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RESUMO 

Diversas parasitoses podem ser transmitidas por alimentos, desencadeando em alguns 
casos agravos à saúde. Tal transmissão está associada principalmente à problemas na 
qualidade higiênico-sanitária de água e alimentos. Há muitos relatos sobre contaminações 
por estruturas biológicas de helmintos e protozoários em hortaliças comestíveis 
comercializadas em diversos países, sendo muito comum o encontro de trabalhos 
analisando hortaliças por  técnicas empregadas para material fecal, sem adaptação ou 
avaliação da sua eficiência. Em função desses fatos, o estudo aqui proposto busca um 
maior conhecimento sobre o diagnóstico de contaminantes parasitários em hortaliças, 
tendo como objetivos realizar uma revisão sistemática parasitólogica no Brasil e avaliar 
experimentalmente diferentes metodologias aplicadas na pesquisa parasitológica nestas 
hortaliças. A revisão foi realizada nas bases de dados: SciElo, PubMed, Web of Science, 
ScienceDirect, SpringerLink, LILACS e Google Scholar, com ponte de corte de 1999 a 
2019 e a parte experimental foi dividida em três ensaios distintos, para avaliação das 
condições metodológicas relacionadas as etapas de lavagem, filtração, sedimentação 
espontânea para concentração da amostra e técnicas parasitológicas  para detecção. 
Primeiro ensaio: contaminação experimental contendo 50-55 ovos de Toxocara sp., em 
salsa e hortelã, com dez amostras para cada hortaliça e avaliação da taxa de recuperação 
por centrífugo-sedimentação, avaliando quantitativamente. Segundo ensaio: 
contaminação experimental com cistos de Giardia duodenalis, em salsa com diferentes 
inóculos, foram divididos em três grupos distintos, grupo A = 1,0 x 10² cistos; grupo B = 1,5 x 
10² cistos; grupo C= 2,5 x 10² cistos; com dez amostras controles negativo em cada grupo, 
avaliação qualitativa/quantitativa por centrífugo-sedimentação, avaliados na microscopia 
e por método imunoenzimático (ELISA; Kit MEDIVAX). Terceiro ensaio: contaminação 
experimental contendo 1,6 x 10² cistos de G. duodenalis em salsa, com dez amostras e 
avaliação qualitativa/quantitativa por centrífugo-sedimentação seguida de centrífugo-
flutuação, avalidos na microscopia. Quanto à revisão sistemática, foram encontrados 92 
artigos, alface foi a hortaliça mais estudada com 92,39%; técnica parasitológica de 
sedimentação espontânea foi a mais empregada com 51,08%, 23,91% dos resultados 
relatados em acordo com as metodologias empregadas; 9,78% citaram referências para 
identificação morfológica do parasito; 80,43% consideraram a possibilidade de estruturas 
ambientais e/ou de vida livre e 75% descreveram os estágios evolutivos dos parasitos 
encontrados. Quanto a parte experimental, primeiro ensaio: a média de recuperação de 
ovos em salsa foi de 59,32% e em hortelã foi de 60,31%; segundo ensaio: grupo A: 70%, 
grupo B: 90% e grupo C: 100% de detecção, usando centrífugo-sedimentação; no teste 
ELISA, 50%, 70% e 100% de detecção nos grupos A, B e C, respectivamente; terceiro 
ensaio: 100% de detecção, usando a centrífugo-sedimentação e 2,0% de detecção 
utilizando centrífugo-flutuação. A revisão sistemática confirmou que faltam estudos 
parasitológicos que validem técnicas aplicadas e pertinentes em hortaliças, o que gerou 
algumas inconsistências nos resultados avaliados. Na parte experimental, concluimos que 
a metodologia mais promissora foi a combinação de técnicas de sedimentação 
espontânea associada com a centrífugo-sedimentação para detecção de estruturas 
parasitárias, como ovos de Toxocara sp. em salsa e hortelã e no inóculo de 2,5 x 10² 
cistos de G. duodenalis em salsa, com o uso de microscopia associada ao ensaio 
imunoenzimático (ELISA), para o diagnóstico de G. duodenalis em salsa. 
 

Palavras-chave: hortaliças; parasitos; contaminação experimental; métodos 
parasitológicos; literatura de revisão parasitólogica em hortaliça. 

 



ix  

ABSTRACT 

 
Several parasites can be transmitted by food, triggering in some cases health grievances. 
Their transmission is mainly associated with in the bad hygienic-sanitary quality of water 
and food. There are many reports on the contamination by biological structures of 
helminths and protozoa in edible vegetables marketed in several countries, and it is very 
common to find studies analyzing vegetables by techniques used for fecal material, without 
adaptation or evaluation of their efficiency. As a result, the study proposed here seeks 
greater knowledge on the diagnosis of parasitic contaminants in vegetables, with the 
objective of conducting a systematic parasitological review in Brazil and experimentally 
evaluating different methodologies applied in parasitological research in these vegetables. 
The review was in the databases: SciElo, PubMed, Web of Science, ScienceDirect, 
SpringerLink, LILACS and Google Scholar, with a cut-off point from 1999 to 2019 and the 
experimental part was divided into three distinct assays, to evaluate the methodological 
conditions related to washing, filtration, spontaneous sedimentation for sample 
concentration and parasitological techniques for detection. First assay: experimental 
contamination containing 50-55 eggs of Toxocara sp., in parsley and mint, with ten 
samples for each vegetable and evaluation of the recovery rate by centrifugal-
sedimentation, evaluating quantitatively. Second assay: experimental contamination with 
Giardia duodenalis cysts, in parsley with different inocula, were divided into three distinct 
groups, group A = 1.0 x 10² cysts; group B = 1.5 x 10² cysts; group C = 2.5 x 10² cysts; 
with ten negative control samples in each group, qualitative / quantitative evaluation by 
centrifugal-sedimentation, evaluated under microscopy and by immunoenzymatic method 
(ELISA; MEDIVAX Kit). Third assay: experimental contamination containing 1.6 x 10² G. 
duodenalis cysts in parsley, with ten samples and qualitative / quantitative evaluation by 
centrifugal-sedimentation followed by centrifugal-flotation, assessed under microscopy. As 
for the systematic review, 92 articles were found, lettuce was the most studied vegetable 
with 92.39%; spontaneous sedimentation technique was the most used method with 
51.08%, 23.91% of the results reported according to the methodologies used; 9.78% cited 
references for morphological identification of the parasite; 80.43% considered the 
possibility of environmental structures and / or free living and 75% described the 
evolutionary stages of the parasites found. As for the experimental part, first trial: the 
average recovery of eggs in parsley was 59.32% and in mint was 60.31%; second test: 
group A: 70%, group B: 90% and group C: 100% detection, using centrifugal 
sedimentation; in the ELISA test, 50%, 70% and 100% detection in groups A, B and C, 
respectively; third test: 100% detection using centrifuge-sedimentation and 2.0% detection 
using centrifuge-flotation. The systematic review confirmed that there is a lack of 
parasitological studies that validate applied and pertinent techniques in vegetables, which 
generated some inconsistencies in the evaluated results. In the experimental part, we 
concluded that the most promising methodology was the combination of spontaneous 
sedimentation techniques associated with centrifugal sedimentation to detect parasitic 
structures, such as Toxocara sp., in parsley and mint and in the inoculum of 2.5 x 10² cysts 
of G. duodenalis in parsley, with the use of microscopy associated to the immunoenzymatic 
assay (ELISA), for the diagnosis of G. duodenalis in parsley. 
 
Keywords: vegetables; parasites; experimental contamination; parasitological methods; 
parasitological review literature on vegetables. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As hortaliças são recomendadas como parte da alimentação diária por 

seu aporte de vitaminas, sais minerais e fibras alimentares, sendo importantes para a 

manutenção da proteção do corpo humano contra diversas doenças e possuem baixo 

valor calórico, sendo utilizadas em diversos tipos de dietas (SIA SU et al., 2012; 

BEKELE et al., 2017). No entanto, o uso de água não tratada para a irrigação, a 

contaminação fecal do solo, o manuseio inadequado das hortaliças pós-colheita, más 

condições higiênicas durante transporte e estocagem podem permitir contaminações 

por microrganismos potencialmente patogênicos aos consumidores (ABOUGRAIN et 

al., 2010). 

As parasitoses transmitidas por hortaliças representam um sério 

problema de saúde coletiva, sendo associadas à baixa qualidade higiênico-sanitária de 

água e alimentos (BEKELE et al., 2017). As diversas formas evolutivas desses 

parasitos, tais como ovos, larvas e cistos podem contaminar o solo, a água e vegetais 

comestíveis, favorecendo a disseminação desses patógenos (BALARAK et al., 2016). 

Dentre os protozoários que podem estar presentes em hortaliças, os 

mais encontrados são: Giardia duodenalis, Cryptosporidium sp., Entamoeba 

histolytica (e outros amebídeos), Toxoplasma gondii e outros coccídios. Dentre os 

helmintos: Ascaris sp., ancilostomídeos, Strongyloides sp., Toxocara sp., Trichuris sp., 

Enterobius vermicularis, Fasciola hepatica, Hymenolepis sp. e alguns tenídeos 

(FALLAH et al., 2012; LASS et al., 2012; FAO/WHO, 2014; BEKELE et al., 2017). 

