
doenças comuns

na criação de aves



A criação de aves é um empreendimento que exige
atenção em diversos domínios, seja nutricional, bem-

estar, genético, sanidade animal, dentre outros. 
 

Nesse artigo, será abordado o domínio da Sanidade, pontuando
as 5 doenças mais recorrentes e importantes nas criações,

detalhando os sinais clínicos que os animais apresentam, como
elas os afetam e como pode-se prevenir ou controlá-las.

 

Introdução
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   Conhecida como “sarna do bico e da pata”, a
sarna knemidocóptica é causada por ácaros da
família Knemidokoptidae. É uma doença comum
em produções de aves em geral, atingindo
geralmente as patas e o bico, deformando essas
regiões e debilitando a ave a longo prazo. Esta
infecção traz grandes prejuízos às criações de
passeriformes e psitacídeos no Brasil.

Sarna knemidocóptica
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Cada ordem de aves é infectada por uma
diferente espécie de ácaro pertencente à

esta família 
 

• K. pilae:  acomete periquitos, araras e
papagaios;
• K. gallinae e K. columbae: acomete
galináceos e pombos;
• K. mutans:  acomete galinhas, pombos e
perus, detre outros.

Deformação do bico;
Crescimento das unhas;
Descamação da pele;
Dificuldade de locomoção;
Artrite e infecções  secundárias.

Causas Consequências
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   Escherichia coli é uma bactéria gram-negativa
presente no ambiente e na microbiota intestinal de
muitos mamíferos e aves. Entretanto, é considerada
oportunista em psitacídeos e passeriformes, da
qual não integram a microbiota.
   A manifestação da doença depende da porta de
entrada do agente e da cronicidade do processo
infeccioso, podendo causar inúmeros problemas 

Colibacilose aviária 
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Colissepticemia: prostração, anorexia,
diarreia e artrite;
Enterite localizada: aumento na secreção
de fluídos, perda de eletrólitos e proteínas,
desidratação, perda de peso e atrofia
muscular;
Doenças respiratórias, como sinusite e
aerossaculite;
Infecções no ovário e colonização
secundária de articulações e medula.

Causas

Contaminação fecal em alimentos ou
utensílios;
Comorbidade com alguns vírus,
como Chlamydia e Mycoplasma;
Infecções primárias (porta de entrada
para a bactéria);
Alterações fisiológicas de
imunodepressão;
Má ventilação;
Situações anormais de estresse.

Consequências
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    A Salmonella enterica se destaca pelo potencial de
afetar uma grande amplitude de hospedeiros. Não estão
presentes na microbiota de Passeiriformes e
Psittaciformes, logo, a presença indica doença.  As mais
importantes doenças em aves galináceas são: o tifo
aviário, por Salmonella enterica sorotipo Gallinarum; e a
pulorose, pelo sorotipo Pullorum, ambas exclusivas das
aves.
    O paratífo aviário pode ocorrer devido aos diversos
sorotipos, atualmente por Enteritidis e Typhimurium, e
têm grande importância na saúde pública. Como o grupo
paratifo é zoonótico, há exigência de controle obrigatório
em produtos de origem animal. 

salmonelose 
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Diarreia;
Ingestão de água em excesso;
Inapetência, apatia e anorexia;
Pneumonia e dificuldade respiratória;
Sinais neurológicos (raros).

 

Causas Consequências

Ingresso de ave ou outro animal
portador na criação.
Infecções dos pais e transmissão para
a progênie.
Interferências na microbiota natural:

Ingestão de água e alimentos
contaminados por fezes de outros
animais.

- Antibioticoterapia ou mudança de
alimentação;
- Privação de comida e água;
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    Micoplasmose é uma das principais doenças
tratando-se de produção de aves no Brasil. As
micoplasmoses são doenças causadas por bactérias
do gênero Mycoplasma.
    As principais micoplasmoses atigem o sistema
respiratório (M. gallisepticum, M. synoviae), articulação
(M. synoviae)  e reprodutivo/esquelético (M.
meleagridis).
  A transmissão pode ocorrer tanto por contato entre
as aves, quanto da ave progenitora para o ovo,
sendo este último um dificultador para o controle do
patógeno, pois em poucos dias os filhotes eliminam
grande quantidade de bactérias no ambiente.

