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As aves criadas como pets são animais
que se destacam por serem
exuberantes, inteligentes e por vezes
até engraçadas, sendo que algumas
possuem a capacidade de imitar
diversos sons, incluindo palavras. 

São nesses quesitos que os psitacídeos
ganham pontos no momento da compra
por um tutor responsável.
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Reprodução em cativeiro



A expectativa de vida varia conforme a espécie, mas
alguns psitacídeos podem chegar até os 80 anos,
como por exemplo o papagaio-verdadeiro (Amazona
aestiva). 

Contudo, para atingir tal expectativa de vida, os
animais devem nascer e crescer de forma saudável,
sendo que o início da vida da ave é determinante. Papagaio-verdadeiro

Nesse sentido, este e-book irá abordar alguns tópicos
em neonatologia, auxiliando o produtor nesse momento

tão importante.
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A Ordem Psittaciformes é constituída por 78 gêneros e 332 espécies, sendo que
no Brasil podemos encontrar mais de 70 espécies em vida livre. O bico destes

animais é bem característico, sendo ele curto, alto, recurvado, de base larga e
arredondado.

ORDEM PSITTACIFORMES

         03



Fonte: Stringfixer.com

A maxila dos Psittaciformes é bem
móvel e articulada ao crânio, com
movimentos de extensão que
aumentam a potência do bico. 

Estas características anatômicas
permitem a quebra de sementes
duras, que estão presentes na
alimentação destes animais.

Uma vez que muitas espécies da ordem Psittaciformes encontram-
se ameaçadas de extinção, como por exemplo a arara-azul-grande

(Anodorhynchus hyacinthinus), a reprodução de psitacídeos em
cativeiro é uma importante ferramenta de conservação.

Arara-azul-grande
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A reprodução em cativeiro também pode ter a
finalidade comercial, suprindo a demanda por aves
de estimação e sendo uma importante fonte de
renda para criadores.

Importante citar que estes objetivos são
complementares e se interligam, e ao definir o objetivo
da criação, podemos desenvolver um plano para
estabelecimento do plantel e verificar quais espécies
mais se adaptam à finalidade em questão.

REPRODUÇÃO EM CATIVEIRO
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Antes mesmo de falarmos sobre os cuidados com
os ovos e filhotes, devemos entender a
importância da estrutura física do nosso
criatório. 

Nesse sentido, instalações adequadas são
fundamentais para a manutenção do plantel, bem
como para a biosseguridade e o bem-estar das
aves. 

Em um ambiente ideal, devemos ter cerca de 3 a 4
espaços ou salas, sendo que o mínimo
preconizado são 2.

ESPAÇO DE CRIAÇÃO
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   O primeiro e mais importante cômodo, é o
setor de quarentena. Esse local deve ser
afastado dos demais viveiros e deve
possuir material próprio para a limpeza e
desinfecção. 

 Além disso, deve ser um local bem
ventilado, com temperatura e umidade
adequadas, além de telas de proteção
contra mosquitos em todas as saídas
(portas, janelas e telhado caso não seja
coberto).

QUARENTENA

1

2
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Toda e qualquer ave recém adquirida, bem como as aves que
voltam de exposições e/ou campeonatos devem passar pelo
período de quarentena, sendo essa medida essencial para a
sanidade de todo o plantel. 

Aves doentes ou suspeitas também devem ser isoladas nesse
local para serem afastadas das demais.

O período de quarentena pode variar conforme a situação da ave. Aves com
suspeita de Doença do Bico e das Penas dos Psitacídeos (DBPP), por
exemplo, devem ficar pelo menos 30 dias em quarentena, respeitando o
período de incubação do vírus. 

Outras suspeitas diagnósticas podem demandar mais ou menos tempo,
sendo necessário buscar orientação com o médico veterinário.
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1. Identificação das aves com marcação (anilha) e anotações quanto ao
comportamento e a origem. Quando a ave for adquirida de outro
criatório, anotar possíveis doenças que já acometeram o plantel de
origem da ave. 
2. Observação diária das aves, sobretudo quanto ao comportamento e
alimentação. Anotar possíveis comportamentos anormais e ausência
ou redução de apetite. 

