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INCIDÊNCIA DE ECTO E ENDOPARASITOS DE POMBOS
(Columbia livia domestica) EM GOIÂNIA
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RESUMO

Os autores assinalam pela primeira
vez em Goiânia a prevalência das
espécies de endo e ectoparasitos em
30 pombos necropsiados.

Endoparasitos:

Ascaridia columbae 65,5%. Tropi-
surus confusus 4,1% Tanaisia iTarme-
lania) bragai 16.6%, CapHlaria colum-
bae 8*3%. RaiDietina sp 4,1%.

Ectoparasitos:

Columbicola columbae 80%, Go-
nlocotes bidentatus 66<%, Pseudolyn-
chla maura 13%, Falculifer rostrafus
10%.

INTRODUÇÃO

São escassos os trabalhos feitos
de prevalência de endo c ectopa-
rasitos que atacam os pombos do-
mésticos no Brasil. A maioria se

preocupou em referir às espécies
de helmintos que afeiam estas
aves, com excessão de Federman
& cols. (1973) em Minas Gerais,
que registaram a incidência de en-
do e ectoparasitos e assinalaram
seus resultados percentuais.

Ncsso trabalho tem o objetivo
de assinalar, a prevalência de en-
do e ectoparasitos de pombos pro-
venientes de Goiânia.

MATERIAL E MÉTODOS

Durante o trabalho foram ne-
cropsiados pombos provenientes
de Goiânia.

Os pombos eram mortos por
inalação de éter. Em seguida fa-
zia-se a raspagem com pente pa-
ra pesquisa de ectoparasitos que
eram fixados e conservados em
álcool a 70% e mais tarde mon-
tados em bálsamo para identifica-
ção. Em seguida procedia-sc a
abertura do animal através de
uma inicisão transversal nas pro-
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ximidades tia cloaca, e do engli i -
vio, c fa/ia-sc outra longitudinal ,
de tal modo que os órgãos ficas-
sem expostos. Após a abertura
das vísceras os helmintos eram
fixados em formol a 10%, a
quente e os trcmatodcos e cesto-
deos eram fixados com formol a
10% a frio, que eram corados, e
montados para identificação. Os
ncmatóides foram clarificados
com Lactofenol de Amann.

RESULTADOS

O estudo da incidência de endo
c ectoparasitos, em 30 pombos
necropsiados, durante o ano de
1974, em Goiânia encontram-se

expostos nas tabelas I e II.

DISCUSSÃO

Todos os helmintos encontra-
dos em nosso trabalho foram rc-

gis trados na lista de Frcilsis &
Costa (1970) cm Minas Gerais.
Os trabalhos cfetuados em pom-
bos no Brasil assinalam apenas
espécies ocorrentes nestes ani-
mais, não se ocupando com o es-
tudo de sua prevalência. Apenas
Fcderman c cols. (1973) em MG.,
estudaram a ocorrência de hel-
mintos em necrónsias de 11
pombos, onde encontraram um
percentual de 45% para A. Co-
lumbae, e 18,19% para C. Co-
lumbac; em comparação com nos-
sas resultados encontramos uma
incidência superior ao ncmatóide
da espécie A. Columbae, com
62% nos 30 pombos necropsia-
dos.

Com relação aos ectoparasitos
não temos referências de outros
trabalhos sobre prevalência das es-
pécies; Fedcrman c cols. (1973),
notificaram apenas a espécie Co-

T A B E L A I

ENDO PAR ASITOS PREVALÊNCIA
%

Ascarídia columbae
Tanaisia (Tarmelania) bragai
CapiMaria columbae
KaHIk-lina sp
Tropisurus confusus

62,5
16,6
8,3
4,1
4,1

T A B E L A II

ECTOPARASITOS PREVALÊNCIA

Columbicola columbae
Goniocotes bldentatus
Pseudolyncha maura
Falculifcr rostratus

80
66
13
10

lumhicula columbiie, mas não re-
gistraram seu percentual de ocor-
rência.

SUMMARY

1NCIDENCE OF ECTO AND
ENDO PARASITES IN PIGE-
ONS (Columbia livia domestica)
IN GOIÂNIA.

The «mthors notified for lhe first
time in Goiânia the incidcnce of the
folluwing strains of endo and ectupa-
rasites in thirty necropsíatcd pigeoiih.

Endcpaniàtes:
Ascarídia columbae 62,5%. Tropi-

surus confusus 4,1% Tanaisia (Tenne-

liiiilii) briiif"! 16.6%, Ciiplllaría Co-
lumbuc 8.3% c UalUietlna sp 4,1%.

Ectoparasites:

Columbicola columbae 80%, Go-
niocotes bidentatus 66% Pseudolyn-
chia maura 13%, e Falíulifer rostra-
tus 10%.
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