
O QUE FAZER QUANDO UM PÁSSARO FICA DOENTE 
 

Numa situação de sintoma de doença devemos isolar o pássaro em outro recinto numa gaiola 
enfermaria ou numa gaiola coberta com um material tipo fibra de vidro colocar por debaixo da 
gaiola uma lâmpada de 40 ou 60 wottes de maneira a que no interior da gaiola a temperatura seja 
de 24º e 28ºC a temperatura pudera ser medida com um vulgar termómetro: esta e a primeira 
medida a tomar para evitar a possibilidade de propagação da doença a outros pássaros caso esta 
seja contagiosa. 
 
Se o pássaro apresenta o abdómen avermelhado e inchado: isolamos o pássaro conforme descrito 
anteriormente observar se a plumagem esta normal se estiver normal e o bico fechado significa que 
a temperatura da gaiola enfermaria esta boa (o bico só permanece aberto e a respiração ofegante se 
houver problemas no aparelho respiratório) ou se a temperatura for demasiado elevada se a 
plumagem estiver arrepiada significa que esta frio. 
1º Suspender a administração de verdura e de papa. 
2º Oferecer sementes frescas e com baixo teor de gordura. 
3º Mudar a agua todos os dias de preferência dar água mineral com medicação adequada 
conjuntamente com 2 a 3 gotas de vinagre de maça bebedouro de 60cc (retirar o bebedouro durante 
a noite) e renovar na manha seguinte durante 4 a 5 dias seguidos. 
4º Administrar um integrador biológico de lactobacilos vivos e vitaminas do grupo B e K. 
Depois de alguns dias o pássaro devera estar completamente restabelecido. 
 
Se for notado sinal de fígado hipertrofico (manchas escuras a direita do abdómen) neste caso não e 
necessário isolar o pássaro num outro recinto apenas passa-lo para uma gaiola pequena. 
1º Oferecer sementes frescas e com baixo teor de gordura. 
2º Dar um protector hepático na água durante 6 a 7 dias seguidos (mudar a água todos os dias). 
3º Abolir por completo verdura e papa. 
Se ao fim de 15 dias desde o inicio do tratamento o pássaro não apresentar sinais evidentes de 
claras melhoras e provável que tenha uma hepatite micótica do tipo (Candidiase, etc.) quase sempre 
acompanhada de fezes moles e esbranquiçadas se ao invés as fezes são diarreia e ou esverdeadas e 
possível que se trate de (Salmonelose ou Colibacilose) ou ate mesmo ambas. 
 
   Alguns medicamentos para os referidos crassos 
   (Coxi-plus colibacilose e coli), (Terá-prim salmonelose), (Epatosil flora intestinal), (Lockhopur 
diarreia)   
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