabbit farms; and the 

obligatory shower and the use of exclusive clothing of the holding in only 16.67%. As positive 

results we include the implementation of vaccination, pest control and sanitation in all the farms 

visited. 

During the visual inspection performed in 14 cages, randomly chosen, 438 (31.92%) 

fattening rabbits were detected with alterations and signs of disease. The main cause was 

dermatophytosis (83.33%), followed by sneezing. (5.94%), injuries (2.74%), thinness (2.05%) 

and torticollis/ middle ear infection (1.60%). During the post-mortem sanitary inspection 

follow-up, a total carcass disapproval rate of 0.94% out of a total of 23716 rabbits was recorded, 

the main causes of disapproval being subcutaneous abscesses (64.41%), cachexia (34.23%), 

febrile carcass (9.46%) and pneumonia (8.11%). 

This study highlights the association between the existence of changing rooms and 

anteroom with the buildings age (p = 0.0301 and p = 0.0140 respectively), as well as the absence 

of anteroom for preparing the air in the pavilion and carcass disapproval for purulent pneumonia 

(p = 0.0209). The entry of new animals is associated with the accounting of rabbits with 

dermatophytosis (p = 0.0393). 

The results obtained during this work highlight the importance and influence of the 

different biosecurity measures and the good management practices performed on the farm, as 

well as the structural characteristics, the incidence of diseases on the farm and the failure rates 
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of slaughter carcasses. The flow of information between farms and slaughterhouses may prove 

to be fundamental in ensuring animal health and welfare, as well as public health. 

Key-words: Biosecurity, prophylaxis, rabbit production, sanitary inspection 
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1 Introdução 

 O aumento exponencial da população desafia todos os intervenientes da cadeia de 

produção de alimentos a acompanhar esta demanda alimentar. A produção de carne de coelho 

poderá afigurar-se como uma das apostas futuras para assegurar o fornecimento de fontes de 

proteína animal, especialmente em países em desenvolvimento, marcados por regiões com 

elevada densidade populacional. As características desta espécie, tais como a rapidez do ciclo 

reprodutivo e a velocidade de crescimento dos láparos, assim como uma elevada eficiência em 

converter fontes vegetais fibrosas, como as forragens, sem concorrer com matérias-primas 

destinados ao consumo humano, fazem desta espécie uma aposta da produção mundial para 

conseguir acompanhar a crescente demanda alimentar da humanidade (McNitt et al., 2013). As 

excelentes características nutricionais da carne de coelho, das quais se destacam o elevado 

conteúdo em proteína, aminoácidos essenciais e vitamina B12, assim como valores inferiores 

de colesterol, comparativamente com outras carnes, tornam esta espécie numa boa opção para 

uma alimentação saudável, em todas as faixas etárias, numa sociedade cada vez mais 

interessada na alimentação equilibrada (Dalle Zotte, 2014). No entanto, assiste-se a uma 

diminuição do seu consumo nos diferentes países europeus, resultante da competitividade de 

preços de outras carnes, a falta de tradição do seu consumo ou a visão crescente do coelho como 

um animal de estimação (EU, 2017). Cabe a todos os intervenientes do setor cunícola, desde as 

associações de produtores, matadouros e todos os restantes operadores económicos 

intervenientes na cadeia de produção, criar soluções que incentivem o seu consumo, como a 

criação de novas apresentações do produto mais moldadas ao estilo de vida moderno da 

sociedade.  

Em cunicultura os animais vivem em equilíbrio com o microbismo presente no pavilhão, 

sendo o impacto negativo de diversos fatores e agressões exteriores capaz de comprometer este 

equilíbrio, precipitando situações favoráveis à ocorrência de doenças. São exemplos deste 

impacto os fatores nutricionais (incorreta formulação do alimento composto, valores elevados 

de micotoxinas ou a má qualidade da água), os microrganismos patogénicos, as condições 

ambientais (temperatura, humidade, velocidade de circulação do ar e concentração de gases) ou 

outros fatores endógenos (como a idade dos animais ou o período do ciclo reprodutivo nas 

fêmeas reprodutoras) que conduzem ao aparecimento de doenças nos animais (Ferré e Rosell, 

2000; Cerioli e Lavazza, 2006). A manutenção da taxa de mortalidade abaixo de 10-15% ao 

longo de vários ciclos produtivos pode ser difícil de alcançar, requerendo um produtor atento a 
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todos os sinais anómalos que possam surgir e meticuloso durante todas as fases de trabalho ao 

longo do ciclo (EFSA, 2005). Garantir a saúde dos animais na exploração depende da 

consistência e rigor de todos os envolvidos na cadeia de produção, desde os produtores, 

médicos-veterinários, núcleos de genética, empresas formuladoras de alimentos compostos e 

dos matadouros.  

A prevenção e erradicação de doenças é fundamental na garantia do bem-estar animal, 

viabilidade económica deste negócio, bem como na garantia da salubridade do produto final e 

na saúde do consumidor, pelo que todos os esforços devem ser feitos para assegurar a saúde 

animal (Olofsson et al., 2014). 

A biossegurança configura-se como uma das principais componentes na prevenção e 

controlo de doenças nas explorações, incluindo-se neste termo todas medidas aplicadas para 

evitar a entrada de agentes patogénicos na exploração, assim como as medidas aplicadas para 

erradicar e impedir a sua disseminação para outras explorações (Backhans et al., 2015). Para 

que o protocolo de biossegurança implementado seja eficaz, este deve ser moldado às 

características da exploração, assim como aos principais fatores de risco presentes (Nöremark 

et al., 2013; Aguilar et al., 2015). Os médicos veterinários que prestam assistência às 

explorações desempenham um papel fulcral na implementação destas medidas de prevenção, 

assim como na sensibilização dos produtores quanto aos seus benefícios para a saúde animal e 

para a saúde pública (Laanen et al., 2014; Garforth, 2015). 

O estudo dos diferentes fatores de risco que predispõem o aparecimento de doenças nos 

coelhos ou que poderão condicionar a segurança sanitária dos produtos finais, mostra-se vital 

para uma melhor compreensão dos mesmos e para garantir uma melhoria nos resultados obtidos 

em exploração. A inspeção sanitária post-mortem, em matadouro, é vital na garantia da 

segurança alimentar e na obtenção de informações relativas às principais alterações encontradas 

durante o ato de inspeção, que associadas ao estudo dos fatores de risco na exploração, poderão 

conduzir a uma melhoria na produção e saúde animal (Tantinã et al., 2000). 

Objetivos: 

- Classificação das explorações quanto à implementação de medidas de 

biossegurança; 

- Avaliação do nível sanitário das explorações visitadas; 
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- Avaliação das causas de rejeição de carcaças em matadouro, e a sua 

associação com os fatores de risco detetados na exploração; 

-Estudo da relação possível entre os fatores de risco abordados no inquérito e 

os resultados obtidos na avaliação sanitária, em exploração, e na inspeção sanitária 

post mortem em matadouro. 
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2 Revisão Bibliográfica  

2.1 Enquadramento da Cunicultura na Produção Mundial e Nacional 

Estima-se que a produção animal tenha iniciado há onze mil anos, terminando um período 

de milhões de anos durante o qual o ser humano se alimentava exclusivamente da recolha de 

plantas e da caça (Hartung, 2013). Acredita-se que os caprinos, seguidos dos ovinos foram as 

primeiras espécies a ser domesticadas, aproximadamente 1000 anos após o início da agricultura, 

na região sul do Levante (atual área geográfica do Sul da Turquia, Líbano e Síria) (Zeder, 2008).  

Na Europa, desde a idade média até ao século XVIII, não se verificaram grandes 

alterações na pecuária, tendo neste século aumentado o interesse pela intensificação da 

agricultura e da produção animal para dar resposta ao aumento populacional progressivo que 

se verificava (Hartung, 2013). De acordo com o mesmo autor, esta evolução da produção animal 

apenas foi possível após a implementação da rotação de culturas agrícolas, que permitiu a 

produção de forragens de forma sistemática e a utilização de campos para pastagem. 

No século XX assistiu-se a uma profunda alteração da produção animal, onde a 

produção tradicional foi substituída pela produção animal intensiva, frequentemente em 

sistemas integrados verticais, nas quais uma única entidade controla diferentes etapas da 

produção, tais como a reprodução, venda dos novos animais, fornecimento da ração e controlo 

do abate e distribuição nas superfícies comerciais). A modernização do setor pecuário 

possibilitou a produção de milhares de animais no mesmo espaço, produzidos num curto espaço 

de tempo e em espaços confinados, onde é possível um rigoroso controlo das condições 

ambientais. Este desenvolvimento implicou uma melhoria das práticas de maneio, técnicas de 

reprodução e conhecimentos na área da nutrição animal, assim como uma maior supervisão 

veterinária (Graham et al., 2008). 

  

2.1.1 Domesticação e Evolução da Produção de Coelho 

 A domesticação do coelho ocorreu nos últimos 1500 anos, sendo uma das últimas 

espécies a ser domesticada. Os fósseis mais antigos de coelho europeu (Oryctolagus cuniculus) 

datam de 300 mil a 600 mil anos atrás e sugerem que teve a sua origem na Península Ibérica e 

no sul de França (Dalle Zotte, 2014), existindo duas subespécies que divergiram no passado: 

O.c algirus (Sudoeste ibérico) e O.c.cuniculus (Nordeste Ibérico e França) (Queney et al., 
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2011). Estas duas subespécies pouco diferem entre si nas dimensões corporais e do crânio, 

sendo esta separação das espécies relacionada com diferenças no padrão genético (Carneiro, 

2009). 

Os Fenícios foram responsáveis pela distribuição do coelho, a partir de Espanha, pelos 

países da costa mediterrânica, existindo testemunho escrito acerca da presença deste mamífero 

na Península Ibérica em 1100 a.C. Mais tarde os Romanos demonstraram interesse na sua 

produção em cativeiro, em espaços ao ar-livre e murados, tendo também sido responsáveis pela 

sua libertação em algumas ilhas (Flux e Fullagar, 1983; Dalle Zotte, 2014). Acredita-se que a 

verdadeira domesticação do coelho tenha ocorrido em 600 d.C nos mosteiros franceses, nos 

quais estes foram sujeitos ao contacto humano e à reprodução seletiva. Esta domesticação foi 

influenciada pelo decreto do Papa Gregório, no qual afirmou que os láparos não eram 

considerados como carne, pelo que poderiam ser consumidos durante a quaresma. Registos 

datados do século XVI indicam a existência de várias raças de diferentes dimensões e com 

diferentes pelagens, em diversos países europeus (Queney et al., 2011). 

Mais tarde, a expansão colonial britânica deu origem a uma nova onda de expansão do 

coelho pelo mundo. Os coelhos eram colocados nos barcos pela sua capacidade de reprodução 

a bordo, servindo de alimento para as tripulações (Dalle Zotte, 2014). A libertação do coelho 

em solo australiano aconteceu em 1859 e em cerca de 30 anos esta espécie tornou-se uma praga 

pela abundante alimentação e ausência de predadores, pelo que no passado recente foram 

utilizadas patologias como a Mixomatose para controlo populacional (McNitt et al., 2013). 

Com a abolição dos privilégios senhoriais no início do século XIX, a produção de coelho 

em regime extensivo (2-3 partos por ano) em quintais familiares aumentou rapidamente nas 

zonas rurais da Europa ocidental e nos subúrbios das cidades. Neste período, os coelhos eram 

alimentados à base de forragens verdes apanhadas diariamente e suplementados, no inverno, 

com palha, beterraba e grãos. No final deste século com a formação de associações de 

produtores e com a seleção e multiplicação de reprodutores, de elevado valor zootécnico, foi 

possível o aumento da produção do coelho. Durante o século XX, esta intensificação da 

produção continuou a verificar-se, contribuindo as duas grandes guerras mundiais para o 

aumento da produção familiar de coelho. Durante a primeira guerra mundial, o governo inglês 

doava farelo de trigo a quem produzisse coelhos (Fernandes, 2009). As características da 

produção de coelho eram compatíveis com a necessidade de alimentar populações, numa época 

caótica para todos os setores alimentares dos países envolvidos.  
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Em 1950 começam a ser utilizadas as jaulas metálicas e alimentos compostos em pellets 

nos Estados Unidos, França e Itália, sendo esta década também marcada pelo aparecimento e 

utilização massiva das raças “New Zealand White” e “Californian”. Estas raças, muito mais 

adaptadas à criação em jaulas metálicas, rapidamente substituíram as raças europeias até aí 

utilizadas. Durante as décadas seguintes, o avanço tecnológico aliado ao aumento dos 

conhecimentos sobre a etiopatogenia das diferentes doenças que afetam o coelho e da seleção 

de raças e híbridos com melhor desempenho zootécnico, permitiu a expansão do setor cunícula 

(Lebas et al., 1997). 

A cunicultura tradicional foi progressivamente substituída pela cunicultura moderna, 

com predomínio de explorações comerciais capazes de albergar, em média, entre 200 a 1000 

reprodutoras. Estas são caracterizadas pela produção de coelhos em jaulas metálicas 

sobrelevadas do solo, em pavilhões fechados, onde é possível o controlo das diferentes 

condições ambientais (como a temperatura, humidade, circulação do ar, iluminação e 

concentração de gases). Em explorações ao ar livre, as coelhas são influenciadas pelas 

diferentes estações do ano, diminuindo a sua recetividade reprodutiva durante os meses de 

Outono e Inverno, enquanto explorações comerciais fechadas com controlo dos fatores 

ambientais, é possível obter resultados elevados e constantes ao longo do ano (Lebas et al., 

1997). 

 

Figura 1- Nave de produção de carne de coelho. (Original) 
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2.1.2 Produção de coelho 

Atualmente o coelho é produzido a nível global, atingindo valores de produção 

superiores a 1,8 milhões de toneladas por ano, sendo a China o maior produtor (735 milhões 

toneladas/ano) e o segundo maior exportador de carne de coelho para os países europeus 

(Dorning e Harris, 2017; Cullere e  Dalle Zotte, 2018). De acordo com os dados estatísticos da 

FAO e do relatório da União Europeia de 2017, relativos à produção de coelho na comunidade 

europeia, são produzidos anualmente cerca de 180 milhões de coelhos, para consumo humano, 

dos quais 119 milhões (66%) são produzidos em explorações comerciais e abatidos em 

matadouros. Segundo estes relatórios a Espanha é atualmente o maior produtor europeu, 

seguido de França e Itália. Portugal surge, no ano de 2016, como o quarto país com maior 

volume de abate na comunidade europeia, registando cerca de 4.3 milhões de coelhos abatidos 

e aprovados em matadouro. Relativamente à importação desta carne, a Alemanha surge como 

maior importador (5427t), seguida da Bélgica (4825t), Rússia (3305t), Portugal (3013t) e Itália 

(2619t) (Cullere e Dalle Zotte, 2018). 

 

 

 

 

 

As várias crises económicas levaram muitos dos produtores, detentores de pequenas e 

médias explorações, a encerrar as mesmas, pelo que de acordo com o relatório da União 

Europeia, uma exploração só poderá ser o único meio de subsistência de um produtor se possuir 

um mínimo de 700-800 reprodutoras (UE, 2017). 
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Gráfico 1- Produção anual (2015, 2016 e 2017) dos três principais produtores europeus. Fonte: 

FAO STAT (2019) 
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Nos últimos anos registou-se uma diminuição notável no consumo e produção de carne 

de coelho em alguns dos principais países produtores da comunidade europeia, como é possível 

observar na figura 2, sendo esta redução motivada pela preferência do consumidor por fontes 

proteicas mais rapidamente confecionáveis e com preços mais apelativos. O interesse dos 

consumidores relativamente ao bem-estar animal e às condições em que os animais são criados, 

associado a uma crescente perceção do coelho como animal de companhia, também 

contribuíram para a diminuição do consumo desta carne (UE, 2017; Cullere e Dalle Zotte, 

2018).  

Cabe a todos os intervenientes da cadeia de produção o desenvolvimento e aplicação de 

ideias e apresentações inovadores do produto capazes de alterar a perceção do consumidor 

europeu face ao consumo de carne de coelho, destacando as suas qualidades nutricionais e as 

suas características de produção, como o seu baixo impacto ambiental e no respeito do bem-

estar animal (Monteiro et al., 2013). 

 

2.1.2.1.Cunicultura em Portugal 

De acordo com Pinheiro (2015), existem cerca de 140 explorações de produção de carne 

de coelho em Portugal, estando a grande maioria localizada na região Norte (68 explorações) e 

Centro (70 explorações).O distrito com maior número de explorações é Vila Real (23), seguido 

de Braga (20) e Bragança (18). Aveiro (16) aparece como o distrito do centro com maior número 

de cuniculturas. A totalidade destas explorações correspondem a um efetivo de 117 mil 

reprodutoras, com um número médio de 842 fêmeas por exploração (Pinheiro, 2015). De acordo 

com os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE, 2019), referentes ao abate 

de coelho em Portugal, é notória a diferença de produção relativamente aos principais países 

produtores europeus. No gráfico 2 é possível observar a variação do abate desta carne em 

território nacional, nos últimos anos.  
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O setor de produção nacional (produtores, centros de inseminação artificial, matadouros, 

fábricas de alimento composto e técnicos médicos veterinários) é atualmente representado pela 

Associação Portuguesa de Cunicultura (ASPOC). A associação foi fundada a 13 de Setembro 

de 1991 em Leiria, estando atualmente sediada em Aveiro. Tem como princípios de atuação a 

promoção e desenvolvimento do setor, sendo exemplos a realização de campanhas de 

sensibilização e divulgação da carne de coelho e a realização anual das Jornadas de Cunicultura 

das ASPOC, nas quais é promovida a formação profissional de todos os intervenientes. A sua 

colaboração com o Ministério da Agricultura, na área da legislação nacional e comunitária, e 

com a Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) na legalização de explorações e 

legislação medicamentos e sanidade da exploração, demonstram o comprometimento da 

ASPOC na proteção dos interesses de todos os seus associados.  

 

2.1.3 Ciclo de Produção 

A produção de coelho é realizada em ciclo fechado, com as reprodutoras e os coelhos 

de engorda presentes na mesma exploração. A existência de dois pavilhões é necessária para a 

separação das duas fases de produção, sendo este sistema adotado nas explorações modernas. 

As coelhas são criadas em jaulas individuais desde a sua recria até ao fim da sua vida 

reprodutiva, enquanto os coelhos de engorda são criados em jaulas coletivas até ao abate (Dalle 

Zotte, 2014). Na fase de desmame, os cunicultores optam por manter a ninhada na mesma jaula 

e deslocar as fêmeas para o pavilhão contíguo, que nessa fase já foi sujeito a um período de 

vazio sanitário após a venda dos coelhos do ciclo anterior (Rosell e de la Fuente, 2018). 
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Gráfico 2- Carne de coelho aprovada para consumo em Portugal entre 2015 e 2018. Fonte: INE (2019) 
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O sistema semi-intensivo, utilizado na grande maioria das explorações, é caracterizado 

pela inseminação artificial 11 dias pós-parto, pelo que os partos ocorrem a cada 42 dias, dado 

que a gestação dura 30-31 dias (Lebas et al., 1997). No sistema de produção intensiva, a 

inseminação ocorre nos dias seguintes ao parto e no sistema extensivo as fêmeas apenas são 

inseminadas após o desmame da ninha (EFSA, 2005).  

A produção em banda única permite que todas as reprodutoras sejam inseminadas no 

mesmo dia, independentemente da sua recetividade, sendo esta assegurada pela administração 

de PMSG (hormona do soro de égua gestante) cerca de 48 horas antes da inseminação. Para 

garantir melhor recetividade podem ser usadas, adicionalmente, técnicas de bioestimulação 

como a separação da coelha da ninhada por um período mínimo de 24 horas, flushing alimentar 

e aumento do horário luminoso (Mourão e Pinheiro, 2004). A confirmação da gestação é 

possível por palpação abdominal entre os 10-14 dias de gestação, devendo ser realizada com 

precaução para não provocar o aborto (Lebas et al., 1997). Este sistema de produção em banda 

única é vantajoso, pela concentração de todas as atividades que ocorrem ao longo do ciclo 

(como os partos, desmame, venda e vazio sanitário), facilitando a programação do trabalho dos 

produtores e restantes funcionários (Dalle Zotte, 2014). 

Figura 2- Progenitora com a sua ninhada (esquerda) e láparo (direita). (Original) 
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Os láparos iniciam a alimentação sólida entre os 18 e 20 dias de vida, substituindo 

progressivamente o leite materno pela ingestão de alimento composto, no entanto ao trigésimo 

dia o leite materno ainda corresponde a 20% da matéria-seca diária ingerida (Lebas et al., 1997). 

O desmame da ninhada ocorre entre os 31 e os 35 dias de vida, permitindo a recuperação das 

progenitoras após o esforço energético ao qual foram sujeitas para assegurar a lactação e o 

desenvolvimento da gestação seguinte. Após o desmame, as ninhadas permanecem nas mesmas 

jaulas até às 10 semanas de vida, podendo a sua alimentação ser sujeita a um esquema de 

restrição alimentar ou fornecida ad libitum. Pela altura da sua venda, entre os 65-70 dias de 

vida, o coelho deverá pesar entre 2,2 a 2,4 Kg peso vivo (Mourão e Pinheiro, 2004). 

As coelhas iniciam a sua vida reprodutiva por volta das 16-18 semanas de vida (quatro 

meses e meio), caso tenham alcançado o peso adequado para suportar a sua primeira gestação, 

o qual deverá rondar os 4 Kg. No momento da primeira inseminação, o desenvolvimento ósseo 

e muscular está finalizado e o sistema reprodutor já é capaz de assegurar a gestação, no entanto 

a ingestão alimentar ainda não atingiu o seu valor máximo, que só se concretiza por volta do 

quarto parto da coelha (Rommers et al., 2006). De acordo com os mesmos autores, a restrição 

alimentar, em vez da alimentação ad libitum, durante a recria das futuras reprodutoras, permite 

uma maior uniformidade do peso à idade da primeira inseminação e, consequentemente, um 

melhor tamanho e peso das ninhadas, assim como uma melhor produção de leite. Esta prática 

permite, também, reduzir o número de coelhas magras ou em excesso de peso sujeitas à primeira 

inseminação, sendo o excesso de peso um fator predisponente à ocorrência de distúrbios 

metabólicos (Rosell, 2000b). Desta forma, a correta recria das futuras fêmeas da exploração é 

uma das fases cruciais para garantir o equilíbrio de todas as fases de produção, assim como a 

manutenção da taxa de reposição das fêmeas dentro dos valores de referência (Rosell, 2002). 