QUANTO AO MANEJO DAS AVES EM QUARENTENA, DEVEMOS
PRECONIZAR OS PASSOS A SEGUIR;

3. Exame clínico das aves por um profissional da área, avaliando todos os
sistemas. Sobretudo na entrada da ave no plantel e na saída da quarentena
para o espaço comum das aves. 
4. Pesquisa de possíveis sinais clínicos e coleta de material biológico para
exames.
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5. Realização de exames laboratoriais. Recomenda-se fazer o exame
para circovírus no momento da aquisição da ave e em 30 dias após a
ave deixar a quarentena (período de incubação do vírus). 
Além disso, pode-se realizar o exame coproparasitológico, para saber
mais, procure o artigo em nosso site: www.vetjr.com.
 

QUANTO AO MANEJO DAS AVES EM QUARENTENA, DEVEMOS
PRECONIZAR OS PASSOS A SEGUIR;

6. Medicação das aves com a orientação de um médico veterinário após
resultado dos exames.
7. Passado o período de quarentena e estando as aves aptas, elas podem ser
transferidas para o plantel permanente.
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De modo geral, preconizamos os tópicos citados pois eles irão
garantir o mínimo para evitar a entrada de patógenos dentro do

criatório. Além disso, é no período de quarentena que as aves
irão se adaptar ao novo ambiente, manejo, nutrição e convívio

com outros animais.
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RECINTOS

Psitacídeos podem ser divididos em grupos de
pequenos, médios e grandes, sendo que há diversos
tipos de viveiros. Nesse caso, devemos nos ater a
biologia do animal, bem como seus comportamentos e
sua interação social, se vivem em bandos, casais ou
solteiros.
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De um modo geral, para a maioria dos
psitacídeos é melhor mantê-los em pares
individuais, em viveiros feitos de tela de
arame resistente. Dentre os viveiros
disponíveis, podemos citar os
convencionais (até o chão) ou ainda as
gaiolas suspensas. É importante manter
dentro do viveiro ou gaiola um número
adequado de poleiros, comedouros,
bebedouros, ninhos e ainda uma parte
sombreada.

RECINTOS



No caso de grandes criações, é fundamental a existência de um
corredor de segurança que irá nos auxiliar caso uma ave fuja do

viveiro ou gaiola. Deve haver um espaço entre os recintos para
evitar contato de aves de recintos diferentes. Esse contato

pode ocasionar brigas e lesões graves.
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O melhor resultado reprodutivo é sem dúvida o obtido por
instalações comerciais com gaiolas metálicas
suspensas de tela ponteada. É importante ressaltar
que gaiolas enferrujadas podem ser prejudiciais à saúde
dos animais, causando intoxicação e possíveis mortes
nos plantel.



3,0x3,0x4,0m para o gênero Anodorhynchus;
2,0x2,0x2,5m para gênero Ara;
1,0x2,0x2,0m para gênero Amazona;
0,8x0,8x0,8m para gênero Aratinga.

As gaiolas podem estar inseridas em galpões abertos sendo a
parte de ninho e comedouro localizados na área interna. O
tamanho das gaiolas pode variar, sendo comumente utilizado:
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EXTRAS

Outro cômodo importante para a nossa criação, é a
cozinha, onde iremos preparar o alimento dos animais. É
fundamental a existência de um protocolo de
armazenamento e processamento de alimentos, sendo que
esse material é ofertado pela VetJr.
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Em grandes criatórios pode ser necessária
uma sala para atendimento veterinário.
Nessa sala faz-se necessária uma
bancada e todos os instrumentos para o
atendimento e os cuidados veterinários,
além dos materiais necessários para
coleta de amostras para exames, como
seringas agulhadas, álcool, algodão e
tubos de coleta para a coleta de sangue.



