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RESUMO 

 

Neste trabalho visa a demonstrar a pequena experiência adquirida durante a prática do 

estágio na Clinica Veterinaria Valcurone. 

Neste relatório são abordados diversos temas, nomeadamente, semiológica médica em 

aves exóticas, uma pequena abordagem avaliativa a um centro de criação de psitacídeos, 

casos clínicos do aparelho reproductor em fêmeas do género Agapornis e Melopsittacus, 

caso clínico de oftalmologia em papagaio do género Amazona, utilização clínica e prática da 

endoscopia em aves, e por último apresentação de uma aplicação anestésica experimental 

em aves do género Psittacus. 
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