Comparativamente com outros mamíferos, a exigência energética da lactação na coelha 

é muito elevada pela sua produção diária de 200-300g de leite, assim como pelas suas 

características nutricionais (matéria seca 30-35%, proteína 10-15% e gordura 12-15%) (Pascual 

et al., 2006). Durante a primeira lactação, a coelha mobiliza aproximadamente 22% das suas 

reservas corporais, valor relacionado com a menor ingestão alimentar comparativamente com 

coelhas multíparas, o que justifica um menor tamanho e peso das ninhadas e uma menor 

produção de leite (Fortun-Lamothe, 2006). A ingestão diária de alimento nas reprodutoras varia 

drasticamente conforme a fase do ciclo reprodutivo em que se encontra. Durante a fase final da 

gestação o seu consumo alimentar pode baixar até às 180-200 g/dia, enquanto uma coelha no 
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seu pico de lactação é capaz de ingerir até 400g/ dia de alimento concentrado (Dalle Zotte, 

2014). O fornecimento de uma dieta equilibrada, e com um nível energético adequado para a 

fase de lactação, assegura as necessidades da coelha e aumenta a sua produção leiteira, no 

entanto esta ração não deve ser fornecida durante todas as restantes fase do ciclo, dado o seu 

valor energético superior (Pascual et al., 2006). 

Uma das principais características da produção cunícola é a elevada rotação do efetivo 

reprodutor, atingindo valores de reposição de 120% por ano, correspondendo a uma reposição 

mensal de 10-12% (Mourão e Pinheiro, 2004). A eliminação de coelhas pode ocorrer por refugo 

ou morte das mesmas, principalmente na época do parto. Destacam-se como principais causas 

de eliminação de reprodutoras as questões sanitárias (presença de patologias como mamites, 

metrites, “mal de patas”, síndrome respiratória), por distúrbios metabólicos (toxémia de 

gestação) ou por fraca capacidade materna e reprodutiva (subfecundidade, canibalismo, 

esmagamento de láparos ou abandono da ninhada) (Rosell, 2000a; Mourão e Pinheiro, 2004). 

Ainda de acordo com Rosell (2000a), para assegurar uma correta rotação do núcleo de 

reprodutoras, a exploração deve possuir uma reposição com idades compreendidas entre os 2,5 

e os 4 meses, correspondente a 30% do número total de reprodutoras existentes na exploração. 
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2.2 Biossegurança  

Entende-se por biossegurança todas as medidas executadas numa exploração animal, com 

o intuito de impedir a entrada de agentes patogénicos (medidas externas) ou a sua disseminação 

entre animais do efetivo e saída da exploração (medidas internas), caso o agente já esteja 

presente (Amass, 2003; Backhans et al., 2015). A implementação e aplicação de um protocolo 

de biossegurança requer um vasto conhecimento dos diferentes agentes patogénicos passíveis 

de condicionar o estatuto sanitário do efetivo, de modo que as medidas implementadas sejam 

moldadas aos diferentes fatores de risco e às características da exploração (Graham et al., 2008; 

Nöremark et al., 2013; Aguilar et al., 2015). Independentemente do estatuto sanitário de um 

efetivo, as regras de biossegurança não devem ser descuradas, pela impossibilidade de prever 

possíveis adversidades (Barceló e Marco, 1998). Quando um agente patogénico é introduzido 

na exploração e surge a doença, apesar das medidas preventivas praticadas, é necessário 

reajustar o protocolo de biossegurança ao novo estatuto sanitário da exploração, implementando 

novas medidas capazes de reduzir a disseminação da doença e de garantir a sua erradicação 

(Aguilar et al., 2015).  

As medidas de biossegurança, aliadas a boas práticas de higiene e maneio, destacando-se 

também a implementação de protocolos vacinais, afiguram-se como a melhor solução para a 

redução do uso de agentes antimicrobianos em produção animal (Postma et al., 2016). O atual 

interesse com o uso exagerado de agentes antimicrobianos deve-se à maior preocupação por 

parte do consumidor com a possível presença de resíduos medicamentosos na carne, leite e 

ovos, assim como pela maior incidência de resistências antimicrobianas (Solla et al., 2010). 

Existe uma correlação entre o uso excessivo de antimicrobianos nas explorações e o 

aparecimento de resistências antimicrobianas nos animais e nos operadores que contactam 

diretamente com animais, sendo esta temática uma importante ameaça à saúde pública 

(Chantziaras e Dewulf, 2013). Em cunicultura a ocorrência de resistências aos antibióticos foi 

detetada em estirpes de Staphylococcus aureus, E.coli e Salmonella spp., em diversos países 

europeus destacando-se Portugal, Espanha, França, Itália, Bélgica e Reino Unido (Kylie et al., 

2017). 

A intensificação da produção conduziu a uma maior preocupação com as medidas 

externas de biossegurança, de modo a evitar a entrada de doenças, no entanto continua a existir 

uma menor atenção relativamente às medidas destinadas à contenção e erradicação de 

patologias já existentes nos efetivos (Kuster, 2013). A padronização das medidas da produção 
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e das medidas de biossegurança permite a movimentação livre de animais entre os países 

europeus, tendo sido publicada, pela União Europeia em 2016, a Lei da Saúde Animal. Este 

regulamento permite a uniformização das medidas de prevenção implementadas nos países da 

União Europeia, permitindo o mercado interno de animais e a redução da propagação de 

doenças infeciosas (UE, 2016). No entanto, certas práticas diferem entre países pelas diferenças 

no tipo de produção, doenças prevalentes, recursos disponíveis e legislações impostas (Kuster 

et al., 2015). 

A implementação rígida destas medidas sensibiliza todos os intervenientes que contactam 

com a exploração para a sua importância, aumentando o seu grau de atenção a possíveis falhas 

e alterações que possam detetar no exercício das suas funções (Amass, 2003). Segundo Laanen 

(2014), a maior motivação apontada por produtores de diversas áreas (suinicultura, avicultura 

e produção de leite) para cumprir um protocolo de biossegurança é a perspetiva da obtenção de 

maiores lucros económicos, pelo aumento na produtividade dos seus animais.  

Uma das maiores limitações apontada às medidas aplicadas, é a falta de evidência 

científica que comprove a sua eficácia, pelo que a maioria destas são aplicadas com base na 

experiência e opinião dos médicos veterinários e produtores (Kuster, 2013). Ainda de acordo 

com Kuster (2013), a biossegurança é a combinação de diferentes medidas sob diferentes 

condições (tais como o alojamento e as condições ambientais), pelo que é difícil comprovar 

isoladamente a eficácia de uma medida implementada. A falta de motivação e os elevados 

custos associados a algumas das medidas são também razões que afastam o produtor da 

implementação das mesmas (Can e Altuğ, 2014). Desta forma, as medidas de biossegurança 

devem ser fáceis de aplicar, economicamente viáveis e flexíveis às características e limitações 

da exploração (Can e Altuğ, 2014). 

A maioria dos produtores aponta o médico veterinário, que presta assistência à sua 

exploração, como o principal informador e esclarecedor das dúvidas acerca da biossegurança e 

prevenção de patologias, assim como outros profissionais e revistas especializadas do setor 

(Laanen et al., 2014; Garforth, 2015). Desta forma, os médicos veterinários devem sensibilizar 

os produtores aos quais prestam assistência, para o efeito benéfico e protetor que a 

biossegurança confere, assim como demonstrar que medidas de prevenção devem priorizar face 

aos riscos a que as suas explorações estão expostas (Kuster et al., 2015). A sensibilização e 

formação dos produtores acerca dos riscos associados à administração sistemática e exagerada 
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de antibióticos deve também ser assegurada, de modo a reduzir progressivamente a sua 

utilização (Di Martino et al., 2018). 

2.2.1 Medidas de Biossegurança Externa 

No estabelecimento de medidas de prevenção adequadas é necessário determinar todos 

os agentes que podem pôr em causa a saúde dos animais da exploração e conhecer todas as 

possíveis vias de entrada desses agentes (Graham et al., 2008). Todas as visitas, sejam estas de 

profissionais do setor, veículos, materiais e principalmente de novos animais, constituem um 

risco à saúde de uma exploração (Rossi et al., 2017; Anderson et al., 2018; Filippitzi et al., 

2018). 

É fundamental que os produtores e restante pessoal envolvido em produção animal, 

estejam conscientes do princípio da zona “limpa-suja” e que este seja corretamente 

implementado e respeitado nas explorações pecuárias. A zona “limpa” é definida como a área 

não contaminada e restrita da exploração, onde se encontram os animais e à qual só tem acesso 

pessoal autorizado após a execução das medidas de higiene impostas. A zona “suja”, ou 

potencialmente contaminada, engloba todos os espaços que rodeiam a zona “limpa” e que 

poderão estar potencialmente contaminados, pela possibilidade de circulação de pessoas, 

animais ou de veículos. Para a correta aplicação deste princípio é necessária a existência de 

linhas de separação ou barreiras sanitárias, tais como vedações, vestiários ou pedilúvios 

(Racicot et al. , 2011; Anónimo, 2016). 

 

2.2.1.1 Compra de novos animais e sémen 

A compra e entrada de novos animais é a principal via de introdução de doenças numa 

exploração (Kylie et al., 2017; Rossi et al., 2017), pelo que apenas devem ser introduzidos 

animais sem sinais óbvios de doença (Anónimo, 2018). No entanto, a ausência de sinais clínicos 

não significa que estes não possam ser portadores assintomáticos de microrganismos 

prejudiciais para os restantes animais da exploração, como por exemplo de estirpes de 

Staphylococcus aureus (Vancraeynest et al., 2006) ou de dermatofitoses (Rosell, 2000b; EFSA, 

2005). A eficácia do contacto direto na transmissão de doenças, entre animais infetados e 

animais susceptíveis, pela possibilidade de não possuírem imunidade específica contra 

microrganismos aos quais nunca foram expostos, torna a entrada de novo material genético no 

principal risco à saúde de um efetivo (Filippitzi et al., 2018). Em cunicultura os produtores 
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estão dependentes da compra de futuras reprodutoras aos núcleos de genética, de modo a 

realizar a reposição da sua maternidade, pelo que a exigência em termos sanitários nestas 

explorações fornecedoras terá que ser superior, para evitar a disseminação de doenças pelas 

restantes explorações (Rosell, 2000a). A exigência de certificados de ausência de determinadas 

doenças deverá ser promovida e implementada nos núcleos de genética de produção de coelho, 

algo que acontece na produção de outras espécies pecuárias. (Rosell, 2000a). 

O período de quarentena é definido como o período de tempo no qual são isolados 

animais suspeitos ou infetados, ou animais recém-adquiridos, de modo a não comprometer a 

saúde dos restantes animais da exploração (Kuster et al., 2015). De acordo com o código de 

boas práticas em cunicultura, elaborado no Canadá (NFACC), o período de isolamento para 

novos animais deverá ter uma duração mínima de 14 dias (Anónimo, 2018). Durante este 

período, os animais recém-chegados devem ser minuciosamente inspecionados, pesquisando-

se por alterações indicativas de doença, devendo esta inspeção ser realizada após a 

monitorização geral dos restantes animais da exploração. Segundo Cerioli e Lavazza (2006), a 

introdução de novas reprodutoras sem conhecimento do estatuto sanitário da exploração de 

origem e sem realizar período de quarentena é um importante fator de risco na infeção dos 

coelhos por rotavírus, estando estes agentes envolvidos na mortalidade de coelhos de engorda 

por distúrbios gastrointestinais. O produtor deve considerar o uso de vestuário de proteção 

específico e exclusivo para o manuseamento destes animais em quarentena, assim como 

proceder à lavagem e desinfeção das mãos após contacto com os mesmos (McNitt et al., 2013). 

A utilização do mesmo equipamento de proteção nos coelhos da exploração e nos coelhos em 

período de quarentena é uma atitude contraditória, visto que a intenção da quarentena é quebrar 

as diferentes vias de transmissão dos microrganismos patogénicos (Nöremark et al., 2010). Na 

construção de novas explorações deve-se ter em conta a necessidade de desenhar um espaço 

isolado e exclusivo para a receção de novos animais. Uma forma de reduzir o risco de entrada 

de agentes patogénicos passa pela compra das futuras fêmeas reprodutoras nos primeiros dias 

de vida (1-3 dias), sendo colocados em lactação nas reprodutoras com melhores resultados 

produtivos da exploração. (Rosell, 2000a).  

 A inseminação artificial, vastamente utilizada na cunicultura atual, confere inúmeras 

vantagens, como a possibilidade de sincronização do ciclo em todas as reprodutoras da 

exploração. No entanto, possui como principal risco a disseminação de microrganismos 

patogénicos presentes no sémen do macho. Segundo Coudert et al., (2006) o material de 
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inseminação pode atuar como vetor de Pasteurella multocida ao instalar a bactéria em 

profundidade na vagina, sendo esta infeção favorecida pelas possíveis lesões causadas na 

membrana mucosa da vagina durante o ato de inseminação. Outras patologias de grande 

impacto, como o vírus da mixomatose, podem ser introduzidas na exploração através de sémen 

de machos infetados, podendo as fêmeas infetadas morrer antes do parto. Esta é uma das 

doenças de maior impacto na saúde e rendimentos económicos de uma exploração (Bertagnoli 

et al., 2006). Desta forma, exige-se um maior rigor higiénico nos núcleos de machos, testando 

o sémen para a presença de doenças sexualmente transmissíveis à coelha, (Bertagnoli et al., 

2006) e eliminando sistematicamente os animais doentes, evitando a contaminação de inúmeras 

explorações às quais prestam serviços (Rosell, 2002). 

 

2.2.1.2 Transporte de Animais, remoção dejetos e cadáveres 

Os diferentes veículos que acedem às explorações podem atuar como vetor mecânico 

de microrganismos patogénicos entre diferentes explorações, quando as regras básicas de 

biossegurança não são cumpridas (Andres e Davies, 2015). Quando o estatuto sanitário de uma 

exploração é do conhecimento do visitante, e esta se encontra infetada com uma doença 

infeciosa, os veículos não deverão entrar na exploração e permanecer o mais afastado possível 

dos pavilhões, mantendo as janelas sempre fechadas para impedir a entrada de insetos. Na 

impossibilidade de aplicar esta medida, os veículos que entram na exploração não devem 

circular junto ao local de depósito de dejetos ou de armazenamento de cadáveres, assim como 

não deverão ser aproximados dos sistemas de entrada e saída de ar dos pavilhões (Barceló e 

Marco, 1998). 

O camião do matadouro, responsável pela recolha de milhares de animais de 

explorações distintas, é um dos principais riscos à saúde de uma exploração (Ni et al., 2016; 

Rossi et al., 2017; VanderWaal et al., 2018). Segundo Graham et al. (2008), o stresse ao qual 

os animais são sujeitos durante o carregamento e transporte pode conduzir ao aumento da 

excreção de agentes patogénicos, aumentando a carga infeciosa neste veículo e nos materiais, 

com consequentemente aumento da possibilidade de transmissão a explorações livres da 

doença. A necessidade de cumprir horários pode dificultar a correta e exaustiva lavagem e 

desinfeção do camião, pelo que os produtores devem criar uma zona de carga afastada dos 

pavilhões, para minimizar a possibilidade de contaminação (Barceló e Marco, 1998). A 

instalação de sistemas de lavagem e desinfeção de veículos, como o arco de desinfeção e 
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rodilúvio, na entrada da exploração é recomendada como medida suplementar que os 

produtores poderão implementar (Kim et al., 2017; Rossi et al., 2017), assim como evitar a 

aproximação destes veículos das entradas de ar dos pavilhões. Caso não seja possível garantir 

este distanciamento, recomenda-se que os extratores de ar sejam temporariamente desativados 

(Anónimo, 2013). 

A desinfeção completa do camião e de todos os seus materiais é bastante complexa de 

alcançar, dada a instabilidade de alguns dos compostos desinfetantes utilizados, pela presença 

de matéria orgânica de difícil remoção na qual os agentes desinfetante são ineficazes, ou até 

mesmo pela temperatura ambiente que reduz a eficácia dos compostos (os aldeídos, por 

exemplo, são inativados a temperatura inferior a 10ºC) (Böhm, 1998; Ni et al., 2016). Quando 

o camião entra numa exploração infetada por uma doença de declaração obrigatória, é 

necessário recorrer a desinfetantes com ação específica contra o microrganismo em causa, 

enquanto em desinfeções de rotina se deve optar por agentes com amplo espectro de ação 

(Böhm, 1998). Idealmente a aplicação destes desinfetantes líquidos sob pressão nas superfícies 

externas do camião deverá ser utilizada (OIE, 2019b), podendo ser aplicada através de uma 

mochila de desinfeção ou de um arco na entrada da exploração (Anónimo, 2013). De acordo 

com a Portaria no 635/2009, a desinfeção do camião e equipamentos deverá ser realizada fora 

da barreira sanitária, sendo esta barreira definida como o conjunto de defesas sanitárias que 

limitam o acesso à zona limpa da exploração (como a vedação, vestiários ou zona de 

quarentena). 

O carregamento e venda de um ciclo de produção deve ser realizado na sua totalidade 

no mesmo dia, evitando a reentrada de potenciais riscos na exploração, tais como o camião de 

transporte dos animais (Millman et al., 2017). A venda de todos os animais presentes no 

pavilhão, também permite que se inicie o vazio sanitário do pavilhão logo após a venda, ficando 

esta nave de produção vazia durante aproximadamente uma semana, na qual é realizada a 

limpeza exaustiva e desinfeção de todos os equipamentos e superfícies, assim como a realização 

das reparações necessárias, antes de albergar o próximo ciclo de produção (Clément et al., 

2016).  
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Os camiões fornecedores de ração, à semelhança dos camiões de matadouro, têm 

acesso a diferentes explorações, estando desta forma expostos aos microrganismos de cada uma 

destas, pelo que também são considerados como um potencial vetor de microrganismos. 

Segundo Backhans (2015), citado por Filippitzi et al. (2017) a maioria das explorações não 

estão preparadas para o fornecimento de alimento, sem a aproximação destes veículos dos 

pavilhões ou sem violar o princípio da zona limpa/suja. Não sendo necessária a entrada nos 

pavilhões, por parte dos operadores relacionados com a descarga de alimento, esta deve ser 

proibida, reduzindo o risco de disseminação de agentes patogénicos entre as diferentes 

explorações às quais têm acesso no decorrer da sua atividade (Rossi et al., 2017). 

O armazenamento de cadáveres é uma prática fundamental para reduzir a pressão 

infeciosa no ambiente da exploração, devendo o método escolhido garantir a inativação de 

microrganismos patogénicos (OIE, 2019). De acordo com a Portaria 635/2009, do Diário da 

República de 9 de Junho de 2009, as explorações pecuárias devem possuir instalações ou 

equipamentos adequados ao armazenamento de animais mortos até à sua recolha ou eliminação. 

Um coelho morto pode ser uma fonte de contágio para todos os restantes animais em contacto 

com o cadáver ou pela possibilidade de transmissão através de insetos, pelo que estes devem 

ser removidos diariamente e armazenados em arcas congeladoras situadas na zona suja 

(potencialmente contaminada) da exploração (Filippitzi et al., 2018). Esta arca de 

armazenamento deverá estar totalmente selada, impedindo o acesso de animais selvagens 

(incluindo insetos e roedores) ou animais domésticos, (OIE, 2019a; Pritchard et al., 2005). A 

lavagem e desinfeção deste espaço, após a recolha, é necessário para evitar a disseminação dos 

Figura 3- Entrada da exploração com arco de desinfeção para veículos. (Original) 
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microrganismos potencialmente presentes neste equipamento (Moreno et al., 2000), pelo que 

se deve proceder à fumigação deste espaço com desinfetante e inseticida (Anónimo, 2013). 

 De igual forma aos restantes veículos que acedem à exploração, os que procedem à 

recolha de cadáveres são uma potencial via de disseminação de agentes infeciosos, pelo 

transporte de animais mortos provenientes de outras explorações. A facilidade de transporte de 

cadáveres de coelhos facilita a sua entrega, por parte do produtor, num local afastado da 

exploração, evitando-se a entrada destes veículos de elevado risco de contaminação (Constable 

et al., 2017). 

A eliminação de fezes é uma das tarefas incontornáveis na rotina de uma exploração, 

podendo estas fezes ser removidas regularmente (diariamente ou cada 2-3 dias) ou armazenadas 

por longos períodos de tempo nas fossas de dejetos da exploração. Um coelho produz 

diariamente 6-10% do seu peso vivo em fezes (Luzi et al., 2000), correspondendo a uma 

produção de 25 a 400g de fezes por dia, dependendo da fase de crescimento em que se encontra, 

sendo estas fezes muito concentradas em nutrientes (Lebas et al., 1997). Desta forma, a 

produção de um elevado número de animais, confinados num determinado espaço, conduz 

necessariamente à produção de enormes quantidades de resíduos, nos quais estão presentes 

microrganismos, muitos deles capazes de afetar a saúde humana e animal, através da 

contaminação ambiental e dos produtos alimentares. Após a sua remoção do interior das naves 

de produção, estes dejetos poderão ser acumulados no exterior da exploração, tendo como 

destino final a sua aplicação direta em campos agrícolas. De realçar a composição das fezes de 

coelho (ricas em azoto, fósforo e potássio, assim como o teor em matéria orgânica (65-85% da 

matéria seca), pelo que estas poderão contribuir para um aumento dos rendimentos económicos 

da exploração (Luzi et al., 2000; Vilela, 2004). 

Muitos destes microrganismos têm capacidade de sobrevivência por longos períodos de 

tempo em resíduos não tratados e nos campos onde são aplicados, interferindo na sua 

sobrevivência fatores como o tipo de estrume formado (líquido ou sólido), as características 

dos microrganismos presentes, a manipulação e processos a que foram sujeitos, época do ano, 

teor em água no solo e presença de vegetação (Bicudo e Goyal, 2003). Estas práticas conduzem 

à contaminação dos terrenos e de cursos de água superficiais ou subterrâneas, constituindo um 

importante risco para a saúde pública e animal (Bicudo e Goyal, 2003). De destacar que a 

aplicação de fezes nos terrenos atrai diversos animais, como ratos, moscas e aves selvagens, 
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que poderão tornar-se vetores e disseminar a doença a outras explorações nas proximidades 

(Leibler et al., 2016; Graham et al., 2008; Spencer et al., 2004). 

Em regiões marcadas pela eleva densidade de explorações, esta temática tem maior 

impacto pelo maior risco de contaminação entre explorações (Leibler et al., 2016), no entanto 

a maioria dos produtores desconhece o potencial risco de infeção dos dejetos animais, pelo que 

é necessário alertar para a influência destes dejetos na persistência de agentes patogénicos nas 

explorações e para o potencial risco de contaminação (Spencer et al., 2004).  

2.2.1.3 Alimentação e equipamentos 

Os silos permitem o armazenamento de enormes quantidades de ração, que de outra 

forma estariam expostos às condições ambientais (calor e humidade), microrganismos e 

diversas pragas capazes de deteriorar ou contaminar a ração. No interior destes silos, durante o 

Verão, podem ocorrer grandes oscilações térmicas (temperatura pode ultrapassar os 60ºC), pelo 

que as evaporações noturnas põem em causa a qualidade da ração, pelo aumento da humidade. 

Para evitar estas alterações nos meses críticos de calor, poderá ser realizada a descarga mais 

frequente e de menores quantidades de ração, permanecendo menores períodos de tempo no 

interior dos silos, ou poderá ser realizado o revestimento destes equipamentos com espuma de 

poliuretano, diminuindo as variações da temperatura (Blas et al., 2000). De igual modo, devem 

Figura 4- Motor fixo de arrasto de dejetos (esquerda) e local de armazenamento de dejetos (direita). (Original) 
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estar selados, não permitindo o acesso de animais selvagens capazes de contaminar o alimento 

com microrganismos prejudiciais, como Salmonella spp. (Ribbens et al., 2008). A limpeza e 

desinfeção regular através da fumigação com formaldeído e/ou antifúngicos é necessária, para 

remover restos de ração acumulados e possíveis microrganismos presentes, minimizando o 

risco de contaminações do alimento composto fornecido aos coelhos (Rosell, 2002). 

