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1. RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivos principais a verificação da prevalência de 

enteroparasitas na hortaliça de maior consumo no Brasil, a alface e, a análise do 

potencial na veiculação de hortaliças contaminadas de estabelecimentos comerciais 

do município de Bauru/SP. O delineamento do trabalho constou como pesquisa 

individualizada, passiva e transversal de modo a gerar um quadro da situação 

epidemiológica no período amostrado em cada tipo de estabelecimento. Foram 

analisados 55 pés de alface comercializados por 5 redes de supermercados que 

operam na cidade de Bauru, no período de outubro a dezembro de 2015, além de 94 

pés de alface de 9 produtores de feiras livres no município ao longo dos meses de 

março a maio de 2016. As amostras eram coletadas semanalmente e processadas 

no Laboratório de Análises Clínicas da IES de origem dos autores. Cada amostra 

era lavada folha a folha, com auxilio de pincel, em recipiente plástico com 250mL de 

solução aquosa (0,6%) de detergente neutro laboratorial. O liquido da lavagem de 

cada amostra era transferido para cálice de sedimentação decantando então por 20 

horas. As lâminas montadas com o sedimento de cada cálice e coradas com lugol 

foram examinadas, no mínimo, em triplicata. Os resultados revelaram a presença de 

nematódeos ancilostomídeos, Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides, 

Trichuris trichiura além dos protozoários Giardia lamblia e Entamoeba coli. A maior 

prevalência, tanto em supermercados como nas feiras livres, foi de ancilostomídeos. 

A freqüência de hortaliça teste contaminada nos supermercados oscilou de 36,3% 

até 90,9% enquanto que nas feiras livres os valores oscilaram de 10,0% até 72,7%. 

Os resultados apresentados, no presente trabalho, comprovam a contaminação de 

cursos d´água do município de Bauru/SP por esgoto sanitário estando assim, em 

desacordo com a legislação vigente tanto federal como estadual. Destaca-se assim, 

tanto a importância do tratamento de esgoto doméstico como medida profilática para 

evitar a infecção por enteroparasitas como também, a necessidade da lavagem 

adequada de hortaliças pelos consumidores e manipuladores de alimentos.  

 

 

2. INTRODUÇÃO 

É hábito comum na população humana a ingestão de diversas hortaliças, 

muitas delas sendo consumidas cruas. O fato de que muitas vezes estas hortaliças 

são mal lavadas expõe o homem à infecção tanto por helmintos como por 



protozoários. As possibilidades de infecção via hortaliças contaminadas vem sendo 

avaliadas por diversos autores há muito tempo (GELLI et al., 1979;  VALLADA  et al., 

1987; OLIVEIRA & GERMANO, 1992; CASTELLO BRANCO Jr., WAIB, OLIVEIRA 

FILHO,1999; SILVA COELHO et al., 2001; SARAIVA et al., 2005; SOARES, 

CANTOS 2005). 

 A epidemiologia das enteroparasitoses humanas aborda os mais diversos 

fatores relacionados, direta e indiretamente, com a transmissão dos parasitas 

intestinais, tais como mãos contaminadas, verduras e alimentos em geral, solo, 

moscas e outros insetos sinantrópicos, o próprio ar e especialmente a veiculação 

hídrica. 

Os esgotos sanitários lançados, in natura, são comuns no território brasileiro 

acarretando diversos problemas, desde o custo maior para o tratamento das águas, 

até a possibilidade de infecção humana por patógenos e o comprometimento da 

fauna dos cursos d’água. (SOARES, CANTOS 2005). 

Considerando-se que frequentemente as hortaliças são irrigadas por água 

contaminada por material fecal e/ou adubadas com dejetos humanos e animais, 

acredita-se ser de extrema importância para a saúde pública a detecção de 

parasitas intestinais neste tipo de alimento.(SARAIVA, 2005) 

Nestes últimos anos, as principais normas que regulam o setor de 

saneamento básico estão representadas pela Lei nº 11.445/2007, que estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e pela Lei nº 9.433/1997 referente à 

Politica Nacional de Recursos Hídricos – PNRH. Tem-se também a lei nº 

12.305/2010 referente á Politica Nacional de Recursos Sólidos, e das resoluções 

CONAMA nº 357/2005 e nº 430/2011 que versam sobre a classificação dos cursos 

d’água no Brasil e os padrões de lançamento de efluentes em cursos de água 

(LEONETI, PRADO, OLIVEIRA, 2011). 

Os rios e córregos que pertencem ao município de Bauru, no interior de São 

Paulo, têm seu uso não só para o abastecimento público, mas também para a 

agricultura na região rural, sendo uteis para a irrigação de diversas culturas, 

inclusive  hortaliças. Os produtos destas culturas são rotineiramente comercializados 

em diferentes locais do município como em supermercados, em varejões e nas 

feiras livres. Estes alimentos, se contaminados e comercializados, podem ter uma 

grande expressão como veículos de transmissão de parasitas. Tal potencial de 



veiculação é diretamente proporcional à presença destes parasitas nas hortaliças e 

à intensidade de seu consumo pela população humana (SOARES, CANTOS, 2005).  