Para algumas espécies é possível a
sexagem apenas com a observação, já
outras não possuem dimorfismo sexual
visível, fazendo-se necessário a
realização de exame laboratorial preciso
para determinar o sexo da ave. Após
identificação, seja por observação ou por
exame laboratorial, poderemos separar os
machos das fêmeas e formar casais logo
ao ficarem sexualmente maduros.

Sexagem dos animais
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Essa separação é uma etapa importante no
manejo reprodutivo das aves, sendo que
identificar o sexo dos animais é uma
prioridade para a reprodução em cativeiro e
deve ser realizada o quanto antes.

No caso dos papagaios, em sua maioria,
temos a maturidade sexual entre um e cinco
anos de idade, variando conforme a espécie.

Alguns papagaios, como os pertencentes ao
gênero Ecletus, são sexualmente
dimórficos, sendo fácil a distinção entre
machos, predominantemente verdes, e
fêmeas, com coloração vermelha e roxa.
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No caso dos periquitos-australianos (Melopsittacus
undulatus), com apenas um ano de idade já estão
aptos a procriar, sendo que adultos possuem ceras
(parte acima das narinas dos animais) azuis no caso
dos machos e marrons nas fêmeas. Os pequenos
loris (Charmosyna) ou ainda, as calopsitas
(Nymphicus hollandicus) têm diferenças bastante
visíveis na coloração da plumagem adulta. 

No caso das cacatuas, quando adultas, os machos
costumam apresentar a íris na cor preta, já as
fêmeas, na coloração marrom. É de suma
importância que o criador se informe sobre a idade
aproximada da maturidade sexual de suas aves e
as características da espécie em questão.

Fonte: placeofbirds.wordpress.com
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     A incubadora irá proporcionar um ambiente
artificial ideal para as aves, de modo que os
pontos vitais para a boa produção, que são
temperatura e umidade, serão atingidos com
maior facilidade quando utilizada de forma
correta. 
        Além disso, a opção por esse método
permite incubar vários ovos
simultaneamente, maximizando a produção.
Mesmo que seja um grande investimento na
produção, a utilização da incubadora pode ser
viável ao longo do tempo.

incubação
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Faisões, avestruzes e aves
aquáticas. São capazes de ver,
andar e de se alimentar após a
eclosão do ovo.

Para um bom funcionamento do método de incubadoras, é necessário
entender que ass aves podem ser classificadas com relação ao nível de
independência dos pais após a eclosão do ovo. Nesse sentido, temos a
seguinte relação:

Aves precoces
  Psitacídeos, aves canoras e

pombos. São totalmente
dependentes dos seus pais
para a alimentação e
manutenção da temperatura
após a eclosão do ovo.
Normalmente nascem sem
penas e com os olhos fechados.

Aves altriciais
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Mantém oviposição caso os ovos
sejam retirados. Nesse caso, é
possível, em cativeiro, realizar o
double-clutching, isto é, a remoção
dos ovos do ninho para estimular as
espécies de postura contínua, como
os psittaciformes, a manter a
oviposição e otimizar a reprodução do
casal.

Outro ponto importante a ser destacado, está relacionado ao
comportamento das aves quanto à postura de ovos. Tal variação irá
interferir na forma que o manejo dos ovos será feito pelo criador,
seguindo as seguintes características:

postura contínua

 Botam uma quantidade
determinada de ovos por
postura, e iniciam a
incubação apenas após a
ninhada estar completa,
resultando na eclosão dos
filhotes em um período de
tempo próximo.

Postura fixa
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Agora que está bem delimitado o comportamento
das aves quanto a postura, podemos entender
como o manejo deve ser feito. É importante
ressaltar que o método de incubação escolhido
pelo produtor não irá interferir na fertilidade dos
animais, mas sim na eficiência reprodutiva, com
possibilidade de aumento expressivo no número de
ovos postos. 

Porém, para atingir um padrão de excelência,
muitos cuidados devem ser tomados, seja no
manejo das matrizes, higiene da sala, da
incubadora e até mesmo na aquisição de
reprodutores. 

