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Obje;vos  /  Metodologia
O2.	  O%mização	  e	  validação	  
de	  ferramentas	  técnicas	  

para	  uma	  melhor	  
prevenção	  e	  controlo	  do	  

vDHV	  

§ Metodologias  laboratoriais  para  
deteção,  geno;pagem  e  ;pagem  de  
an;génios

O1.	  Epidemiologia	  e	  
vigilância	  	  

§ Mapas  de  distribuição  da  DHV  e  das  
espécies  susceIveis  (coelho,  lebre)

O4.	  Medidas	  de	  
biossegurança,	  controlo	  

e	  estratégia	  de	  
prevenção	  	  

§  Implementação  de  medidas  de  
controlo  e  prevenção  da  DHV

§ Planos  de  intervenção  

Plano  de  intervenção  (exemplo)

O5.	  A%vidades	  de	  
networking	  e	  transferência	  

de	  conhecimento	  	  

§ Disseminação  e  comunicação;
§ Treino  (cursos,  palestras)  entre  
parceiros  e  para  interessados

Ensino

Desenvolvimento

Capacidades

Conhecimento

Experiência

Aprendizagem

O3.	  Análise	  das	  interações	  
entre	  hospedeiro	  e	  o	  vDHV;	  

regulação	  da	  resposta	  
imune	  

§ Resposta  imunitária  inata  e  adapta;va
§ Vacinas

semana	  

semana	  

Impactos  esperados

Ferramentas	  técnicas	  e	  de	  gestão	  
§  Redução	  do	  impacto	  nega%vo	  da	  DHV	  no	  campo	  e	  em	  sistemas	  de	  produção	  
§  Aumento	  da	  produção	  de	  coelho	  para	  fins	  domés6cos	  e	  industriais	  
§  Crescimento	  económico	  
§  Implementação	  de	  novas	  indústrias	  
§  Novas	  oportunidades	  de	  emprego	  

Como  colaborar?

www.lagmed.eu	   @lagmed_	   mail@lagmed.eu	   analopes@cibio.up.pt	  
jabrantes@cibio.up.pt	  
	  

Resposta	  a	  um	  
inquérito	  sobre	  a	  

cunicultura	  
funcionamento,	  número	  de	  
animais,	  dados	  sobre	  surtos	  

Em	  caso	  de	  surto	  na	  
cunicultura	  contactar	  a	  

equipa	  LAGMED	  
recolha	  de	  amostra	  (Egado)	  de	  

animais	  infetados	  

Disponibilização	  para	  
amostragem	  pela	  
equipa	  LAGMED	  

recolha	  de	  amostra	  (soro)	  na	  
altura	  de	  abate	  dos	  animais	  
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Pesquisa	  de	  an6corpos	  

Partículas virais sem 
material genético (VLP) 

Poço da placa 

Anticorpos 
presentes no soro 
de coelho-bravo 

Anticorpo 
secundário 
conjugado com 
enzima 

Substrato 

Pesquisa	  do	  vírus	  

Extração de ARN 

Síntese de cADN 

Amplificação por 
PCR 
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