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Resumo 

Foram realizadas coletas de fezes, mensalmente dos 

suínos da Fazenda Escola Capão da Onça (FESCON) 

/UEPG e tinham como objetivo verificar a carga 

parasitológica dos animais através do método de ovos 

por grama de fezes (OPG). Foram encontrados ovos de 

estrongilídeos, hospedeiros gastrintestinais e maiores 

números de OPG no período de primavera e verão.  

Esse método auxiliou no controle e prevenção de 

doenças parasitológicas, reduzindo perdas na produção 

dos animais criados no sistema de criação ao ar livre, 

otimizando o consumo e evitando o uso indevido de 

medicamentos vermífugos em animais que estavam com 

baixa ou nula carga parasitária. 

Introdução  

Em suínos criados no sistema ao ar livre (SISCAL) 

utiliza-se o manejo de controle parasitário, para propiciar 

tratamento aos animais realmente infestados ou 

possíveis transmissores assintomáticos. O controle da 

carga parasitária nos animais garante o aumento da 

eficiência e a redução de perdas econômicas, visto que o 

produtor não terá prejuízo com a administração de anti-

helmínticos nos animais de baixa carga parasitária 

(LEITE et al., 2000). O estudo teve por objetivo analisar a 

carga parasitária de suínos criados ao ar livre na 

Fazenda Escola Capão da Onça através da coleta de 

fezes e a realização do método de contagem de ovos por 

grama de fezes (OPG). 

Material e Métodos 

A pesquisa foi realizada na FESCON/UEPG. Na 

avaliação foi utilizado o método OPG. As fezes foram 

coletadas, mensalmente, diretamente da ampola retal 

dos animais. Foram pesadas as amostras 4g de fezes de 

cada animal sendo homogeneizado em 28 ml de solução 

salina, sendo acrescidos mais 28 ml, peneiradas, 

totalizando assim 60 ml de solução. Retirou-se uma 

alíquota da solução e preencheu-se a câmara de 

Macmaster. Após cinco minutos de descanso na câmara, 

realizou-se a contagem de ovos encontrados nos dois 

lados da câmara. Após a contagem de ovos os mesmos 

eram multiplicados pelo valor 50, obtendo-se o valor final 

do OPG. 

 

 

Resultados e Discussão 

Os resultados de OPG encontrados foram superiores 

nas estações primavera e verão de 2019, o que coincide 

com as altas temperaturas, umidade elevada, além de 

serem estações de muita precipitação. No inverno foram 

observados os menores valores de OPG, relacionado a 

temperaturas, menores e baixa precipitação, infere-se 

que a redução da umidade pode ter levado a secagem 

dos bolos fecais, deixando os ovos presos, diminuindo a 

contaminação ambiental. As contagens de ovos 

superiores a 1000 geralmente são consideradas 

indicativas de infecções maciças, sendo contagens 

acima de 500 de infecção moderada (URQUHART et al., 

1996). 

 

 
Figura 1. Influência da estação do ano sobre a contagem de ovos por 

grama (OPG). 

 Conclusões 

Pode-se concluir que o aumento da parasitose dos 

animais sofreu influência das estações, pluviosidade e 

temperatura. Os resultados mostraram que a carga 

parasitária dos suínos variou de leve a intensa, tornando-

se necessário uso de medidas profiláticas como 

vermifugação estratégica e controle de rotação de 

piquetes. 
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