A qualidade química e microbiológica da água fornecida deve ser regularmente 

verificada, devendo esta qualidade estar adequada às necessidades fisiológicas dos animais a 

que se destina (Directiva 98/58/CE). Durante um dia, um coelho é capaz de ingerir o dobro da 

quantidade de água do que de alimento, pelo que esta tem um enorme impacto na saúde dos 

animais e nos resultados globais da exploração. Uma redução, ou impossibilidade de consumo 

desta, conduz imediatamente a uma diminuição acentuada da ingestão alimentar em todas as 

fases de produção, pelo que esta deverá ser fornecida ad libitum (Blas et al., 2000). Apesar da 

sua importância para a sobrevivência e manutenção das necessidades fisiológicas, a água 

disponibilizada pode constituir um risco para a saúde dos coelhos, pela possibilidade de 

contaminações químicas ou fecais, pela proximidade de campos agrícolas ou outras explorações 

(Rosell, 2002). São indicadores de contaminação fecal inúmeras bactérias, destacando-se os 

coliformes fecais (grupo de bactérias da família Enterobacteriaceae, nas quais se insere o 

género Escherichia), os coliformes não fecais, assim como Streptococcus fecais e Clostridium 

perfringens (Rego, 2012). Valores superiores ao limite tolerável ou a presença de certos 

microrganismos, na água fornecida, podem ser a causa de distúrbios gastrointestinais e de 

mortalidade na exploração (Coelho, 2011). 

Muitos dos problemas digestivos que ocorrem numa exploração de coelhos são 

favorecidos, ou devidos exclusivamente, à má qualidade da água fornecida (Rosell, 2000a). De 

acordo com o mesmo autor, o local de reserva da água de bebida deve estar protegido da 

influência das condições climatéricas, evitando alterações no seu consumo por variações 

bruscas da temperatura.  

É aconselhável realizar a desinfeção da água, sendo possível através do uso de radiação 

ultravioleta ou da utilização de compostos químicos como o cloro ou peróxido de hidrogénio. 

A desinfeção química é o método mais utilizado nas explorações, sendo que o peróxido de 

hidrogénio utilizado na dose correta é mais eficaz que o cloro, embora tenha como principal 

desvantagem um maior custo do produto (Rosell, 2002; Rego, 2012). Tratamentos efetuados na 

água, como medicações, podem alterar a sua palatabilidade e a sua consequente rejeição por 
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parte dos animais, tendo como consequência o subconsumo alimentar (Anónimo, 2018). De 

destacar que uma sobredosagem destes produtos desinfetantes pode ter graves consequências 

na saúde dos animais ou até mesmo resultar na sua morte (Rego, 2012). A origem e qualidade 

da água pode variar ao longo do tempo, dependendo no nível dos lençóis freáticos (Blas et al., 

2000), pelo que o controlo da qualidade química e microbiológica da água deve ser 

regularmente monitorizado (pelo menos uma vez por ano) ou sempre que se observar um 

marcado subconsumo da mesma, por parte dos animais da exploração (Anónimo, 2018).  

 

2.2.1.4 Funcionários e Visitas 

As visitas às explorações são um risco de disseminação de doenças, pelo que devem ser 

limitadas ao mínimo necessário, realizando sempre o registo das mesmas por questões de 

rastreabilidade (Casal et al., 2007). Os produtores têm a perceção que as visitas podem ser um 

risco para a saúde do seu efetivo, mas a maioria não exige a aplicação das devidas medidas de 

proteção, tais como a proibição da entrada de veículos ou utilização de vestuário específico da 

exploração (Casal et al., 2007).  

A elaboração e aplicação de um protocolo específico às características da exploração é 

imperativo, devendo contemplar todas as medidas de higiene necessárias para aceder ou sair 

dos pavilhões assim como medidas especiais de biossegurança a aplicar em caso de surto de 

doença (Ford, 1995). Segundo Racicot et al. (2011), os produtores devem estar especialmente 

atentos às visitas que sejam previsivelmente curtas, visto que nestas há uma tendência, por parte 

dos profissionais e dos produtores, para descurar das medidas de prevenção impostas. Todos os 

visitantes devem ser sujeitos ao mesmo protocolo de higiene imposto aos restantes funcionários 

da exploração (Casal et al., 2007). De acordo com a Directiva 98/58/CE relativa à protecção 

dos animais nas explorações pecuárias, é necessária a formação dos funcionários, de modo a 

assegurar que possuem conhecimentos e competência profissional para as tarefas que lhes são 

incutidas. A realização de campanhas de sensibilização, relativamente aos riscos associados à 

entrada de visitantes, deve ser promovida para consciencializar os produtores e restantes 

operadores, de modo a que sejam aplicadas todas as medidas adequadas quando forem 

contactados por visitantes (Nöremark et al., 2013). 

O registo de todas as visitas conduz a um maior controlo de quem entra na exploração 

e permite rastrear todos os passos dos operadores ou veículos que acedem às instalações, sendo 
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esta prática fundamental em caso de surtos de doenças, para determinação da fonte 

disseminadora (Barceló e Marco, 1998; Millman et al., 2017). De acordo com Garforth (2015), 

o registo de todos os visitantes é uma das medidas menos implementadas em explorações de 

bovinos e suínos. 

Os veículos dos profissionais ou outros visitantes não deverão ser aproximados dos 

sistemas de ventilação (das entradas e saídas do ar), assim como dos locais de depósito de 

dejetos e de cadáveres, pelo que deve existir uma área específica e isolada destinada ao 

estacionamento de veículos (Ford, 1995; Casal et al., 2007) . Durante as visitas, os vidros dos 

carros deverão ser fechados para evitar a entrada de insetos que poderão atuar como vetores de 

doenças entre explorações (Ford, 1995). 

Sendo a infeção através de fómites (vestuário, calçado e equipamentos) uma das vias 

de disseminação de várias doenças, exige-se um esforço redobrado por parte dos grupos de 

maior risco (veterinários, técnicos inseminação artificial, veículos de matadouro e empresas de 

alimento composto) no que diz respeito a boas práticas de higiene e prevenção de doenças 

(Rossi et al., 2017). A possibilidade de disseminar doenças através de fómites parece depender 

do tempo de contacto com os animais infetados e da carga microbiana à qual o indivíduo 

“disseminador” foi exposto, assim como do tempo de exposição aos animais da exploração livre 

de doença (Kim et al., 2017). Desta forma, as explorações devem estar equipadas com 

balneários que façam a separação entre a zona “limpa” e a zona “suja” (Racicot et al., 2011). 

Estas divisões devem ter espaço suficiente, permitindo a remoção do vestuário potencialmente 

contaminado sem dificuldade e para que não haja proximidade nem contacto com a 

indumentária específica da exploração. De modo a reduzir os erros efetuados, ou a não 

aplicação destas medidas, deve estar presente uma barreira física (chuveiro, pedilúvio, porta ou 

linha demarcadora) que estabeleça o início da zona limpa, na qual é proibido o acesso com 

vestuário do exterior (Racicot et al., 2011). A utilização de um pedilúvio, com agente 

desinfetante para o calçado, pode não garantir a eliminação total dos microrganismos presentes, 

caso esteja presente matéria orgânica aderida ou se o tempo de exposição ao desinfetante não 

for respeitado. Desta forma, a utilização de calçado específico da exploração configura-se como 

a opção mais segura (Aguilar et al., 2015). No final da visita todos os materiais de proteção 

descartáveis que possam ser utilizados terão que permanecer nas instalações, sendo da 

responsabilidade do produtor a eliminação dos mesmos (Ford, 1995).  
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Um sistema de duche corretamente construído (com uma entrada e saída distinta) 

funciona como uma barreira entre a zona limpa e zona suja da exploração, além de reduzir 

substancialmente o risco de introdução de doenças nas explorações (Anderson et al., 2018). 

Embora o duche antes e depois de sair de uma exploração possa ser benéfico para reduzir o 

risco de contaminação entre explorações, de acordo com Ribbens et al. (2008), não é obrigatório 

a sua aplicação na maioria das explorações. O princípio da entrada dinamarquesa (Danish 

entry), consiste na colocação de um banco como obstáculo delimitador da zona limpa e suja, 

sendo colocado antes da entrada no duche ou como substituto do mesmo. Esta técnica poderá 

ser implementada como medida adicional de biossegurança, no entanto a sua eficácia depende 

da correta aplicação de todas as outras medidas impostas (Anónimo, 2015; Anderson et al., 

2018). 

O vestuário e calçado específico das explorações não deve ser retirado das mesmas, 

devendo ser assegurada a sua lavagem nas próprias instalações, evitando que os diferentes 

operadores e familiares sejam desnecessariamente expostos a agentes patogénicos 

potencialmente presentes nestes equipamentos (Graham et al., 2008). 

Os operadores envolvidos no carregamento dos animais devem utilizar material de 

proteção em todas as fases do processo, reduzindo a possibilidade de infeção com doenças de 

carácter zoonótico (Graham et al., 2008), tal como dermatofitoses (zoonose de maior ocorrência 

em cunicultura) (Rosell, 2000a), ou a entrada de novos agentes patogénicos na exploração, caso 

os operadores estejam envolvidos na recolha de animais em diferentes explorações (Graham et 

al., 2008). A exigência e dificuldade de execução desta tarefa envergando material de proteção, 

assim como cansaço acumulado e a influência das condições ambientais no interior do pavilhão 

(como valores elevados de temperatura ou de amoníaco) podem levar à negligência das medidas 

de higiene por parte dos funcionários envolvidos no carregamento (Millman et al., 2017).  

O contacto de produtores ou dos seus funcionários com outros animais não pertencentes 

à exploração (outras explorações comerciais, criação em casa ou contacto em matadouros) deve 

ser desencorajado ou até mesmo proibido, para evitar riscos desnecessários de contaminação 

(Barceló e Marco, 1998; Rossi et al., 2017). 
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2.2.1.5 Controlo de pragas e de animais de companhia 

A entrada ou proximidade de animais selvagens ou de animais de companhia pode 

levar à contaminação do efetivo por vírus (exemplo da mixomatose), bactérias (Salmonella 

spp., Lysteria monocytogenes, por exemplo) (Liebana et al., 2003; Ribbens et al., 2008) ou de 

parasitas (cão pode ser reservatório de Encephalitozoon cuniculi) (Rosell, 2000b; Maestrini et 

al., 2017). A exploração deve ser totalmente vedada, impedindo a aproximação de animais 

selvagens, como o coelho-bravo ou de predadores (furões, por exemplo), que podem atacar os 

coelhos, especialmente láparos (Rosell, 2000a). 

O coelho-bravo padece das mesmas doenças que os coelho doméstico e constitui um 

importante reservatório de agentes patogénicos, destacando-se a mixomatose e a doença 

hemorrágica vírica. Em finais de 2012 foi detetada a nova forma variante da doença 

hemorrágica vírica no coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus subsp. algirus) em Portugal 

(Abrantes et al., 2013), estando também documentada a presença de mixomatose nestas 

populações, pelo que a sua proximidade das explorações e a possibilidade de transmissão 

através de insetos constituem uma importante ameaça para a saúde dos coelhos da exploração. 

Desta forma, a presença de barreiras físicas em torno da exploração é fundamental, embora a 

aplicação desta medida isoladamente não confira proteção contra as doenças mencionadas, caso 

não seja realizado o controlo de insetos, a pesquisa destes vírus nos animais recém-chegados e 

a vacinação do efetivo (Bertagnoli et al., 2006). 

Os roedores e as aves são a principal fonte de infeção por salmonelose em produção 

animal, pelo que esta também surge na produção de coelho. Esta contaminação pode ocorrer 

pela entrada destes animais nos pavilhões ou pela contaminação dos alimentos e materiais 

(Rosell, 2000b). De acordo com o mesmo autor, a prevalência de salmonelose em exploração 

comerciais de coelhos é reduzida, contudo trata-se da segunda principal causa de intoxicações 

alimentares em seres humanos a nível mundial, pelo que todos os esforços devem ser realizados 

para reduzir o risco de contaminação na cadeia de produção (Andres e Davies, 2015). Em 

cunicultura esta infeção afeta principalmente as fêmeas gestantes e os coelhos jovens, sendo os 

surtos registados em Espanha por Salmonella Typhimurium e S. Enteritidis (Rodríguez-Calleja 

et al., 2006). 

  Os diferentes roedores (Rattus novergicus, Rattus rattus e Mus musculus) presentes nas 

explorações animais são causadores de elevados prejuízos económicos, pela destruição e 

contaminação de alimentos e materiais, pela disseminação de inúmeros agentes patogénicos 
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capazes de comprometer a saúde animal (Liebana et al., 2003; Backhans e Fellström, 2012; 

Filippitzi et al., 2018) e pelo ataque a láparos (Rosell et al., 2000). A atração destes animais 

pelos comedouros é prejudicial, pela possível contaminação por inúmeros microrganismos 

patogénicos, tais como Bordetella bronchiseptica, Leptospira, Salmonella, E.coli, Toxoplasma 

gondii e rotavírus (Aguilar et al., 2015), assim como pela possibilidade de alterar as 

características organoléticas da ração, levando à sua rejeição pelas coelhas reprodutoras (Rosell 

et al., 2000). De acordo com Backhans e Fellström (2012), detetaram-se estirpes de 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) em ratos (Rattus rattus), presentes em 

suiniculturas na Holanda. Sendo a temática das resistências aos agentes antimicrobianos uma 

ameaça para a saúde pública, a sua possível presença nos roedores configura-se um importante 

risco nas explorações.  

Nas explorações em que os excrementos são acumulados no fosso, em vez de arrastados 

diariamente para o exterior, o controlo de roedores será mais desafiante, pela solidificação das 

fezes que permitem a nidificação nos fossos (Rosell et al., 2000). Destacam-se como medidas 

de controlo, a aplicação de rodenticidas em locais estratégicos (Rosell, 2000a), a remoção de 

desperdícios alimentares e a redução de locais possíveis de albergar ninhos de ratos, mantendo 

o exterior dos pavilhões limpo, sem vegetação densa ou outros materiais acumulados 

(Anónimo, 2018). 

 

Figura 5- Sistema de controlo de roedores (esquerda) e exterior dos pavilhões (direita). (Original) 
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A presença de insetos é prejudicial, pelo comprometimento do bem-estar animal, pelo 

risco de disseminação de doenças e pelo consumo e/ou contaminação dos alimentos. As 

diferentes espécies de insetos transmitem agentes patogénicos durante o processo de extração 

de sangue ou pelo contacto direto com material fecal ou outras secreções contaminadas (Kamut 

e Jezierski, 2014). Estes são capazes de disseminar um agente patogénico entre animais de um 

efetivo, ou até mesmo para explorações vizinhas, pelo contacto com animais infetados ou com 

os seus dejetos (Graham et al., 2008; Aguilar et al., 2015). A entrada dos insetos (moscas e 

outros mosquitos) poderá estar na origem de um surto de mixomatose na exploração (Rosell, 

2000b). Desta forma, é necessário compreender a biologia destas espécies para garantir a sua 

erradicação no interior das naves (Rosell et al., 2000). Algumas das espécies de insetos 

multiplicam-se nas zonas húmidas das fossas de dejetos (Rosell, 2002), pelo que a remoção 

diária das fezes e/ou a aplicação de larvicidas nos fossos de dejetos são medidas recomendadas 

para interromper o ciclo de desenvolvimento destes insetos que se desenvolvem ou alimentam 

nas fezes (Aguilar et al., 2015; Rosell et al., 2000). A execução de outras medidas de higiene, 

tais como um maior controlo dos restos de ração, eliminação de águas estagnadas e rápida 

remoção e armazenamento de cadáveres, contribuem para o controlo de insetos na exploração 

(Rosell et al., 2000). 

A entrada de animais domésticos (cão e gato) na zona limpa da exploração é proibida, 

de acordo com a Portaria no 635/2009, pela possibilidade destes atuarem como reservatórios ou 

transportadores de vários agentes patogénicos (Barceló e Marco, 1998). O cão é um possível 

reservatório de Encephalitozoon cuniculi, protozoário intracelular obrigatório e agente 

zoonótico, que está presente em muitas explorações cunícolas e que conduz a uma redução da 

taxa de crescimento dos coelhos afetados ou ao aparecimento de sintomatologia nervosa 

(Rosell, 2000b). São vias de infeção por este protozoário, a ingestão de alimento ou de água 

contaminada pela urina de animais infetados ou pela inalação de esporos (Díaz e Cuervo, 2000; 

McNitt et al., 2013), pelo que a presença de cães na proximidade dos coelhos poderá ser 

responsável pela persistência deste microrganismo na exploração. As fezes dos gatos, 

principalmente de gatos recém-nascidos, podem estar infetadas por oocistos de Toxoplasma 

gondii e contaminar os alimentos dos coelhos, se tiverem acesso aos comedouros, ou outros 

materiais utilizados na exploração, como os materais dos ninhos (McNitt et al., 2013; Anónimo, 

2004). A toxoplasmose em coelhos pode originar um quadro patológico grave, dependendo da 

quantidade de oocistos ingeridos e da sensibilidade individual dos coelhos infetados, podendo 

apresentar sintomatologia respiratória, neurológica e principalmente reprodutora (abortos e 
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láparos débeis ou com hidrocefalia) (McNitt et al., 2013). A utilização de gatos nas redondezas 

da exploração, como medida de controlo de roedores, só deve ser utilizada como último recurso 

e de modo algum poderão ter acesso à zona limpa da exploração (Rosell, 2000a). Os produtores 

devem estar conscientes do risco de fornecer láparos mortos como fonte de alimentação dos 

gatos, que poderá conduzir à persistência deste protozoário na exploração (McNitt et al., 2013). 

 

2.2.1.6 Região e ambiente 

A localização geográfica de uma exploração passa a ser um fator fixo assim que é 

construída, pelo que no seu planeamento é necessário ter em consideração a existência de outras 

explorações nas proximidades, assim como as características climáticas da região, tais como a 

predominância de ventos, temperatura e humidade relativa do ar. De acordo com a Portaria no 

635/2009, é proibida a instalação de uma cunicultura a distância inferior a 200 metros de 

determinadas instalações, tais como outras explorações, matadouros, fábricas de alimento ou 

estações de tratamento de águas residuais. 

 Uma elevada densidade de explorações numa determinada região aumenta o risco de 

introdução de doenças, obrigando a uma maior preocupação e exigência com as medidas de 

biossegurança (Andres e Davies, 2015), pelo que as cuniculturas devem estar a uma distância 

superior a 1000 metros entre si (Moreno et al., 2000). A produção de um elevado número de 

animais num reduzido espaço requer um controlo total das condições ambientais dentro dos 

pavilhões, intervindo neste controlo os ventiladores que removem o calor, humidade e gases 

formados pela atividade animal. Estes ventiladores expulsam um enorme volume de ar para o 

ambiente, incluindo agentes patogénicos que poderão afetar outras explorações nas 

proximidades (Graham et al., 2008). Em caso de surto de doença infeciosa, a proximidade 

geográfica entre explorações surge como um dos principais fatores de risco, quer por contacto 

direto (transferência de animais) ou indireto (transmissão aerógena, fómites e vetores animais) 

(VanderWaal et al., 2018). 

Segundo Barceló e Marco (1998) em artigo referente a medidas de biossegurança em 

suiniculturas, a existência de estradas situadas a menos de 50 metros das explorações é um 

importante risco, enquanto Aguilar et al. (2015) defende uma distância mínima de 100 metros 

entre pavilhões e estradas nas quais seja possível o transporte de animais pertencentes a outras 

explorações.  
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2.2.2 Medidas de Biossegurança Interna 

As medidas internas de biossegurança englobam todas as ações tomadas na exploração 

para impedir a progressão de uma doença e garantir a sua eliminação do efetivo, passando pelo 

correto maneio, isolamento e tratamento de animais doentes, ou até mesmo pela sua eliminação. 

O reforço da imunidade dos animais suscetíveis, através de práticas como a vacinação, surge 

como uma prática fundamental na proteção da saúde animal (Filippitzi et al., 2018). O maior 

interesse na prevenção de doenças nos últimos anos, conduziu a uma maior aplicação das 

medidas de biossegurança, principalmente das relacionadas com a prevenção da entrada de 

microrganismos prejudiciais. No entanto continua a existir menor interesse em implementar ou 

executar corretamente medidas destinadas à eliminação e contenção de agentes patogénicos já 

presentes no efetivo (Graham et al., 2008). Segundo Rosell et al. (2000), é possível separar a 

profilaxia em quatro categorias distintas, sendo elas a profilaxia genética, a profilaxia 

higiénica, profilaxia médica e imunoprofilaxia. A profilaxia genética refere-se ao aumento 

da resistência a determinados agentes patogénicos através da seleção genética e reprodução de 

animais adaptados, estando responsáveis por esta melhoria laboratórios e núcleos de genética 

(Rosell, 2002).  

 

2.2.2.1 Imunoprofilaxia 

A imunoprofilaxia, assegurada através da vacinação, está implementada nas 

explorações animais com o intuito aumentar a resistência do sistema imunitário, impedindo a 

infeção e expressão de determinados agentes patogénicos e a sua consequente disseminação 

pelos restantes animais presentes na exploração (MacLachlan e Dubovi, 2017). Em cunicultura, 

a maioria dos produtores realiza a vacinação do seu efetivo para prevenção das principais 

doenças víricas do coelho: a mixomatose e da doença hemorrágica vírica. A proteção dos 

animais contra estas duas virosas é garantida unicamente através da imunização adquirida neste 

processo (Rosell, 2000a), tendo a sua utilização conduzido a uma drástica redução na taxa de 

mortalidade das explorações (Kaupke et al., 2014). Além destas vacinas, é também possível a 

obtenção de vacinas ou de autovacinas para resolução de outras patologias causadas por 

bactérias, tais como quadros graves de pasteurelose (Coudert et al., 2006) ou estirpes 

enteropatogénicas de E.coli (Boullier e Milon, 2006). 
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A vacinação de proteção contra a mixomatose é realizada através do vírus heterólogo 

(vírus do Fibroma de Shope) ou do vírus homólogo (estirpes atenuadas do vírus da 

mixomatose), sendo ambas as vacinas vivas atenuadas. Tratando-se de uma vacina viva 

atenuada, esta provoca uma ligeira quebra de imunidade nas coelhas e é espectável que alguns 

dos animais vacinados (cerca de 10%) desenvolvam reação vacinal, apresentando sinais 

semelhantes aos da doença (Rosell, 2002). Por este motivo, apenas deverão ser vacinados 

animais saudáveis, sendo por vezes aconselhável a administração de antibióticos de largo 

espectro durante 4-8 dias após a vacinação, para evitar a ação de bactérias oportunistas neste 

período de imunodepressão (Rosell, 2000b). Segundo Bertagnoli et al. (2006) uma estratégia 

vacinal implementada em explorações francesas, consiste na primovacinação com a vacina 

heteróloga e as seguintes administrações com a vacina homóloga (estirpe SG33 atenuada). De 

acordo com os mesmos autores, a vacinação isolada com a vacina do Fibroma de Shope (vacina 

heteróloga) não confere imunidade contra as estirpes virulentas de mixomatose clássica ou 

atípica. 