As técnicas parasitológicas empregadas para o diagnóstico em fezes 

tem sido utilizada também para a recuperação de estruturas parasitárias em 

alimentos, sendo as mais comuns: sedimentação espontânea, centrífugo- 

sedimentação e centrífugo-flutuação (ADAMU et al., 2012). Outras técnicas 

empregadas atualmente visam à detecção de antígenos ou à amplificação de material 

genético parasitário para caracterização das espécies e isolados desses parasitos em 

hortaliças (CARADONNA et al., 2017) 

Contudo, as técnicas parasitológicas aplicadas aos alimentos são 

importantes ferramentas para diagnóstico, controle de qualidade e segurança 

alimentar (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2017). Diversos estudos 

https://www-sciencedirect.ez24.periodicos.capes.gov.br/science/article/pii/S0956713509003132#!
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realizados no mundo em hortaliças apontam para possíveis riscos parasitológicos, 

sendo necessário o contínuo monitoramento e aperfeiçoamento de medidas de boas 

práticas que visem a segurança alimentar (ABOUGRAIN et al., 2010; ADAMU et al., 

2012; TERTO et al., 2014; POLO et al., 2016; SZCZECH et al., 2018). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
2.1 A IMPORTÂNCIA DOS ESTUDOS PARASITOLÓGICOS EM HORTALIÇAS 
 

As hortaliças possuem nutrientes que são essenciais para uma dieta 

saudável e podem auxiliar na prevenção de diversas doenças, por exemplo, 

cardiovasculares e alguns tipos de câncer (EMBRAPA, 2019). 

Considerando que grande parcela da população brasileira tem o 

hábito de consumir vegetais para a manutenção de uma dieta equilibrada e saudável, 

e que muitas hortaliças são consumidas cruas (in natura), a presença de 

contaminantes na forma de estruturas parasitárias viáveis, tais como ovos e larvas de 

helmintos e cistos de protozoários, com capacidade de infectar e causar doença em 

humanos pode representar um risco à saúde coletiva (BERGER et al., 2010; SAID, 

2012). 

A contaminação por parasitos em hortaliças pode ocorrer de diversas 

formas e momentos, durante o cultivo devido ao uso de dejetos humanos 

inadequadamente empregados como adubo orgânico no solo, ou, quando a água 

utilizada para a irrigação apresenta contaminação fecal humana ou de outros animais 

que apresentam parasitoses comuns aos humanos (ARBOS et al., 2010). As más 

condições higiênicas durante transporte entre as áreas de plantio e comercialização, 

ou nos locais de armazenamento e exposição para comercialização, assim como a 

falta de higiene e manipulação inadequada são importantes exemplos de pontos de 

risco para a contaminação por estruturas parasitárias potencialmente patogênicas 

(FERNANDES et al., 2015). Contudo, apesar dos riscos, para manter as propriedades 

nutricionais e sensoriais de diversas hortaliças, na maioria das vezes, estas não 

passam por tratamento térmico antes do consumo, o que as tornam importantes 

veiculadoras de contaminantes (RAMOS et al., 2014). 

Dentre os alimentos consumidos in natura no Brasil ressalta-se o 

consumo de alface (Lactuca sativa). Esta é considerada como um dos componentes 

básicos nas saladas, sendo bastante recomendada como um item alimentar de baixo 

teor calórico, com vitaminas e servindo também como fonte de fibras alimentares 

(FERRO et al., 2012). Do mesmo modo, a rúcula (Eruca sativa) possui em sua 
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composição sais minerais e vitaminas, contribuindo para prevenção de diversos tipos 

de doenças (EMBRAPA, 2016). A salsa (Petrosolium crispum) é também uma 

hortaliça amplamente comercializada e utilizada como condimento fresco, sendo a 

erva culinária mais universal em virtude da facilidade de plantio e sabor característico 

apreciado na gastronomia de diferentes culturas, além de apresentar conteúdo rico 

em sais minerais e fibras alimentares (FILHO et al., 2018). E por último a hortelã 

(Mentha sp.) é frequentemente utilizada na medicina popular em todo o mundo, 

principalmente no Brasil, devido as suas propriedades, além disso, tem uso 

generalizado na culinária, como no tempero, na salada e até mesmo no preparo de 

suco (TELES et al., 2011). 

Diversos estudos no Brasil foram realizados para pesquisa de 

parasitos em hortaliças, sendo principalmente encontrados helmintos, tais como 

Ascaris sp., Strongyloides sp. e Toxocara sp., e protozoários, como Giardia sp., 

Entamoeba sp., e Balantidium sp. (FRIAS et al., 2012; MESQUITA et al., 2015; 

OLIVEIRA et al., 2017). E em outros países, por exemplo, na Líbia, os principais 

parasitos encontrados foram Ascaris sp., Toxocara sp e Taenia sp. (ABOUGRAIN et 

al., 2010) e nos Emirados Árabes Unidos foram Entamoeba sp., Trichuris sp. e 

Strongyloides sp. (ABUODEH, 2018). 

Vários fatores têm contribuído para um aumento da ocorrência e a re- 

emergência de Doenças Transmitidas por Alimentos (DTA). Nesse grupo encontram- 

se mais de 200 enfermidades causadas por protozoários, helmintos, bactérias, fungos 

e vírus, cuja transmissão está associada ao consumo de determinados alimentos 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). Contribuindo para esta elevação podemos citar o 

crescimento populacional mundial, que aumenta cada vez mais a demanda para 

produção de alimentos; o processo de urbanização desordenada, onde novas áreas 

são ocupadas sem o devido planejamento da infra estrutura sanitária; a existência de 

grupos populacionais mais expostos, tal como indivíduos imunodeprimidos; não 

obstante, a desqualificação e a deficiência do controle por Órgãos Públicos e Privados 

sobre a condição dos alimentos oferecidos para a população (SECRETARIA DE 

VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2010), o consumo de comidas pré-preparadas, além de 

mudanças nos hábitos alimentares são aspectos que podem contribuir para a 

incidência das doenças transmitidas por alimentos (GREGÓRIO et al., 2012). 
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A epidemiologia das DTA no Brasil ainda é pouco estudada. Somente 

alguns municípios e/ou estados dispõem de informações com dados e estatísticas 

sobre os agentes etiológicos, alimentos mais contaminados, além da população de 

maior risco e fatores contribuintes (SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, 2010). 

Um estudo no estado do Rio de Janeiro avaliou a contaminação por 

enteroparasitos em diferentes hortaliças. A hortaliça com maior índice de recuperação 

de estruturas parasitárias foi a rúcula (80,0%, 4 de 5), seguida do agrião (55,6%, 10 

de 18) (DUFLOTH et al., 2013). Fernandes et al., (2014) analisaram148 hortaliças 

distintas (alface, almeirão, couve e rúcula) no Paraná, as maiores contaminações 

foram nas amostras de almeirão (27,5 %, 11 de 40) e de alface (16,7% 8 de 48). 

2.2 PARASITOS TRANSMITIDOS POR HORTALIÇAS 

 

Os alimentos podem representar uma importante fonte de veiculação 

de agentes infecciosos, dentre eles os parasitos, pois os hábitos alimentares de alguns 

consumidores tendem a procurar por alimentos in natura que podem conter estruturas 

infectantes e serem capazes de permanecer viáveis por um longo período (AL-

MEGRIN, 2010; EZATPOUR et al., 2013). No Brasil e em outros países são relatadas 

contaminações por enteroparasitos em hortaliças, principalmente aqueles 

consumidos crus, como veículos de transmissão de alguns patógenos (HASSAN et 

al., 2012; SANTARÉM et al., 2012; FERNANDES et al., 2014; ROSTAMI et al., 2016). 

Além disso, vários parasitos que infectam humanos e/ou animais 

podem contaminar o solo e os vegetais, tais como os protozoários Giardia duodenalis, 

Cryptosporidium sp., Toxoplasma gondii e Cyclospora cayetanensis (FLETCHER et 

al., 2012; DUFLOTH et al., 2013; LALONDE; GAJADHAR, 2016; HOHWEYER et al., 

2016) e os helmintos, como Ascaris sp., ancilostomídeos, Strongyloides sp., Toxocara 

sp., Taenia sp., Hymenolepis sp. são relatados em diferentes formas evolutivas e a 

partir de diferentes vegetais consumidos crus (AVCIOGLU et al., 2011; ADENUSI et 

al., 2015; SILVA et al., 2014; POLO et al., 2016). 

Cryptosporidium sp. e G. duodenalis são agentes causadores de 

doenças gastro intestinais em humanos, sobretudo em crianças, sendo veiculados 

principalmente pela água contaminada podendo causar sérios problemas de saúde 

(DU et al., 2015; HOHWEYER et al., 2016; UTAAKER et al., 2017). A infecção ocorre 

https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/giardia
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/cryptosporidium
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/toxoplasma
https://www.sciencedirect.com/topics/food-science/cyclospora
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002017301028?via%3Dihub&amp%3Bbib28
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0740002017301028?via%3Dihub&amp%3Bbib28
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pela via fecal-oral através da ingestão de cistos de G. duodenalis e oocistos de 

Cryptosporidium sp. (CARADONNA et al., 2017). 

Um dos parasitos mais relatados como contaminante de hortaliças é 

o helminto Ascaris lumbricoides (FRIAS et al., 2012; GREGÓRIO et al., 2012). É um 

parasito do intestino delgado humano, onde os ovos podem permanecer viáveis no 

solo por até 10 anos e requerem em condições ótimas apenas 10 a 15 dias no solo 

para se tornarem infectantes, seu modo de transmissão é fecal-oral (DOLD; 

HOLLAND, 2011) podendo causar obstrução do intestino delgado (STARR; 

MONTGOMERY, 2011). Sua ocorrência nas hortaliças foi detectada na Filipinas 

(22,9%), conforme Sia Su et al., (2012), e no Brasil por Santarém et al., (2012). 