Micoplasmose 
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ANIMAL
INFECTADO

ANIMAL
SAUDÁVEL

FILHOTE
SAUDÁVEL

Reprodutivo: reduz a produção, má
formação e retenção dos ovos, além da
mortalidade embrionária;

Respiratório: espirros, descarga nasal,
dispnéia;

Digestório: queda na alimentação, retardo
no crescimento;

Articular e tegumentar: penas eriçadas,
edema nas articulações e fraqueza no
movimento.

Afetam diversos sistemas, sendo eles:
 

 

 

 

FILHOTE
INFECTADO

Causas Consequências
Micoplasmose 

 Quarentena ineficaz e erros de
higienização dos recintos; mistura de aves
de procedências diferentes; infecção dos
pais.

Transmissão por contato

Transmissão  vertical

OVOS
INFECTADOS

Transmissão por contato
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    A Chlamydia psittaci é o principal agente
causador da clamidiose  de ocorrência
comum em aves domésticas de companhia
e silvestres em cativeiro. Nos humanos ela
é denominada  por psitacose ou ornitose. 
    Essa bactéria tem um ciclo biológico
curto, cerca de 48 horas. Entretando, a
incubação e o desenvolvimento de sinais
clínicos nos animais é bastante variável,
exigindo a confirmação por diagnóstico
laboratorial.

Clamidiose 
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Variam conforme o curso da doença:
 

- superagudo: óbito, geralmente em aves
jovens, sem apresentação evidente de sinal
clínico;
 

- agudo: apatia, anorexia, asas pendentes,
desidratação, alterações respiratórias,
diarreia amarelo-esverdeada, alterações
reprodutivas e neurológicas;
 

- crônico: sinais discretos, com conjutivite,
emagrecimento e alterações respiratórias;
 

Causas

Quarentena ineficaz e erros de
higienização dos recintos;
Mistura de aves de múltiplas
procedência;
Espécie, idade e sistema imunológico
do animal;
Contato com secreções/excreções
contaminadas, como na regurgitação
do alimento pelos pais;
Infecções concomitantes.

Clamidiose 
Consequências
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Queda na produção

de ovos

Mortalidade no

ninho

Inapetência

(não se alimentam)

Redução de

crescimento

Estresse

Mortalidade no

plantel

Depreciação no

valor de mercado 
Impedimento da

venda 

Mal empenamento

Redução na qualidade

do produto final 

Impactos gerados
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   Apesar de apresentarem sintomas em
comum, os tratamentos são diferentes de
acordo com cada caso.  
   O  diagnóstico não é facilmente obtido e
uma ave infectada é um risco às demais.
Por isso, a avaliação periódica dos plantéis,
mesmo de aspecto saudável, é uma ótima
estratégia para a ação preventiva dessas
doenças. 
   O acompanhamento por um médico
veterinário é essencial para que as
medidas de mitigação sejam implantadas,
como as ações profiláticas e terapêuticas.

Soluções
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  A Vet Jr. é a empresa júnior da Escola de Veterinária
da UFMG e, em parceria com diversos laboratórios, 
 oferece assistência às criações. Em sanidade tem-se o
apoio do Laboratório de Doenças das Aves  em que
a VetJr. oferece o serviço de coleta de amostras,
enquanto  o laboratório efetua os exames e o laudo
do diagnóstico.
 
   A empresa possui uma equipe empenhada em
elaborar manejos específicos de acordo com a
necessidade do cliente, além de oferecer  suporte à
criação com orientações adequadas.
 
Marque sua visita diagnóstico conosco e dê qualidade

de vida às suas aves e melhoria ao seu
empreendimento.



Entre em contato:
(31) 9 8292-7161
silvestres@vetjr.com
@vetjrufmg
www.vetjr.com

Universidade Federal de Minas Gerais,
Escola de Veterinária, campus Pampulha

Av. Antônio Carlos, 6627
Belo Horizonte, MG

CEP: 31270-901
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