Até 2010, ano em que surge a nova variante da doença hemorrágica vírica, a vacina 

utilizada apenas conferia imunidade contra a forma clássica da doença, pelo que novas vacinas 

capazes de imunizar para as duas formas da doença foram criadas (Dalton et al., 2014). A forma 

variante, também designada de doença hemorrágica vírica tipo II, foi detetada em França em 

2010 e rapidamente se dispersou pela Europa, tendo sido confirmada a sua presença na 

península Ibérica em 2011, assim como nos Açores, Madeira, Canárias e Austrália (Silvério et 

al., 2018). A presença e suscetibilidade à doença nas duas subespécies de coelho bravo (O. 

cuniculus subsp. algirus e O. cuniculus subsp.cuniculus) existentes na Península Ibérica foi 

confirmada (Abrantes et al., 2013), podendo estes coelhos ser uma importante fonte de 

transmissão da doença e, como referido anteriormente, é necessário evitar a sua proximidade 

aos pavilhões de produção (Lavazza e Capucci, 2006). 

Na prevenção da doença hemorrágica vírica é utilizada uma vacina inativada, elaborada 

a partir de suspensão clarificada de fígado de animais experimentalmente infetados, com 

inativação posterior do vírus e adição de adjuvante (OIE, 2016). Se a doença não está presente 

na exploração, é aconselhável a vacinação das futuras reprodutoras a partir dos três meses de 

idade, sendo revacinadas anualmente, de modo a assegurar um grau satisfatório de proteção do 

efetivo. Em caso de surto da doença ou em zonas de elevado risco de infeção, deve também ser 

realizada a vacinação dos coelhos de engorda aos 40 dias de vida (Lavazza e Capucci, 2006). 



33 
 

2.2.2.2 Maneio de doenças 

O maneio de animais doentes é uma das principais medidas no controlo das doenças 

capazes de interferir na produtividade e bem-estar dos animais (Rosell, 2000a). Quando são 

detetadas alterações de comportamento ou sinais nítidos de doença, estes coelhos devem ser 

isolados para evitar a infeção dos restantes coelhos e permitir que estes animais tenham melhor 

acesso à água e alimentação para potenciar a sua recuperação (Anónimo, 2018). Quando os 

coelhos suspeitos são colocados no fundo do pavilhão, prática comum entre os cunicultores, a 

sua monitorização deve ser realizada após a verificação dos restantes animais saudáveis da 

exploração. A ocisão deve ser considerada quando o coelho não tem capacidade de 

sobrevivência, não apresentar resposta ao tratamento implementado ou quando constitui um 

elevado risco de infeção para os restantes animais da exploração, pela que esta prática também 

evita o seu sofrimento desnecessário (Anónimo, 2018). A mortalidade em coelhos de engorda 

está maioritariamente associada a distúrbios gastrointestinais (principalmente entre os 35-50 

dias de vida), surgindo os distúrbios respiratórios como a segunda maior causa de mortalidade. 

Quanto à mortalidade em coelhas reprodutoras, e tal como foi referido anteriormente, existe 

uma predisposição para o aumento da mortalidade nos dias que antecedem o parto e destacam-

se como principais causas de mortalidade as pneumonias, metrites e mamites (EFSA, 2005). 

No caso de patologias como rinite, mixomatose, “mal de patas”, mamites e transtornos 

reprodutivos (metrites, mumificação fetal, piómetra) é recomendável o refugo destas coelhas, 

pelo risco de contaminação que representam para as restantes reprodutoras e para os seus 

láparos (Rosell, 2002). A eliminação de doentes crónicos com rinite/coriza permitiu a 

diminuição da prevalência destas doenças nas explorações comerciais, tendo também 

contribuído para esta diminuição a melhoria das condições ambientais e a implementação de 

medidas de limpeza/desinfeção (Rosell, 2000b). 

A realização de necropsias, por parte do médico-veterinário que presta assistência à 

exploração, é fundamental para determinar atempadamente a causa da mortalidade e prevenir a 

sua progressão no efetivo através de medidas terapêuticas, como a aplicação de agentes 

antimicrobianos na água fornecida (EFSA, 2005). As características anatómicas do coelho e o 

seu reduzido tamanho permitem a realização de uma necropsia rápida e limpa, na qual é possível 

a observação das lesões macroscópicas e a determinação de um diagnóstico presuntivo da causa 

de morte do animal (Rosell, 2000a). 
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A profilaxia médica engloba todas as substâncias utilizadas com fim preventivo ou 

terapêutico, tais como os antibióticos e agentes coccidiostáticos, que permitiram grandes 

melhorias na produção animal. Os antibióticos são vastamente utilizados na produção cunícola, 

com intuito terapêutico ou preventivo, principalmente através da sua incorporação no alimento 

ou na água fornecida. Outras vias de administração são também utilizadas, destacando-se a via 

subcutânea (por exemplo a aplicação de estreptomicina+penicilina no pós-parto para redução 

de problemas reprodutivos) ou a via tópica (solução de tetraciclina e violeta de genciana em 

coelhas com “mal de patas”) (Rosell, 2000a). Todos os tratamentos aplicados devem ser 

devidamente registados e disponíveis para possíveis inspeções das autoridades competentes, 

durante um período mínimo de três anos (Directiva 98/58/CE, 1998). 

Está em marcha o processo de redução e utilização responsável de substâncias 

antimicrobianas em produções pecuárias, pela maior preocupação com as resistências 

bacterianas que constituem uma ameaça à saúde pública e animal (FAO, 2016). A redução da 

sua utilização em cunicultura será desafiante pela existência de patologias digestivas de origem 

multifatorial e pelo desconhecimento dos agentes etiológicos envolvidos em certas doenças, 

pelo que melhorias significativas de biossegurança e higiene deverão ser alcançadas. 

Substâncias capazes de modular a resposta imunitária ou favorecer o desenvolvimento de 

bactérias favoráveis para a saúde e produção do coelho, como os probióticos, prebióticos, ácidos 

orgânicos ou imunoestimulantes surgem como potenciais substitutos dos antimicrobianos até 

agora utilizados (Maertens et al., 2006). 

O registo dos parâmetros zootécnicos e dos indicadores de saúde permite a avaliação 

global do desempenho das reprodutoras, assim como dos resultados de crescimento nos coelhos 

de engorda. As fichas individuais colocadas nas jaulas das reprodutoras permitem o 

acompanhamento individual de diversos parâmetros, como a taxa de sucesso nas inseminações, 

número de coelhos nascidos por ninhada ou mortos, e o número de láparos desmamados. Os 

valores anotados auxiliam o produtor na tomada de decisões, como a continuidade de uma 

fêmea na exploração ou o seu refugo, caso os resultados obtidos não estejam em conformidade 

com os objetivos estipulados (McNitt et al., 2013). A taxa de mortalidade e de refugo, assim 

como a percentagem de palpações positivas após inseminação, são fundamentais para a deteção 

de alterações no equilíbrio da exploração, pelo que estes registos devem ser feitos de forma 

consistente, de modo a permitir a comparação de resultados entre diferentes ciclos de produção 

(Anónimo, 2018). A taxa de mortalidade é um dos principais indicadores do estatuto sanitário 
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de um efetivo animal e caso os seus valores ultrapassem os valores estipulados ou a média dos 

resultados anteriores na exploração (seja de mortalidade nos ninhos, após o desmame ou de 

fêmeas reprodutoras), o veterinário que presta assistência deverá ser chamado para a deteção 

do problema e se necessário instituir um tratamento ou as medidas corretivas adequadas (Rosell 

e de la Fuente, 2012). A taxa de mortalidade média em coelhos de engorda está situada entre 6-

10%, podendo ser alcançados valores inferiores em explorações com boas condições higiénicas 

e com a implementação de um programa de racionamento alimentar (FVE, 2017). É expectável 

que taxa de mortalidade nos ninhos até ao desmame seja mais elevada que as restantes, sendo 

os primeiros dias de vida o período em que são removidos mais láparos mortos ou inviáveis, 

pelo que é possível obter valores compreendidos entre 10-15% (Lebas et al., 1997). Apesar de 

todos os benefícios associados ao registo dos resultados na exploração, muitos produtores 

desconhecem estas vantagens ou não efetuam os mesmos pelo tempo que teriam que despender 

para a sua realização (McNitt et al., 2013). 

2.2.2.3 Monitorização dos animais 

De acordo com a Directiva 98/58/CE do Conselho de 20 de Julho de 1998 relativa à 

protecção dos animais nas explorações pecuárias, a monitorização de todos os animais da 

exploração deve ser realizada diariamente em todos os espaços de produção (engorda, 

Figura 6- Coelhos de engorda no período de desmame. (Original) 
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maternidade e reposição, no caso da produção de coelhos), devendo o produtor pesquisar por 

sinais clínicos de doença e, caso detetados, tomar as medidas de tratamento necessárias. 

Possíveis alterações no consumo alimentar ou das condições ambientais devem também ser 

diariamente inspecionadas pelo produtor, de modo a corrigir rapidamente as causas inerentes 

(Rosell, 2000a). 

De modo a reduzir o risco de transmissão indireta de microrganismos patogénicos 

através de fómites, a monitorização e manuseamento de animais suspeitos ou doentes deverá 

ser efetuada no final da vistoria (McNitt et al., 2013). Durante esta monitorização, todos os 

animais mortos devem ser rapidamente removidos das jaulas e corretamente armazenados até 

à sua recolha (Anónimo, 2018).  

2.2.2.4 Maneio dos Ninhos 

A adoção de láparos pode ser efetuada quando a progenitora morre ou para igualar o 

número de láparos por ninhada, geralmente a 8-10 coelhos. Igualando as ninhadas evita-se a 

sobrecarga de láparos em coelhas com ninhadas muito numerosas, tendo como principal 

vantagem a maior viabilidade de todos os láparos da exploração (Mourão e Pinheiro, 2004). A 

causa de morte de uma coelha no período que sucede o parto é determinante para o futuro da 

sua ninhada. Desta forma, se uma coelha morre devido a doença infetocontagiosa, os seus 

láparos não devem ser distribuídos pelas restantes ninhadas da exploração, pelo elevado risco 

de contágio existente (Rosell e de la Fuente, 2018). 

A monitorização dos ninhos nos primeiros dias após o parto é vital para assegurar bons 

resultados durante a fase de engorda. O calor, humidade e dejetos dos láparos, ou da 

progenitora, transformam os ninhos numa zona de crítica de contaminação (Rosell, 2000a). Este 

Figura 7- Láparos nos primeiros dias de vida (esquerda) e em fase mais avançada (direita). (Original) 
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deve ser feito com materiais esterilizados (palha, feno, aparas de madeira), assim como de pelos 

arrancados pela progenitora no período que antecede o parto. A aplicação de enxofre durante a 

construção do ninho, como medida preventiva e de controlo de dermatofitoses (tinha), é uma 

prática comum entre os produtores (Rosell, 2002). No entanto, a aplicação de enxofre deve ser 

realizada com precaução, estando o seu excesso associado a lesões cutâneas nos láparos, 

comprometimento do seu crescimento ou até mesmo morte (Rosell, 2000a). De acordo com 

Mourão e Pinheiro (2004), um ninho de má qualidade poderá ser responsável por uma maior 

taxa de mortalidade comparativamente com um ninho corretamente construído. Durante esta 

fase, os produtores devem estar atentos a coelhos nascidos fora do ninho, evitando a sua morte 

por hipotermia, assim como devem realizar uma revisão diária aos ninhos para remover láparos 

mortos ou mais pequenos e inviáveis, que estarão mais susceptíveis a padecer de doenças e 

comprometer a saúde da restante ninhada (Rosell, 2000a). Deve ser prestada especial atenção 

aos ninhos das coelhas primíparas, que demonstram uma pior construção do ninho e mais 

problemas durante o parto (Mourão e Pinheiro, 2004).  

 

2.2.2.5 Densidade Animal e Bem-estar 

A densidade animal é um importante fator na produção de coelhos, pela sua implicação 

no bem-estar, assim como nos resultados produtivos e na incidência de doenças. A legislação 

europeia (Directiva 98/58/CE), aplicável ao bem-estar em produção cunícola, declara que os 

produtores devem assegurar o bem-estar dos seus animais, evitando o desconforto, dor ou 

sofrimento desnecessário, assim como assegurar a execução das suas necessidades fisiológicas, 

como a capacidade de locomoção. A crescente preocupação com o bem-estar animal e a 

preferência do consumidor por sistemas de produção com melhores condições, conduziu à 

substituição das jaulas convencionais por jaulas enriquecidas (exemplo das jaulas com 

plataforma) ou pela produção em parques no solo, em vários países da comunidade europeia 

(União Europeia, 2017). 

A produção de coelhos de engorda em grupos é benéfica pela possibilidade de interação 

social entre os animais, respeitando o comportamento natural da espécie, sendo preferível à sua 

criação em jaulas individuais, nas quais podem surgir comportamentos estereotipados (Dorning 

e Harris, 2017). De salientar que em alojamento individual são obtidos resultados produtivos 

superiores, comparativamente com coelhos criados em grupo, justificados pela facilidade de 

acesso ao comedouro, pelo que de igual forma se pode concluir que à medida que o número de 
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coelhos por jaula é aumento, se obtêm piores resultados produtivos (Xiccato et al., 2013). Uma 

elevada densidade de coelhos por jaula compromete o bem-estar dos coelhos, estando este 

stresse associado a uma quebra nos resultados zootécnicos, uma maior incidência de doenças 

(como enterites e transtornos respiratórios), assim como de feridas e abcessos subcutâneos 

(Rosell, 2000a). De acordo com o mesmo autor, uma densidade animal adequada poderá 

conduzir a um aumento do peso final em 75-100 g por coelho, assim como a uma melhoria na 

eficiência alimentar (índice de conversão menor). 

Desta forma, o valor limite estipulado de 16-18 coelhos por m2, não deverá ser 

ultrapassado, de modo a reduzir as consequências associados à falta de bem-estar animal e de 

condições de higiene (FEV, 2017). 

 

2.2.2.6 Limpeza e desinfeção 

A profilaxia higiénica diz respeito a todas as medidas executadas para reduzir a pressão 

infeciosa no ambiente e nos materiais em contacto direto com os animais, destacando-se todas 

as ações realizadas durante o período de vazio sanitário (Rosell, 2002). 

A implementação da produção em banda única permite uma melhor organização e 

distribuição das tarefas a realizar ao longo do ciclo, assim como a existência de um período 

durante o qual é possível a realização do vazio sanitário (limpeza e desinfeção do pavilhão 

utilizado durante o último ciclo de engorda) (FEV, 2017). De acordo com Rosell e de la Fuente 

Figura 8- Coelhos de engorda com 70 dias de vida. (Original) 
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(2018), explorações com banda única apresentam menor incidência de mastites, 

comparativamente com explorações com várias bandas de produção e nas quais é possível o 

contacto entre coelhas em diferentes fases do ciclo reprodutivo. Outra vantagem deste sistema 

de produção e das medidas de higiene associadas, foi a redução da taxa de mortalidade 

associada à enteropatia mucóide, que surgiu no final de 1996 e provocou elevada mortalidade 

em explorações por toda a Europa (EFSA, 2005; Licois et al., 2006). 

O vazio sanitário é o período, após a venda do ciclo de engorda, no qual é realizada a 

lavagem e desinfeção exaustiva do pavilhão, sendo este fundamental na redução da incidência 

de doenças na exploração (EFSA, 2005) e no qual se deve assegurar a redução da pressão 

infeciosa, de modo a albergar as reprodutoras em período pré-parto (Rosell e de la Fuente, 

2018). Os pavilhões devem ser desenhados de forma a permitir uma limpeza de todas as suas 

estruturas e equipamentos (Rosell, 2000a), pelo que a sua lavagem e desinfeção deverá englobar 

todos os constituintes do pavilhão, desde as jaulas, comedouros, bebedouros, tubagens da água, 

fosso dos dejetos e até as paredes e tectos do pavilhão. Em explorações fechadas, a limpeza do 

piso é fundamental pela presença de poeiras e humidade, sendo estes potenciais fontes de 

contaminação do ar no interior dos pavilhões (Lebas et al., 1997). Os equipamentos em contacto 

direto com os animais são os que apresentam maior risco de contaminação, sendo desta forma 

os principais responsáveis pela transmissão de inúmeros microrganismos patogénicos 

(Filippitzi et al., 2018). A ação de determinadas bactérias comensais, como Pasteurella 

multocida, é potenciada pela falta de higiene dos equipamentos (jaulas, comedouros e 

bebedouros), sendo a sua limpeza imperativa para diminuir a interferência dos fatores 

ambientais capazes de induzir o aparecimento de doenças (Coudert et al., 2006). A integridade 

dos comedouros deve ser verificada, pois a existência de superfícies rugosas ou afiadas pode 

conduzir ao aparecimento de feridas e abcessos (McNitt et al., 2013). O solo das jaulas é a zona 

mais suja e contaminada, estando em contacto direto com os animais e com as suas excreções, 

pelo que influencia a incidência de mastites e “mal de patas” por Staphylococcus aureus (EFSA, 

2005), assim como de protozoários do género Eimeria (Kornaś et al., 2015), ou de parasitas, 

tais como Encephalitozoon cuniculi, que é excretado na urina de coelhos infetados (Costa, 

2012). 

À semelhança do que foi referido na desinfeção do camião do matadouro, a eficácia dos 

diferentes desinfetantes utilizados está dependente da ausência de matéria orgânica, pelo que a 

limpeza (raspagem, flamejar e lavagem com água) de todas as superfícies é o primeiro passo 
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durante o vazio (Rosell, 2000a; Anónimo, 2018). A lavagem a alta-pressão é o método mais 

utilizado e eficaz, principalmente se for utilizada água quente, no entanto leva à libertação de 

aerossóis nos quais se podem estar presentes microrganismos de carácter zoonótico (Böhm, 

1998). Após a lavagem do pavilhão deve-se aguardar pela secagem de todas as superfícies para 

iniciar o processo de desinfeção das mesmas. Os equipamentos que são facilmente removidos 

do pavilhão, tais como comedouros, caixas dos ninhos e placas de repouso de patas, têm a 

vantagem de poderem ser expostos à luz solar após a sua lavagem, sendo este um método 

eficiente e sem custos para desinfetar os materiais contaminados com microrganismos que não 

aguentam as condições promovidas pela exposição solar (Lebas et al., 1997). Todos os produtos 

desinfetantes utilizados poderão ser prejudiciais para a saúde humana, pelo que todos os 

operadores deverão vestir equipamento de proteção adequado, assim como deverá ser 

assegurada a formação sobre medidas de proteção durante estes procedimentos (OIE, 2019b). 

Para assegurar uma boa qualidade da água fornecida aos animais é necessária a sua 

verificação, limpeza e desinfeção das tubagens que conduzem a água até aos bebedouros 

instalados nas jaulas (Anónimo, 2018). O contacto de água não esterilizada com as superfícies, 

como o interior das tubagens, permite a formação de biofilmes, sendo estes vantajosos pela sua 

capacidade de purificação da água através da mineralização de compostos orgânicos. No 

entanto, os biofilmes aumentam a possibilidade de adesão de microrganismos prejudiciais que 

poderão utilizar o biofilme como seu reservatório ambiental, contribuindo para a contaminação 

da água (Wingender e Flemming, 2011). Destacam-se como agentes com capacidade de 

formação de biofilme as bactérias: Aeromonas spp., E. coli e Pseudomonas spp, estando 

também descrita a capacidade de colonização por Salmonella spp. e Campylobacter spp, em 

pavilhões de avicultura (Maes et al., 2019). Desta forma, é fundamental a desinfeção periódica 

dos sistemas de condução de água com lixívia ou produtos semelhantes, assim como a 

desinfeção dos bebedouros que poderão estar contaminados pelo contacto direto com os 

animais (Coelho, 2011). A eliminação destes agregados formados pelas bactérias pode ser 

difícil de alcançar pela impossibilidade de acesso ao interior das tubagens para a sua remoção 

mecânica e pela proteção conferida pela matriz de substâncias extracelulares poliméricas, que 

rodeia o biofilme, e por enzimas produzidas pelos microrganismos (Maes et al., 2019). 

Quando se realiza a desinfeção do pavilhão como medida profilática devem ser 

escolhidos agentes desinfetantes com largo espetro de ação, enquanto em casos de surto de 

doença deve ser escolhido um desinfetante com ação específica contra os agentes patogénicos 
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causadores da doença (Böhm, 1998). Isto requer um conhecimento da biologia dos diferentes 

agentes patogénicos, da sua capacidade de resistência no meio ambiente e da sensibilidade aos 

diferentes desinfetantes disponíveis. A maioria dos desinfetantes são utilizados sob a forma de 

solução (como o hipoclorito de sódio ou permanganato de potássio), no entanto é possível a 

aplicação sob a forma de gás, no caso do formaldeído a 8% (Rosell, 2000a). 

A queima do pelo é uma prática implementada na maioria das explorações para 

eliminar pelos em excesso que se vão acumulando nos diferentes equipamentos. Este processo 

deve ser realizado de forma cautelosa, para evitar queimaduras nos animais quando realizado 

em pavilhões povoados (McNitt et al., 2013). Muitas explorações modernas apresentam graves 

problemas relacionados com a presença de dermatofitoses (tipicamente apelidadas de tinhas), 

provocadas maioritariamente por Trychophyton mentagrophytes e Microsporum canis. A 

dispersão dos esporos infetantes destes fungos queratinofílicos através dos pelos é uma das 

principais vias de dispersão desta patologia. Desta forma, a queima frequente dos pelos em 

associação com outras medidas de prevenção e tratamento (tais como a utilização de um 

desinfetante adequado durante o vazio sanitário, aplicação de enxofre ou tratamento com 

enilconazol), são necessárias para controlar ou erradicar este problema (Rosell, 2000b). De 

acordo com Cafarchia (2010), a vaporização frequente (mais de uma vez por semana) do 

ambiente com enilconazol mostrou-se o método mais eficaz no controlo e tratamento de 

infeções por dermatófitos em cuniculturas. 
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2.2.3 Controlo das Condições Ambientais  

Neste subcapítulo são abordados outros fatores da produção de coelho, que embora não 

sejam classificados como medidas de biossegurança como os parâmetros até aqui descritos, têm 

interferência direta na manutenção da saúde dos animais. As condições ambientais no interior 

do pavilhão interferem na saúde, produção e bem-estar dos coelhos, destacando-se os fatores 

dinâmicos (temperatura, humidade, velocidade do ar e concentração de gases). Esta influência 

dos fatores ambientais no aparecimento de doenças no efetivo (maioritariamente de origem 

respiratória) são exacerbadas em coelhos predispostos a padecer das mesmas, como as 

reprodutoras no período do parto ou láparos recém-nascidos (Rosell, 2000a). No controlo destes 

parâmetros intervêm os sistemas de ventilação, que permitem a entrada de ar fresco no pavilhão 

e a remoção do excesso de calor, humidade, gases e poeiras resultantes da atividade animal 

(Anónimo, 2018). Uma ventilação insuficiente leva ao aumento do microbismo e da 

concentração de gases nocivos no interior dos pavilhões, tendo estas alterações um impacto 

direto na saúde dos animais e consequentemente na incidência de doenças (Rosell, 2000a). 