Strongyloides stercoralis é um nematoide transmitido pelo solo, por 

penetração ativa-cutânea de larvas filarióides. Um dos helmintos mais ignorados entre 

os causadores de doenças tropicais negligenciadas (OLSEN et al., 2009), e já foi 

relatado como sendo um contaminante de hortaliças (MAIKAI et al., 2012). A 

transmissão pode ser via fecal-oral através da água e alimentos contaminados 

contendo larvas infectantes (ZEEHAIDA et al., 2011). A carga parasitária pode 

aumentar, levando a quadros graves em pessoas já infectadas, quando larvas 

produzidas pelas fêmeas parasitas penetram na mucosa intestinal, sendo 

caracterizado como auto-infecção interna ou na área perineal da pele, definido como 

auto-infecção externa (GANESH; CRUZ, 2011). Sua ocorrência foi de 57% em 

hortaliças no Ceará, segundo Silva et al., (2018), frequência similar também já havia 

sido encontrada na Colômbia, de acordo com Polo et al., (2016).  

O protozoário G. duodenalis também é relatado como um dos 

parasitos mais encontrados em hortaliças (VIEIRA et al., 2013). É um parasito flagelado 

do intestino delgado (COTTON et al., 2011), cujo modo transmissão é por via fecal-oral 

através da ingestão direta ou indireta de cistos infectantes, por alimentos ou água 

contaminada (RYAN; CACCIÓ, 2013). Uma das respostas fisiopatológicas induzidas 

por G. duodenalis no hospedeiro é a disfunção da barreira intestinal, causando má 

absorção intestinal (BURET; BHARGAVA, 2014). Sua ocorrência foi relatada na alface 

no Rio Grande do Norte com 80,0% de positividade, de acordo com Luz et al., (2014) 

e uma frequência similar também já havia sido encontrada na Arábia Saudita por Al-

Megrin (2010). 

https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/ingestion
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/oocyst
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Entamoeba histolytica é um agente causador de amebíase em 

humanos, cujos cistos são transmitidos por meio de alimentos e água contaminados 

(RALSTON; PETRI, 2011). É um parasito do intestino delgado e é caracterizado desde 

a colonização assintomática à disenteria (MARIE; PETRI, 2014). Sua ocorrência em 

hortaliças foi de 10,90% em Tocantins, de acordo com Silva e Gontijo (2012) e 30,4% 

nos Emirados Árabes Unidos, segundo AbuOdeh (2018). 

 
2.3 MÉTODOS PARASITOLÓGICOS EMPREGADOS PARA DETECÇÃO DE 

PARASITOS EM HORTALIÇAS 

 

Existem diversos métodos que podem ser empregados para detectar 

e avaliar a contaminação de helmintos e protozoários nas amostras de frutas e 

hortaliças (ASADPOUR et al., 2016). Os métodos utilizados para detecção de 

estruturas parasitárias em hortaliças são aqueles empregados para o estudo de fezes 

e água, não existindo nenhum método exclusivo para hortaliças. Diversos autores 

empregam essas metodologias para avaliar a contaminação de hortaliças por 

helmintos e protozoários (Apêndice 1). 

A técnica de sedimentação espontânea é bastante utilizada na rotina 

de pesquisa parasitológica, pois apresenta baixo custo, fácil execução (não 

necessitando do uso de centrifugação), além da possibilidade de detectar um amplo 

espectro de agentes parasitários (ADANIR; TASCI, 2013; BRAUER et al., 2016). 

Diversos autores empregam essa técnica para recuperação de estruturas parasitárias 

em hortaliças, tais como ovos e larvas de helmintos e cistos e oocisto de protozoários 

(FREITAS et al., 2004; SOARES; CANTOS 2006; AL-MEGRIN, 2010; ERAKY et al., 

2014; COLLI et al., 2015). Também são utilizadas para recuperação de estruturas 

parasitárias as técnicas de centrífugo-sedimentação, para detecção de estruturas 

pesadas como por exemplo, ovos e larvas de helmintos; e centrífugo-flutuação para 

detecção de estruturas leves, tais como ovos de algumas espécies de helmintos, cistos 

e oocistos de protozoários. No entanto essas técnicas requerem o uso da centrífuga, 

dificultando na rotina laboratórial, devido um custo financeiro para manutenção do 

equipamento  (GREGÓRIO et al., 2012; ALVES et al., 2013), diversos autores 

empregam essas técnicas (SANTANA et al., 2006; SHAHNAZI; SABET, 2010; ERAKY 

et al., 2014; ADENUSI et al., 2014; BALARAK et al., 2016). 
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As metodologias parasitológicas são descritas e baseadas em 

algumas etapas, dentre as quais; lavagem do vegetal com um líquido de lavagem 

específico da técnica empregada para a extração das formas parasitárias; 

concentrações das formas parasitárias por meio de metodologias de sedimentação 

espontânea, centrífugo-sedimentação e/ou centrífugo-flutuação; e identificação das 

estruturas parasitárias recuperadas sob leitura na microscopia óptica (HASSAN et al., 

2012; TERTO et al., 2014).  

O líquido de lavagem para extração de estruturas parasitárias em 

hortaliças pode variar bastante, sendo utilizados desde água destilada 

(TAKAYANAGUI et al., 2007; VIEIRA et al., 2013; POLO et al., 2016), solução 

fisiológica 0,95% NaCl (DARYANI et al., 2008; FALLAH et al., 2012; FALLAH et al., 

2016), PBS-Tween 80 (AVCIOGLU etal., 2011; SAID, 2012; LUZ et al., 2017), dentre 

outros. 

As técnicas que empregam a biologia molecular vêm evoluindo ao 

longo dos anos e contribuindo para o diagnóstico na Parasitologia, permitindo uma 

maior eficiência na detecção e identificação de espécies (LALONDE; GAJADHAR, 

2016). Algumas técnicas de biologia molecular, tais como Reação de Cadeia em 

Polimerase (PCR) e sequenciamento de DNA são empregadas para identificação de 

espécies de parasitos em hortaliças (RZEŻUTKA et al., 2010; DIXON et al., 2013; 

CARADONNA et al., 2017; UTAAKER et al., 2017). No entanto, muitas dessas 

técnicas são demoradas, dispendiosas, podem não ter especificidade, além de tudo 

requerem mão de obra especializada e laboratórios altamente equipados (GORDON 

et al., 2011). 

Também são utilizados técnicas imunológicas, tais como Ensaio de 

Imunoabsorção Enzimática (ELISA) e imunofluorescência direta para detecção de 

antígenos de Cryptosporidium sp. e G. duodenalis em hortaliças (PEÑA et al., 2013; 

VELASCO et al., 2014). 

Em 2016, foi publicado a ISO 18744 é um método para detecção e 

quantificação de oocistos de Cryptosporidium sp. e cistos de G. duodenalis em 

vegetais folhosos, no entanto, esse método não é capaz de determinar espécies ou 

genótipos de oocistos de Cryptosporidium sp. e cistos de G. duodenalis por não incluir 

nenhuma análise molecular (ISO, 2016). 
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2.4 ESTRUTURA DE HELMINTOS E PROTOZOÁRIOS ENCONTRADOS NO SOLO 

 
Os helmintos veiculados pelo solo (geohelmintos) são frequentes e 

relacionados à deficiência de condições de saneamento básico e de educação 

sanitária (OLIVEIRA et al., 2011). A presença de fezes de animais no solo em áreas 

urbanas consiste em sério problema de saúde coletiva, visto que estas podem 

contaminar o ambiente com estruturas parasitárias, tais como: ovos, cistos e larvas 

de parasitos (MARQUES et al., 2012). O solo pode ser uma fonte de transmissão para 

humanos de diversos parasitos, que podem configurar zoonose (JUNIOR et al., 2015). 

Dentre os alimentos, as hortaliças comestíveis consumidas in natura 

têm um papel importante na disseminação dos geohelmintos pelo fato de serem, 

muitas vezes, irrigadas com águas contaminadas com fezes de animais 

(CASSENOTE et al., 2011). Diversos estudos foram encontrados apontando a 

presença de geohelmintos transmitidos pelo solo nas hortaliças no Brasil (ARBOS et 

al., 2010; BARNABÉ et al., 2010; ALVES et al., 2013) e no mundo (AVCIOGLU et al., 

2011; ADAMU et al., 2012). 

Muitos gêneros de fitonematoides são parasitos  ou encontram-se na 

forma de vida livre no solo, em ambientes aquáticos e estão presentes em áreas de 

produção de hortaliças folhosas. Contudo esses fitonematoides, não penetram nos 

tecidos da raiz da hortaliça, porém alimentam-se, causam injúrias no sistema radicular 

e não são patogênicos ao homem (EMBRAPA, 2010). No Brasil foram encontradas 

fitonematoides nas hortaliças, segundo Guimarães et al., (2003), bem como, Silva et 

al., (2007) e Velasco et al., (2014). 

Outros seres como os rotíferos são animais comumente 

microscópicos, quase exclusivamente de água doce e podem ser encontrados em: 

lagos, represas e rios, e também em solos úmidos, possuem uma grande relevância 

nas teias alimentares de ambientes aquáticos, se alimentando principalmente de 

algas, protozoários, bactérias e detritos, servindo como presas para predadores 

invertebrados. Ademais, são importantes na reciclagem de nutrientes e como 

indicadores de qualidade ambiental (ROCHE; SILVA, 2016). 

Tardígrados são seres invertebrados e microscópicos, se alimentam 
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de bactérias, algas ou até mesmo aspiram líquidos de tecidos vegetais ou alimentam- 

se de pequenos invertebrados, como por exemplo, protozoários, nematoides e rotíferos 

(NELSON et al., 2015). Eles são encontrados em diversos ambientes, tais como 

ambientes terrestres secos, úmidos e de água doce, bem como em ambientes 

marinhos e de lama (CZERNEKOVA et al., 2018). 

