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INTRODUÇÃO
A família Psittacidae é composta por papagaios, araras e periquitos. São aves de beleza
exuberante, inteligentes e com grande habilidade de comunicação, despertando
interesse na manutenção dessas aves como animais de estimação pelo homem (SICK,
1997). Várias doenças são transmitidas por aves de cativeiro ou de estimação para os
humanos por intermédio do contato direto ou indireto das aves doentes ou
portadoras, sendo as bactérias os agentes causadores mais comuns dessas zoonoses
(AKHTER et al., 2010).
O Centro de Reprodução de Psítacideos William Belton (CREP), licença IBAMA nº
474878 e SISBIO do Instituto Chico Mendes e Conservação da Biodiversidade nº 14993,
tem aprimorado técnicas de reprodução e de manejo de duas espécies de papagaios
ameaçados de extinção, que são: Amazona pretrei e Amazona vinacea, visando a
obtenção da reprodução destas espécies (PRESTES; MARTINEZ; KILPP, 2014).

DESENVOLVIMENTO:
O CREP está localizado na Universidade de Passo Fundo. Para possibilitar o bem-estar
das aves realiza atividades de manejo sanitário, garantindo a saúde do plantel de
psitacídeos que fazem parte deste criadouro científico conservacionista. Diariamente
é realizada a assepsia dos recintos com água e detergente. Utiliza-se o lava-jato, para
lavar as paredes, pisos, poleiros e as grades dos recintos. Posteriormente é escolhido
um dos produtos: hipoclorito de sódio ou amônia quaternária. Segue-se as
recomendações de assepsia e de cuidados com a utilização destes produtos.

Igualmente são limpas as bandejas e os bebedouros de inox. Os produtos químicos são
intercalados ao longo da semana. Também utiliza-se vara de fogo para minimizar a
propagação de patógenos. A utilização de cal na entrada do criadouro científico
também faz parte do protocolo de manejo.

CONSIDERAÇÕE S FINAIS:
A amônia é eficiente para a eliminação de patógenos, porém apenas em locais onde
não ocorre a presença de matéria orgânica (Salle et al., 2009). Possivelmente o manejo
sanitário dos recintos eliminando os patógenos que possam vir a ameaçar a qualidade
do meio em que as aves estão alojadas tem colaborado para manter a saúde e o bemestar dos papagaios mantidos no CREP.
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ANEXOS
Aqui poderá ser apresentada somente uma página com anexos (figuras e/ou tabelas),
se necessário.