 Temperatura: Fator com elevado impacto nos coelhos. A temperatura sentida pelos 

animais está dependente dos níveis de humidade e de velocidade de circulação do ar (McNitt et 

al., 2013; Rosell, 2000a). A temperatura ideal para coelhos de engorda está compreendida entre 

15-20ºC, enquanto os ninhos deverão encontrar-se entre 30-35ºC ( Monteiro e Pinheiro, 2011), 

pela sua incapacidade em regular a temperatura corporal (Lebas et al., 1997). Se a temperatura 

exceder 25ºC, os coelhos correm risco de entrar em stresse térmico, tendo como principais 

sinais uma marcada redução da ingestão alimentar e um aumento do consumo de água. Estas 

alterações no consumo alimentar têm um impacto negativo na taxa de crescimento dos animais, 

assim como nos parâmetros maternos, tais como a redução da produção de leite e o aumento da 

mortalidade nas ninhadas (Anónimo, 2018). O produtor pode observar o efeito da temperatura 

nos animais através das posições adotadas, dado que coelhos distendidos, ofegantes e de orelhas 

distendidas indicam um valor excessivo deste parâmetro, enquanto coelhos encolhidos e com 

as orelhas retraídas indicam temperaturas demasiado baixas no pavilhão (McNitt et al., 2013). 

 Humidade: Os seus valores devem ser mantidos entre 65-80 %, sendo 75% o valor 

ideal (Monteiro e Pinheiro, 2011). Com temperaturas moderadas no interior dos pavilhões, a 

variação da humidade não é tão notória, sendo a combinação de temperatura e humidade 

incorreta a maior preocupação. Valores inferiores de humidade são mais prejudiciais que 

valores elevados da mesma. Quando a humidade se encontra em valores inferiores a 50% 
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surgem distúrbios respiratórios por alterações na produção e características do muco protetor 

das vias aéreas superiores (Lebas et al., 1997). A manutenção da humidade em valores 

superiores a 60% tem também interesse ao assegurar que as poeiras se mantêm depositadas no 

solo e equipamentos da exploração, dado que em valores inferiores de humidade a concentração 

no ar, destas poeiras, aumenta. Estas partículas podem ser veículo de microrganismos ou 

provocar distúrbios no epitélio respiratório dos coelhos (Rosell, 2000a). Por outro lado, o 

excesso de humidade favorece o desenvolvimento de microrganismos patogénicos (Anónimo, 

2018), sendo as dermatofitoses um exemplo desta influência da humidade. Contudo, a 

prevalência destas lesões cutâneas está dependente da associação entre a temperatura e a 

humidade, pelo que nenhum destes parâmetros isoladamente pode explicar o aumento da sua 

incidência nas explorações (Cafarchia et al., 2010).   

 Velocidade do ar: De acordo com Mourão e Pinheiro (2004), a velocidade de 

circulação do ar deverá estar compreendida entre 0,1-0,2 m/s durante o inverno e 0,2-0,4 m/s 

durante os meses de verão. Um valor superior deste parâmetro tem como consequência uma 

sensação térmica inferior ao valor real registado, e se ultrapassados os valores recomendados 

favorece o aparecimento de transtornos respiratórios e digestivos (Rosell, 2000a). 

 Amoníaco. Surge pela decomposição da urina e das fezes no fosso de dejetos, pelo que 

em explorações fechadas a ventilação é fundamental na sua expulsão para o exterior das naves 

(Rosell, 2000a). De acordo com o mesmo autor, valores elevados de amoníaco estão associados 

a um aumento da carga microbiana ambiental e a uma diminuição do peso final nos animais 

abatidos para consumo. Elevadas concentrações deste gás provocam distúrbios respiratórios 

nos coelhos, assim como nas pessoas envolvidos nas atividades diárias da exploração. A 

manutenção deste parâmetro em valores inferiores a 5ppm deve ser assegurada ao longo de todo 

o ciclo de produção. A deteção do seu odor por parte do ser humano, corresponde a uma 

concentração na atmosfera igual ou superior a 10ppm, pelo que sendo notório o aumento da sua 

concentração deverão ser tomadas as medidas necessárias para a sua redução (Anónimo, 2018). 

Iluminação artificial: Fator indispensável na produção de animais em pavilhões 

fechados, ao possibilitar a execução de todas as tarefas do produtor e pelo seu enorme impacto 

no comportamento, rendimento produtivo e bem-estar dos animais (Anónimo, 2018). Em 

explorações fechadas, os coelhos demonstram um aumento do consumo alimentar nas horas 

que antecedem o período de escuridão, mantendo-se este consumo durante a noite, e diminuindo 

no início do período diurno seguinte. Este comportamento é semelhante ao apresentado pelo 
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coelho bravo em natureza, que se alimenta nas horas de menor luminosidade (Szendro et al., 

2016). Desta forma, o período luminoso tem influência direta na alimentação do coelho e no 

processo de cecotrofia, fundamental no crescimento do coelho, pelo que alterações bruscas do 

seu ciclo devem ser evitadas (Mourão e Pinheiro, 2004). Segundo Rosell (2000a), para garantir 

os resultados ideias é necessário um mínimo de 8 horas luz, por dia, com uma intensidade de 

5-10 lux no caso dos coelhos de engorda. No caso das fêmeas reprodutoras, a luz tem uma 

provada influência no seu desempenho reprodutivo, estando a época de primavera e verão 

associadas a melhores índices reprodutivos em coelhos produzidos ao ar livre. Em ambiente de 

exploração é possível assegurar resultados uniformes ao longo do ano através da modificação 

das horas de luz, sendo este um dos vários métodos de bioestimulação (Mourão e Pinheiro, 

2004).  

 

 

  

Figura 9- Entradas de ar (esquerda) e sistemas de controlo e alarme das condições ambientais. (Original) 
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2.3 Importância dos Dados de Matadouro no Perfil Sanitário da 

Exploração 

A inspeção post mortem tem como principal objetivo a garantia da segurança alimentar 

e, consequentemente, da saúde pública. A dupla formação dos médicos veterinários em saúde 

animal e em segurança alimentar confere a competência necessária para desempenharam um 

papel preponderante em segurança alimentar, principalmente de produtos de origem animal. 

Este papel do médico veterinário estende-se desde a produção primária, na qual é assegurada a 

saúde animal sob condições ideais de higiene e bem-estar, até ao seu abate, processamento e 

distribuição, tendo como principal objetivo a minimização dos riscos alimentares para a saúde  

pública (OIE, 2019c). No caso da inspeção sanitária de lagomorfos, esta poderá ser assegurada 

pelo auxiliar veterinário ou pelo pessoal do matadouro que exerce estas funções de auxiliar, 

desde que sejam cumpridas as normas estipuladas no Regulamento (CE) nº854/2004, mas sob 

supervisão do médico veterinário oficial que deverá executar testes de desempenho regulares 

aos operadores. 

A reprovação de animais impróprios para consumo deve ser garantida de acordo com o 

Regulamento (CE) nº 854/2004 que estabelece regras específicas de organização dos controlos 

oficiais de produtos de origem animal destinados ao consumo humano.  

Através da documentação que acompanha os animais para matadouro, como as 

informações relativas à cadeia alimentar (IRCA), o veterinário oficial tem acesso às 

informações relevantes do registo das explorações, podendo as informações constadas neste 

documento auxiliar na inspeção ante e post mortem. De igual modo, é possível a transmissão 

de informações do veterinário oficial para o veterinário da exploração, de acordo com o 

Capítulo I, Secção II do Anexo I do Regulamento (CE) nº854/2004, no qual o médico 

veterinário oficial deve registar os resultados da sua atividade e informar o médico veterinário 

assistente da exploração, no caso de deteção de doença ou fator de risco, que ponha em causa a 

saúde animal e a saúde pública, assim como o bem-estar animal. Cabe também ao veterinário 

oficial, a vigilância de todos os aspetos técnicos e legais envolvimentos nos diferentes 

procedimentos efetuados em matadouro, assim como a supervisão dos protocolos HACCP 

aplicados no matadouro (Tantiñà et al., 2000).  

Desta forma, a inspeção sanitária poderá fornecer informações vitais relativamente à 

saúde e bem-estar animal dos animais na exploração, sendo do interesse dos produtores e dos 

médicos veterinários que prestam auxílio (Vidal et al., 2016). No entanto a seleção dos animais 
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a ser carregados, para posterior abate em matadouro, pode conduzir a uma subestimação das 

doenças que ocorrem na exploração, principalmente de doenças agudas (Rampin et al., 2008).  
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3 Material e Métodos 

3.1 Elaboração de inquérito de biossegurança  

Foi realizado um inquérito, a 12 cunicultores distintos, de modo a determinar a 

implementação de diversas medidas de biossegurança, assim como de boas práticas em 

cunicultura. A elaboração deste questionário foi baseada no inquérito de biossegurança 

(Biocheck) desenvolvido pela Universidade de Gent, destinado à avaliação e comparação de 

medidas de biossegurança implementadas em avicultura e suinicultura, e na consulta de 

bibliografia referente à cunicultura, destacando-se os dois livros coordenados por Juan María 

Rosell (“Enfermedades del conejo”: Volume I e Volume II). 

Este questionário aborda diversos parâmetros relativos à exploração, tendo como seus 

principais tópicos: 

 Características do produtor e funcionários; 

 Caracterização da exploração; 

 Entrada de visitantes; 

 Profilaxia sanitária; 

 Controlo de pragas; 

 Outras práticas de maneio. 

 

3.2 Recolha de Dados  

3.2.1 Exploração 

A aplicação do inquérito foi realizada pelo autor, nas explorações visitadas, entre 1 

Outubro de 2018 e 26 Fevereiro de 2019. A escolha das explorações a visitar foi feita de acordo 

com a recomendação do coorientador e médico veterinário assistente das mesmas. A amostra 

realizada foi limitada a 12 explorações, de um total de 68 explorações existentes na região Norte 

do país, de acordo com Pinheiro (2015). 

Adicionalmente foram escolhidas 14 jaulas de produção de coelhos de engorda, em cada 

exploração, distribuídas ao longo do pavilhão. Nestas jaulas foi realizada a contabilização de 

alterações e sinais de doença, assim como registado o valor médio da densidade animal por 

jaula.  
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Para uniformizar os resultados entre explorações, estas visitas foram realizadas entre os 

55-70 dias de vida, correspondendo às duas semanas prévias ao transporte dos animais para o 

matadouro.  

Neste documento, os parâmetros avaliados foram: 

 Alterações cutâneas 

 Sinais/doenças respiratórias 

 Alterações gastrointestinais 

 Densidade Animal 

 

3.2.2 Matadouro 

Posteriormente à realização do inquérito e à contabilização das doenças detetadas nos 

coelhos de engorda, acompanhou-se o abate dos lotes visitados, tendo o autor presenciado o ato 

de inspeção sanitária post mortem realizado pelo médico veterinário oficial presente no dia do 

abate. A recolha de dados foi efetuada exclusivamente nos lotes de coelhos pertencentes às 

explorações previamente visitadas, tendo sido assegurada a inspeção e contabilização de lesões, 

num mínimo de 30% dos animais do lote. Este acompanhamento do abate teve como principal 

objetivo a possibilidade de comparação entre a taxa e causas de reprovação, com as diferentes 

características da exploração e das práticas de higiene e maneio implementadas. 

A recolha dos dados foi realizada entre 15 de Outubro de 2018 e 28 Fevereiro de 2019, 

em quatro matadouros comerciais distintos: “Litoral Coelho S.A” (Tocha, Portugal), 

“Pentacoelho S.A” (Bombarral, Portugal), “Intercoelho-Produção, Indústria e Comércio de 

Coelhos, S.A” (Torres Vedras, Portugal) e “Cunicarn” (Celanova, Espanha). Em todos os 

matadouros visitados, a recolha de dados foi realizada no espaço destinado à inspeção sanitária 

e reprovação de coelhos não aptos para consumo humano. 
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3.3 Tratamento Estatístico 

 

Os dados recolhidos nas diversas visitas às explorações e posterior acompanhamento do 

abate em matadouro, foram registados através do software Microsoft Office Excell® (Office 

2013). A cada exploração foi atribuída uma letra, à qual se fizeram corresponder todas as 

respostas do inquérito realizado, assim como os dados obtidos em exploração e matadouro. 

A análise estatística foi realizada com auxílio do programa informático JMP® (versão 7). 

A diferença na tipologia das respostas, presentes no questionário de biossegurança realizado, 

resultou na obtenção de diferentes variáveis (quantitativas contínuas e qualitativas nominais), 

pelo que foi necessária a realização de provas estatísticas distintas. 

Através do coeficiente de correlação de Pearson (r), determinou-se o grau de correlação 

entre as variáveis quantitativas contínuas (do inquérito) e a contabilização de lesões em 

exploração e em matadouro. O valor de r varia entre -1 e 1, pelo que valores aproximados de -

1 correspondem a uma relação negativa forte e valores próximos de 1 correspondem a uma 

relação positiva forte. A obtenção de valores de significância (p) superiores (≥0,05) foi 

considerado como efeito não significativo, sendo um efeito significativo se p≤0,05, efeito muito 

significativo para p≤0,01 e efeito altamente significativo se p≤0,001.  

Para avaliar a associação entre as variáveis independentes (medidas de maneio e 

biossegurança) e a ocorrência de doenças/alterações patológicas observadas nos animais na 

exploração ou no decurso da inspeção post mortem em matadouro foi realizado a análise de 

variância simples (One-way Anova). Para valores de p superiores ao nível de significância 

(0,05) não se verificava a rejeição da hipótese nula. Para valores de p<0,05 considerou-se como 

um efeito estatístico significativo sendo possível rejeitar a hipótese nula com um grau de 

confiança de 95%, enquanto que para valores de p<0,01 e p<0,001 (efeito muito significativo) 

garantiam, respetivamente, um grau de confiança de 99% e 99,9%.  
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4 Resultados e Discussão  

4.1 Inquérito de Biossegurança  

No estudo realizado foi efetuado um inquérito relativo à biossegurança e boas práticas de 

maneio em 12 explorações de produção de coelho distintas. As explorações estudadas estavam 

maioritariamente situadas na região norte de Portugal, sendo exceção a exploração localizada 

no distrito de Viseu, pertencente à região centro. O distrito de Vila Real foi o distrito com mais 

inquéritos obtidos (6), seguido de Bragança (4), enquanto nos distritos de Porto e Viseu foi 

realizado um inquérito.  

 

Na tabela 1 estão presentes as principais características das explorações visitadas, 

através das quais é possível identificar as principais diferenças quanto às suas dimensões e 

características estruturais.  

  

6

4

1

1

Vila Real Bragança Porto Viseu

Figura 10- Localização geográfica das explorações visitadas 
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Tabela 1- Principais características físicas das explorações. 

 

Das explorações estudadas, 7 (58,33%) possuem um núcleo reprodutor (fêmeas em 

reprodução simultânea) compreendido entre 500 a 1000 coelhas, estando implementado em 

 n (%)  n (%) 

Nrº. Fêmeas reprodutoras Sistema “all-in/all-out” 

≤500 
2 (16,67) Sim 11 (91,67) 

500-1000 
7 (58,33) Não 1 (8,33) 

1000-1500 
1 (8,33) 

Correta divisão da zona “limpa/suja”  

1500-2000 
0 (0) Sim 6 (50) 

≥2000 
2 (16,67) Não 6 (50) 

Bandas de produção Existência de local específico de quarentena 

1 
11 (91,67) Sim 0 (0) 

2 
1 (8,33) Não 12 (100) 

Nrº. naves de produção Ventilação controlada 

<2 
0 (0) 

Sim 
12 (100) 

2 
10 (83,33) 

Não 
0 (0) 

>2 

2 (16,67) Sistema de arrefecimento e aquecimento 

presentes na exploração 

Idade mínima dos pavilhões (anos) Sim 12 (100) 

<5 
5 (41,67) 

Não 
0 (0) 

5-10 
3 (25) Existência de antecâmara funcional por onde é 

feita a entrada inicial do ar  

>10 
4 (33,33) 

Sim 
5 (41,67) 

Distanciada de caminhos públicos (Min. 100 metros) Não 7 (58,33) 

Sim 8 (66,67%) 
Despejo de dejetos de outras explorações 

animais nas proximidades 

Não 4 (33,33%) Sim 0 (0) 

Isolada de outras explorações cunícolas 

 (Min. 1 Km) 
Não 12 (100) 

Sim 6 (50)   

Não 6 (50)   
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todas o sistema duo (“duo system”), no qual estas são deslocadas entre os dois pavilhões da 

exploração no início de um novo ciclo reprodutivo. De acordo com Monteiro et al., (2013), a 

dimensão das explorações, medida através do número de fêmeas reprodutoras, reflete-se nos 

rendimentos económicos totais do produtor. Desta forma, em explorações de menores 

dimensões (<400 fêmeas) a cunicultura surge como um negócio complementar, ao passo que 

explorações de maiores dimensões (>700 fêmeas) tendem a ser a única fonte de rendimentos, 

pelo que também apresentam condições de produção mais avançadas. 

Das doze explorações visitadas, apenas 1 (8,33%) não trabalha em banda única, ou seja,  

todos as reprodutoras sincronizadas na mesma fase reprodutiva. Tal como foi referido 

previamente, a implementação da banda única permite a distribuição e organização temporal 

das diferentes tarefas inerentes à produção de coelho, assim como a execução do vazio sanitário 

do pavilhão onde decorreu o período de engorda. Em 11 (91,67%) das explorações visitadas a 

produção é realizada de acordo com o “sistema tudo dentro/ tudo fora” (all-in/all-out), Numa 

das explorações tal prática não se verificou, uma vez que as reprodutoras permanecem no 

mesmo pavilhão, não sendo realizada a correta limpeza e desinfeção deste espaço. Esta prática 

é um risco para a saúde do efetivo pela impossibilidade de diminuir a pressão infeciosa à qual 

as fêmeas estão expostas, predispondo o aparecimento de doenças e de consequente transmissão 

aos láparos (Rosell e de la Fuente, 2018). De acordo com Huneau-Salaün et al. (2015), a 

aplicação do “sistema tudo-dentro/tudo-fora” tem um enorme impacto na fertilidade das 

reprodutoras, justificando que a falta de condições de higiene está associada a um aumento na 

incidência de infeções subclínicas no trato reprodutivo, com consequente diminuição dos 

índices reprodutivos.  

Relativamente às características físicas da exploração, 10 (83,33%) destas são 

constituídas por dois pavilhões localizados paralelamente entre si, nos quais é feita a produção 

de coelho em ciclo fechado, ou seja, as reprodutoras e os coelhos de engorda encontram-se na 

mesma exploração, em pavilhões distintos. Quanto à idade das explorações, 5 (41,67%) foram 

construídas nos últimos 5 anos, 3 (25%) possuem entre 5-10 anos e as restantes 4 (33,33%) 

foram construídos há mais de 10 anos. A idade média das explorações visitadas é de 7,33 anos, 

sendo um valor inferior ao apontado em 2013, o valor médio das explorações cunícolas em 

Portugal apresentava era superior a 10 anos, existindo uma tendência para a modernização nas 

explorações em Trás-os-Montes (Monteiro et al., 2013), comprovada nas visitas realizadas no 

âmbito deste estudo. Em pavilhões antigos será mais desafiante a manutenção da saúde animal, 
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pelas características estruturais inadequadas, à luz do conhecimento atual sobre produção 

animal, tais como a ventilação inadequada, a ausência de sistemas de controlo das condições 

ambientais (temperatura, humidade e amoníaco) e pela incapacidade de implementar 

determinadas medidas de biossegurança (Can e Altuğ, 2014). 

Como é possível observar, todas as explorações estudadas possuem sistemas de 

ventilação forçada, assim como sistemas de aquecimento e arrefecimento (“cooling systems”), 

para garantir a manutenção da temperatura dentro dos valores adequados nos meses de Verão 

e Inverno, respetivamente. No passado, a produção de coelho era realizada ao ar-livre ou em 

pavilhões semi-ar-livre. Com a modernização do setor e a edificação de novas cuniculturas, as 

explorações fechadas ganharam maior expressão (Monteiro et al., 2013), nas quais os 

produtores passaram a ter total controlo das condições ambientais no interior das naves de 

produção. 

Quanto à existência de uma antecâmara, pelas quais é realizada a entrada de ar, apenas 

5 (41,67%) das explorações visitadas possui esta divisão. Esta antecâmara permite uma 

primeira receção ao ar exterior, evitando a corrente de ar excessiva nas primeiras jaulas de 

produção, diminuindo, desta forma, a ocorrência de distúrbios respiratórios nos animais 

(Anónimo, 2002; Fortun-Lamothe e Davoust, 2017). A exposição dos coelhos a correntes de ar 

excessivas poderá ter como consequência direta o aparecimento de coriza e pneumonias, 

principalmente se associado a valores reduzidos de temperatura e de humidade elevados (Ferré 

e Rosell, 2000). Neste estudo, verificou-se que a existência desta antecâmara é 

significativamente superior em explorações mais recentes (p=0,0140), do que em explorações 

mais antigas. 

A correta aplicação do princípio da “zona limpa/zona suja” verificou-se em 6 (50%) das 

explorações. A sua aplicação requer a existência de uma barreira de separação entre a “zona 

limpa” (não infetada) e a “zona suja” (potencialmente contaminada), estabelecendo a área da 

exploração inacessível a visitantes e as áreas que requerem medidas de limpeza e desinfeção 

(Anónimo, 2016). Desta forma, as explorações visitadas que não possuíam estas linhas de 

separação de zonas (como vestiários ou pedilúvios) foram consideradas como não cumpridoras 

deste princípio. 

De destacar que nenhuma das explorações possui um local de quarentena destinado à 

colocação de animais recém-chegados ou suspeitos de doenças, no qual seria realizada a sua 
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monitorização diária, evitando desta maneira a sua proximidade com os coelhos da exploração 

até serem considerados como animais livres de doença. A inexistência destas instalações 

constitui uma importante falha de biossegurança que se verifica na grande maioria das 

cuniculturas, pelo que os animais recém-chegados são colocados nos próprios pavilhões da 

exploração ou em ninhos das reprodutoras quando são compradas nos primeiros dias de vida  

(prática preferível pelo menor risco de contaminação). Na construção de novas explorações 

deve-se ter em conta esta falha e desenhar um espaço exclusivo e isolado para a receção de 

novos animais, onde deverão permanecer pelo menos 15 dias (Anónimo, 2013). 

Quanto à proximidade das explorações a caminhos públicos, 8 (66,67%) destas 

encontram-se a uma distância superior a 100 metros, estando as restantes 4 (33,33%) a menor 

distância da mencionada. A proximidade de vias públicas pode constituir um risco caso sejam 

transportados animais provenientes de outras explorações nessas vias (Aguilar et al., 2015). 

