
ENFERMIDADE AGENTE PRINCIPAIS SINAIS CLÍNICOS

ADENOVIROSE Adenovirus
Diarreia, sinais respiratórios, queda na produção de ovos, baixa 

conversão alimentar, artrite. 

ANEMIA INFECCIOSA DAS GALINHAS CAV, família circoviridae
Lote desuniforme, imunossupressão. Anemia, atrofia de timo, 

perdas econômicas por condenações de carcaças por 
hemorragias e dermatite secundárias.

BRONQUITE INFECCIOSA DAS GALINHAS Coronavirus
Depressão, sinais respiratórios como extertor pulmonar e 

descarga nasal, queda na produção e qualidade dos ovos. 

COCCIDIOSE AVIÁRIA Protozoários do gênero Eimeria
Os sinais variáveis de acordo com a espécie do agente. Podem 

apresentar desde lote desuniforme a diarréia severa e alta 
mortalidade.

COLIBACILOSE Escherichia coli

 Sinais inespecíficos e variáveis de acordo com a idade órgãos 
envolvidos e doenças intercorrentes. Comum presença de sinais 

respiratórios e onfalite.

CORIZA AVIÁRIA  Haemophilus paragallinarum Descarga nasal, espirros e edema de face abaixo do olhos.

DOENÇA DE MAREK Herpesvirus (sorotipo 1) Depressão, tumoração. Pode ocorrer paralisia.

DOENÇA DE GUMBORO Birnavirus
Diarreia, depressão, desidratação e desuniformidade do lote. 

Atrofia de "bolsa de Fabricio".

EDS-76 (SINDR. QUEDA DE POSTURA) Aviadenovirus Queda na produção de ovos, ovos com casca fina ou deformados

ENCEFALOMIELITE AVIÁRIA Picornavírus
Sinais neurológicos podendo variar de tremores musculares, 

paresia até incapacidade de locomoção, iniciando normalmente de 
7 a 10 dias de idade.

EPITELIOMA AVIÁRIO/ BOLBA/ VARÍOLA 
AVIÁRIA

Poxvirus
Febre, prostração, penas arrepiadas, nódulos na crista, barbelas, 

cabeças, pernas e pés.

ESPIROQUETOSE AVIÁRIA Borrelia anserina Febre, prostração e diarréia amarelada

LEUCOSE AVIÁRIA Retrovirus indutor de tumor
Sinais inespecíficos, possível formação de tumores. Aves podem 

manifestar prostração, crista pálida, caquexia e morte. Em 
poedeiras, queda na produção e qualidade dos ovos.

PASTEURELOSE/ CÓLERA AVIÁRIA Pasteurella multocida avium

Super aguda: cianose de crista e barbela e óbito; Aguda: 
depressão, anorexia, diarréia aquosa ou mucosa, dispnéia, 

hipertermia, crista, barbela e cabeça congestas; Crônica: infecções 
nos seios nasais, articulações e coxins, aerossaculite e dispnéia.

REOVIROSE/ ARTRITE VIRAL Reovirus Artrite, edema nas articulações do tibiotarso-tearsometatarso

RETICULOENDOTELIOSE Retrovirus Refugagem, perda de peso, empenamento anormal, neoplasias.

OUTRAS SALMONELOSES (exceto S. 
gallinarum, S. pillorum, S. enteritidis e S. 

typhimurium)
Salmonella spp.

Sinais variáveis de acordo com a patogenicidade da espécie. 
Desidratação, diarréia, desuniformidade do lote.

TUBERCULOSE AVIÁRIA Mycobacterium avium Dificuldade respiratória, palidez.
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