   

  

3.  OBJETIVOS 

 O presente trabalho tem por objetivos principais a verificação da prevalência  

de enteroparasitas em uma das hortaliças de maior consumo no Brasil, a alface e, 

também a análise do potencial na veiculação de hortaliças contaminadas de 

estabelecimentos comerciais do município de Bauru/SP. 

 Tem-se ainda como objetivos secundários, o levantamento sobre as 

condições de irrigação dos cultivos de hortaliças dos produtores rurais da região de 

Bauru/SP e o levantamento de produtores e intermediários do CEAGESP 

(Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais do Estado de São Paulo)/ Bauru/ 

SP. 

 

4. METODOLOGIA  

O presente projeto foi delineado como uma pesquisa individualizada, passiva e 

transversal de modo a gerar um quadro da situação epidemiológica no período 

amostrado em cada tipo de estabelecimento que comercializava a hortaliça teste. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram verificadas as redes de supermercados que operam na cidade de 

Bauru. Por razões éticas, as redes eleitas foram denominadas A, B, C, D, E e F . Foi 

selecionada uma unidade de cada rede de supermercados para fazer a amostragem 

semanal de um pé de alface crespa (Lactuca sativa) no período de outubro a 

dezembro de 2015.  

Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro de 2016 foi realizado um 

levantamento de produtores e intermediários de hortaliças no CEAGESP e nas feiras 

livres de diferentes regiões do município de Bauru, através de visitas técnicas e 

entrevistas com os proprietários.  

Nas entrevistas eram verificadas as condições dos proprietários (produtor ou 

intermediário) e o tipo de irrigação das hortaliças (hidroponia, poço artesiano, água 

de riacho, água de mina, água tratada de abastecimento público).  



Desta forma foi analisada uma amostra semanal de hortaliça teste alface 

(Lactuca sativa) de cada produtor no período de março a maio de 2016. Por razões 

éticas, os produtores de hortaliça avaliados foram denominados A, B, C, D, E, F, G, 

H e I. 

As amostras de hortaliças tanto dos supermercados quanto das feiras livres 

foram embaladas individualmente em embalagens plásticas descartáveis e 

transportadas para análise no Laboratório de Análises Clínicas da IES de origem dos 

autores. 

Cada amostra foi lavada folha a folha, com auxilio de um pincel pequeno, em 

um recipiente de plástico contendo 250ml de solução aquosa de 0,6% de detergente 

neutro laboratorial. As folhas mais externas eram descartadas antes da lavagem. O 

liquido da lavagem de cada amostra de alface foi transferido para cálice de 

sedimentação decantando então por 20 horas (técnica adaptada de Hoffman, Pons e 

Janer pelos autores). 

As lâminas eram montadas com o sedimento de cada cálice com auxilio de 

uma pipeta Pasteur, coradas com lugol e observadas ao microscópio óptico. Cada 

sedimento era examinado, no mínimo, em triplicata. 

  

6. RESULTADOS 

6.1 SUPERMERCADOS 

A escolha de uma unidade de cada rede de supermercados deve-se ao fato 

dos fornecedores serem os mesmos para toda a rede. Assim, independente da 

unidade escolhida para amostragem da hortaliça teste o fornecedor seria o mesmo.  

O supermercado E deixou de ser analisado assim que verificado que as  

alfaces comercializadas eram cultivadas por hidroponia, inviabilizando qualquer  

contaminação das folhas por irrigação. 

Foram analisados 55 pés de alface crespa no período de outubro a dezembro 

de 2015. 

  A análise da tabela 1 revela a ocorrência dos seguintes enteroparasitas:  

nematódeos ancilostomídeos, Strongyloides stercoralis, Ascaris lumbricoides e o 

protozoário flagelado Giardia lamblia.  

 



Tabela 1 – Prevalência de enteroparasitas verificada em amostras semanais de 
alface (Lactuca sativa) comercializadas em supermercados das redes que 
abastecem o município de Bauru/SP, no período de outubro a dezembro de 2015. 
 

  redes de supermercado 

  A B C D E F 

 S
e

m
a

n
a

s
  

o
u

tu
b

ro
 

1ª  Al ( - ) Gl Gl NR ( - ) 

2ª  Gl Gl ( - ) ( - ) NR Gl 

3ª  Gl ( - ) ( - ) Gl NR Gl 

4ª  Gl ( - ) Gl Anc NR Gl 

S
e

m
a

n
a

s
  

n
o

v
e

m
b

ro
 1ª  Anc Gl ( - ) Anc NR Anc 

2ª  ( - ) Anc Anc Anc NR ( - ) 