Relativamente à proximidade de outras explorações de produção de carne de coelho, 6 (50%) 

das explorações visitadas estão a distância inferior a 1 km. Esta proximidade entre explorações 

pode dificultar a prevenção de certas doenças infeciosas, em caso de surto nas explorações 

vizinhas (VanderWaal et al., 2018). De modo semelhante, a utilização de dejetos animais em 

campos agricolas nas proximidades de outras explorações, pode ainda proporcionar a 

contaminação desta por ação de vetores animais (Graham et al., 2008) ou pela escorrência para 

os cursos de água superficiais ou profundos que fornecem a água à exploração (Bicudo e Goyal, 

2003). 

 As principais informações recolhidas, no inquérito de biossegurança, relativas às 

características do produtor e dos restantes funcionários da exploração podem ser observadas na 

tabela 2.  

Tabela 2- Caracterização do produtor, funcionários e boas práticas executadas por estes membros (continua) 

 n (%)  n (%) 

Idade do Produtor  Funcionários Permanentes 

<40      5 (41,67)      1     2 (16,67) 

40-60 6 (50) 2 3 (25) 

>60 1 (9,09) 3 5 (41,67) 

Formação em Produção Pecuária  4 1 (8,33) 

Sim 5 (41,67) 5 1 (8,33) 

Não 7 (58,33)  
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Tabela 2 Caracterização do produtor, funcionários e boas práticas executadas por estes membros (continuação) 

 

Através da análise da tabela 2 é possível constatar que metade dos produtores abordados 

neste inquérito estão incluídos na faixa etária entre 40-60 anos, enquanto apenas 1 (9,09%) 

produtor possui idade superior a 60 anos. Destes, apenas 5 (41,67%) possui formação na área 

da produção pecuária, pelo que o predomínio de uma população mais jovem neste setor não 

traduz necessariamente um aumento nos conhecimentos inerentes à produção animal. De 

acordo com a lei europeia de saúde animal (Diretiva 98/58/CE), os produtores devem possuir 

formação na área de produção, apresentando conhecimentos relativos às diferentes doenças, 

princípios de biossegurança que devem seguir, assim como de bem-estar animal e de saúde 

pública (UE, 2016). 

Dos resultados obtidos é também possível observar que 7 (58,33%) dos produtores 

questionados têm a cunicultura como seu único meio de sustento económico, pelo que os 

restantes dividem o seu tempo de trabalho com outras atividades, nomeadamente a produção 

agrícola.  

Relativamente ao número de funcionários existentes nas doze explorações estudadas, o 

seu número varia entre 1 (16,67%) e 5 (8,33%) funcionários a tempo inteiro. Esta diferença está 

relacionada com a dimensão (ou número de fêmeas reprodutoras) das diferentes explorações. 

Segundo Monteiro et al., (2013), para a correta execução de todas as tarefas de uma exploração 

com sistemas de produção automatizados, é necessário um operador por cada 750 fêmeas 

 n(%)  n(%) 

Atividade única Funcionários Temporários 

Sim 7 (6,33) 1 9 (75) 

Não       5 (41,67) 2 1 (8,33) 

Funcionários contactam com outras explorações 3 2 (16,67) 

Sim 
0 (0) 

Uso obrigatório de material de proteção 

(vestuário e calçado exclusivo da exploração) 

Não 
12 (100) Sim 11 (91,67) 

Produtor/ Funcionários possuem coelhos em casa Não 1 (8,33) 

Sim 
0 (0)   

Não 
12 (100)   
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reprodutoras. Algumas das explorações estudadas (25%) possuem funcionários temporários, 

que auxiliam nos períodos de maior carga de trabalho, como o período de partos e a venda do 

ciclo de engorda, pelo que 1 (8,33%) possui 1 funcionário temporário e 2 das explorações 

(16,67%) possui dois funcionários temporários.  

Todos os produtores e funcionários não deverão contactar com outras explorações 

animais, pelo risco de transmissão de agentes patogénicos entre as explorações através de 

fómites, como o vestuário ou materiais (Rossi et al., 2017). De igual forma, nenhum operador 

deste setor deverá possuir coelhos para consumo próprio, ou por outros motivos, nas suas 

habitações.  

Quanto à utilização de material de proteção individual durante as atividades diárias, 

como a bata de proteção, em 11 (91,67%) das explorações esta prática de higiene estava 

devidamente implementada.  

Na tabela 3 estão contempladas as medidas de higiene exigidas para os diversos 

visitantes, entre os quais se destacam os médicos veterinários e outros técnicos, tais como os 

técnicos de inseminação artificial, sendo estes considerados grupos de risco pela necessidade 

de acesso a diferentes explorações para a execução das suas funções. 

Tabela 3- Medidas de higiene impostas aos visitantes antes de acederem à zona limpa da exploração. 

 n(%)  n(%) 

Obrigatório o uso de material de proteção 
individual  

Existência de Balneários 

Sim 11 (91,67) Sim 9 (75) 

Não 1 (8,33) Não 3 (25) 

Vestuário e material de proteção exclusivo da 

exploração 
Banho obrigatório antes de aceder à zona limpa 

Sim 2 (16,67) Sim 2 (16,67%) 

Não 10 (83,33) Não 10 (83,33%) 

Fornecedores de alimento (camiões de ração) têm 

acesso à zona limpa da exploração 

Lavagem e desinfeção das mãos antes de aceder 

aos pavilhões 

Sim 0 (0) Sim 2 (16,67%) 

Não 12 (0) Não 10 (83,33%) 

 

A utilização de material de proteção, como a bata ou fato descartável, é adotada por 

todos os operadores e visitantes em 11 (91,67%) das explorações, sendo uma prática 

recomendável para evitar o contacto direto do vestuário pessoal com os animais ou outros 

materiais. Das explorações visitadas, apenas em 2 (16,67%) é exigida a utilização de material 
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de proteção individual exclusivo da exploração. Idealmente o vestuário utilizado na zona limpa 

(espaços da exploração onde se encontram os animais ou os funcionários após a correta 

higienização e aplicação de vestuário apropriado) deve ser de uso exclusivo da exploração, 

diminuindo desta forma a possibilidade de transmissão de microrganismos entre explorações 

distintas (Graham. et al., 2008; Aguilar et al., 2015). 

Como constatado na tabela, 9 (75%) das explorações possuem balneários nos quais é 

possível a adoção de medidas de higiene, previamente ou após a entrada nos pavilhões. A 

existência destas instalações, explorações visitadas, é significativamente superior (p=0,0301) 

em explorações mais recentes, comparativamente com as mais antigas.  

A obrigatoriedade do banho, como medida adicional de higienização e prevenção da 

entrada de agentes patogénicos, está implementada em 2 (16,67%) das explorações visitadas, 

coincidindo com as duas explorações que exigem a utilização de vestuário exclusivo da 

exploração. Nestas explorações o chuveiro atua como barreira física de biossegurança, 

dividindo a zona potencialmente contaminada da zona limpa da exploração, pelo que o 

vestuário e calçado dos visitantes não atravessam este limite (Anderson et al., 2018). 

Relativamente à descarga de alimento composto, nas 12 (100%) das explorações é 

possível a sua realização sem acesso à zona limpa. No entanto, de acordo com a bibliografia 

previamente mencionada, estes camiões de transporte têm acesso a diferentes explorações, pelo 

que deveria ser assegurado o fornecimento o mais afastado possível das naves de produção. 

Na tabela 4 estão descritas as respostas relativas às medidas de biossegurança aplicadas 

na compra de novos animais e do sémen, utilizado no procedimento de inseminação artificial  

(IA). Estas duas práticas constituem a principal fonte de transmissão de doenças entre 

explorações animais (Kylie et al., 2017; Rossi et al., 2017). 
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Tabela 4- Medidas de biossegurança aplicadas à compra de novos animais e de sémen 

 

Como é possível verificar, todos os cunicultores dependem do fornecimento exterior de 

coelhas para garantir a reposição do seu efetivo reprodutor. No entanto, a entrada de novos 

animais é a via mais eficaz na propagação de doenças, pelo que as medidas de prevenção 

deverão ser realçadas nos núcleos de reprodução, minimizando o risco de disseminação de 

microrganismos patogénicos (Rosell, 2002).  

Quando confrontados os diversos produtores com a questão relativa ao estatuto sanitário 

das explorações de origem do seu núcleo reprodutor, apenas 4 (33,33 %) afirmou ter 

conhecimento do mesmo. De acordo com Rosell (2000a), a compra de fêmeas recém-nascidas 

é uma forma de reduzir a possibilidade de transmissão de doenças, visto que nesta idade é 

menos provável que já tenham sido contaminadas com determinados agentes. Outra alternativa 

passa pela compra de fêmeas GP ou pela escolha das melhores reprodutoras da exploração que 

poderão ser inseminadas com sémen de macho GP, para criar fêmeas híbridas (F1). Estas duas 

alternativas permitem reduzir o risco de contaminação associado à compra de novos animais, 

sendo a opção da compra de fêmeas GP mais favorável para o produtor que a segunda hipótese 

(Mourão e Pinheiro, 2004). 

Relativamente à realização do período de quarentena, nenhum dos produtores executa 

esta medida de prevenção, pelo que os animais recém-chegados, neste caso as futuras fêmeas 

reprodutoras, são colocadas nos pavilhões de produção da exploração. Tal como foi referido 

anteriormente, nenhuma das explorações visitadas possui um local destinado à realização da 

quarentena de animais adquiridos, pelo que se torna incontornável a sua colocação nos 

pavilhões principais da exploração.  

 n (%)  n (%) 

Compra das futuras reprodutoras a núcleos de 

reprodução 
Realização da IA 

Sim 12 (100) Centro de Inseminação próprio 1 (8,33) 

Não 0 (0) Empresa especializada 11 (91,67) 

Conhecimento do estatuto sanitário da exploração 

de proveniência das reprodutoras 
Sémen possui certificado de ausência de doenças 

Sim 4 (33,33) Sim 4 (33,33) 

Não 8 (66,67) Não/Desconhecido 8 (66,67) 

Período de quarentena para coelhas recém-

chegadas 

 

Sim 0 (0)   

Não (Fundo do pavilhão) 

Não 

7 (58,33) 

5 (41,67) 
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Quanto à utilização da inseminação artificial como método de reprodução, 100% dos 

produtores inquiridos opta pela sua utilização. Com a evolução do setor nos últimos anos, esta 

prática substitui a monta natural, pela possibilidade de sincronização do ciclo em grupos ou da 

totalidade das fêmeas, e de acordo com Monteiro et al. (2013), está implementada em mais de 

85% das cuniculturas portuguesas. Dos produtores analisados, 91,67% recorrem a uma empresa 

externa que assegura o fornecimento do sémen, assim como um técnico que auxilia na execução 

da IA. Apenas 1 (8,33%) produtor possui um núcleo de machos, os quais asseguram o sémen a 

ser utilizado nas fêmeas da exploração.  

Quando questionados sobre a existência de certificação de ausência de doenças no 

sémen utilizado, 8 (66,67%) dos produtores desconhecem a existência do mesmo ou afirmaram 

que tal certificação não existe atualmente. Tal como foi referido anteriormente, o sémen pode 

estar contaminado com microrganismos patogénicos capazes de ser disseminados e provocar 

doenças nas coelhas, pelo que a utilização de sémen proveniente de machos não pertencentes à 

exploração constitui um risco de biossegurança. Desta forma, a eliminação de machos doentes 

e a análise laboratorial do sémen deverá ser realizada frequentemente para deteção de possíveis 

microrganismos presentes (Egea et al., 2000; Rosell, 2002) e a existência de uma acreditação 

sanitária comprovada deveria ser assegurada, de modo a anular ou reduzir este fator de risco 

(Rosell et al., 2000). 

Na tabela 5 são apresentadas as respostas dos produtores relativamente às práticas 

implementadas na movimentação de animais (carregamento do ciclo de engorda para abate) e 

na remoção de dejetos. 

Tabela 5- Medidas aplicadas aos veículos que acedem à exploração, assim como boas práticas associadas à 

remoção de dejetos. 

 n (%)  n (%) 

Camião do matadouro chega sempre vazio (sem 

animais de outras explorações) 
Frequência de remoção de dejetos 

Sim 12 (100) Diariamente 8 (66,67) 

Não 0 (0) 2-3 vezes por ciclo 2 (16,67) 

Realizada lavagem e desinfeção do camião antes de 

aceder à exploração 
Final do Ciclo 

2 (16,67) 

Sim 11 (91,67) 
Equipamentos utilizados na remoção de dejetos 

são utilizados em outras explorações 

Não/ Desconhecido 1 (8,33) Sim 12 (100) 

Venda do ciclo de produção é feito num só 

carregamento 
Não 0 (0) 

Sim 11 (91,67)  

Não 1 (8,33)   
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O camião do matadouro pelos motivos anteriormente descritos pode ser uma via de 

disseminação de doenças entre explorações. Relativamente à entrada do camião nas 

explorações estudadas, 100% dos produtores assegurou que o camião chega sempre vazio à sua 

exploração e 91,67% afirma que este é lavado e desinfetado previamente à sua entrada na 

exploração. A venda de todo o ciclo de engorda é assegurado num único carregamento em 11 

(91,67%) das explorações, sendo uma prática recomendável para minimizar o número de 

entradas de veículos e visitantes. A única exploração visitada na qual tal prática não é possível 

é justificada pela maior dimensão da exploração, impossibilitando o carregamento de toda a 

banda de produção num único carregamento. 

Relativamente à remoção de dejetos, 8 (66,67%) das explorações realizam o arrasto 

diário dos mesmos, enquanto 2 (16,67%) efetuam a tarefa 2 a 3 vezes por ciclo e as restantes 2 

explorações (16,67%) apenas procedem à sua remoção no final do ciclo, quando efetuado o 

vazio sanitário. A remoção diária tem como principais vantagens a manutenção da fossa livre 

de dejetos, limitando as condições ideias à proliferação de insetos, ou até mesmo à elaboração 

de ninhos de roedores quando os dejetos solidificam após elevado tempo de permanência no 

fosso de dejetos (Rosell, 2000a). Independentemente da frequência de remoção dos dejetos, 

deverá assegurar-se a manutenção dos valores de gases produzidos (amoníaco) abaixo do limite 

tolerável, no entanto a eliminação frequente (diária) permite manter a taxa de amoníaco em 

valores baixos, sendo o mais benéfico para os coelhos (Luzi et al., 2000). 

Quanto aos materiais e veículos utilizados na remoção e carregamento de dejetos, 100% 

dos produtores garantiram que estes não são utilizados em outras explorações animais. Desta 

forma, evita-se a entrada e proximidade de veículos e materiais potencialmente contaminados 

por outras explorações (Pritchard et al., 2005). 

A tabela 6 refere-se à remoção e armazenamento de cadáveres e sua consequente 

remoção e entrega a empresas especializadas, assim como se refere às características deste 

equipamento.  
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Tabela 6- Boas práticas referentes ao armazenamento e recolha de cadáveres 

 

Das explorações estudadas, o armazenamento dos cadáveres em arcas congeladoras é 

uma prática adotada em 11 (91,67%) destas. A rápida remoção dos animais mortos e doentes 

das jaulas e o seu correto armazenamento ou eliminação é fundamental para reduzir a pressão 

infeciosa e a possibilidade de transmissão aos restantes animais não infetados (Rosell et al., 

2000). Existem várias formas legalmente aprovadas de tratar cadáveres em exploração, sendo 

em cunicultura uma prática comum o seu armazenamento em arcas congeladoras até à sua 

recolha por empresas certificadas para tal (Luzi et al., 2000).  

Em 10 (83,33%) das explorações onde é realizado o armazenamento dos cadáveres, a 

arca encontra-se na zona suja da exploração, ou seja, na zona potencialmente contaminada onde 

é possível o acesso de visitantes e veículos, estando a arca situada na zona limpa (zona restrita) 

apenas em 1 (8,33%) das explorações. A totalidade das arcas de congelamento observadas, onde 

são armazenados os cadáveres, não permitem o acesso de animais domésticos e selvagens (onde 

se incluem roedores e insetos).  

A frequência de recolha dos cadáveres é variável, dependendo das taxas de mortalidade 

e de eventuais surtos de doenças na exploração. Apenas 1 (8,33%) dos produtores afirma que a 

recolha é feita duas vezes por mês, sendo a recolha mensal a predominante, sendo realizada em 

58,33% das explorações. A recolha a cada 2 meses ou período superior a 2 meses foi registada, 

respetivamente, em 2 (16,67%) e 1 (8,33%) das explorações restantes.   

 n (%)  n (%) 

É realizado o armazenamento de cadáveres (até à 

sua recolha) e em local refrigerado 
Frequência de recolha de cadáveres 

Sim 11 (91,67) Bimensal 1 (8,33) 

Não 1 (8,33) Mensal 7 (58,33) 

Arca de armazenamento encontra-se na zona suja 

da exploração 
Cada 2 Meses 1 (8,33) 

Sim 10 (83,33) >2 Meses 2 (16,67) 

Não 1 (8,33) Resposta não válida 1 (8,33) 

Resposta não válida 1 (8,33) 

 

Arca de armazenamento está devidamente 

protegida contra a entrada de animais 

Sim 11 (91,67) 

Não 0 (0) 

Resposta não válida 1 (8,33)   
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Na tabela 7 são apresentadas as respostas obtidas, durante a realização do inquérito, 

relativamente às medidas de higiene aplicadas à água fornecida aos animais. É também exposta, 

nesta tabela, a frequência de fornecimento de alimento composto às diferentes explorações 

questionadas. 

Tabela 7 Controlo da qualidade e tratamento da água fornecida, assim como frequência de fornecimento de 

alimento. 

 n(%)  n(%) 

Frequência de fornecimento de alimento 

(enchimentos dos silos) 
Controlo químico e microbiológico da água 

Semanalmente 6 (50) 6/6 meses 5 (41,67) 

Cada 11 dias 1 (8,33) Anualmente 6 (50) 

Cada 15 dias 3 (25) Cada 2 anos 1 (8,33) 

Cada 21 dias 2 (16,67) 
Tratamento residual da água (hipoclorito de 

sódio/peróxido hidrogénio) 

Origem da água fornecida Sim 8 (66,67) 

Fonte própria/Furo 12 (100) Não 4 (33,33) 

Abastecimento municipal 0 (0)   

 

A frequência de enchimento dos silos varia entre explorações, desde a entrada semanal 

de novo lote de alimento composto (50% das explorações), a intervalos de 11 dias (8,33%) ou 

15 dias (25%). O fornecimento de alimento a cada 21 dias é realizado em 2 (16,67%) 

explorações. Tal como foi referido anteriormente, o camião que transporta e descarrega a ração 

tem acesso a diferentes explorações, podendo atuar como vetor de agentes infeciosos (Rosell, 

2000a). Desta forma, maiores intervalos entre descargas poderão ser benéficos por reduzir a 

frequência de entrada destes veículos na exploração. No entanto, um maior intervalo entre 

descargas corresponde a uma maior permanência de alimento durante largos períodos de tempo 

nos silos, tendo riscos associados nos meses de Verão pela possibilidade de multiplicação de 

fungos, como consequência das condensações no interior dos silos (Rosell, 2000a) 

Em 100% das explorações visitadas a água fornecida aos animais provinha de fontes 

próprias de abastecimento, não dependendo de abastecimento municipal. O controlo 

microbiológico e químico da água era feito em todas as explorações visitadas, sendo efetuado 

a cada seis meses em 5 (41,67%) das explorações, enquanto 50% realiza este controlo 

anualmente e em 1 (8,33%) das explorações era feito a cada dois anos. 

O controlo da qualidade da água através da desinfeção química (hipoclorito de sódio ou 

peróxido de hidrogénio) é implementado em 8 (66,67%) das explorações visitadas. Este 
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controlo deve assegurar o fornecimento residual destes compostos ao longo de todo o sistema 

de abastecimento, prevenindo a proliferação de microrganismos e a formação de biofilme 

(produtos com cloro apresentam melhores resultados que peróxido de hidrogénio) (Maharjan et 

al., 2017). 

Na tabela 8 são apresentadas as respostas relativas ao controlo de pragas e animais 

selvagens na exploração, sendo também referida a possibilidade de acesso de animais 

domésticos ao interior das naves de produção. 

Tabela 8- Medidas aplicadas para controlo de pragas, animais selvagens e domésticos 

 n (%)  n (%) 

Realização de controlo de pragas 
Zonas em torno dos pavilhões limpas e 

desobstruídas 

Sim 12 (100) Sim 11 (91,67) 

Não 0 (0) Não 1 (8,33) 

Responsável pelo controlo de pragas Vedação em torno da exploração 

Empresa certificada 9 (75) Sim 11 (91,67) 

Produtor 3 (25) Não 1 (8,33) 

Evidência de ratos (exemplo: excrementos) 
Acesso de animais de companhia (cão/gato) ao 

interior dos pavilhões 

Sim 4 (33,33) Sim 1 (8,33) 

Não 8 (66,67) Não 11 (91,67) 

Evidência de populações de coelho bravo na 

região  

  

Nenhuma 4 (33,33)   

Pouca evidência 3 (25)   

Muita evidência 5 (41,67)   

 

Através da análise da tabela é possível constatar que a totalidade dos produtores aplica 

medidas de controlo e erradicação de pragas, tais como a colocação de esconderijos com veneno 

ao longo da exploração. Este controlo é realizado por empresas certificadas no controlo de 

pragas em 9 (75%) das explorações visitadas, sendo o produtor responsável por este controlo 

nas restantes 3 (25%) das explorações. Quando questionados sobre a evidência de ratos nas suas 

explorações, ou seja, se era frequente ver vestígios destes roedores, algo confirmado por 4 

(33,33%) dos produtores. Desta forma, a existência destes animais é possível mesmo com as 

medidas implementadas para o seu controlo e erradicação, pelo que outras características da 

exploração e do seu funcionamento poderão contribuir para a sua sobrevivência nas explorações 

animais.  
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Quanto à limpeza do espaço exterior dos pavilhões, 11 (91,67%) das explorações 

cumpriam esta medida à data da visita. A manutenção do espaço exterior sem vegetação e outras 

obstruções, como a acumulação de equipamentos e materiais, é fundamental para minimizar a 

possibilidade de construção de ninhos e esconderijos para os diferentes roedores que podem ser 

encontrados em explorações pecuárias (Anónimo, 2018). 

Das explorações visitadas, 11 (91,67%) possuem vedação em torno de toda a 

exploração, sendo esta barreira fundamental para evitar a aproximação de animais selvagens, 

tais como o coelho bravo que poderá ser portador de doenças para os coelhos da exploração 

(Bertagnoli et al., 2006).  

Quanto à impossibilidade de entrada de animais domésticos na zona limpa da 

exploração, apenas 1 (8,33%) das explorações não cumpre esta medida. Tal como referido 

anteriormente, os animais domésticos podem ser vetores e/ou reservatórios de vários agentes 

patogénicos capazes de infetar o coelho, sendo exemplo o cão como reservatório do parasita 

Encephalitozoon cuniculi (McNitt et al., 2013). 