Fonte: chocmaster.com.br
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Antes de introduzir os ovos na incubadora,
devemos ter em mente que eles devem ser
examinados. O exame de ovoscopia antes e
durante a incubação deve ser preconizado, pois
ele irá nos mostrar a fertilidade, qualidade,
defeitos no ovo (rachaduras, rugosidade, dentre
outros) além do acompanhamento do
desenvolvimento do embrião. 

O ideal é que se tenha uma sala apenas para o
processo de incubação, onde umidade e
temperatura, além da higiene são
rigorosamente controlados dentro de
parâmetros pré-estabelecidos para a melhor
eficiência.
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Pode variar de 30% a 60%
dependendo da espécie e da
espessura da casca do ovo. A umidade
é muito importante para o correto
desenvolvimento da plumagem. Para
aumentar a umidade relativa do ar
numa incubadora, podemos colocar
um recipiente com água dentro da
incubadora e certificar que o
reservatório da incubadora, próprio
para o efeito, se encontre também
com água.

Irá depender da espécie, sendo
utilizado em média 37,2 a 37,5°C,
sendo que oscilações demasiadas na
temperatura podem retardar ou
antecipar a eclosão e causar deficiência
na formação embrionária podendo ser
fatal. Para um controle ideal da
temperatura, podemos utilizar um
termômetro para aferí-la, e em dias muito
quentes, abrir por alguns momentos a
porta, e, em dias de frio, podemos
aumentar a temperatura da incubadora.

umidade
 

temperatura
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Devemos ter em mente, que o filhote é o
produto mais valioso de uma criação
comercial ou ainda, de um programa para
conservação de espécies. Por isso, sempre
devemos ter o registro individual de cada
filhote, este registro deve conter: data de
nascimento, sexo, identificação dos pais,
número da anilha e/ou microchip. É
importante monitorar o ganho de peso do
animal diariamente, através de uma ficha de
monitoramento. Com isso, podemos monitorar
o crescimento e futuro do animal, e selecioná-
lo como reprodutor ou como animal para
outros destinos, como vendas ou criação.

neonatologia
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Outro cuidado importante, está relacionado a temperatura e umidade ao longo da
criação, sendo que alguns autores preconizam a seguinte forma:

Idade Temperatura Umidade

2 - 5 dias

Até 10 dias

Após 10 dias

Crescimento de penas

35ºC

34ºC

32ºC

30ºC

50%

50%

50%

50%

Fonte: Jrodan e Voren, 1992
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Além disso, devemos sempre considerar a
particularidade de cada espécie animal,
sendo que a nutrição destes animais deve ser
bem rigorosa, sobretudo na fase inicial, para
que as aves cresçam saudáveis e tenham um
bom desenvolvimento. A água deve ser
fornecida à vontade, sendo de boa
procedência e devidamente tratada se julgado
necessário. É preconizado o fornecimento de
ração extrusada balanceada para a espécie
pela manhã e o enriquecimento, com frutas,
verduras e outros alimentos pela tarde. Essa
suplementação não possui intuito apenas
nutricional, mas também como
enriquecimento ambiental.

Criação pelos pais
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É importante lembrar que o
enriquecimento não deve ser
oferecido todos os dias e deve seguir
um protocolo rigoroso de
higienização. A utilização de ração
extrusada se faz de extrema
importância pois garante que o
animal consiga todos os nutrientes
necessários para a sua manutenção e
reprodução em um único alimento.

