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INCIDÊNCIA DOS CALOS DE PATA EM FRANGOS DE CORTE

INTRODUÇÃO

A Pododermatite, também conhecida como “calo de pé” ou “calo de pata”, é uma lesão no coxim plantar, comum em

frangos de corte, criados sobre camas úmidas e compactadas, ocasionada pelo contato da pata da ave sobre a cama, sendo

que quanto mais jovem e com mais peso depositado em sua carcaça, maior é a incidência de calos de patas.

CONCLUSÃO

O frango de corte é um animal doméstico geneticamente

aprimorado para rápido crescimento de deposição de

tecido muscular, o que torna ainda mais frágeis seus

membros de sustentação como patas e pernas. A

pododermatite é uma lesão no coxim plantar, comum em

frangos de corte criados sobre camas úmidas, ocasionada

pelo contato da pata da ave sobre a cama. O

reaproveitamento da cama por até quatro vezes

consecutivas realizadas por grande parte dos produtores

de frangos de corte, favorece a umidade e a compactação

contribuindo para maior ocorrência de lesões podais,

mesmo que utilizem baixa densidade de criação em seus

galpões. Um dos indicadores de bem-estar é a presença de

lesões na carcaça, principalmente os calos de pata,

estando particularmente relacionados a condições de

alojamento e manejo. Os pés, cortes que sempre tiveram

baixo valor comercial, o têm ganhado em virtude da boa

aceitação de alguns mercados consumidores, como o

Asiático, exigindo maior atenção a esse tipo de lesão por

parte dos avicultores.

DESENVOLVIMENTO

BIBLIOGRAFIA

BACK, Alberto. Manual de doenças de aves. Editado por

Alberto Back, Cascavel- PR, 2002.

BERCHIERI JUNIOR, Angelo; NEPOMUCENO SILVA,

Edir; DI FÁBIO, José; SESTI, Luiz; FAGNANI

ZUANAZE, Marcelo A. Doença das aves. 2ª edição.

Campinas – SP, 2009.

BERCHIERI JUNIOR, Angelo; MACARI, Marcos.

Doença das aves. Campinas – SP, FACTA, 2000.

Figura 1: Exemplos de aviários com maravalha.
Observando sobre o caso, pode constatar que o fator que

mais contribui para causar pododermatide é o material

de cama, tanto por sua quantidade como por sua

qualidade. O tamanho das partículas de cama, o uso

excessivo da mesma e seu emplastamento reduzem sua

qualidade e aumentam os riscos de pododermatite. A

principal causa desse problema é a cama úmida e

emplastada, por isso uma boa ventilação é o aspecto

chave para sua prevenção. O objetivo é manter a

umidade relativa entre 50 e 70 %. A ventilação deve

eliminar mistura suficiente da cama para impedir que

umedeça. Realizar manejo de cama em até duas semanas

e manter a temperatura da cama entre 30 e 32°C.

Com o desenvolvimento do tema proposto, foi

evidenciado que apesar de muitas vezes não

receber a devida importância, o manejo de cama é

outro aspecto fundamental do manejo de

ambiência. O manejo correto da cama é essencial

para á saúde, para o desempenho das aves e para a

qualidade final da carcaça, consequentemente

influenciando os lucros tanto dos produtores como

dos integradores.

As funções da cama de frangos compreendem,

entre outras, a capacidade de :

Absorver a umidade;

Diluir a excreta, minimizando o contato das aves

com excrementos;

Fornecer isolamento em relação á baixa

temperatura do piso.

Embora haja várias opções de materiais para cama

de frangos, certos critérios devem ser considerados.

O material da cama deve ser absorvente, leve, de

baixo custo e atóxico. Além disso, a cama deve

também possuir características que contribuam para

seu aproveitamento como composto, fertilizante ou

combustível após a produção.

A maravalha é o material mais utilizado por

oferecer ótima absorção de umidade, não forma

placas facilmente e tem custo relativamente baixo.

Deve-se cuidar para que não haja lascas ou

impurezas que possam machucar os animais.

Madeiras de lei podem possuir muito tanino que

pode ser tóxico. A melhor maravalha é a de pinus, a

maravalha de Eucalipto tem sido usada com

bastante sucesso.

A altura da cama depende da temperatura do piso,

sendo que a altura mínima de cama é 2,5 cm, em

geral, no inverno, se adiciona maravalha podendo

chegar até 10 cm de cama.


