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Os pombos
 

Os pombos fazem parte do quotidiano, existindo um 

pouco por toda a parte. As farmácias são muitas vezes 

abordadas pelos utentes, no sentido de esclarecer 

algumas questões de maneio e saúde destes animais. O 

conhecimento da biologia destas aves permitirá um 

aconselhamento mais ajustado. 

 

Características gerais 
 

Peso: 200-600g, dependendo da raça. 

Esperança média de vida: 5-10 anos. 

 

Alimentação 
 

Alimentam-se sobretudo de sementes, fruta e plantas, 

embora ingiram também desperdícios alimentares, se 

vivem em liberdade. Uma alimentação adequada inclui 

sementes de boa qualidade normalmente em mistura 

de milho (40%), trigo (30%) e ervilha (30%). Num 

recipiente separado é recomendável a colocação de 

“grit”(cascalho mineral). Durante a muda aconselha-se 

a suplementação com cistina e lisina. 

 

Habitat 
 

Os pombos adaptam-se a todos os tipos de ambiente e 

alojamentos, sejam em pombal, aviário ou ar livre. A 

higiene do chão, paredes, recipientes e poleiros deverá 

ser rigorosa e regular. 

 

 

 

 

Reprodução 
 

Os machos e as fêmeas formam casais estáveis e 

partilham todas as tarefas. No período de acasalamento 

é recomendável o aumento da quantidade de alimento e 

a utilização de suplementos vitamínicos. A postura é 

feita cerca de 2 a 3 vezes por ano e consiste em 2 ovos. A 

incubação é alternada entre ambos os progenitores e 

tem a duração média de 18 dias. As crias são 

alimentadas com uma secreção altamente nutritiva 

produzida no papo (“leite de cultura” ou “leite de 

pombo”), e regurgitada directamente para as suas 

bocas. As sementes são introduzidas progressivamente 

na alimentação das crias. 

 

Doenças mais comuns 
 

Doenças Virais: Coriza herpética, Doença de Newcastle, 

Varíola; 

Doenças Bacterianas: Salmonelose, Clamidiose, 

Colibacilose, Pasteurelose; 

Doenças Parasitárias: Coccidiose, Tricomonose, 

Aspergilose, Candidíase, Infestações por Nemátodes e 

Céstodes. Infestações por ácaros, piolhos e carraças. 

 

Profilaxia 
 

Higiene das instalações. 

Loteamento adequado (evitar o sobrepovoamento). 

Vacinação  

Desparasitação regular. (Análises de 3 em 3 meses para 

pesquisa de parasitas.) 

 

Medicamentos e produtos mais utilizados 
 

Vacinas: Colombovac PMV, Colombovac PMV/Pox, 

Nobilis Paramyxo P201, a partir das 6 semanas de vida, 

revacinação anual. 

Antibióticos: Micoresp, Enroxina, Salmocoli, 

Sulfaprime, Tilfur, Tiforine. 

Antiparasitários internos: CCVer, Ripercol Pombos, 

Appertex, Spartrix, Tricholyse, Vermizoo, Coccimir, 

Tricobacter. 

Antiparasitários externos: Caniaves pó. 

Suplementos nutricionais: Axitol BK, Axitol Pan, 

Zoovite-forte, Pro-hepatic, Complexo B, Foscavit P, 

Vitamino-L. 