Muitas vezes, a alimentação feita
exclusivamente por sementes, não
fornece ao animal todo o aporte
necessário para que o mesmo tenha um
bom rendimento, além de problemas
com hipo ou hipervitaminose, altos
níveis de carboidratos ou lipídios que
podem prejudicar a saúde do animal.
Para mais informações sobre alguns
aspectos alimentares, veja o ebook
“cuidados necessários em canaris” em
nosso site: www.vetjr.com.
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Um ponto importante, está no
crescimento das aves, que durante o
primeiro terço de vida, deve estar próximo
aos 10% do peso por dia. Atualmente, a
VetJr, oferece serviços quanto a
alimentação especial para cada espécie,
levando em consideração a ave, o tipo de
manejo utilizado e a finalidade da
produção. De modo geral, podemos
utilizar a seguinte tabela da página
seguinte como exemplo de como deve
ocorrer a alimentação das aves nesse
período do desenvolvimento.
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Para que seja possível alcançar bons
resultados, devemos ter um passo a
passo de tarefas, diárias, semanais e
mensais, que devem ser seguidas. Desse
modo, iremos apresentar alguns pontos
importantes a serem considerados
durante a reprodução e controle neonatal
das aves.

Tarefas a serem realizadas no criatório
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Registro diário da temperatura e
umidade da incubadora e
anotação na folha de registro. 
Ovoscopia dos ovos.
Pesagem das aves com papo vazio e
posterior registro na ficha de cada
ave.
Preparação da alimentação (ração,
papinhas e frutas). 
Registro da quantidade da
alimentação de cada ave em seu
cartão próprio.

1.

2.
3.

4.

5.

TAREFAS DIÁRIAS

6. Preencher as vasilhas de água dos
animais, e quando possível, trocar por
recipientes limpos e desinfetados. 
7. Preencher os níveis de água em cada
incubadora. 
8. Limpar o ambiente de alimentação
após a alimentação dos animais. 
9. Lavar e desinfetar os utensílios de
alimentação utilizados. 
10. Colocar alimento sólido duas vezes
ao dia para aves que estão em
“desmame”.
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Lavar e desinfetar a incubadora 2x
por semana em dias fixos.
Lavar e desinfetar as gaiolas das
aves em “desmame”.
Limpar as gaiolas, fundos e grades.

1.

2.

3.

TAREFAS SEMANAIS

Análise dos registros da sala de
neonatologia.
Analisar o funcionamento das
incubadoras e os registros de
limpeza. 
Recolher amostras biológicas para
exames de rotina.

1.

2.

3.

TAREFAS MENSAIS

CUIDADOS COM OS VIVEIROS

Segundo o livro “Avian medicine”, alguns cuidados com os viveiros e a área destinada aos
filhotes devem ter uma atenção especial, desse modo, listamos alguns destes cuidados em
8 tópicos que podem interferir na qualidade da criação na próxima página.



Cada viveiro deve dispor de uma sala separada onde as aves
doentes possam ser isoladas. Esta sala não deve partilhar o fluxo
de ar com o berçário primário. Os animais que apresentarem
sinais de doença devem ser imediatamente retirados do viveiro
primário e isolados no ambiente de quarentena. 

Se uma ave sair do viveiro por qualquer motivo e for exposta a outras aves,
não deve ser devolvida ao viveiro primário. Sendo necessário que estas
passem por um período de quarentena, evitando a entrada de possíveis
patógenos dentro do ambiente controlado. 
Nunca se deve adicionar um filhote de outra instalação.
As mesmas pessoas não devem cuidar tanto dos adultos como dos recém-
nascidos, a menos que sejam tomadas precauções especiais para evitar a
transmissão de doenças.
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Os visitantes, especialmente as pessoas que possuem aves,
devem ser impedidos de entrar no viveiro. As pessoas podem agir
como vetores mecânicos de agentes infecciosos. 
Idealmente, todas as aves vendidas devem ser testadas para
detecção de doenças microbianas, virais e possíveis parasitoses.

