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Resumo: 

O consumo de hortaliças in natura é um hábito do ser humano, por conter

inúmeras propriedades nutritivas e preventivas, as hortaliças são um ótimo produto a

ser consumido. Dentre as hortaliças comumente consumidas a alface (Lactuva sativa)

é  amplamente  apreciada,  por  ser  de  baixo  custo,  fácil  preparo  além  dos  fatores

nutricionais. A alface é cultivada por grandes e pequenos agricultores sendo distribuída

em feiras livres, e comercializadas a população. Dentre esse sistema de produção e

distribuição é possível haver casos de contaminação do produto e posteriormente do

respectivo  consumidor  por  parasitos,  estes  por  sua  vez  podem  causar  variadas

moléstias,  distúrbios  e  complicações  ao  indivíduo  parasitado.  Baseando-se  no

interesse a saúde pública, valorização à vida e o bem estar ao próximo é de extrema

importância realizar um mapeamento da incidência de parasitos encontrados em uma

hortaliça tão consumida. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a incidência

de parasitos em amostras de alface (Lactuva sativa)  comercializadas na cidade de

São Paulo. As amostras de alface foram coletadas aleatoriamente em feiras da zona

norte, sul e leste de São Paulo, e analisadas através do método de Faust e Hoffman

no laboratório de analises clinica de Parasitologia da FMU. Os resultados preliminares

mostraram  que  foram  encontrados  cistos  de  Entamoeba  coli,  Endolimax  nana,

Entamoeba histolytica,  Giardia lamblia e ovos de helmintos como Ancylostoma sp. e

Enterobius, entre outros oocistos. Podemos observar que a prevalência de ovos de

Ancilostomideos e cistos de Entamoeba coli, sendo assim, os mesmos apresentaram

maior positividade. 

Introdução:

As doenças parasitárias são de suma importância para a saúde pública, com

frequência em nível mundial e em maior prevalência em países subdesenvolvidos e

comunidades empobrecidas. A via de transmissão mais comum é a via oral passiva,

podendo  afetar  indivíduos  de  todas  as  idades,  tendo  como sintomas  anemia,  má

absorção  de  nutrientes,  diarreia,  emagrecimento,  diminuição  de  capacidade  de

aprendizado  e  redução  na  velocidade  de  crescimento.  Não  podemos  descartar

pessoas com maior probabilidade de risco para doenças parasitárias e oportunistas,

como indivíduos com distúrbios imunes, crianças e idosos.

  Os meios de contaminação mais comum são material  fecal,  utilizado na

irrigação das hortas, contaminação do solo, por uso de adubo orgânico processado

com dejetos fecais ou pela contaminação das mãos de manipuladores de alimentos.

Devido a essas investigações de parasitas é possível obter dados sobre as condições



higiênicas envolvidas na produção,  armazenamento,  transporte e manuseio desses

produtos.

Objetivo:

O objetivo deste trabalho foi avaliar a prevalência de parasitos de interesse

em Saúde Pública em hortaliças comercializadas em feiras livres da cidade de São

Paulo para tratamentos prévios de higienização das hortaliças para consumo in natura.

Materiais e métodos:

O presente estudo deu início em maio de 2016 em feiras livres na cidade de

São  Paulo,  as  amostras  foram  analisadas  no  laboratório  de  análises  clínicas  das

Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU).  Foi  utilizado o método de sedimentação

(Hoffman,1934) e de centrífugo flutuação em sulfato de zinco (Faust, 1934) analisadas

em  microscopia  óptica  em  objetiva  de  40x  para  a  identificação  de  estruturas

parasitárias.

Desenvolvimento:

Foram coletadas 15 alfaces das regiões norte, sul e leste de São Paulo e

levadas ao laboratório de biologia das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), logo

em seguida foi realizada a técnica de sedimentação espontânea (Hoffman,1934) e de

centrífugo flutuação (Faust,1934) e analisadas em microscopia em objetiva de 40x

para a identificação de estruturas parasitárias, onde foram encontrados cistos, ovos de

helminto,  entre  outros  oocistos.  Podemos  observar  que  a  prevalência  de  ovos  de

Ancilostomideos  e  cistos  de  Entamoeba  coli apresentaram  maior  positividade.  A

presença de estruturas parasitárias foi detectada através dos dois métodos, podendo

observar que a técnica de Faust apresentou mais resultado positivo em comparação

ao método de Hoffman.

Resultados preliminares:

Pelos  resultados  pré  eliminares  obtidos,  podemos  evidenciar  que,  as

amostras  de  alfaces  podem  apresentar  estruturas  parasitárias,  sendo  o  presente

estudo de suma importância à saúde publica.  Podendo evidenciar  que os ovos de

Ancilostomídeos e os cistos de Entamoeba coli foram os mais encontrados, utilizando

as técnicas de sedimentação espontânea (Hoffman, 1934) e de centrifugo flutuação

(Faust, 1934). 
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