Além desses elementos biológicos mencionados, são encontrados 

também artrópodes, estruturas vegetais e nematóides de vida livre que muitas vezes 

são confundidos com estruturas parasitárias, causando uma incerteza no seu 

diagnóstico final (DUFLOTH et al., 2013). Artrópodes podem ainda atuar como vetores 

mecânicos na transmissão de diversos agentes patogênicos ao homem (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2014). Esses elementos biológicos podem ser detectados pelas 

metodologias de pesquisa parasitológica, como sedimentação espontânea, 

centrífugo-sedimentação e centrífugo-flutuação (ARBOS et al., 2010; ALVES et al., 

2013; VELASCO et al., 2014). 
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3. JUSTIFICATIVA 
 

Embora as hortaliças comestíveis sejam parte da alimentação diária 

para obtenção de vitaminas e sais minerais, seu consumo in natura e sem a devida 

higienização pode representar risco à saúde caso estejam contaminadas por algum 

enteroparasito (SCHEMES et al., 2015). A contaminação das hortaliças pode ocorrer 

durante a irrigação, armazenamento, transporte e manuseio inadequado desses 

alimentos (FERNANDES et al., 2015). 

As metodologias utilizadas para detecção de enteroparasitos em 

hortaliças comestíveis permitem identificar quais parasitoses intestinais estão 

presentes (LEITE et al., 2016), sendo muitas destas metodologias adaptações de 

técnicas para análise fecal ou de água. No entanto, a falta de averiguação de 

desempenho ou padronização dessas metodologias utilizadas para recuperação de 

estruturas parasitárias em hortaliças pode levar a diagnósticos imprecisos 

(MATOSINHOS et al., 2016). 

Diante disso, ao pesquisar trabalhos com hortaliças comestíveis é 

muito comum observar o emprego de técnicas previamente descritas para análise 

fecal, sem que haja alguma descrição de adaptação ou avaliação da eficiência dessas 

técnicas em novos substratos. Neste sentido, propomos analisar experimentalmente a 

eficiência de algumas técnicas para a recuperação de diferentes estruturas parasitárias 

em hortaliças. Como objetivo secundário, este estudo buscou contribuir com uma 

revisão sistemática dos trabalhos de pesquisa de contaminantes de origem parasitária 

realizados em hortaliças no Brasil, nos últimos 20 anos, apontando principais 

metodologias empregadas e realizando uma análise crítica sobre adequação de 

técnicas aos resultados descritos. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 OBJETIVO GERAL: 
 

Avaliar por meio de revisão sistemática e experimentos laboratoriais, 

diferentes metodologias aplicadas na pesquisa parasitológica em hortaliças no Brasil, 

realizando uma análise crítica sobre a adequação das metodologias aos resultados 

descritos. 

 
4.1  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1) Realizar uma revisão sistemática dos trabalhos parasitológicos em hortaliças 

no Brasil, nos últimos 20 anos, analisando seus registros, métodos e 

conformidades de acordo com critérios estabelecidos. 

 

2) Avaliar experimentalmente, a eficiência das metodologias de sedimentação 

espontânea, centrífugo-sedimentação e centrífugo-flutuação aplicados 

separadamente ou combinados para detecção dos inóculos de 1,0 x 10²; 1,5 x 

10²; 1,6 x 10² e 2,5 x 10² cistos de G. duodenalis em salsa e 50 a 55 ovos de 

Toxocara sp. em salsa e hortelã. 

 

3) Avaliar experimentalmente, a eficiência da técnica imunológica do kit comercial 

ELISA (MEDIVAX), produzido para uso em fezes, para detecção nos inóculos 

de 1,0 x 10²; 1,5 x 10² e 2,5 x 10² cistos de G. duodenalis em salsa. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

 
5.1 REVISÃO SISTEMÁTICA EM ESTUDOS PARASITOLÓGICOS EM 

HORTALIÇAS NO BRASIL 
 

5.1.1 Desenho do estudo 
 

Foi realizada uma revisão sistemática de estudos sobre os diferentes 

métodos empregados, os líquidos de lavagem utilizados e a forma de extração para 

recuperação de possíveis estruturas parasitárias em hortaliças no Brasil.  

Tendo como base a literatura (até 2019), saberes e práticas atuais de 

centros de pesquisa e universidades foram formulados e avaliados os seguintes 

questionamentos: quais metodologias já foram empregadas para pesquisa 

parasitológica em vegetais e quais as mais utilizadas? Quais os líquidos de lavagem 

mais utilizados? Quantos estudos utilizaram metodologias combinadas? Quais 

técnicas obtiveram maior positividade (para contaminantes parasitários) em diferentes 

regiões? Os trabalhos contêm resultados compatíveis com a metodologia empregada? 

Os autores consideraram a existência de organismos de vida livre no solo? 

Consideraram a possibilidade de parasitos de importância veterinária? Foi realizada 

alguma etapa de validação da metodologia empregada? Como critério de 

conformidade, esperava-se que: os resultados fossem descritos somente até o nível 

taxonômico condizente com a possibilidsade de diferenciação morfológica baseada 

em análise microscópica; fosse empregada ocular micrométrica e coloração por lugol 

para melhor avaliação de tamanho e estruturas; fosse considerada a possibilidade de 

existência de organismos de vida livre e parasitos de animais (não humanos); 

houvesse referância de padronização prévia da(s) metodologia(s) proposta(s) pelo 

grupo em hortaliça. 

 
5.1.2  Estratégia de busca e seleção dos artigos 
 

Foi realizada busca de estudos de estruturas parasitárias em 

hortaliças no Brasil nas seguintes bases de dados: SciELO, PubMed, Web of Science, 

ScienceDirect, SpringerLink, LILACS e Google Scholar. A lista de referências 

bibliográficas dos artigos recuperados também foi utilizada como fonte para pesquisa. 
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Utilizando um ponto de corte de 20 anos (período de 1999 a 2019), as buscas foram 

realizadas em janeiro de 2018 até novembro de 2019. Só foram selecionados estudos 

nos idiomas inglês, português e espanhol. 

Os critérios para inclusão dos estudos foram os seguintes: artigo 

completo ou short communication, inéditos, que analisaram hortaliças por pelo menos 

uma técnica parasitológica. Já os critérios para exclusão dos estudos foram os 

seguintes: estudos somente de água, esgoto ou solo; artigos repetidos; artigos não 

inéditos (resultados previamente apresentados em outra publicação), relatos de caso 

dissertações, teses e trabalhos apresentados em congressos. 

As palavras usadas como descritores foram as seguintes: (parasite) 

and (contamination) and (vegetable) and (Brazil) or (parasite) and (vegetable) and 

(method) and (Brazil), na língua inglesa. E na língua portuguesa foram usados os 

seguintes descritores: (parasito) e (contaminação) e (hortaliça) e (Brasil) ou (parasito) 

e (hortaliça) e (método) e (Brasil). 

 
 
5.1.3  Extração dos dados 

 

A partir de cada estudo analisado, as seguintes informações foram 

extraídas: local/região, hortaliça analisada, número amostral total, líquido empregado 

na lavagem, forma de extração, técnicas empregadas para análise, resultados 

(incluindo a contaminação geral, os parasitos mais predominantes, e outros 

contaminantes biológicos) e ano de publicação. Após a leitura dos artigos, foi realizada 

a avaliação sobre adequação dos resultados apresentados aos métodos empregados. 

Após a extração, os dados foram agrupados em tabela de forma a permitir a 

especificação desses itens. Este agrupamento foi realizado para facilitar a análise 

comparativa dos estudos, favorecendo a identificação da variabilidade entre os 

mesmos. 

 

5.2 OBTENÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DAS AMOSTRAS DE 

HORTALIÇAS PARA CONTAMINAÇÃO EXPERIMENTAL 

 
Foram coletadas 80 amostras de hortaliças: 60 amostras de salsa 
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(Petroselinum crispum) e 20 amostras de hortelã (Mentha sp.), no período de janeiro 

de 2019 a agosto de 2019. As amostras foram provenientes de cultivo convencional, 

sendo adquiridas frescas em feiras livres, mercados e supermercados dos municípios 

de Niterói e São Gonçalo no estado do Rio de Janeiro (RJ). Considerou-se como 

unidade amostral o maço constituído de folhas agrupadas e amarradas por um laço 

ou filete. As coletas foram feitas em sacolas plásticas individuais (de primeiro uso), 

sendo as amostras identificadas e transportadas em recipiente isotérmico com gelo 

(evitando contato direto com as amostras) até o Laboratório Coproparasitológico do 

Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense (UFF), onde foram realizadas 

as análises. Todas as amostras foram higienizadas por lavagem em água corrente 

para remoção mecânica de sujidades e possíveis contaminantes.  

Para a contaminação experimental das amostras foram usados ovos 

de Toxocara sp. nas amostras de hortelã e salsa e cistos de Giardia duodenalis nas 

amostras de salsa representando as formas evolutivas em que o helminto e o 

protozoário são detectados nas hortaliças. Esses parasitos foram escolhidos devido à 

alta frequência em que ocorrem nos resultados encontrados dos estudos 

parasitológicos em hortaliças no Brasil (TAKAYANAGUI et al., 2001; FREITAS et al., 

2004; SANTOS et al., 2009; FERNANDES et al., 2014; SILVA et al., 2014; COUTINHO 

et al., 2015).  

Os ovos de Toxocara sp. e cistos de G. duodenalis foram gentilmente 

doados pelas Drª Beatriz Brener de Figueiredo e Drª Adriana de Abreu 

Corrêa respectivamente. Os parasitos foram limpos e acrescentados de solução 

formol 10% para conservação. A contagem de ovos e cistos foi realizada pela 

microscopia óptica em câmara de Neubauer. Cada ensaio experimental foi repetido 

10 vezes (COOK et al., 2006a; JENSEN et al., 2009). 

