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O tratamento de bico 

Infravermelho é uma técnica 

de debicagem realizada no 

incubatório em pintainhas de 

1 dia de idade que consiste 

na queima parcial do bico 

das pintainhas através da 

ação de raios infravermelhos.                     

            

                                              

  

O tratamento de bico proporciona melhor uniformidade do bico das aves, melhor ganho de peso 

na recria e evita a formação de “calos”, deformidade comum na debicagem convencional com 

uso de lâminas. É o método de debicagem mais aceito pelos órgãos de bem estar animal.    

PRINCIPAIS CUIDADOS – ALOJAMENTO DE PINTAINHAS COM TRATAMENTO DE BICO: 

1. TEMPERATURA ADEQUADA. De 1 a 3 dias de idade: 32-33°C; de 4 a 7 dias de idade: 30-

32°C; de 8 a 14 dias de idade: 28-30°C.   

2. BEBEDOUROS. Ao utilizar bebedouros tipo nipple ou copinho, a sugestão é complementar 

com bebedouros tipo pressão pelo menos até os 3 dias de idade, assim os problemas de 

desidratação são menores.   

3. DISTRIBUIÇÃO DE RAÇÃO. Distribuir ração em bandejas ou sobre papel logo no 1º dia da 

chegada das pintainhas para estimular o consumo de ração.  

4. USO DE DROGAS VETERINÁRIAS. Sugestão: usar ácido acetilsalicílico 300 PPM via água de 

bebida durante os 3-5 primeiros dias de idade. O produto é analgésico e anti-inflamatório.  
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SEGUNDA DEBICAGEM - REPASSE DE BICO COM 70-80 DIAS DE IDADE:  

FAZER OU NÃO FAZER? 

O processo de canibalismo envolve vários fatores (densidade, clima, ambiência, nutrição, tipo de 

instalações, iluminação etc.). Através de uma avaliação criteriosa desses fatores é possível 

determinar ou não a necessidade do repasse de bico assim como a intensidade de corte. Em 

algumas circunstâncias, para a Hy Line W36, o repasse pode ser dispensado. O técnico local 

poderá auxiliar nesta decisão. Para a Hy Line Brown, a regra é fazer o repasse do bico.   

 

Ao alojar pintainhas que receberam o tratamento de bico, atente para os cuidados e 

sugestões aqui apresentados. Sob BOAS condições de manejo, o tratamento de bico é uma 

prática extremamente satisfatória razão pela qual é largamente utilizada em diversos países.  
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1 dia de idade(set-up 4)

 

8 dias de idade

 

21 dias de idade

 

36 dias de idade

 

Bebedouros tipo Nipple

 

Bebedouros tipo Copo de Pressão

  

ou Infantil

 

TRATAMENTO DE BICO -

 

DESENVOLVIMENTO

 

* Com aproximadamente 12-14 dias de idade a parte tratada do bico começa a cair. 
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