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Identificar algumas doenças que ocorrem em canários é fundamental para o criador 
elaborar um Programa de Prevenção e Tratamento na Criação. Inicialmente o criador 
deverá observar e anotar as ocorrências da criação, realizar exames de necropsia de 
rastreamento em todas as aves que morreram durante a criação, diagnosticar de forma 
mais precisa com exames e tratar. Caso estas etapas não tenham sido realizadas 
anteriormente. Observe alguns sintomas descritos a baixo para tentar direcionar um 
raciocínio de prevenção para a próxima fase de criação. Relacionamos abaixo os 
sintomas e descrições de doenças que ocorrem na criação de canários, bem como 
indicamos ações preventivas e curativas. Todas estas medidas preventivas foram 
testadas e são realizadas em nosso criatório de canários frisados parisiense. 
 
Armazenamento e Estoque – sementes, farinhadas e rações  
 
Micotoxinas – lesam principalmente o fígado das aves, deixando o fígado inchado e as 
fezes de cor verde biliosa. A desintoxicação demora até 4 meses, com medicações de 
suporte e homeopatia específica para cada caso. A prevenção pode ser feita com Aflatox 
que seqüestra os radicais livres (micotoxinas) - prevenindo e atuando em materiais de 
maior concentração de umidade, reduzindo riscos de presença de micotoxinas de fungos 
de sementes, farinhas e rações. 
 
Deficiências Básicas de Minerais, Vitaminas e Aminoácidos (Falta de Premix nos 
alimentos) 
 
As deficiências básicas são as associações destes ingredientes causadas pela falta 
crônica destes na alimentação de aves em gaiola. As sementes não suprem os canários 
de todos estes microelementos, que devem ser incluídos nas farinhadas ou em outro 
alimento na forma de Premix, tanto na fase de Manutenção (Premix B), como na fase de 
Reprodução (Premix A). Desta forma os canários receberão os nutrientes e aditivos 
necessários à saúde, estímulo do apetite, crescimento, postura, eclosão, bem como 
recebem um auxílio reforço para a coloração dos canários com fator e na manutenção 
da voz de aves canoras em fases de torneio. 
 
Flora Intestinal Saudável 
 
Os canários adultos regurgitam alimento aos filhotes no primeiro dia de vida. Além da 
função de nutrição, existe a necessidade da formação de uma flora digestiva saudável, 
que irá forrar a parede do papo, esôfago, pró-ventrículo, moela, intestino e cloaca. Esta 
ação previne que bactérias e parasitas patogêncos causem doenças graves. Devemos 
utilizar probióticos antes da colocação dos ninhos, para que os pais sejam preparados 
para a formação de uma boa flora digestiva, e assim regurgitar a melhor flora para os 
filhotes. O Problac Plus pode ser usado em farinhadas, rações e mistura de papas. Nas 
papas ele reduz as chances de diarréia de ninho. 
 
Produtividade e Crescimento dos Filhotes 
 



 

 

Experimentos mostram que algumas substâncias naturais tem a capacidade de manter o 
bom estado de saúde na criação de canários, em comparação com plantéis que não o 
utilizam. São os bioflavonóides, que agem promovendo a produtividade e a eficácia da 
utilização da alimentação. A exemplo o Prevent, pode ser usado de forma contínua, sem 
prejudicar a reprodução, é indicado para farinhadas, rações, e misturas de papas. 
 
Vermes 
 
Apesar dos exames de fezes muitas vezes só indicar presença de coccidiose, que é um 
protozoário, os criadores têm muita preocupação com a presença de vermes (Ascarídea 
– lombriga; e a Capillaria – afeta a absorção). Esta preocupação é válida, e podemos 
administrar vermífugos de forma preventiva, sem prejuízos à criação, como exemplo o 
Vermiden. Pode ser agregado nas farinhadas, papas e rações, ou na água de bebida, por 
ser solúvel, a agregado de vitaminas. 
 
Suplementação de Vitaminas em Épocas Estratégicas 
 
Competições desgastam demais os canários. O Canto pode ficar fraco, a ave pode ficar 
com vertigem em transportes, o calor pode afetar cérebro e pulmões por causa da 
desidratação. As vitaminas, os minerais e fontes de energia podem ser fornecidas nestas 
fases como reconstituinte em todos estados de “stress” dos canários e de outras aves – 
exemplos Hidrafort – soro de torneio, Rovital-C vitaminas da muda, Nalyt 100 Plus anti-
stress de variação térmica brusca, podem ser utilizados para prevenção destas 
patologias previstas em situações de stress. 
 
Vitaminas 
Cada vitamina tem uma função específica no organismo, mas agem entre si, 
promovendo melhores ações quando ministradas em conjunto. Sua administração 
conjunta, chega a ser uma dependência para o resultado terapêutico. O Levedo Seco de 
Cana é um produto que possui complexo B e promove melhor absorção das outras 
vitaminas.  
A vitaminas C é especialmente indicada para pássaros em fase de muda de penas, 
agregada a ação da vitamina A, D3 e Biotina. A vitamina E tem ação importante na 
reprodução, na resistência física às doenças, além de ter ação antioxidante de gorduras. 
Encontramos as vitaminas na forma isolada ou composta, como exemplo, Vitamin E com 
Levedura de Cana, Rovital-C, etc. A vitamina H (Biotina) atua no metabolismo de 
proteínas, lipídios e carboidratos, prevenindo a formação de cistos de penas na criação, 
quando usado de forma contínua. 
 