As hortaliças de escolha para a validação das metodologias foram a 

salsa  (P. crispum) e hortelã (Mentha sp.). A salsa por ser um condimento fresco e 

utilizada como erva culinária universal e a hortelã com um vasto uso, como no 

tempero, na salada e no preparado de sucos (NARACÉLIA et al., 2011; FILHO et al., 

2018). Ambas as hortaliças costumam ter sua higienização negligenciada pelos 

consumidores. Os ensaios serão descritos separadamente a seguir. 

 

http://ppgmpa.sites.uff.br/adriana-de-abreu-correa/
http://ppgmpa.sites.uff.br/adriana-de-abreu-correa/
http://ppgmpa.sites.uff.br/adriana-de-abreu-correa/
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5.2.1 Validação de técnicas parasitológicas empregadas para detecção de 

estruturas parasitárias em hortaliças  

 

Foram realizados as combinações de técnicas parasitólogicas de 

sedimentação espontânea por no mínimo duas horas em cálice de fundo cônico e 

centrífugo-sedimentação para detecção de ovos de Toxocara sp. (inóculo de 50-55 

ovos), em salsa e hortelã. Enquanto com inóculos de 1,0 x 10², 1,5 x 10² e 2,5 x 10² 

cistos de G. duodenalis, foram realizadas as combinações de técnicas de 

sedimentação espontânea por  no mínimo 24 horas em cálice de fundo cônico e 

centrífugo-sedimentação para detecção de cistos em salsa. E por último no inóculo de 

1,6 x 10² cistos de G. duodenalis foram realizadas as combinações de metodologias 

de sedimentação espontânea por no mínimo duas horas em cálice de fundo cônico, 

centrífugo-sedimentação e centrífugo-flutuação em solução de sulfato de zinco a 33% 

com densidade 1,180 (FAUST et al., 1991) para recuperação de cistos em salsa 

(FLUXOGRAMA 1). 

 

Fluxograma 1: Parasitos utilizados para validação das técnicas parasitólogicas de 

sedimentação espontânea, centrífugo-sedimentação e centrífugo-flutuação usadas na 

parte experimental do estudo para detecção de ovos de Toxocara sp. (inóculo de 50-

55 ovos), em salsa e hortelã e cistos de Giardia duodenalis (inóculos de 1,0 x 10²; 1,5 

x 10²; 1, 6 x 10²; 2,5 x 10² cistos) em salsa. 

 

 
 

 

 

Inóculo de 50-55 ovos 
de Toxocara sp., em 

salsa e hortelã

• Sedimentação 
espontânea e 

centrífugo-
sedimentação.

Inóculos de 1,0 x 10², 
1,5 x 10² e 2,5 x 10² 

cistos de G. duodenalis 
em salsa

• Sedimentação 
espontânea e 

centrífugo-
sedimentação.

Inóculo de 1,6 x 10² 
cistos de G. duodenalis

em salsa

• Sedimentação 
espontânea, 
centrífugo-

sedimentação e 
centrífugo-flutuação.
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5.3 ENSAIO UM: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES METODOLÓGICAS 

RELACIONADAS ÀS ETAPAS DE LAVAGEM, FILTRAÇÃO E CENTRÍFUGO-

SEDIMENTAÇÃO PARA DETECÇÃO DE OVOS DE Toxocara sp., EM AMOSTRAS 

DE SALSA (Petroselinum crispum) E HORTELÃ (Mentha sp.) 

 

5.3.1  Amostras de hortaliças 
 

Quarenta exemplares de hortaliças, compostos por 20 amostras de 

salsa (P. crispum) e 20 amostras de hortelã (Mentha sp.). Cada exemplar foi pesado 

e em seguida, foram separadas duas amostras de 30 gramas de cada maço original 

para contaminação experimental (uma para receber inóculo experimental e outra para 

análise como controle), formando-se assim os grupos: salsa (S); salsa controle (SC); 

hortelã (H) e hortelã controle (HC), cada qual com N=10. 

O inóculo foi preparado a partir de uma suspenção de ovos de 

Toxocara sp. em solução salina tamponada com fosfato (PBS). Cada inóculo foi 

contado em microscopia óptica para obtenção do número exato de ovos para cada 

amostra, contendo entre 50 a 55 ovos. Cerca de 0,5 mL de solução de PBS com os 

ovos foi transferida para diferentes regiões na superfície das folhas, deixando 

posteriormente secar sob refrigeração na geladeira por duas horas (COOK et al., 

2006). 

 
5.3.2  Metodologia para recuperação dos ovos nas hortaliças 

 

Após a secagem por duas horas na bancada sob papel toalha, as 

amostras foram lavadas em 300 mL solução de PBS Tween 80 a 0,1% por cinco 

minutos sob agitação manual em saco plástico fechado, de primeiro uso. O líquido de 

lavagem foi então filtrado em gaze por quatro camadas, apoiada sob uma peneira, 

diretamente para um cálice cônico de 250 mL para sedimentação espontânea por 

duas horas. O líquido sobrenadante foi descartado com auxílio de uma pipeta, 

deixando-se um sedimento de cerca de 30 mL. Este material foi homogeneizado, 

transferido para dois tubos de centrifugação de 15 mL e em seguida submetidos à 

técnica de centrífugo-sedimentação por 10 minutos a 1529 x g (3000 rpm). O líquido 

sobrenadante foi descartado e todo o sedimento dos dois tubos foram coletados e 

contados por esgotamento em lâminas por microscopia óptica, empregando-se 
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ampliação total de 100x (COOK et al., 2006; JENSEN et al., 2009).  

 

5.4 ENSAIO DOIS: AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES METODOLÓGICAS 

RELACIONADAS AS ETAPAS DE LAVAGEM, FILTRAÇÃO E CENTRÍFUGO-

SEDIMENTAÇÃO PARA DETECÇÃO DE CISTOS DE Giardia duodenalis EM 

DIFERENTES INÓCULOS EM SALSA (Petroselinum crispum) 

 
5.4.1 Origem das amostras parasitólogicas: validação dos inóculos 

 
Trinta exemplares de salsa (P. crispum) foram coletados, sendo dez 

amostras selecionadas para cada inóculo de cistos de G. duodenalis (1,0 x 10²; 1,5 x 

10² e 2,5 x 10²). Cada exemplar foi pesado e em seguida, separada uma amostra de 

50 gramas de cada maço original para contaminação experimental. Foram formadas 

oito amostras controles de 50 gramas por pool utilizando o restante dos maços para 

avaliação de possível contaminação pré-existente. 

Uma suspensão com cistos de G. duodenalis foi avaliada para 

estimativa do inóculo utilizando câmara de contagem de Neubauer. Um pequeno 

volume desta solução, grupo A: contendo 1,0 x 10²; grupo B: 1,5 x 10² e no grupo C: 

2,5 x 10² cistos, foram diluídos em 0,5 mL de PBS. As amostras controles receberam 

apenas 0,5 ml de PBS e as outras trintas foram inoculadas com a solução contendo 

cistos sobre diferentes regiões na superfície das folhas, para garantir uma maior área 

de contato com o inóculo, sendo a relação cistos/grama vegetal no grupo A: 2,0 

cistos/grama, grupo B: 3,0 cistos/grama e grupo C: 5,0 cistos/grama. Em seguida, as 

amostras permaneceram por duas horas sob refrigeração na geladeira para secagem. 

5.4.2 Metodologia para detecção de cistos de Giardia duodenalis em salsa 

(Petroselinum crispum) 

 
Após a secagem por duas horas na bancada sob papel toalha, as 

amostras foram lavadas em 300 mL solução de PBS Tween 80 a 0,1%, por cinco 

minutos, sob agitação manual em saco plástico fechado e de primeiro uso. O líquido 

de lavagem foi então filtrado em gaze com quatro camadas, apoiada sob uma peneira, 

diretamente para um cálice cônico de 250 mL para sedimentação espontânea por 24 

horas. O líquido sobrenadante foi descartado com auxílio de uma pipeta, deixando-se 
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um sedimento de cerca de 30 mL. Este material foi homogeneizado e transferido para 

dois tubos de centrifugação de 15 mL e em seguida submetidos à centrifugação por 

10 minutos a 1529 x g (3000 rpm). O líquido sobrenadante foi descartado de ambos os 

tubos (OLIVEIRA; GERMANO, 1992; ROCHA et al., 2008). 

O sedimento do primeiro tubo foi analisado pela técnica de centrífugo-

sedimentação, sendo coletadas duas alíquotas de aproximadamente 40 μL em cada 

do sedimento e preparadas duas lâminas com lamínulas (24 x 24 mm) para leitura e 

contagem em microscopia óptica empregando-se ampliação total de 100x, checagem 

na de 400x e coloração com uma gota de Lugol parasitólogico. O segundo tubo teve 

seu sedimento congelado e posteriormente analisado pelo teste ELISA (MEDIVAX) 

para detecção de antígenos de G. duodenalis. 

Para o teste de ensaio de imunoabsorção enzimática (ELISA), foram 

analisadas trinta amostras, nos inóculos de 1,0 x 10²; 1,5 x 10² e 2,5 x 10² cistos de 

G. duodenalis, cada qual com dez amostras. Foram utilizadas 50μL de sedimento 

proveniente das alíquotas. O diagnóstico foi realizado pelo de kit comercial - ELISA 

(MEDIVAX) para detecção qualitativa de antígenos de G. duodenalis. A metodologia 

utilizada seguiu o protocolo sugerido pelo fabricante. 