A limpeza minuciosa das instalações e equipamentos do berçário é melhor
do que a limpeza parcial seguida pelo uso de desinfetantes. Os
desinfectantes são tóxicos e a exposição aos filhotes deve ser minimizada
(tanto em contato direto como em fômites).
Práticas de alimentação adequadas podem minimizar os problemas. 

a. Utilize uma dieta comprovada e avalie constantemente o crescimento,
avaliando o desenvolvimento e comparando o aumento de peso com uma tabela
de crescimento.
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b. Guarde os alimentos em uma área fresca, seca e livre de roedores.
Os recipientes de alimentos abertos devem ser armazenados no
congelador, ou áreas adequadas. 
c. A fórmula alimentar deve ser cuidadosamente medida e
misturada, e a temperatura deve ser verificada antes da alimentação.

d. Misturar alimentos frescos para cada alimentação. Não conservar
alimentos misturados na geladeira e oferecer às aves posteriormente. 
e. Utilizar uma seringa individual para cada filhote. 
f. Nunca alimentar uma ave e colocar a seringa de volta na fórmula de
alimentação.
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De modo geral, podemos listar 10
pontos a serem considerados para
uma boa sanidade do plantel. Os
tópicos aqui exemplificados servirão
apenas para nortear um protocolo
completo e específico para cada
criador. Atualmente, a VetJr.
trabalha junto ao criatório, avaliando
as necessidades e demandas do
produtor, a fim de construir
protocolos mais eficientes e
assertivos.

 

Uma das grandes preocupações que
os produtores possuem, está na
possibilidade de surtos de doenças
ou patologias que podem acometer
o criatório, causando grandes
prejuízos financeiros, além da perda
de diversos animais até que a
situação seja controlada. Para isso,
devemos ter um protocolo bem
detalhado para ações que devem ser
tomadas durante um surto de
doenças no berçário ou que esteja
acometendo os filhotes.

surtos de doença
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Assim como dito anteriormente, o ideal é
que todo criatório tenha um plano para
possíveis surtos. Isso irá garantir que
todos os cuidados sejam tomados logo no
começo dos primeiros sinais clínicos,
fazendo com que menos animais sejam
acometidos e o problema seja contornado
o quanto antes.

PLANEJAMENTO COM ANTECEDÊNCIA ISOLAR AVES CLINICAMENTE DOENTES

Aos primeiros sinais de doença, a ave
deve ser isolada em uma sala separada,
de preferência uma com fluxo de ar
separado do viveiro principal, como
exemplo, o ambiente de quarentena. É
importante ressaltar que em muitos casos
as aves doentes excretam maiores
quantidades de agentes infecciosos do
que as portadoras assintomáticas,
sendo o isolamento uma arma poderosa,
que pode reduzir a carga de material
infeccioso no criatório.
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Um bom manejo sanitário deve ser
sempre feito, com o uso correto de todo
o material de desinfecção, sempre com
os devidos cuidados quanto a diluição,
aplicação e tempo de ação. Nesse sentido,
em um surto, o manejo deve ser
intensificado para prevenir e criar
barreiras para a propagação do agente
infeccioso.

MAXIMIZE AS BOAS 
PRÁTICAS DE HIGIENE

A determinação da causa do surto deve
ser feita o quanto antes por um
veterinário da área, que irá avaliar a
sanidade do plantel e dar um diagnóstico
mais assertivo. Em alguns casos, é
preconizado eutanasiar e realizar a
necropsia de um filhote doente para
determinar rapidamente a etiologia do
problema da doença. Isso pode fornecer
informações que podem salvar as outras
aves.

DETERMINE A CAUSA
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Normalmente, os surtos podem ser de
origem fúngica, bacteriana ou viral. Em
outros casos, surtos de distúrbios
alimentares e deficiências nutricionais
podem gerar quadros importantes em aves
de todo o plantel. 
O tratamento adequado deve ser feito o
quanto antes, sobretudo em aves
sintomáticas, e com a orientação do
médico veterinário. Podem ser necessários
antibióticos, antifúngicos, e até mesmo
tratamento de suporte com suplementos
vitamínicos e minerais.

TRATE AS AVES

Importante não fazer medicação por
conta própria, pois cada microrganismo
tem seu tratamento específico e
medicações realizadas incorretamente
(doses muito altas por exemplo) podem
levar até a morte dos animais.
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Entender as causas que levaram ao surto é
fundamental para prevenir que novos
surtos aconteçam. Para isso, um olhar
minucioso do médico veterinário se faz
imprescindível. Com isso, podemos
identificar a causa e fazer as correções
necessárias no menor tempo possível.

