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Resumo 

O Oxyspirura mansoni é um pequeno nematoide ocular, encontrado 

principalmente em regiões tropicais, parasitando aves domesticas. O presente 

estudo visa verificar a ocorrência desse parasita em criações de aves e aplicar 

questionário para levantamento de fatores associados à ocorrência dessa 

parasitose. O estudo vem sendo realizado por meio de visita em criações de 

aves de subsistência (Gallus gallus domesticus) devido à ocorrência dessa 

parasitose ter sido registrada no ano de 2016, na cidade de Itupeva, SP. 

Devido ao número reduzido de informação disponível sobre o assunto, esse 

estudo se mostra importante, principalmente para auxiliar na prevenção e 

controle dessa parasitose nas criações ao entorno do primeiro foco da doença.  

 

Introdução 

O Oxyspirura mansoni é um pequeno nematoide ocular de aproximadamente 

12 a 18mm, encontrado principalmente em regiões tropicais, tendo como 

hospedeiro intermediário a barata-do-suriname (Pycnoscelus surinamensis), 

onde ocorre o inicio do seu desenvolvimento larval. Após a ave ingerir a 

barata, ele termina o seu desenvolvimento e vai para a região dos olhos, onde 

causa deslocamento da membrana nictitante, aumento da secreção ocular, 

incomodo, podendo levar até a cegueira, além disso pode afetar de forma 

secundaria o ganho de peso e produção de ovos das aves. O estudo se deu a 

importância devido a baixa quantidade de informações disponíveis sobre o 

assunto. Acredita-se que a área afetada pelo agente seja maior que os limites 

do foco. Não há relatos científicos que avaliem a dimensão geográfica do 

parasita Oxyspirura mansoni. 

 

Objetivo 

Realizar um levantamento epidemiológico do parasita de aves Oxyspirura 

mansoni, a fim de identificar áreas ou criações infectadas e aprofundar o 

conhecimento do mesmo em relação às características morfológicas, ciclo 

biológico e possíveis tratamentos das aves parasitadas. 

 

 

 



Metodologia  

O levantamento epidemiológico está sendo realizado por meio da aplicação de 

questionário com os proprietários das aves de subsistência. O questionário 

consta de perguntas relacionadas a manutenção das aves, manejo dos 

animais, presença de vetores, presença de sinais clínicos de doenças, entre 

outras. Os pesquisadores estão fazendo perguntas diretamente nas 

residências próximas ao local em que o parasita foi identificado pela primeira 

vez e, se possível, observarão se as aves estão infectadas pelo Oxyspirura. 

 

Desenvolvimento  

O parasita ocular de galinhas, Oxyspirura mansoni, foi encontrado em uma 

residência na cidade de Itupeva, no interior de São Paulo e devido à baixa 

quantidade de informações disponíveis sobre o assunto, está sendo realizado 

um levantamento epidemiológico próximo ao foco da doença, no bairro Mina, 

Itupeva-SP. Este levantamento está sendo executado através da aplicação de 

questionários para os moradores que possuam aves de subsistência e consta 

de perguntas relacionadas a manutenção das aves, manejo dos animais, 

presença de vetores, presença de sinais clínicos de doenças, entre outras. 

Também consta na pesquisa a observação das aves, verificando a presença 

do parasita ocular e sinais clínicos como: aumento da secreção ocular e 

deslocamento da membrana nictitante, que poderá indicar que a ave já foi 

parasitada anteriormente.  

 

Resultados Preliminares  

Até o presente momento, não foram encontrados novos focos da infecção, 

mas o levantamento para identificação do parasita em aves das diferentes 

propriedades na região estudada e, do seu hospedeiro intermediário barata-

do-Suriname (Pycnoscelus surinamensis), continua sendo realizado. 
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