Para realização do ensaio, todas as amostras foram analisadas em 

duplicata. Assim sendo, 50 μL da amostra foi homogeneizada, com 50 μL de diluente 

e em seguida colocado em um poço da placa do kit. Após este procedimento, 100 μL 

dos controles foram adicionados também em duplicata. Em seguida foi realizada 

homogeneização da placa com posterior incubação de duas horas em temperatura 

ambiente. Após a incubação, a placa foi lavada com tampão de diluição por cinco 

vezes, a última lavagem da placa foi batida invertida em um papel toalha para remoção 

do excesso de tampão de diluição e logo em seguida foi colocado duas gotas de 

conjugado em cada poço. Posteriormente, a placa foi incubada pela segunda vez, por 

60 minutos, e lavada por mais cinco vezes com tampão de diluição. Após a segunda 

lavagem, foram colocadas duas gotas de cromógeno e após 10 minutos desta adição 

foram colocadas duas gotas de solução de bloqueio em cada poço, deixando-o agir 

por cinco minutos. 

Por fim, a leitura dos resultados foi realizada em um espectrofotômetro 

pela verificação da intensidade de cor gerada pela reação enzimática e ter uma 
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absorbância acima de 0,5 de densidade óptica (DO) em um comprimento de onda 

duplo de 450/620-650nm. O resultado foi considerado positivo quando a leitura de 

absorbância foi igual ou maior que 0,067nm. 

 
5.5 ENSAIO TRÊS: AVALIAÇÃO DE METODOLOGIAS COMBINADAS DE 

CENTRÍFUGO-SEDIMENTAÇÃO COM CENTRÍFUGO-FLUTUAÇÃO PARA 

DETECÇÃO DE CISTOS DE Giardia duodenalis NO INÓCULO DE 1,6 X 10² EM 

SALSA (Petroselinum crispum) 

 
5.5.1 Amostras de salsa 

 

Foram selecionados dez exemplares de  salsa (P. crispum) e 

cada exemplar foi pesado e em seguida, separada uma amostra de 30 gramas de 

cada maço original para contaminação experimental. Foram formadas seis amostras 

controle de 30 gramas por pool utilizando o restante dos maços para avaliação de 

possível contaminação pré-existente. 

O preparo da contaminação experimental com cistos de G. 

duodenalis no inóculo de 1,6 x 10², seguiu a mesma metodologia do item anterior 

(5.5.1), sendo a relação cistos/grama vegetal de 5,3 cistos/grama. 

 

5.5.2 Metodologia para recuperação de cistos em salsa 

 
Após a secagem por duas horas na bancada sob papel toalha,, 

as amostras foram lavadas em 300 mL solução de PBS Tween 80 a 0,1% por três 

minutos sob agitação manual em saco plástico fechado, de primeiro uso. O líquido de 

lavagem foi então filtrado em gaze por quatro camadas, apoiada sob uma peneira, 

diretamente para um cálice cônico de 250 mL para sedimentação espontânea por 

duas horas. O líquido sobrenadante foi descartado com auxílio de uma pipeta, 

deixando-se um sedimento de cerca de 30 mL. Este material foi homogeneizado e uma 

alíquota de 15 mL foi transferida para um tubo de ensaio  de 15 mL  e centrifugado por 

10 minutos a 1529 x g (3000 rpm).  

O líquido sobrenadante do tubo de ensaio foi descartado e 

foram coletadas duas alíquotas de aproximadamente 40 μL em cada do sedimento, 

para a análise da metodologia de centrífugo-sedimentação, preparando-se então duas 
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lâminas com lamínulas (24 x 24 mm) para leitura e contagem em microscopia óptica 

empregando-se ampliação total de 100x, checagem na de 400x e coloração com um 

gota de Lugol parasitológico. 

Para a avaliação de possíveis cistos residuais, o sedimento 

restante nos tubos da metodologia de centrífugo-sedimentação foi ressuspenso em 

aproximadamente 3 mL de solução de sulfato de zinco a 33%  com densidade de 

1,180, homogeneizado e novamente centrifugado por um minuto a 1118 x g (2500 

rpm) (FAUST et al., 1939; GUIMARÃES et al., 2003),. A camada superficial do 

sobrenadante foi cuidadosamente coletada com alça de platina e duas lâminas com 

lamínulas (24 x 24 mm) foram confeccionadas para leitura e contagem imediata em 

microscopia óptica empregando-se ampliação total de 100x, checagem na de 400x e 

coloração com uma gota de Lugol parasitológico. 

 

5.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Para a análise dos dados gerados neste estudo, foi utilizado o 

programa estatístico SPSS, versão 18. Na análise entre dois grupos foi utilizado o 

Teste Mann-Whitney para dados não paramétricos. Para determinar a diferença 

significativa entre as médias de pelo menos três grupos analisados, foi utilizado o 

Teste Kruskal-Wallis para dados não paramétricos. Além destes, foram utilizados os 

Testes Exato de Fisher e o Qui-quadrado nas variavéis qualitativas. A 

heterogeneidade de todos os estudos foi considerada significativo quando o valor de 

p for menor ou igual que 0,05 e a homogeneidade quando o p valor for maior que 0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.antonimos.com.br/homogeneidade/
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6. RESULTADOS 
 
 

6.1 REVISÃO SISTEMÁTICA DE ESTUDOS PARASITOLÓGICOS EM 

HORTALIÇAS NO BRASIL 

 
Após a triagem e exclusão de artigos que não atendiam aos critérios 

de inclusão, foram identificados 92 artigos no período de 1999 a 2019 para compor esta 

revisão (Apêndice 1), sendo o último levantamento realizado no dia 20 de dezembro 

de 2019. Nas Tabelas 1 e 2 pode-se verificar o número de artigos recuperados por 

base de dados usando-se os descritores propostos.  

 

Tabela 1: Números de artigos científicos recuperados em cada base de dados de 

acordo com as palavras-chave em inglês utilizadas em levantamento bibliográfico (em 

20/12/2019) para o período de 1999 a 2019 no Brasil. 

 
Palavras-chave SciELO PubMed Web of 

Science 
Science 
Direct 

Springer 
Link 

Lilacs Google 
Scholar 

Parasite, 
Vegetable, 

Contamination, 
Brazil 

 
3 

 
9 

 
13 

 
177 

 
272 

 
3 

 
17.200 

Method, 
Parasite, 

Vegatable, 
Brazil 

 
0 

 
8 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
17.800 

 

Tabela 2: Números de artigos científicos recuperados em cada base de dados de 

acordo com as palavras- chave em português utilizadas em levantamento bibliográfico 

(em 20/12/2019) para o período de 1999 a 2019 no Brasil. 

 

Palavras-chave SciELO PubMed Web of 
Science 

Science 
Direct 

Springer 
Link 

Lilacs Google 
Scholar 

Parasito, 
Hortaliça, 

Contaminação,  
Brasil 

 
1 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
15 

 
17.200 

Método, 
Parasito, 
Hortaliça,  

Brasil 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
17.800 
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Ano – % 
1999 – 2,2 
2000 – 1,1 
2001 – 4,3 
2003 – 2,2 
2004 – 1,1 
2005 – 5,4 
2006 – 2,2 
2007 – 3,3 
2008 – 4,3 
2009 – 2,2 
2010 – 5,4 
2011 – 3,3 
2012 – 6,5 
2013 – 6,5 
2014 – 16,3 
2015 – 10,9 
2016 – 6,5 
2017 – 12,0 
2018 – 4,3 

  
 

A região Sudeste concentra as maiores taxas de estudos publicados 

com 34,8%, seguida pela região Sul com 26,1% e por último a região Norte com 5,4% 

(Gráfico 1). 

                          Distribuição de estudos por regiões no Brasil (%) 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Distribuição espacial dos estudos por regiões geográficas Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste, Nordeste e Norte em 92 estudos parasitológicos em hortaliças no 

Brasil, publicados no período de 1999 a 2019. 

 
              O ano de 2014 obteve maior porcentagem de publicações com 16,3%, 

seguido pelo ano de 2015 com 10,9% e por último os anos de 2000 e 2004 com 1,1% 

cada (Gráfico 2).                       

                                   Percentual de publicações por anos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34,8 

26,1 

22,8 

10,9 

5,4 
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92,39%

23,91%

17,39%

11,95%

8,69%

7,60%

7,60%

6,52%

5,43%

4,34%

3,26%

2,17%

2,17%

2,17%

1,08%

1,08%
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Relação dos vegetais mais estudados no Brasil

51,08%

23,91%

19,56%

5,43%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

SE

SE+CF

SE+CS

SE+CS+CF

Combinação de metodologias mais utilizadas no Brasil

Gráfico 2: Percentual da distribuição espacial de publicações por anos de 1999 a 2018 

em 92 estudos parasitológicos em hortaliças no Brasil. 

 
Os alimentos mais estudados foram a alface com 92,39%, seguido 

pelo agrião com 23,91% e logo após a rúcula com 17,39% (no gráfico 3 encontra-se a 

relação de todos os alimentos estudados). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Distribuição percentual dos vegetais mais estudados em 92 artigos 

científicos do Brasil que compõem a revisão sistemática sobre pesquisa parasitológica 

em hortaliças no período de 1999 a 2019.  

 
Já em relação as técnicas parasitológicas, a sedimentação 

espontânea de forma isolada foi a mais utilizada entre os autores com 51,08%, seguida 

pela combinação das técnicas de sedimentação espontânea + centrífugo-flutuação 

com 23,01%, logo após sedimentação espontânea + centrífugo-sedimentação com 

19,56% e por último a sedimentação espontânea + centrífugo-sedimentação + 

centrífugo-flutuação com 5,43% (Gráfico 4). 
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Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-flutuação (CF); centrífugo-

sedimentação (CS). 