A tabela 9 é referente às medidas aplicadas relativamente ao maneio de doenças, assim 

como o maneio dos ninhos e adoções de láparos entre progenitoras. 

Tabela 9- Medidas de biossegurança internas e boas práticas de maneio de animais doentes e dos ninhos 

 n (%)  n (%) 

Vistoria geral à totalidade dos animais Realizada lactação controlada 

1 vez/dia 11 (91,67) Sim 12 (100) 

2 vezes/dia 1 (8,33) Não 0 (0) 

Animais com sinais clínicos de doença são 

isolados dos restantes ou eutanasiados 

Realizada adoção de láparos provenientes de 

reprodutoras doentes/mortas 

Sim 8 (66,67) Sim 6 (50) 

Não 4 (33,33) Sim (se viáveis) 4 (33,33) 

Monitorização de animais doentes feita no fim 

da vistoria geral  
Não 2 (16,67) 

Sim 7 (58,33) 
Realização consistente do registo de parâmetros 

zootécnicos (exemplo: taxa de mortalidade do ciclo) 

Não 5 (41,67) Sim 12 (100) 

  Não 0 (0) 

 

Todos os produtores questionados realizam diariamente a monitorização geral de todos 

os animais da exploração, destacando-se apenas 1 (8,33%) que realiza esta vistoria duas vezes 

por dia, sendo esta a exploração com maior número de funcionários (5). Esta prática está de 

acordo com a Diretiva 98/58/CE na qual se declara a vistoria diária obrigatória a todos os 
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animais da exploração. Quando se realiza esta vistoria deve ser prestada especial atenção à 

existência de sinais iniciais de doença (Rosell et al., 2000), assim como possível subconsumo 

alimentar, que poderão indicar transtornos digestivos ou alterações qualitativas do alimento 

(Blas et al., 2000). Durante esta verificação devem ser retirados os animais doentes e inviáveis, 

procedendo à eutanásia dos mesmos, pelo risco de disseminação de doenças que constituem 

para os restantes animais saudáveis do grupo (Rosell, 2000a). A realização da necropsia dos 

animais mortos ou eutanasiados poderá fornecer informações úteis relativamente à causa de 

morte destes coelhos e, desta forma, aplicar as medidas corretivas necessárias (EFSA, 2005). A 

monitorização diária dos ninhos é fundamental para a remoção dos láparos mortos, assim como 

para verificar que todos os láparos ingeriram leite durante o período de amamentação, 

impedindo a sua morte por fome (McNitt et al., 2013).  

Quanto ao isolamento ou eliminação de animais com sinais claros ou suspeitos de 

doença, 8 (66,67%) dos produtores confirmaram a realização desta prática, enquanto 4 

(33,33%) mantêm estes animais juntamente com os restantes, no entanto destacaram a sua 

separação e consequente eliminação quando suspeitam da presença de doenças víricas 

(mixomatose ou doença hemorrágica vírica). Tal como foi referido anteriormente, nenhuma das 

explorações visitadas possui uma área específica e separada para isolamento de animais recém-

chegados ou suspeitos de doença, pelo que a prática comum na presença destes animais 

suspeitos é a sua colocação nas jaulas situadas no fundo do pavilhão (junto às saídas de ar). 

Desta forma, quando questionados sobre a vistoria geral nos animais suspeitos, ou com sinais 

nítidos de doença, 7 (58,33%) dos produtores realiza a sua monitorização após o manuseamento 

de todos os animais saudáveis da exploração. Esta prática reduz a possibilidade de transmissão 

dos microrganismos causadores de doença aos restantes animais saudáveis, através do contacto 

direto com os operadores ou com materiais utilizados (Rossi et al., 2017).  

Relativamente ao maneio dos ninhos, 100% dos produtores aplica a prática da lactação 

controlada, na qual as reprodutoras têm acesso limitado aos ninhos, assemelhando-se ao que 

ocorre em natureza, na qual as progenitoras amamentam a sua ninhada uma vez por dia (por 

vezes realizam duas amamentações diárias) e por curto período de tempo (Lebas et al., 1997). 

Esta prática ao limitar o seu acesso aos ninhos permite também a redução da mortalidade da 

ninhada por pisadas da progenitora ou por comportamentos anormais, tais como canibalismo 

(Rosell, 2000b; McNitt et al., 2013).  
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Quanto à distribuição de láparos provenientes de reprodutoras que morreram durante a 

lactação ou que apresentam patologias, como por exemplo mamites, 6 (50%) dos produtores 

realizam a adoção destes láparos, enquanto 4 (33,33%) apenas realiza esta adoção se considerar 

que os láparos se encontram viáveis. Apenas 2 (16,67%) produtores eliminam a ninhada, caso 

a progenitora morra durante a lactação. De acordo com Rosell e de la Fuente (2018), a 

distribuição de láparos provenientes de reprodutoras com mamites por Staphylococcus aureus 

constitui uma das principais formas de transmissão desta infeção para outras fêmeas da 

exploração, pelo que a adoção de animais de coelhas doentes deve ser evitada.  

O registo dos resultados zootécnicos e de indicadores de saúde, tais como o índice de 

conversão e a taxa de mortalidade respetivamente, confirmou-se na totalidade das explorações 

visitadas, nas quais os produtores asseguram a sua realização em todos os ciclos de produção, 

assim como o resultado médio anual. A análise dos resultados pode auxiliar na deteção de 

problemas através da obtenção de valores diferentes dos que normalmente são registados na 

exploração (McNitt et al., 2013). 

Relativamente à imunoprofilaxia nas explorações, 100% dos produtores realiza a 

vacinação do efetivo reprodutor para prevenção de mixomatose e doença hemorrágica vírica, 

sendo a vacinação indispensável no controlo destas doenças na exploração (Rosell et al., 2000).  

Quanto à utilização de agentes antimicrobianos (antibióticos e coccidiostáticos) 

incorporados no alimento composto fornecido aos ciclos de engorda, na totalidade das 

explorações visitadas são utilizados agentes coccidiostáticos (prevenção da coccidiose), assim 

como antibióticos para controlo de doenças e mortalidade durante o crescimento dos animais. 

A utilização destes agentes é permitida desde que respeitado o intervalo de segurança dos 

mesmos previamente à data estabelecida de abate em matadouro (Rosell et al., 2000) e de 

acordo com o estipulado no Regulamento (UE) 2019/4 do Parlamento Europeu e do Conselho, 

relativo ao fabrico, à colocação no mercado e à utilização de alimentos medicamentosos para 

animais. O número de agentes antimicrobianos incorporados no alimento fornecido aos coelhos 

de engorda, variou nas diferentes explorações, estando estes valores presentes no gráfico 3. 

Como é possível constatar, nenhuma das explorações fornece uma alimentação livre de 

antibióticos ao longo de todo o ciclo de produção, estando incorporado 1 antibiótico em 3 

(25%), 2 antibióticos em 7 (58,33%) e 3 destes agentes em 2 (16,67%) das explorações 

visitadas. 
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Através do inquérito, os produtores foram também questionados quanto à realização de 

racionamento alimentar nos ciclos de engorda, que tem como principal objetivo a redução da 

incidência de patologias digestivas nos coelhos em fase de crescimento. Esta prática permite 

também uma redução no gasto alimentar durante o ciclo, reduzindo os custos do produtor com 

a alimentação dos animais da exploração, com consequente aumento das margens de lucro. 

Verificou-se neste estudo que 9 (75%) dos produtores aplicava este procedimento de 

alimentação. 

Na tabela 10 estão presentes as respostas obtidas relativamente às práticas de limpeza e 

desinfeção dos pavilhões e dos seus equipamentos.  

Tabela 10- Medidas de limpeza e desinfeção realizadas ao longo do ciclo de produção e do vazio sanitário 

 n (%)  n (%) 

Realização de vazio sanitário do pavilhão da engorda 

após a venda 
Queima do pelo 

Sim 12 (100) Cada 2 dias 2 (16,67) 

Não 0 (0) Cada 3 dias 1 (8,33) 

Limpeza e desinfeção dos comedouros Semanalmente 7 (58,33) 

Duas vezes por ciclo 2 (16,67) Final do Ciclo 2 (16,67) 

Final do Ciclo 10 (83,33) 
Frequência de limpeza e desinfeção da arca de 

armazenamento de cadáveres 

Lavagem e fumigação dos silos Após cada recolha 11 (91,67) 

2 vezes /ano 5 (41,67) Não válido* 1 

Anualmente 6 (50) * Não válido pela inexistência de arca de 

armazenamento na exploração 

 
Não efetuado 1 (8,33) 

 

Na totalidade das explorações existe um período de vazio sanitário, no qual o pavilhão 

onde decorreu a fase de crescimento dos coelhos de engorda é minuciosamente limpo e 
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Gráfico 3- Número de antibióticos incorporados nas rações de engorda das explorações visitadas 
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desinfetado, após a venda dos animais para matadouro. Quanto à lavagem e desinfeção dos 

comedouros, 100% dos produtores assegura a sua realização durante o vazio sanitário, sendo 

exceção 2 (16,67) explorações nas quais esta limpeza é realizada durante o vazio e a meio do 

ciclo.  

Relativamente à lavagem e fumigação dos silos, em 5 (41,67%) das explorações esta é 

realizada duas vezes por ano, sendo realizada anualmente em 6 (50%) das explorações. Apenas 

1 (8,33%) produtor não realiza este processo de limpeza na sua exploração. A lavagem e 

fumigação dos silos é recomendada como medida de eliminação de possíveis fungos que se 

desenvolvem no interior dos silos e que poderão ser prejudiciais para os animais pela ingestão 

de produtos resultantes do desenvolvimento de fungos (Rosell, 2000a). 

A queima do pelo é uma prática corrente em cunicultura para evitar a sua acumulação 

excessiva nos pavilhões, pelo que de acordo com os produtores inquiridos é realizada a cada 2 

dias em 2 (16,67%), a cada 3 dias em 1 (8,33%), semanalmente em 7 (58,33%) e apenas no 

final do ciclo em 2 (16,67%) das explorações. Esta prática é de grande utilidade no controlo de 

doenças veiculadas através dos pelos, como as dermatofitoses (Rosell, 2000b). 

Quanto à desinfeção da arca de armazenamento de cadáveres, esta é efetuada após cada 

recolha nas 11 (91,67%) explorações que possuem este sistema de armazenamento. Dado o 

potencial de contaminação que este equipamento constitui, a sua correta desinfeção deve ser 

assegurada sempre que é realizada a remoção dos cadáveres (Pritchard et al., 2005). 

 

4.1.1 Associação entre as respostas do inquérito de biossegurança 

Na tabela 11 estão presentes as principais correlações entre as variáveis contínuas 

obtidas no decorrer do inquérito de biossegurança, sendo apenas apresentados as variáveis que 

apresentam valores elevados de correlação e de significado estatístico (p<0,05). Para estas 

variáveis foi utilizado o teste de correlação de Pearson, sendo apontada como principal 

limitação aos resultados obtidos o baixo valor da amostra (12 explorações), pelo que os 

resultados apresentados poderão não ser representativos da realidade. De igual modo, o teste de 

correlação de Pearson é sensível a valores extremos obtidos, pelo que estes podem modificar 

significativamente o valor de coeficiente obtido.  
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Tabela 11- Correlações de Pearson detetadas entre as variáveis do inquérito de biossegurança 

Variável Variável Correlação (r) Valor significância (p) 

Funcionários 

permanentes 

Nrº Fêmeas 0,7078 0,01 

Nrº Coelhos engorda 0,6183 0,0321 

Kg/Inseminação -0,6855 0,0139 

Dias de vazio sanitário 

(mínimo) 
-0,8239 0,001 

Vistoria geral 

(vezes/dia) 

Nrº Fêmeas 0,8140 0,0013 

Nrº Coelhos engorda 0,9306 <0,0001 

Nrº Pavilhões 0,9327 <0,0001 

Entrada de novos 

animais (vezes/ano) 

Número Bandas 0,7711 0,0033 

Nrº Antibióticos 

incorporados ração de 

engorda 

0,7519 0,0121 

Nrº Antibióticos 

incorporados na ração 

de engorda 

Nrº Fêmeas 0,7542 0,0117 

Nrº Coelhos engorda 0,6346 0,0487 

 

Através da análise da tabela 11 observa-se uma correlação positiva entre o número de 

funcionários permanentes e a dimensão das explorações (número de coelhas reprodutoras 

(p<0,05) e de coelhos de engorda (p<0,05), pelo que o aumento do efetivo é acompanhado de 

um aumento do número de funcionários permanentes. De igual forma, constatou-se uma maior 

monitorização dos animais nas explorações com maior efetivo.  

A correlação positiva entre a entrada de novos animais (número) por ano e o número de 

bandas de produção (r=0,7711 e p<0,01) poderá ser explicada pela necessidade superior de 

reposição de reprodutoras.  

Relativamente ao valor de antibióticos incorporados durante a fase de engorda, 

encontrou-se uma correlação positiva com a frequência de entrada de novos animais (r=0,7519 

e p<0,05) e com as dimensões do efetivo animal , ou seja, observa-se uma tendência para o 

aumento do número de antibióticos utilizados em explorações de maiores dimensões visitadas.  

 As associações detetadas entre as respostas do inquérito que apresentam valor de 

significância (p) inferior a 0,05 estão presentes na tabela 12. 
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Tabela 12- Associação (One-way Anova) detetadas entre variáveis do inquérito de biossegurança 

 

Através da análise da tabela é possível verificar uma associação entre a formação em 

produção pecuária e a taxa de mortalidade anual, ou seja, as explorações nas quais os produtores 

possuem formação em produção foram registadas taxas de mortalidade anuais inferiores. 

A associação entre os produtores que têm a produção de coelho como atividade única e 

o parâmetro zootécnico kg/inseminação produzidos por ciclo, indica que estes produtores 

apresentam resultados superiores comparativamente com produtores que possuem outros meios 

de sustento para além da cunicultura.  

O número de funcionários permanentes na exploração está significativamente 

associados (p=0,0092) ao facto do produtor ter a cunicultura como atividade única de 

rendimentos, neste caso, os produtores com valores mais elevados de funcionários tendem a ter 

outras atividades profissionais para além da produção animal. Existe também associação 

significativa (p=0,0030) entre este parâmetro do inquérito e os Kg/inseminação (parâmetro 

zootécnico que indica os quilogramas de carne produzidos em média em cada inseminação), 

sendo obtidos valores superiores em produtores que têm a cunicultura como única atividade 

laboral. 

  

Variável Variável Valor significância (p) 

Formação em produção 

pecuária 

Taxa de mortalidade média anual 0,0130 

Dias de vazio sanitário 0,0247 

Atividade Única 
Funcionários permanentes 0,0092 

Kg/inseminação 0,0030 

Existência de balneários 
Idade dos pavilhões 

0,0301 

Existência de antecâmara 

preparação do ar 
0,0140 
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4.2 Avaliação sanitária dos animais  

Posteriormente à realização do inquérito, foi realizada a vistoria de todos os coelhos de 

engorda presentes em 14 jaulas escolhidas aleatoriamente ao longo do pavilhão, tendo sido 

avaliados 1372 coelhos na totalidade das explorações. Nesta vistoria foram contabilizadas todas 

as potenciais alterações associadas às diversas doenças que podem afetar o coelho, assim como 

foi determinada a densidade média de animais por jaula. Através do gráfico 4 é possível 

observar o total de lesões/doenças detetados por exploração e no gráfico 5, as diferentes 

alterações presentes  
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 A cada exploração foi atribuída uma letra diferente (de A a L). A exploração A destaca-

se como a exploração onde foram contabilizados mais animais com alterações, enquanto na 

exploração J não foram encontradas quaisquer alterações durante a vistoria a todos os animais.  

A principal patologia detetada nas explorações visitadas foram as dermatofitoses (tinha), 

tendo sido evidenciada em 365 (26,60% do total) coelhos. Estas lesões observadas foram 

classificados em três graus distintos quanto à sua gravidade (Grau 1) corresponde a lesões leves 

de tinha, G2 a lesões moderadas e G3 a lesões severas). A contabilização de lesões por tinha 

(grau 2) foi significativamente superior em explorações com maior frequência de entrada de 

novos animais (p=0,083) e em explorações sem vedação exterior observou-se um valor 

significativamente superior de lesões de tinha G1 (p=0,0393). 

A contabilização de animais com espirros foi realizada, tendo sido detetada em 10 

(83,33%) das explorações visitadas, num total de 26 (1,90%) coelhos inspecionados. Neste 

trabalho, a deteção de espirros foi significativamente superior (p=0,004) em explorações com 

obrigatoriedade de banho antes de aceder aos pavilhões, comparativamente com explorações 

em que tal prática não está implementada, pelo que esta medida de biossegurança poderá não 

ter impacto na incidência de doenças respiratórias. Estes espirros podem ter origem numa rinite 

ou numa pneumonia, estando agentes como Pasteurella multocida potencialmente envolvidos 

(Rosell, 2000b), sendo preponderante a influência das condições ambientais na incidência de 

doença (temperatura, humidade e velocidade do ar inadequadas) (Ferré e Rosell, 2000). 

Torcicolo (ou “Head tilt”) é o nome atribuído aos coelhos que apresentam uma rotação 

permanente do pescoço. Esta lesão pode surgir por inflamação do ouvido médio (otite média), 

por norma causada por Pasteurella multocida (Badiola, 2000) ou pela infeção por 

Encephalitozoon cuniculi (Díaz e Cuervo, 2000; Ozkan e Alcigir, 2018). Esta anomalia foi 

detetada, nas jaulas selecionadas aleatoriamente, de 6 das explorações visitadas, num total de 7 

(0,51%) coelhos de engorda. 

Foi também realizada a contabilização de coelhos com dispneia, tendo sido detetada esta 

alterações em 3 (0,22%) coelhos de engorda, pertencentes a duas explorações distintas. A 

dispneia é uma manifestação clínica na qual o animal apresenta dificuldades respiratórias, 

surgindo em estados avançados de pasteurelose em que já está presente uma pneumonia 

(Coudert et al., 2006) ou em surtos de mixomatose (Bertagnoli et al., 2006). 
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Apenas foram detetados 4 coelhos com abcessos subcutâneos, pertencentes a 2 (16,67%) 

das explorações visitadas, sendo esta uma das principais causas de reprovação total de carcaças 

em matadouro e responsável por importantes prejuízos económicos (Ferreira et al., 2014). A 

deteção destes abcessos foi significativamente superior em explorações nas quais existiam 

reprodutoras na mesma sala destinada à engorda de coelhos para abate (p=0,0442) e em 

explorações que não possuíam as áreas exteriores, em torno da exploração, devidamente limpas 

(p=0,0162). 

A deteção de coelhos com sinais de diarreia (pelo sujo na região posterior do corpo) foi 

detetada em 2 coelhos (0,15%), pertencentes a duas explorações distintas. Os distúrbios 

gastrointestinais são atualmente uma das principais causas de mortalidade em cunicultura 

(Peeters et al., 2000), devendo-se principalmente a duas síndromes: a colibacilose e a 

enteropatia epizoótica. Estas síndromes acarretam grande impacto económico pelo aumento da 

mortalidade e pela redução da taxa de crescimento nos restantes animais afetados (Boullier e 

Milon, 2006) .Estes distúrbios podem ser consequência da ação de bactérias (E.coli, 

Clostridium perfringens e Bacillus spp.), parasitas (Eimeria spp.) ou por infeções virais 

(Rotavírus) (Kaupke et al., 2014). 

Através da análise de variância simples (One-way Anova), encontrou-se uma associação 

significativa entre a inexistência de armazenamento de cadáveres e a deteção de animais com 

sinais de dispneia (p=0,0001), diarreia (p=0,0162) e magreza (0,0066) em exploração. 

 

Figura 11- Torcicolo em coelho de engorda (esquerda) e splay-leg (direita). (Original) 
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O termo “Splay-leg” (“patas abertas”) refere-se à manifestação clínica de foro 

neurológico de uma neurite dos nervos motores posteriores provocada pela infeção por 

Encephalitozoon cuniculi (Díaz e Cuervo, 2000). Foram contabilizados 2 casos (0,15%) desta 

patologia durante a vistoria realizada, pertencendo os dois coelhos à mesma exploração, na qual 

também foram detetadas torcicolos (outra das manifestações de E. cuniculi). 

Quanto à presença de alterações compatíveis com mixomatose, apenas se detetou 1 caso 

(0,07%) na exploração L. Esta doença tem um profundo impacto económico nos rendimentos 

da exploração, pelo aumento da mortalidade e diminuição do crescimento, assim como pela 

dificuldade em controlar e eliminar a doença (Bertagnoli et al., 2006). 

A densidade animal, por jaula, foi registada com base nas 14 jaulas da exploração 

escolhidas aleatoriamente. Os seus valores estão presentes no gráfico 6.  

 

Como é possível constatar, a densidade média de coelhos de engorda por jaula variou 

entre as diferentes explorações, sendo o valor mínimo registado de 4,86 coelhos por jaula e o 

valor máximo de 10,21 coelhos por jaula. O valor inferior, registado na exploração K, é 

explicado pela diminuição do número de coelhas inseminadas no ciclo coincidente com a visita, 

pelo que o produtor optou pela distribuição das ninhadas pelas jaulas vazias.  

Tal como referido anteriormente, a densidade animal é um fator de risco que influencia o 

estatuto sanitário, o aparecimento de ferimentos e o bem-estar dos animais, assim como 

dificulta a sua monitorização por parte dos funcionários e produtor. A diminuição do número 

de coelhos por jaula permite uma melhor condição corporal e reduz o risco de transmissão de 
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doenças entre os animais, pelo que a elevada densidade animal deve ser desencoraja junto dos 

produtores (Dorning e Harris, 2017). A produção de 7-9 láparos por jaula parece ser o valor 

recomendável para obter uma correta taxa de crescimento e assegurar o bem-estar dos coelhos 

(EFSA, 2005). 

Neste estudo, verificou-se uma correlação negativa entre a densidade animal média por 

jaula e a ocorrência de diarreias em exploração, ou seja, maior número de casos em explorações 

com menor número de coelhos por jaula, contudo este resultado é contraditório face à 

bibliografia consultada (Luzi et al., 2000) e poderá ser justificado por outros fatores não 

relacionados com a densidade animal, tais como más práticas de maneio e higiene, ou incorreta 

formulação do alimento composto. 

4.2.1 Fatores associados à ocorrência de lesões/doença na exploração 

Na tabela 13 estão presentes as correlações de Pearson detetadas entre os fatores de risco 

e as lesões/doenças detetadas na exploração. 

