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SINTOMAS

DOENÇAS

Sede, emagrecimento,
movimentos trôpegos,
diarreia aquosa, sangue
e cálcio nas fezes,
Coccidiose
fezes brancas ao redor
da cloaca, secreção
pelo bico.

REMÉDIOS

DOSAGENS

Amprolium,
1 a 2g/l (5 dias,
Sulfadiazina,
parar 1 e repetir
Sulfaquinolaxina ou
por mais 5 dias).
Furoxona

Diarreia branca, gosma
no ninho, fezes
Cloranfenicol,
Salmonelose ou
endurecidas tampando
Enrofloxacina ou
Colibacilose
o anus. Artrite nos
Norfloxacina
joelhos.

1 gota no
bebedouro de
50ml, durante 5
dias.

Patas inchadas, dedos
ou articulação dos pés
inflamados. Fica
bicando a pata.
Recolhe o pé
constantemente.
Feridas nas patas.

Idem medicação
acima e Pomada de
Neomicina

Mesma posologia
acima e uso local
da pomada.

Espirra expelindo
substâncias
Corisa,
amareladas. Narinas
Bromquite ou
obstruídas, bico aberto,
Traqueíte
piado rouco ou sem
som, ofegante.

Colírio de
Cloranfenicol ou
Gentamicina

Pingar uma gota
ern cada narina

Respiração difícil.
Corpo e cauda
balançam
acompanhando ritmo
da respiração. Mancha
roxa na barriga, na
base dos pulmões.

Lincomicina,
Enrofloxacina,
Tilosina ou
Amoxicilina com
Clavuianato de
Potássio.

2 gotas no
bebedouro de
50ml, durante 7 a
14 dias.

Ivermectina (Pour
on)

Pingar uma gota
na pele da nuca.
Suspender banho
e verduras por 2
dias. Repetir
somente após 28
dias, se
necessório.

Ronqueira, chiados,
respiração sibilante.
Acesso asmático, tosse
ou espirros com
expectoração

Estafilocose

Aspergilose ou
Micoplasmose

Aero-saculite
ou Doença
Respiratória
Crónica

Não consegue partir
sementes duras. Passa a
língua (bico) nas
grades como se
estivesse limpando as
Candidíase
mesmas. Limpa
constantemente o bico
no poleiro. Sementes
ficam grudadas no bico
ou na plumagem. *

Nistatina ou
Cetoconazol

2 gotas no
bebedouro de
50ml durante 7
dias

Pés com franjas
esbranquiçadas na
Sarna (Ácaros)
parte de baixo, lateral e
ponta dos dedos.

a) Ivermectina (Pour
on) b) Pomada de
Helmerich a base de
enxofre, Benzoato
de Benzila ou
Glicerina Fenicada

a) Pingar uma
gota na pele da
nuca, observando
os cuidados
acima, b) Passar
nos pés 3 dias.

Pododermatite
necrótica

a) Enrofloxacina b)
Rilexine

a) 2 gotas no
bebedouro de
50ml, por 15 dias;
b) Aplicar na
lesão. Não tentar
extrair o ponto
preto.

Enterite

Eliminar sementes
gordurosas e ovo.
Dar sulfato de ferro
e chicória.

10 gramas p/
250ml de água

Lesão no globo ocular
do filhote que ainda
não abriu os olhos,
entre 3 a 8 dias de vida, Estafilocose
com acúmulo de
exsudato caseoso
(puz).

a)Pomada oftálmica
de Cloranfenicol; b)
Amoxicilina com
clavulanato de
potássio

a) Aplicar nos
olhos diariamente
b) Adicionar na
papinha uma
pitada. Não
espremer, nem
furar

Filhote de ninho com
ponto preto na barriga.

Amoxicilina com
clavulanato de
potássio

Adicionar uma
pitada na papinha
e dar no bico.

Pata inchada com
ponto negro na parte
inferior do dedo
trazeiro (coxim
plantar).
Sacudidas ao evacuar.
Fezes amarelas ou
esverdeadas. Ventre
inchado e vermelho.

Proventriculite