3ª  Anc ( - ) Anc Anc NR ( - ) 

4ª  Anc Anc ( - ) ( - ) NR Anc 

S
e

m
a

n
a

s
 

d
e

z
e

m
b

ro
  

1ª  Anc Anc ( - ) Anc NR Anc 

2ª  Anc ( - ) ( - ) Anc NR Anc 

3ª  Anc/Ss ( - ) ( - ) Anc NR Anc/Ss 

Al=Ascaris lumbricoides; Anc=ancilostomídeos; Gl=Giardia lamblia; Ss= Strongyloides stercoralis; 
NR=análise não realizada; ( - ) = Amostra sem parasitas diagnosticados  

 

A prevalência de ancilostomídeos, no período estudado, foi de 41,8%, sendo 

a mais alta, seguida por G. lamblia com 21,8%. Strongyloides stercoralis e A. 

lumbricoides apresentaram prevalência de 3,6% e 1,8%, respectivamente. 

A tabela 1 também revela os resultados quanto a frequência de hortaliça teste 

contaminada comercializada por supermercado. Tem-se que a rede de  

supermercado A apresentou 90,9% das amostras positivas para algum 

enteroparasita, seguida pelas redes D e F, com 81,8% e 72,7% das alfaces 

contaminadas. As redes B e C apresentaram, respectivamente, 45,4% e 36,3% da 

hortaliça teste comercializada contaminada por algum enteroparasita. 

 

 

6.2 CEAGESP E FEIRAS LIVRES 

Diante dos critérios de seleção apresentados para o CEAGESP, e para as 

feiras livres foram excluídos todos os comerciantes do CEAGESP por se tratarem de 

intermediários que comercializam hortaliças compradas de produtores de aéreas 



distantes da região de Bauru. Também foram excluídos os produtores de feiras livres 

que cultivavam por hidroponia ou irrigação por poço artesiano.   

Tem-se que, no CEAGESP, de 4 barracas que comercializavam hortaliças, 3 

se tratavam de intermediários e apenas um era produtor. Porém este não pertencia 

ao município de Bauru-SP. 

Nas feiras livres de Bauru foram levantadas 20 barracas de produtores de 

hortaliças da região de Bauru. Deste total, 9 (45,%) eram produtores que irrigavam 

suas culturas com água de riacho ou de mina, sendo assim, selecionados para 

amostragem do presente trabalho. 

Estes 9 produtores selecionados comercializam suas hortaliças em diferentes 

feiras de Bauru. Considerando haver 43 feiras livres no município, estes 9 

produtores comercializavam em 17 delas cobrindo assim, 39,5 % do total de feiras 

livres do município. 

Foram analisados 94 pés de alface no período de março a maio de 2016.  

A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos após análise das amostras de 

cada produtor semanalmente. 

A análise da tabela 2 revela a ocorrência dos seguintes enteroparasitas: 

nematódeos ancilostomídeos, Strongyloides stercoralis e Tchichuris trichiura e os 

protozoários  Entamoeba coli e Giardia lamblia. 

A maior prevalência revelada na hortaliça teste, nas feiras livres, foi de 41,5%  

para ancilostomídeos seguido por E. coli com 6,4%. Tanto G. lamblia como S. 

stercoralis  apresentaram 2,0% de ocorrência. A menor prevalência revelada foi para 

T. trichiura com 1,0%.  .   

 A Tabela 2 também revela o seguinte resultado quanto à frequência de 

hortaliça teste contaminada por produtor nas feiras livres de Bauru. Tem-se assim, 

que 72,7% das alfaces produzidas e comercializadas pelo produtor C estavam 

contaminadas por algum enteroparasita. O segundo produtor com maior prevalência 

de hortaliça contaminada foi o produtor I com 60% de contaminação. Seguiram-se 

os produtores A e D com 58,3% e 55,5% de contaminação. Os produtores E e H 

apresentaram a mesma porcentagem de contaminação, ou seja, 50,0%. As 

hortaliças teste dos produtores G, B e F apresentaram 40,0%, 33,3% e 10% de 

contaminação, respectivamente. 