Tabela 13- Correlações de Pearson entre as respostas do inquérito e os resultados obtidos na avaliação sanitária 

 

Variável Variável Correlação (r) Valor significância (p) 

Entrada de novos 

animais (vezes/ano) 

Mixomatose 0,7711 0,0033 

Splay-leg (E.cuniculi) 0,7711 0,0033 

Nrº Antibióticos 

incorporados na 

ração de engorda 

Tinha (G1) 0,5922 0,0713 

Vazio sanitário 

 (mínimo de dias) 

Alopécias -0,8254 0,0009 

Tinha (G3) -0,5856 0,0584 

Funcionários 

temporários 

Alopécias 0,8995 <0,0001 

Tinha (G3) 0,6483 0,0310 

Funcionários 

permanentes 

Mixomatose 0,6364 0,0261 

Splay-leg (E.cuniculi) 0,6364 0,0261 

Kg/inseminação 

Mixomatose -0,6092 0,0467 

Diarreias -0,6092 0,0467 

Splay-leg (E.cuncilu) -0,6092 0,0467 

Nrº Bandas de 

produção 

Dispneia 0,8866 0,0001 

Diarreias 0,6742 0,0162 

Espirros Corrimento Nasal 0,9284 <0,0001 

Dispneia Mixomatose 0,8866 0,0001 

Alteração condição 

corporal (magreza) 

Dispneia 0,7197 0,0083 

Splay-leg (E.cuniculi) 0,7340 0,0066 

Mixomatose 0,7340 0,0066 

Ferimentos Tinha (G3) 0,8155 0,0022 

Splay-leg Diarreias 0,6742 0,0162 
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Através da análise da tabela 13 é possível constatar uma correlação entre o número de 

funcionários permanentes e temporários e a deteção de lesões/doenças na exploração, 

destacando-se a forte correlação com a presença de lesões severas por dermatofitose/tinha 

(r=0,6483 e p=0,0310) e de lesões compatíveis com mixomatose (r=0,6364 e p=0,0261). 

Quanto aos dias mínimos de vazio sanitário (valor reportado pelos produtores) 

verificou-se uma forte correlação negativa com o deteção alterações cutâneas 

(alopécias/dermatofitoses), ou seja, em explorações expostas a menos dias de vazio sanitário 

detetaram-se mais alterações cutâneas por dermatofitoses. 

A correlação negativa entre os Kg/inseminação e a ocorrência de diarreias, mixomatose 

e lesões compatíveis com infeção por E.cuniculi, está de acordo com a bibliografia consultada, 

na qual se refere que estas doenças conduzem a um atraso no crescimento dos coelhos. As 

correlações positivas entre a contabilização de animais magros e animais com sinais de doença 

(dispneia, splay-leg e mixomatose) estão também associadas às correlações anteriormente 

mencionadas, sendo os Kg/inseminação o parâmetro final que permite avaliar esta diminuição 

do crescimento dos coelhos de engorda. 

 De destacar a elevada correlação (r=0,9284; p<0,0001) entre a deteção de animais com 

corrimento nasal e a deteção de espirros na exploração, estando esta de acordo com a 

bibliografia consultada. 

 

4.3 Matadouro 

Posteriormente à visita às explorações foi realizado o acompanhamento do abate dos 

animais nos diferentes matadouros, conforme o local de abate escolhido pelos diferentes 

produtores. O registo das diferentes lesões detetadas, assim como as reprovações totais, durante 

o ato de inspeção post-mortem foi assegurado em pelo menos 30% dos animais de cada lote 

enviados para abate, tendo sido avaliados 23 716 coelhos de engorda, no final do período do 

estudo. No gráfico 7 é possível observar o número total de lesões observadas que conduziram 

a reprovação total ou parcial em cada um dos lotes acompanhados para abate. 
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No total foram reprovados 232 coelhos de engorda, equivalente a uma taxa de reprovação 

de 0,98%, no total dos 23716 coelhos de engorda avaliados neste estudo. Este valor é inferior 

aos obtidos por Ferreira (2013) e por Rampin et al. (2008), no qual são apresentadas taxas de 

rejeição total de carcaças, de coelhos de engorda, de 1,09% e 1,9%, respetivamente. De acordo 

com Tantiñà et al. (2000), este valor está compreendido entre 0,5 e 0,99% dos coelhos abatidos, 

pelo que os resultados deste trabalho estão de acordo com a bibliografia consultada 

Com base nos resultados apresentados no gráfico 8, verifica-se que as reprovações totais 

variaram em número e percentagem nas diferentes explorações, tendo a exploração L 

apresentado menor número (4) de coelhos reprovados para consumo humano, assim como em 

termos percentuais (0,18% dos animais inspecionados). As explorações I e K foram aquelas nas 

quais se verificaram maior número de reprovados, com taxas de reprovação de 1,58% e 2%, 

respetivamente. 

 

 

 

 

A B C D E F G H I J K L

Reprovações parciais 17 44 7 7 3 82 5 245 29 94 75 8

Reprovações totais 21 12 20 7 32 21 25 11 35 4 39 4
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Gráfico 7- Total de reprovações (totais e parciais) nos lotes acompanhados em matadouro. 
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No gráfico 9 estão presentes as diferentes causas de rejeição total das carcaças obtidas no 

decorrer da inspeção sanitária post mortem. 
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Gráfico 8- Número de carcaças rejeitadas (n), taxa de rejeição total de carcaças registada (%) e proporção 

de animais avaliados no valor total de cada lote (% lote) 

Gráfico 9- Causas de rejeição total de carcaças, por exploração, observadas no decorrer da inspeção 

sanitária. 
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Através da análise do gráfico 9 é possível verificar que a maioria das reprovações em 

coelhos de engorda ocorreram pela deteção de abcessos subcutâneos, tendo esta lesão surgido 

em todos os lotes avaliados. Neste estudo foram contabilizados 124 abcessos subcutâneos 

(53,45% dos reprovados e 0,52% do total) que conduziram à rejeição total das carcaças. De 

acordo com Ferreira et al. (2014) e Rampin et al. (2008), os abcessos subcutâneos são a 

principal causa de reprovação de carcaças de coelho em matadouro, tendo obtido uma taxa de 

reprovação de 0,49% e 0,38%, respetivamente, durante o seu estudo, estando de acordo com os 

valores obtidos neste trabalho. A reduzida deteção desta alteração em explorações contrasta 

com a sua contabilização durante o ato de inspeção post mortem, o que poderá ser justificado 

pela dificuldade de deteção destes abcessos pelo seu encobrimento no pelo dos coelhos. Desta 

forma, a informação recolhida durante a inspeção sanitária post mortem mostra-se vital, como 

elemento informativo dos problemas existentes na exploração, que poderão não ser detetados 

pelo produtor, funcionários e médicos veterinários que prestam assistência à exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No estudo realizado por Rodríguez-Calleja et al. (2006), Staphylococcus aureus foi o 

microrganismo maioritariamente detetado na contaminação de carcaças de coelho, estando este 

microrganismo já presente no animal ou sendo as carnes posteriormente contaminadas pelo 

contacto com superfícies ou operadores, durante o seu manuseamento. O aparecimento destes 

Figura 12- Deteção de abcessos subcutâneos e de abcesso intra-articulares (canto inferior 

direito). (Original) 



81 
 

abcessos deve-se principalmente à infeção de feridas, provocadas por outros animais ou por  

elementos das jaulas, como equipamentos de má qualidade, sendo Staphylococcus aureus o 

principal agente causador destes abcessos (Vancraeynest et al., 2006), embora esteja também 

possam surgir por ação de Pasteurella multocida (Rosell, 2000b).  

Neste trabalho, a incidência de abcessos subcutâneos foi significativamente superior 

(p=0,0322) em explorações nas quais se encontram reprodutoras com ninhadas por desmamar 

nas salas de coelhos de engorda. De acordo com Ferré e Rosell (2000), a presença de 

reprodutoras e coelhos de engorda no mesmo espaço físico pode dificultar o controlo de certas 

patologias como a colibacilose e a mixomatose, pelo que em explorações modernas estes 

espaços de produção se encontram separados. 

As reprovações por caquexia surgiram como segunda maior causa de rejeição de 

carcaças, tendo sido rejeitados 76 (32,76% dos reprovados), surgindo estas reprovações em 8 

dos 12 lotes acompanhados. De acordo com o Regulamento (CE) 854/2004, todos os animais 

que se apresentem emaciados devem ser declarados não aptos para consumo humano. As 

enteropatias crónicas ou subagudas são uma das principais causas de caquéxia em coelhos de 

engorda (Tantiñà et al., 2000). 

A rejeição de carcaças febris conduziu à reprovação de 18 (7,76%) coelhos, sendo esta 

reprovação apoiada no Regulamento (CE) 854/2004, que determina a reprovação em animais 

que padeçam de doença generalizada (septicémia), assim como a rejeição de animais que 

apresentam alterações fisiopatológicas, de consistência ou sangria insuficiente. Estas carcaças 

distinguem-se da carcaça de um animal saudável pela marcada alteração da sua coloração. Em 

coelhos que padeçam de doença, como as enteropatias, o sangramento incompleto é comum, 

surgindo esta alteração da coloração muscular (Tantiñà et al., 2000).  

De realçar que de acordo com o Regulamento (CE) n.° 1/2005, os animais que 

apresentam alterações fisiológicas ou sinais claros de doença, podem ser declarados como não 

aptos para transporte, não sujeitando estes animais a sofrimento desnecessário. No entanto, o 

carregamento destes animais é possível desde que não seja causado sofrimento adicional e após 

requisitado um parecer de um veterinário.  

A deteção de lesões pulmonares compatíveis com pneumonia em coelhos conduziu à 

reprovação total das mesmas, independentemente do tipo de pneumonia detetada justificada 

pela concomitância de outras alterações como carcaça febril ou caquexia. Neste estudo, as 
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pneumonias foram causa de rejeição de 18 (0,08%) coelhos de engorda, sendo um resultado 

superior ao obtido por Rampin et al. (2008), que registou 0,029% de incidência desta lesão. As 

pneumonias contabilizadas diferenciam-se quanto ao seu tipo, sendo 10 (55,56%) pneumonias 

não purulentas, 6 (33,33%) pneumonias purulentas e 2 (11,11%) pleuropneumonias não 

purulentas. A contabilização de pneumonias purulentas foi significativamente superior 

(p=0,0209) em explorações nas quais não está presente uma antecâmara no topo da exploração 

pelo qual é feita a entrada do ar exterior. De igual forma a contabilização de pneumonias não 

purulentas foi superior (p=0,0214) em explorações nas quais não é obrigatório o duche antes de 

aceder aos animais da exploração. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A deteção de coelhos com lesões compatíveis com enteropatia mucóide (dilatação 

abdominal, acompanhada de impactação cecal e conteúdo gelatinoso no ceco) conduz à sua 

reprovação, estando geralmente associado a estes casos, um estado febril. Foram contabilizados 

5 (2,16% dos coelhos rejeitados) casos compatíveis com esta patologia, estando demonstrados 

na figura 17.  

Figura 13- Deteção de lesões compatíveis com pneumonia. (Original) 
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De destacar a associação detetada entre a inexistência do armazenamento de cadáveres 

e a contabilização de pneumonias purulentas (p=0,0425), caquéxia (p=0,0127) e carcaça febril 

(p<0,0001) em matadouro 

Outras alterações detetadas durante a evisceração e o ato de inspeção post-mortem não 

levam à reprovação das carcaças, ou apenas conduzem à sua reprovação parcial dos órgãos ou 

regiões afetadas, sendo exemplo os hematomas por traumatismos.  

No gráfico 10 estão descritas as restantes alterações detetadas nos doze lotes de coelhos 

acompanhados, que conduziram apenas à rejeição parcial das partes afetadas. 

No decorrer da inspeção post-mortem foram detetadas alterações na superfície dos rins 

em 100 (0,42%) coelhos de engorda. De acordo com Rampin et al. (2008), esta nefrite crónica 
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Figura 14-Alterações compatíveis com enteropatia mucóide. (Original) 

Gráfico 10- Restantes alterações, passíveis de conduzir à reprovação da região/órgão afetado 
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pode ser causada por fármacos, toxinas, stresse metabólico ou parasitas, tais como 

Encephalitozoon cuniculi. Trata-se de um parasita protozoário intracelular obrigatório, de 

carácter zoonótico, que provoca alterações nervosas (torcicolo, ataxia, “circling”), renais 

(fibrose e nefrite intersticial crónica) ou oculares. Geralmente trata-se de uma infeção crónica 

e assintomática, surgindo sinais clínicos em coelhos imunodeficientes, por stresse ou outras 

debilidades (Ozkan e Alcigir, 2018). Este parasita tem impacto económico em cunicultura, pelo 

aumento da mortalidade, redução do peso final dos coelhos ou pela possível rejeição de carcaças 

em matadouro (Maestrini et al., 2017). De acordo com o estipulado no Regulamento (CE) 

854/2004, estes rins poderão ser declarados impróprios para consumo, e desta forma removidos, 

se o veterinário oficial considerar que estes podem constituir um risco para a saúde pública ou 

animal.  

Foram contabilizados 374 coelhos com alteração entérica com presença de conteúdo 

diarreico durante a evisceração, correspondendo a 1,58% dos coelhos analisados. O valor obtido 

é bastante superior às diarreias contabilizadas nos últimos dias de produção, aquando das visitas 

à exploração (apenas 2 coelhos com diarreia), pelo que este valor obtido em matadouro pode 

ter como causa o stresse causado pelo carregamento e transporte para matadouro. 

Relativamente aos hematomas, foi contabilizado um total de 132 (0,56%) casos, levando 

à reprovação parcial das partes afetadas, sendo possível o aproveitamento das restantes partes 

da carcaça se existir sala de desmancha no matadouro. Estes hematomas podem surgir por 

traumatismos ou fraturas durante o seu crescimento na exploração, no carregamento e 

transporte, ou por um incorreto manuseamento durante pelos operadores no matadouro (Tantiñà 

et al., 2000).  

Foram contabilizadas 5 fraturas no decorrer da inspeção post-mortem acompanhada pelo 

autor, no entanto todas estas surgiram durante o processo de abate, pelo que não refletem uma 

falha no bem-estar em exploração.  
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4.3.1 Fatores associados à ocorrência de rejeições em matadouro 

Na tabela 14 estão presentes os fatores de risco, identificados no inquérito de 

biossegurança, que apresentam correlação com a ocorrência de reprovações em matadouro.  

Tabela 14- Correlação entre respostas obtidas no inquérito e os resultados em matadouro 

 

De notar a correlação positiva entre a taxa de mortalidade média anual das explorações 

e a taxa de reprovações totais em matadouro (r= 0,7531; p=0,0047), ou seja, observou-se um 

valor superior de reprovações totais em explorações nas quais a taxa de taxa de mortalidade 

média anual (referente ao ano de produção anterior) foi superior.  

Neste estudo, o número de bandas de produção, oposto a trabalhar em banda única, está 

correlacionado com valores superior de rejeição de carcaças por estado febril (r=0,9286; 

p<0,0001) e por pneumonia purulenta (r=0,5922; p=0,0425). 

Variável Variável Correlação (r) Valor significância (p) 

Idade dos pavilhões 

Pneumonia purulenta 0,8729 0,0002 

Pleuresia 0,6930 0,0125 

Total Pneumonias 0,6323 0,0274 

Carcaça Febril 0,7418 0,0057 

Taxa mortalidade 

média anual 

Caquéxia 0,6721 0,0166 

Reprovações totais 0,7531 0,0047 

Funcionários 

temporários 
Enteropatia mucóide 0,5825 0,0469 

Nrº Bandas 
Carcaça Febril 0,9286 <0,0001 

Pneumonia purulenta 0,5922 0,0425 

Entrada de novos 

animais 
Carcaça Febril 0,7414 0,0057 

Figura 15- Lesões compatíveis com nefrite intersticial crónica (esquerda) e hematoma no membro posterior 

(direita). (Original) 
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Na tabela 15 estão descritas as principais correlações detetadas entre as lesões/doenças 

em exploração e as reprovações totais e parciais em matadouro.  

Tabela 15- Correlação de Pearson entre a avaliação sanitária, em exploração, e os resultados obtidos em 

matadouro 

 

De destacar a correlação muito significativa entre a contabilização de carcaças febris 

em matadouro e a deteção de animais com sinais de dispneia em exploração, assim como a 

correlação entre a ocorrência de espirros e a contabilização de pneumonias não purulentas em 

matadouro. Tal como referido anteriormente, a dispneia corresponde a uma dificuldade de 

respiração nos animais, estando associada à ocorrência de pneumonia, pelo que esta infeção 

poderá justificar a maior contabilização de animais em estado febril (Badiola, 2000; Coudert et 

al., 2006) 

Destaca-se a correlação entre a ocorrência de espirros e a contabilização de pneumonias 

não purulentas em matadouro, sendo os espirros um dos primeiros sintomas de distúrbios 

respiratórios (Badiola, 2000). 

A correlação positiva entre coelhos com sintomatologia neurológica de 

encefalitozoonose (splay-leg) com magreza, dispneia e diarreia em exploração está de acordo 

com a bibliografia consultada, visto que as manifestações clínicas deste parasita protozoário 

são observadas em animais imunodeprimidos (Díaz e Cuervo, 2000). 

 A correlação positiva entre animais reprovados por caquéxia e animais com alterações 

da condição corporal (magreza) em exploração (p=0,0135) comprova que esta alteração pode 

ser detetada a nível da exploração permitindo a seleção destes animais para não serem enviados 

Variável Variável Correlação (r) Valor significância (p) 

Espirros (E) Pneumonia não purulenta (M) 0,5874 0,0446 

Torcicolo (E) Diarreias (M) 0,6328 0,0272 

Splay-leg (E) Diarreias (M) 0,6742 0,0162 

Magreza (E) 

Caquéxia (M) 

0,6873 0,0135 

Mixomatose (E) 0,6916 0,0127 

Dispneia (E) 0,5930 0,0421 

Splay-leg (E) 0,6916 0,0127 

Tinha G2 (E) 0,6643 0,0185 

Magreza (E) 

Carcaça Febril (M) 

0,7580 0,0043 

Dispneia (E) 0,9208 <0,0001 

Diarreias (E) 0,7073 0,0101 

Caquéxia (M) 0,5787 0,0487 

Mixomatose Pneumonia purulenta 0,5922 0,0425 
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para o matadouro. As restantes alterações correlacionadas com caquéxia em animais 

inspecionados post mortem (mixomatose, dispneia e splay-leg) são justificadas pelo 

comprometimento da saúde e do bem-estar destes coelhos, conduzindo a uma debilitação do 

estado físico dos animais  (Rosell, 2000b). Dada a possibilidade de detetar animais com 

alterações de conformação corporal (caquéxia) na exploração, poderá optar-se por não 

selecionar estes coelhos para abate e reintegrar os mesmos no ciclo de produção seguinte, 

contudo aumenta o risco de lesões por feridas (comportamento sexual a partir dos 70 dias de 

vida) e de biossegurança, pela possibilidade de serem portadores de doenças passíveis de 

transmitir ao ciclo seguinte (Luzi et al., 2000). 
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5 Conclusão 

 

Através deste estudo, foi possível aferir a implementação das medidas de higiene e 

prevenção de doenças nas explorações do Norte de Portugal, assim como a contabilização de 

patologias em coelhos de engorda, nas duas semanas prévias ao abate. Entre os dados recolhidos 

no inquérito, destaca-se a implementação da produção em banda única em 91,67% das 

explorações visitadas, assim como a correta aplicação do princípio da zona “limpa/suja” em 

50%; destas. De realçar que apenas 33,3% dos produtores afirmou conhecer o estatuto sanitário 

da exploração de origem as futuras fêmeas adquiridas, mas nenhum destes produtores realiza a 

quarentena das recém-chegadas, pela inexistência de locais específicos de quarentena na 

totalidade das explorações visitadas. Quanto às práticas de higiene, 75% das instalações 

visitadas possuem vestiários e em 91,66% destas é obrigatório o uso de material de proteção, 

embora em apenas 16,67% se verifique a utilização de vestuário exclusivo da exploração. 

Durante a avaliação do perfil sanitário realizada, foram detetadas alterações em 31,27% 

dos coelhos de engorda observados, sendo a dermatofitose (tinha) a principal patologia 

observada (85,10%), seguida dos espirros (6,06%) e de ferimentos (2,78%). No 

acompanhamento da inspeção post mortem, em matadouro, foi obtida uma taxa de rejeição total 

de carcaças de 1,15%, sendo as principais causas os abcessos subcutâneos a principal causa de 

reprovação (52,38%), caquéxia (27,84%), carcaça febril (7,69%) e as pneumonias (6,59%). 

  Através da análise estatística foi possível a identificação de fatores de risco, pelo que 

de acordo com os resultados obtidos, detetou-se que produtores com formação em produção 

pecuária relataram que executavam um período de vazio sanitário inferior (p=0,0247), 

comparativamente com os produtores sem formação pecuária. A taxa de mortalidade média 

anual da exploração, declarada pelos produtores, foi significativamente inferior em produtores 

que possuem formação pecuária (p=0,0130). Destaca-se a forte correlação positiva entre a 

frequência de entrada de novos animais (futuras reprodutoras) e o número de antibióticos 

incorporados na ração de engorda (r=0,7519; p=0,0121), assim como a correlação entre a 

frequência de entrada e a presença de mixomatose na exploração (r=7711, p=0,0033). De igual 

forma, destaca-se a correlação entre a idade dos pavilhões e a reprovação de animais por 

pneumonia purulenta (r=0,8729; p=0,0002) e por pleuresia (r=0,6930, p=0,0125), ou seja, em 

pavilhões mais antigos, caracterizados por um menor controlo das condições ambientais, ocorre 
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uma maior incidência de distúrbios respiratórios. Através da análise de variância simples 

verificou-se que a incidência de pneumonias purulentas em matadouro foi significativamente 

superior (p=0,0209) em explorações que não possuem uma antecâmara no topo do pavilhão por 

onde entra o ar exterior, sendo esta estrutura verificada em explorações mais recentes 

(p=0,0140).  

 Com base nos resultados obtidos, destaca-se a importância da transmissão das 

informações recolhidas durante a inspeção sanitária post mortem para o produtor e médico 

veterinário que presta assistência à exploração, pela possibilidade de auxílio na deteção e 

resolução de fatores de risco e doenças presentes. De igual modo a informação constante nos 

documentos que acompanham os animais para matadouro, como a IRCA, deve realçar as 

possíveis alterações/doenças que ocorreram ao longo do ciclo de produção, de modo a auxiliar 

nos atos de inspeção ante e post mortem. Desta forma, este fluxo de informação bidirecional 

entre as explorações de origem e os matadouros poderá ser vital na melhoria da saúde e bem-

estar animal, assim como na garantia da salubridade dos produtos alimentares.  

De acordo com a Lei da Saúde Animal (Regulamento (EU) nº2016/429), “ é melhor 

prevenir do que remedir”, pelo que as medidas de biossegurança são fundamentais na prevenção 

de doenças nas explorações. Ainda de acordo com este regulamento, os médicos veterinários 

devem desempenhar um papel ativo na prevenção de doenças, na sensibilização dos produtores 

para as diferentes temáticas inerentes à produção animal, como a saúde humana e saúde animal, 

assim como para o bem-estar animal e para a possibilidade de resistências a tratamentos e as 

suas implicações.  

Este trabalho poderá contribuir para uma melhor compreensão dos fatores de risco 

inerentes à produção de carne de coelho e para a sua influência na incidência de doenças e 

reprovações em matadouro. A investigação destes fatores de risco e a sua correção, em 

exploração, terá como resultado final um rendimento económico superior para os produtores, 

uma melhoria do bem-estar animal e uma maior segurança dos alimentos produzidos. 
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