ELIMINE A CAUSA

Outro fato crucial, está no manejo do
ambiente como um todo. Para isso,
devemos limpar a instalação, os ninhos e
o sistema de controle de ar com
frequência para diminuir a contaminação
ambiental, no início e durante o surto. Ao
final do surto, a limpeza e desinfecção de
toda a sala antes de usá-la como berçário
é fundamental. Alguns agentes são mais
resistentes e não são inativados por
desinfetantes comuns.

DESCONTAMINAR O MEIO AMBIENTE
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Ao identificar o causador do surto é importante se informar adequadamente sobre a
melhor maneira de eliminá-lo do ambiente. Atualmente, a VetJr. oferece um serviço
completo de limpeza e desinfecção de todos os ambientes e utensílios de um criatório,
para mais informações, converse com um de nossos consultores!

Acesse www.vetjr.com e marque uma reunião diagnóstica!



É comum encontrarmos diversos
criadores que criam os filhotes com
alimentação industrial (papinhas ou
farinhadas) à mão. Dessa forma, as
aves crescem dóceis e acostumadas
com o contato e manejo humano,
sendo ideais como aves de companhia.
Esse manejo é importante para
aumentar a produção, de modo que os
casais possam colocar mais ovos num
só ano reprodutivo. 

Criação a mão
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Além disso, a prática possibilita o criador salvar
aves doentes ou que foram abandonadas pelos
pais, reduzir a transmissão de doenças e aumentar
o número de ovos incubados artificialmente.

Contudo, a criação pelos pais também pode ser
vantajosa para os animais, sendo que, em suma
maioria, os pais fornecem o suporte alimentar
durante todo o tempo aos filhotes, é um manejo
que poupa tempo do criador, geralmente possuem
peso superiores aos animais criados à mão e por
fim, podem adquirir traços comportamentais
específicos da sua espécie, que eventualmente
não surgem em aves criadas à mão.

Fonte: chocmaster.com.br
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Iremos pontuar alguns cuidados que o criador deve ter ao criar os
animais à mão.

Assim como dito anteriormente, o uso de incubadoras é um grande
aliado ao produtor, sendo que a taxa de eclosão aumenta se os ovos
forem incubados pelos pais durante o primeiro terço do período de
incubação.
Para a maioria das espécies, filhotes com menos de duas a três
semanas de idade são mais fáceis de se adaptar ao processo de
alimentação manual.
Contudo, animais nascidos em incubadoras artificiais, podem ser
tratados à mão desde o primeiro dia de vida, evitando a transmissão de
doenças e prevenindo que os pais abandonem o animal.
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Atualmente, o mercado é suprido por diversas fórmulas
de alimentação para aves recém nascidas. O uso da
alimentação adequada irá garantir um bom
desenvolvimento do animal. A alimentação deve ser
feita por sonda (quando possível), seringas ou colheres
adequadas, e é importante ressaltar que cada um desses
métodos requer paciência, dedicação e imensa
quantidade de tempo.

É importante ressaltar que a utilização de sonda requer um
grande cuidado e  experiência, por se tratar de um processo
de risco para a ave. Existe a possibilidade da sonda ser
inserida no trato respiratório, perfuração do papo, dentre
outras complicações. Por isso, é fundamental que o processo
seja feito por um médico veterinário ou por um profissional
qualificado para tal tarefa.

Fonte: .youtube.com
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Por fim, devemos salientar que, o “desmame” feito pelo novo proprietário,
conforme estimado por muitas lojas de animais de estimação, é para o benefício
da loja e não da ave. Aves criadas manualmente levarão frequentemente o dobro

de tempo para “desmamar” em relação às aves criadas pelos pais.
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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

Autoria de Pedro Viana
Médica Veterinária residente Carolina Rios
do Laboratório de Doenças das Aves UFMG

Telefone LabAves: 31 99260-9910 e 3409-2110 


