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INTRODUÇÃO
A avicultura é uma atividade que vem
sendo desenvolvida cada dia mais nas
propriedades rurais brasileiras, seja
como atividade de subsistência ou em
grandes granjas comerciais certificadas
a preocupação com a saúde e bem-
estar das aves deve ser constante.



Atualmente muitas das doenças
infecciosas que acometem as aves
podem ser prevenidas através da
vacinação de forma correta e no
tempo certo de vida do animal. 

Ainda assim, alguns produtores
podem ter certa dificuldade de
identificar a manifestações
destas doenças. 



O conteúdo a seguir tem o intuito de
expandir o conhecimento sobre as
principais doenças e seus sinais
clínicos característicos para que o
produtor consiga agilizar o tratamento
e recuperação de seus animais após o
devido diagnóstico veterinário.



BOUBA AVIÁRIA
 



Bouba das aves, também
conhecida como pipocas
ou varíola aviária, é uma
doença viral altamente
contagiosa causada por
poxvírus. 



Acomete aves de qualquer
idade, mas em aves jovens
a doença é mais comum e
se manifesta de forma mais
grave.

SINAIS CLÍNICOS

Além de erupções cutâneas as
aves podem apresentar: 

 

Aparecimento de erupções
na pele e mucosas

Lesões ao redor das narinas
e sobre as pálpebras.

Características da doença

Febre
Tristeza
Penas arrepiadas



NEW CASTLE



A doença de Newcastle tem
origem viral e acomete aves
silvestres e comerciais,
manifestando principalmente
sinais respiratórios seguidos
de manifestações nervosas. 

O agente viral pertence à
Família Paramyxoviridae e
é considerada uma doença
de distribuição mundial.



A transmissão ocorre através
de produtos contaminados por
aerossóis ou contato com
fezes de aves infectadas,
podendo ocorrer também a
inalação de partículas
produzidas pelas fezes secas.

SINAIS CLÍNICOSEspirros
Respiração ofegante
Asas caídas

Pernas distendidas
Andar em círculo e de costas

Falta de apetite

Paralisia completa

Diarreia aquosa e esverdeada



CORIZA INFECCIOSA



  Também conhecida como
gôgo, é uma doença de
manifestação respiratória capaz
de atingir aves de qualquer
idade e linhagem.    Sua origem é bacteriana,

causada pela bactéria
Haemophillus paragallinarum e a
contaminação ocorre com
grande rapidez, pois a via de
transmissão é a respiratória.



Corrimento fluído nas
vias nasais;
Catarro;
Conjuntivite;
Edema da cabeça e ao
redor dos olhos.;
Diminuição de posturas;
Asas caídas.

Em alguns casos ocorre o
fechamento das pálpebras e até
a destruição do globo ocular. 

SINAIS CLÍNICOS



SALMONELOSE



   Causada pela bactéria Salmonella
gallinarum, a manifestação da
doença também é conhecida como
Tifo Aviário e é mais comum em
aves adultas, sendo a galinha o
hospedeiro natural. 

   A forma de transmissão dessa
doença é direta e indireta, ou
seja, pelo contato entre as aves
ou vetores. 



Penas eriçadas;
Asas caídas;
Apatia;
Amontoamento;
Diarreia. 

Nos indivíduos jovens, os
sintomas são:

Diarreia;
Anorexia;
Queda na produção
de ovos.

Nas aves adultas,
observa-se:

SINAIS CLÍNICOS

Em alguns casos, pode haver
cegueira e claudicação.



CONCLUSÃO

   A partir desse breve contato com as
principais doenças infecciosas da
avicultura brasileira, cabe ressaltar a
importância do manejo sanitário de forma
correta, a fim de evitar perdas na
produção, já que muitas apresentam
sintomas relacionadas à queda de postura
e alta mortalidade, além do sofrimento
animal.



  É importante que o produtor ou o
responsável pela granja consiga
identificar os sintomas para que as aves
acometidas sejam separadas prevenindo
grandes infecções até que seja feito o
devido diagnóstico e acompanhamento
veterinário.

Fonte: Canva.



  A Vet Jr. auxilia na construção de todo o
projeto da cadeia de avicultura, fornecendo o
serviço de estudo de linhagens que auxiliará na
seleção da melhor ave para o seu projeto. Além
disso, realizamos também o estudo e
viabilidade do melhor meio de criação para sua
produção. Procure nossos consultores para que
possamos auxiliá-lo a garantir a qualidade de
seus produtos !
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