Gráfico 4: Distribuição percentual do emprego das metodologias parasitológicas 

isoladamente ou combinado em 92 artigos do Brasil sobre pesquisa parasitológica em 

hortaliças no período de 1999 a 2019. 

Os líquidos de lavagens mais utilizados foram água destilada com 

59,78% e solução aquosa de detergente com 30,43%, água da torneira com 7,60%, 

solução de NaCl com 6,52% e outros 8,68% (água peptonada, solução de lauril sulfato 

triptose, água filtrada e Tween 80), em alguns estudos foram utilizados mais de um 

líquido de lavagem. 

Os percentuais das conformidades estabelecidas com base na 

literatura científica (até dezembro de 2019), saberes e práticas para cada item nos 

artigos, tais como: resultados relatados em acordo com as metodologias empregadas; 

citação de referências para identificação morfológica do parasito; possibilidade de 

estrututuras parasitárias ambientais e/ou de vida livre, apresentação de imagens nos 

resultados; uso de ocular micrométrica para medição do parasito; emprego do Lugol 

parasitológico; e descrição dos estágios evolutivos dos parasitos achados, encontram-

se no gráfico 5 referente ao estudos no Brasil; por regiões geográficas no gráfico 11 

na região Sudeste, gráfico 12 na região Sul, gráfico 13 na região Centro-Oeste, gráfico 

14 na região Nordeste, gráfico 15 na região Norte, bem como por cada quinquênio, 

sendo o primeiro quinquênio de 2000 a 2004 (gráfico 19), segundo quinquênio de 2005 

a 2009 (gráfico 20), terceiro quinquênio de 2010 a 2014 (gráfico 21) e quarto 

quinquênio de 2015 a 2019 (gráfico 22). 
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Gráfico 5: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 92 artigos encontrados no Brasil, no período de 1999 

a 2019. 

No gráfico 6 mostra a variação das inconformidades presentes entre 

os 92 estudos parasitológicos em hortaliças no Brasil. Não houve nenhum estudo com 

todas as inconformidades avaliadas. 

 
    Percentual de variação entre números de inconformidades (%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 6: Percentual da distribuição espacial de variação entre quantidades de 

números de inconformidades de zero a seis presentes em 92 estudos parasitológicos 

em hortaliças no Brasil, publicados no período de 1999 a 2019. 

 

A separação dos grupos por números de inconformidades presentes 

estão em menos de dois, dois ou três e mais de três. O maior percentual de 

inconformidades presentes em todos os estudos estão no grupo de dois ou três com 

60,0% e o menor no grupo menos de dois com 18,5% (Gráfico 7).  

 
 
 

3,3 3,3 

15,2 

29,3 

32,6 

10,9 

5,4 
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                    Percentual do número de inconformidades por grupos (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Percentual da distribuição espacial de inconformidades presentes por 

grupos de menos de dois, dois ou três e mais de três em 92 estudos parasitológicos 

em hortaliças no Brasil, publicados no período de 1999 a 2019. 

 
6.2 AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS PARASITOLÓGICOS EM HORTALIÇAS 

SEGUNDO AVALIAÇÃO QUALIS/CAPES (2013/2016) 

 
Foram encontrados 56 estudos publicados em revistas indexadas 

segundo avaliação Qualis/CAPES, classificação de períodicos quadriênio 2013 a 2016 

na área de avaliação em Ciências Biológicas III. A maioria das revistas tinham  

indicativo de qualidade C com 46,4% e por último B4 e B2 com 3,6% cada (Gráfico 8). 

               

             Classificação dos períodicos de acordo com as revistas (%) 

 

 

 

 

 
 

 

 

19,6 18,5 

62 

46,4 

32,1 

3,6 

14,3 
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Gráfico 8: Distribuição percentual espacial nos 56 estudos parasitológicos em 

hortaliças no Brasil de acordo com os indicativos de qualidade B2, B3, B4, B5 e C 

segundo avaliação Qualis/CAPES (2013/2016) em Ciências Biológicas III. 

 
Houve diferença estatística (P<0,05) nos resultados relatados em 

acordo com as metodologias parasitológicas empregadas, emprego do lugol 

parasitólogico e descrição dos estágios evolutivos dos parasitos encontrados nos 56 

estudos parasitológicos publicados em períodicos indexados no Qualis/CAPES 

(2013/16). 

No gráfico 9 está o resultado obtido da distribuição da classificação da 

Qualis/CAPES, considerando B2, B3, B4, B5 e C os indicativos de qualidade entre 

números de inconformidades presentes, houve discrepância no indicativo C. Não foi 

detectada diferença estatística significativa entre os indicativos avaliados (P>0,05). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 9: Distribuição comparativa entre os números de inconformidades presentes 

de zero a seis por indicativos de qualidade B2, B3, B4, B5 e C segundo avaliação 

Qualis/CAPES (2013/2016) em 56 estudos parasitológicos em hortaliças no Brasil 

publicados em revistas indexadas, no período de 1999 a 2019. 
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O maior percentual de inconformidades presentes está no indicativo 

de qualidade C no grupo de dois ou três com 17 (65,4%) e o menor no indicativo B2 

nos grupos de menos de dois e dois ou três com 1 (50%) cada (Gráfico 10). Houve 

diferença estatística detectada (P<0,05) entre os indicativos de qualidade analisados. 

 

                                                        Grupos de inconformidades   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Análise comparativa de inconformidades presentes por grupos de menos 

de dois, dois ou três e mais de três por indicativos de qualidade  B2, B3, B4, B5 e C 

em 56 estudos parasitológicos publicados em revistas indexadas segundo avaliação 

Qualis/CAPES (2013/2016), em hortaliças no Brasil no período de 1999 a 2019. 
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6.3 AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS PARASITOLÓGICOS EM HORTALIÇAS POR 

REGIÕES GEOGRÁFICAS NO PAÍS 

 
6.3.1 Região Sudeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 32 artigos na região Sudeste, no período de 1999 a 

2019. 

 

6.3.2 Região Sul 
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Gráfico 12: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 24 artigos na região Sul, no período de 1999 a 2019. 

 

6.3.3 Região Centro-Oeste 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gráfico 13: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 10 artigos na região Centro-Oeste, no período de 

1999 a 2019. 
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6.3.4 Região Nordeste  

 
  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 21 artigos na região Nordeste, no período de 1999 a 

2019. 

 
6.3.5 Região Norte 
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Gráfico 15: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 5 artigos na região Norte, no período de 1999 a 2019. 

 

6.3.6 Avaliação das inconformidades nos 92 estudos parasitológicos em 

hortaliças nas cinco regiões geográficas  

 
Houve diferença estatística (P<0,05) apenas na apresentação de 

imagens nos resultados nos 92 estudos parasitológicos em hortaliças no Brasil. 

A distribuição entre números de incoformidades presentes pelas cinco 

regiões geográficos do país, mostra discrepância na região Sudeste (Gráfico 16). Não 

foi detectada diferença estatística significativa entre as cincos regiões analisadas 

(P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 16: Distribuição comparativa entre os números de inconformidades presentes 

de zero a seis nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte em 92 

estudos parasitológicos em hortaliças no Brasil, no período de 1999 a 2019. 
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O maior percentual de inconformidades presentes está na região 

Sudeste no grupo de dois ou três com 26 (81,3%) e o menor na região Norte nos 

grupos menos de dois e mais de três com 1 (20%) cada (Gráfico 17). Houve diferença 

estatística detectada (P<0,05) entre as regiões geográficas analisadas. 

 
                                                Grupos de inconformidades  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 17: Análise comparativa por grupos de inconformidades presentes de menos 

de dois, dois ou três e mais de três nas regiões geográficas Sul, Sudeste, Centro-

Oeste, Nordeste e Norte em 92 estudos parasitológicos em hortaliças no Brasil 

publicados entre 1999-2019. 

 

6.4 AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS PARASITOLÓGICOS EM HORTALIÇAS POR 

QUINQUÊNIOS DURANTE PERÍODO DE 20 ANOS NO BRASIL 

  

              O quarto quinquênio de 2015 a 2019 obteve maior porcentagem de 

publicação com 50,0%, seguido pelo terceiro quinquênio de 2010 a 2014 com 21,7% 

e por último o primeiro quinquênio de 2000 a 2004 com 10,9% (Gráfico 18). 
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                          Percentual de publicações por quinquênios (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 18: Distribuição percentual espacial dos 92 estudos parasitológicos em 

hortaliças no Brasil publicados entre 1999-2019 conforme os quinquênios: 2000 a 

2004; 2005 a 2009; 2010 a 2014; e 2015 a 2019.  

 
6.4.1 Primeiro quinquênio de 2000 a 2004 
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Gráfico 19: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 10 artigos no primeiro quinquênio de 2000 a 2004. 

 
6.4.2 Segundo quinquênio de 2005 a 2009 
 
 

 
 
 

Gráfico 20: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 16 artigos no segundo quinquênio de 2005 a 2009. 
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6.4.3 Terceiro quinquênio de 2010 a 2014 
 

  
 
Gráfico 21: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 20 artigos no terceiro quinquênio de 2010 a 2014. 

  
6.4.4 Quarto quinquênio de 2015 a 2019 
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Gráfico 22: Distribuição percentual dos critérios: descrição dos estágios evolutivos dos 

parasitos encontrados; emprego do lugol parasitólogico; uso de ocular micrométrica; 

apresentação de imagens nos resultados; referência textual sobre estruturas 

parasitárias ambientais e/ou de vida livre; citação de referências para identificação 

morfológica do parasito e relato de resultados em acordo com as metodologias 

parasitológicas empregadas em 46 artigos no quarto quinquênio de 2015 a 2019. 