 

 



Tabela 2 – Prevalência de enteroparasitas em amostras semanais de alface 
(Lactuca sativa) comercializadas em feiras livres no município de Bauru/ SP, no 
período de março a maio de 2016, de cada produtor da região com cultura irrigada 
por água de mina ou de riacho.   

  produtores 

  A B C D E F G H I 

S
e

m
a

n
a

s
 d

e
 m

a
rç

o
 

1ª  NR NR NR NR Tt ( - ) Anc ( - ) Ec 

2ª  ( - ) ( - ) NR Ec ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

3ª  Anc Anc Anc NR NR NR NR NR NR 

4ª  ( - ) ( - ) Anc ( - ) Anc ( - ) Anc Anc Anc 

S
e

m
a

n
a

s
 d

e
 a

b
ri
l 1ª  Anc Gl/Ec ( - ) Anc/ 

Ec 
( - ) ( - ) ( - ) Anc Anc 

2ª  Anc/ 
Ec 

( - ) ( - ) ( - ) Anc ( - ) ( - ) Anc ( - ) 

3ª  Anc ( - ) Anc/ 
Ss 

NR NR NR NR NR NR 

4ª  Anc ( - ) Anc Anc ( - ) ( - ) ( - ) Anc Anc 

S
e

m
a

n
a

s
 d

e
 m

a
io

 

1ª  ( - ) ( - ) Anc ( - ) Anc ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) 

2ª  ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) Anc Anc ( - ) Ss 

3ª  Anc ( - ) Anc Anc ( - ) ( - ) Anc ( - ) ( - ) 

4 ª  ( - ) Anc Anc NR NR NR NR NR NR 

5ª  Anc Anc Anc Anc Anc ( - ) ( - ) Anc Gl/Ec 

Anc=ancilostomídeos; Gl=Giardia lamblia; Ss=Strongyloides stercoralis; Tt=Trichuris trichiura;  
  Ec= Entamoeba coli; NR= análise não realizada; ( - ) = Amostra sem parasitas diagnosticados 

          

Algumas amostras, tanto de supermercados quanto de feiras livres, também 

foram analisadas após o período de duas horas de sedimentação para a procura por 

ovos de ancilostomideos. Este procedimento foi adotado para confirmar que as 

larvas de ancilostomídeos encontradas posteriormente, após mais 18 horas de 

sedimentação, eram de fato, de ancilostomídeos humanos.  

.  

 

 



7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A prevalência de enteroparasitas na hortaliça teste comercializada tanto por 

supermercados como em feiras livres do município de Bauru revela que a 

contaminação ocorreu no cultivo dessa hortaliça, via irrigação com água 

contaminada com dejetos fecais de origem humana. Desta forma, a qualidade da 

água de irrigação, nestes casos, está em desacordo com as diretrizes de 

saneamento básico estabelecidas pelas Leis nº 9.433/1997 (Política Nacional de 

Recursos Hídricos) e nº 11.445/2007 (Lei do Saneamento Básico) e Resolução 

CONAMA nº 357/ 2005 (Enquadramento dos cursos d´água brasileiros para fins de 

uso). 

No mesmo contexto, tem-se que a hortaliça teste contaminada está em 

desacordo com a Resolução nº 12/ 1978, da Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos/CNNPA, que regulamenta as características microbiológicas 

de hortaliças em geral. 

Segundo ESTEVES e FIGUEIROA (2009), a prevalência de enteroparasitas 

em hortaliças é reportada em diversas localidades brasileiras com grande variação 

de freqüência e de espécies refletindo as condições locais de saneamento e a 

qualidade da água utilizada para irrigação.   

 Os resultados obtidos, no presente trabalho, estão em consonância com os 

resultados obtidos por diversos autores em diferentes localidades de Estados 

distintos.  A elevada contaminação da hortaliça teste comercializada, tanto em 

supermercados (90,9%) como em feiras livres (72,7%), está dentro dos valores 

reportados por diversos autores como OLIVEIRA e GERMANO (1992) na região 

metropolitana de São Paulo, por MESQUITA e colaboradores (1999) em Niterói/ RJ 

e Rio de Janeiro/ RJ, por GUIMARÃES e colaboradores (2003) em Lavras/ MG e, 

por SILVA COELHO e colaboradores (2001) e SARAIVA e colaboradores (2005) em 

Sorocaba, Araraquara e São Carlos, no interior paulista. 

 Da mesma forma, as espécies de enteroparasitas reportadas, no presente 

trabalho, também foram diagnosticadas em alface analisada por diversos autores. A 

maior prevalência de ancilostomídeos, tanto em supermercados (41,5%) como nas 

feiras livres (41,8%) também ocorreu em diversos trabalhos. Salienta-se a 

prevalência alta (21,8%) de Giardia lamblia nas alfaces comercializadas por 

supermercados em Bauru/SP.  



 Os resultados apresentados, no presente trabalho, comprovam a 

contaminação de cursos d´água do município de Bauru/SP por esgoto sanitário 

estando assim, em desacordo com a legislação vigente tanto federal como estadual. 

Considerando os relatos de trabalhos pioneiros de décadas passadas, verifica-se 

que não houve solução deste problema generalizado em nosso país.   

 Destaca-se assim, tanto a importância do tratamento de esgoto doméstico 

como medida profilática para evitar a infecção por enteroparasitas como também, a 

necessidade da lavagem adequada de hortaliças pelos consumidores e 

manipuladores de alimentos. 
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