Cuidados Diários Especiais de Emergência 
 
Mudanças ambientais 
· Calor e frio excessivo – Hidrafort 10 dias. 
· Mudanças de Temperatura - períodos de mudanças bruscas de temperatura - Nalyt 
100 Plus durante 48 horas. 
 
Campeonatos, Canto e Voz 
· Antes e Depois dos Campeonatos - indicado para campeonatos, no período anterior e 
posterior, evitando o stress e melhorando sensivelmente a capacidade de canto. Os 
pássaros que recebem hidratação diminuem a permanência nos comedouros durante as 



 

 

provas de canto, melhoram de forma imediata, a lubrificação dos tecidos que revestem 
a seringe (corda vocal dos pássaros) – Hidrafort 
· Lesões de Corda Vocal – previne lesões de faringe e da Siringe, reduzindo os riscos de 
perda de voz nas aves canoras, previne alterações do canto e da voz - Vitamin A 
· Machos em Reprodução - pássaros canoros, prevenindo e curando a rouquidão dos 
machos que usam seu canto para atrair a fêmea e competir em concursos de canto, 
evitando a perda da voz e evitando a perda das notas e tons corretos do canto. Nalyt-H 
Reprodução 
· Manutenção das Cordas Vocais - na manutenção das aves de canto, promovendo a 
manutenção das vias respiratórias responsável pela lubrificação e tônus da parede da 
Siringe (“corda vocal” dos pássaros e aves em geral) - Rovital-C 1 a 2 vezes na semana. 
 
Coccidiose 
 
A coccidiose pode se manifestar em 2 dias no exame de fezes, após o contacto com 
aves contaminads. A Prevenção da Coccidiose durante os Campeonatos pode agir já no 
dia da exposição do pássaro as coccidias, podendo ser realizada em momentos de risco 
de contaminação, como campeonatos, exposições, feiras, concursos, empréstimos de 
reprodutores, chegada ao novo criatório, etc. Indicamos o Coccinon-Vitasol, cujo 
principio ativo possui esta função, de forma igual ao Coccidex Vitasol italiano. 
 
Produtividade Geral das Aves 
· Apetite – o Complexo B - auxiliam na manutenção do estado físico e melhoram do 
estado clínico das aves em tratamento – Levedo de cana 
· Favorece a conversão alimentar – Prevent 
· Melhora da conversão alimentar e incrementa o apetite - Lisina  
· Homogeneidade dos lotes – melhora a conversão alimentar, aumentando a 
homogeneidade dos lotes – Aflatox 
 
Defesa Orgânica 
· Coadjuvante de Tratamentos - auxilia de forma coadjuvante no tratamento de doenças 
infecciosas, e carenciais, promovendo aumento de resistência orgânica – Complexo B na 
forma de Levedo de Cana 
· Crescimento - age como promotor de crescimento dos filhotes, bem como auxilia na 
estrutura física das aves, conformando a massa muscular e diminuindo tecido gorduroso 
- ProbLac Plus  
· Distrofia muscular, diátese exudativa e distúrbios reprodutivos Vitamin E 
· Imunidade - estimula o sistema imunológico, auxilia nas respostas vacinais – Prevent 
· Proteção hepática - auxilia na proteção hepática e. Promove. aumento da resistência 
em situações de stress – Metionina, Lisina 
 
Doenças e enfermidades gerais das aves 
· Aerosaculite - Escherichia coli (Enterite, Aerosaculite, Peritonite e Septicemia) – 
Ampicilon, Prevent 
· Anemia – Lisina previne quadros de anemia por deficiência. 
· Artrites Staphylococcus spp (Pododermatite, Dermatite e Artrite) – Ampicilon, Nalyt 
100 Plus, Nalyt-H Baby, Ampicilon 
· Canibalismo - trata e previne o canibalismo de filhotes e de penas – Metionina, Lisina 
· Convulsões, vertigens - em associação com a Levedura de Cana age nos casos de 
convulsões, por conter altos teores de vitamina do complexo B -Vitamin E 



 

 

· Obesidade - auxilia na estrutura física das aves, conformando a massa muscular e 
diminuindo tecido gorduroso - Problac Plus  
· Peito Seco - auxílio do tratamento, prevenção e controle de Mycoplasmose, Coccidiose, 
causadores do “Peito seco” - Nalyt 100 Plus Nova fórmula, Nalyt H Baby, Nalyt H Muda, 
Nalyt H Reprodução 
· Pinta Preta - auxilia na redução da “pinta preta” - Problac Plus, Nalyt 100 Plus Nova 
Fórmula, Nalyt H Baby, Nalyt H Muda, Nalyt H Reprodução 
 
Reprodução – Cuidados gerais 
 
Ovos – Cuidados Gerais 
· Casca mole – acrescente macros minerais para melhorar a formação da casca dos 
ovos, prevenindo ovos de casca mole, Aumentando a resistência do ovo à incubação - 
Macromix 
· Eclosão baixa - baixa eclosão de ovos - Vitamina H (Biotina). Para melhorar a eclosão, 
use Metionina, Vitamin E, pois promove aumento no tamanho dos ovos das fêmeas em 
postura. 
· Ovos brancos - infertilidade infecciosa dos machos, reduz o número de ovos brancos - 
Nalyt 100 Plus Nova fórmula, Nalyt H Reprodução. 
· Produtividade de ovos - melhora na produção dos ovos – Prevent 
· Tamanho dos ovos - promove aumento no tamanho dos ovos das fêmeas em postura, 
melhora a eclosão dos ovos – Metionina. 


