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RESUMO: Os peixes são organismos diversamente parasitados, neles podemos encontrar diferentes 

grupos taxonômicos de ectoparasitos e endoparasitos. A avaliação da fauna parasitária de peixes 

possibilita a obtenção de repetições e quantificação da totalidade da população de parasitos 

distribuídos em diferentes sítios de infecção, facilitando a detecção de padrões dentro da dinâmica 

populacional, as relações interespécies e com a alimentação. Esta dinâmica permite revelar o 

potencial que os peixes podem ter na participação como hospedeiros no sistema ecológico. Diante 

disso, este estudo teve como objetivo, realizar o levantamento da fauna parasitária de Trachelyopterus 

galeatus da Bacia do Rio Flechal, no município de Pracuúba-AP. Portanto, no mês de novembro de 

2018, foram coletados 30 espécimes (108,2 ± 30,05 g e 17,93 ± 1,62 cm), os quais foram 

transportados para o laboratório de Morfofisiologia e Sanidade Animal da Universidade do Estado 

do Amapá, onde foram pesados, medidos e necropsiados para coleta dos parasitos.  Os parasitos foram 

quantificados, identificados e tiveram seus índices ecológicos calculados. Dos peixes coletados, 19 

estavam parasitados, o que representou 63,3% dos espécimes. Foram identificadas duas espécies de 

endoparasitas, Contracaecum sp. e Dadaytremoides parauchenipteri e o ectoparasito, 

Ichthyophthirius multifilis. Todos apresentaram baixos índices ecológico, com prevalência de 

56,67%, ambudância média de 11,90%, intensidade média de 21% e dominância relativa de 0,96% 

para I. multifilis; 13,33%, 0,50%, 3,75%, 0,04% para Contracaecum sp. e 3,33%, 0,03%, 1% e 0,00% 

para Dadaytremoides parauchenipteri. Entre os parasitos identificados, I. multifilis encontrado nas 

brânquias, apresentaram os maiores índices ecológicos. Já Contracaecum sp. foi encontrado em 

diferentes órgãos do hospedeiro como, fígado, rim, intestino, cavidade abdominal e Dadaytremoides 

parauchenipteri estava parasitando apenas o intestino do hospedeiro. A fauna parasitária de T. 

galeatus, apresentou baixa diversidade e níveis de infecção, possivelmente ocasionado pela pouca 

disponibilidade das formas infectantes no ambiente, que fazem parte da dieta deste peixe. Portanto, 

outros estudos devem ser conduzidos para avaliar a relação parasito-hospedeiro e a influência da 

variação interanual na fauna parasitária desta espécie. Este foi o primeiro estudo dos parasitos de 

peixes do Rio Flechal.  
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