 

6.4.5 Avaliação das inconformidades em 92 estudos parasitológicos em 

hortaliças nos quatro quinquênios 

 
Houve diferença estatística (P<0,05) apenas nos resultados relatados 

em acordo com as metodologias parasitológicas empregadas nos 92 estudos 

parasitológicos. 

A distribuição dos números de inconformidades presentes observados 

nos quatro quinquênios, indicando discrepância no último quinquênio de 2015 a 2019 

(Gráfico 23). Não foi detectada diferença estatística significativa entre os quatro 

quinquênios analisados (P>0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 23: Distribuição comparativa entre os números de inconformidades presentes 

de zero a seis nos quatro quinquênios de 2000 a 2004, 2005 a 2009, 2010 a 2014 e 
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2015 a 2019 em 92 estudos parasitológicos em hortaliças no Brasil, no período de 

1999 a 2019. 

 

O maior percentual de inconformidades presentes está no último 

quinquênio de 2005 a 2019 no grupo de dois ou três com 27 (58,7%) e o menor no 

primeiro quinquênio de 2000 a 2004 no grupo menos de dois com 1 (10%) (Gráfico 

24). Não houve diferença estatística detectada (P>0,05) entre os quinquênios 

analisados. 

    

              Grupos de inconformidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 24: Análise comparativa por grupos de inconformidades presentes de menos 

de dois, dois ou três e mais de três conforme os quinquênios: 2000 a 2004; 2005 a 

2009; 2010 a 2014; e 2015 a 2019 em 92 estudos parasitológicos em hortaliças no 

Brasil publicados entre 1999-2019. 

 

6.5 CONTAMINAÇÃO EXPERIMENTAL, ENSAIO UM: AVALIAÇÃO PARA 

DETECÇÃO DE OVOS DE Toxocara sp., NAS CONDIÇÕES METODOLÓGICAS 

RELACIONADAS ÀS ETAPAS DE SEDIMENTAÇÃO ESPONTÂNEA COM 

CENTRÍFUGO-SEDIMENTAÇÃO 

 
A metodologia utilizada conseguiu detectar a presença dos ovos em 

todas as amostras de salsa e hortelã, quando avaliados qualitativamente (Gráfico 25). 
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Gráfico 25: Frequência de detecção dos inóculos de ovos de Toxocara sp., nas dez 

amostras em salsa e hortelã, avaliados qualitativamente. 

 

6.5.1 Detecção em salsa (Petroselinum crispum) e hortelã (Mentha sp.) 
 

 

A média de recuperação dos ovos nas dez amostras em salsa foi de 

58,80%, variou entre 44,00 a 75,92%, já na hortelã a média de detecção foi de 65,0%, 

variou entre 35,84 a 79,24%, houve detecção em todas as amostras em sala e hortelã.  

A comparação nos dois inóculos foi realizada no teste Mann-Whitney e obteve 

discrepância em salsa (Gráfico 26). Não houve diferença significativa entre os inóculos 

(P>0,05). 
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Gráfico 26: Percentual de recuperação nos inóculos de ovos de Toxocara sp., nas dez 

amostras em salsa e hortelã. 

6.6 CONTAMINAÇÃO EXPERIMENTAL, ENSAIO DOIS:  

6.6.1 Avaliação da microscopia e teste ELISA nos três grupos de inóculos  

Ao analisar qualitativamente os resultados na análise da microscopia 

nos três inóculos, a microscopia conseguiu detectar 7 (70%), 9  (90%) e 10 (100%)  

amostras nos inóculos de 1,0 x 10², 1,5 x 10² e 2,5 x 10² cistos respectivamente 

(Gráfico 27), não houve diferença estatística significativa (P>0,05) entre os inóculos.  

Já no teste ELISA a detecção também foi gradual com 5 (50%), 7 

(70%) e 10 (100%) amostras nos inóculos de 1,0 x 10², 1,5 x 10² e 2,5 x 10² cistos 

respectivamente (Gráfico 28), houve diferença estatística (P<0,05) entre os inóculos. 
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Gráfico 27: Análise comparativa pela microscopia óptica de positivo e negativo de 

inóculos de 1,0 x 10², 1,5 x 10² e 2,5 x 10² cistos de Giardia duodenalis em trinta 

amostras em salsa, sendo dez amostras em cada inóculo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28: Análise comparativa no teste ELISA de positivo e negativo de inóculos de 

1,0 x 10², 1,5 x 10² e 2,5 x 10² cistos de Giardia duodenalis em trinta amostras em 

salsa, sendo dez amostras em cada inóculo. 
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6.6.2 Avaliação de detecção dos inóculos nos três grupos 

 
O índice de recuperação dos cistos observados em duas lâminas na 

microscopia óptica nas dez amostras por cada inóculo variou entre 0,0 a 2,0% no 

inóculo de 1,0 x 10² cistos; 0,0 a 1,33% no inóculo de 1,5 x 10² cistos; e  0,39 a 3,92% 

no inóculo de 2,5 x 10² cistos (Gráfico 29), não houve diferença estatística entre os 

percentuais dos inóculos (P>0,05). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 29: Percentual de detecção dos cistos lidos em duas lâminas pela microscopia 

óptica em trinta amostras em salsa, sendo dez amostras em cada inóculo de 1,0 x 10², 

1,5 x 10² e 2,5 x 10² cistos de Giardia duodenalis, na metodologia de centrífugo-

sedimentação,  avaliados quantitativamente. 

 

6.6.3 Avaliação da co-positividade e co-negatividade na microscopia e teste 

ELISA nos três grupos 

 

Na análise da microscopia óptica todas as amostras 100% foram 

negativos no controle-negativo, assim como 100% das amostras foram positivo no  

controle-positivo e no controle-negativo no teste ELISA (Tabela 3). 
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Amostras Controles 

Amostras 
Microscopia 

(CN)  
Teste ELISA 

(CN) 
Teste 

ELISA (CP) 

01 Negativo Negativo* Positivo* 

02 Negativo NR NR 

03 Negativo NR NR 

04 Negativo NR NR 

05 Negativo NR NR 

06 Negativo NR NR 

07 Negativo NR NR 

08 Negativo NR NR 

Total de positivo 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 

Total de negativo 8 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 

Legenda: controle-negativo (CN); controle-positivo (CP); não realizada (NR); *foi 

realizada em duplicata. 

Tabela 3: Resultados na microscopia óptica e teste ELISA com totais de positivo e 

negativo nos controles-negativo e positivo, avaliados qualitativamente. 

 
6.6.3.1 Grupo A: Inóculo de 1,0 x 10² cistos de Giardia duodenalis em salsa 

(Petroselinum crispum)  

 
Ao analisar qualitativamente pela microscopia óptica e teste ELISA 70 

e 50% foram positivos respectivamente (Tabela 4).  

 

 

 

Inóculo de 1,0 x 10² cistos de G. duodenalis em salsa 

Amostras Microscopia  Teste ELISA 

01 Positivo Negativo 

02 Positivo Negativo 

03 Negativo Negativo 

04 Negativo Negativo 

05 Positivo Negativo 

06 Positivo Positivo 

07 Positivo Positivo 

08 Negativo Positivo 

09 Positivo Positivo 

10 Positivo Positivo 

Total de positivo 7 (70%) 5 (50%) 

Total de negativo 3 (30%) 5 (50%) 
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Tabela 4: Resultados na microscopia óptica e teste ELISA com totais de positivo e 

negativo, no inóculo de 1,0 x 10²  cistos de Giardia duodenalis em dez amostras em 

salsa, avaliados qualitativamente. 

 

Dentro das amostras de positivos na microscopia 7 de 100%, três 

foram negativos  (42,9% de 7) e quatro foram positivos (57,1% de 7) em relação ao 

teste ELISA e nas três amostras de negativos na microscopia em relação ao método 

ELISA, duas foram negativos (66,7% de 3) e um foi positivo (33,3% de 3) para o ELISA 

(Gráfico 30). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 30: Distribuição espacial de positivos e negativos no inóculo de 1,0 x 10² cistos 

de Giardia duodenalis em dez amostras em salsa pela leitura na microscopia óptica 

em relação ao teste ELISA. 

 

6.6.3.2 Grupo B: Inóculo de 1,5 x 10² cistos de Giardia duodenalis em salsa 

(Petroselinum crispum)  

 
Ao analisar qualitativamente pela microscopia óptica e teste ELISA 90 

e 70% foram positivos respectivamente (Tabela 5). 
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Tabela 5: Resultados na microscopia óptica e teste ELISA com totais de positivo e 

negativo, no inóculo de 1,5 x 10²  cistos de Giardia duodenalis em dez amostras em 

salsa, avaliados qualitativamente. 

 
Dentro das amostras de positivos na microscopia 9 de 100%, duas 

foram negativos (22,2% de 9) e sete foram positivos (77,8% de 9) em relação ao teste 

ELISA, a única amostra negativa na microscopia também foi negativa na avaliação 

por ELISA (Gráfico 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inóculo de 1,5 x 10² cistos de G. duodenalis em salsa 

 Amostras Microscopia Teste ELISA 

01 Positivo Positivo 

02 Positivo Positivo 

03 Positivo Positivo 

04 Positivo Negativo 

05 Positivo Positivo 

06 Positivo Positivo 

07 Positivo Positivo 

08 Positivo Positivo 

09 Negativo Negativo 

10 Positivo Negativo 

Total de positivo 9 (90%) 7 (70%) 

Total de negativo 1 (10%) 3 (30%) 
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Gráfico 31: Distribuição espacial de positivos e negativos no inóculo de 1,5 x 10² cistos 

de Giardia duodenalis em dez amostras em salsa pela leitura na microscopia óptica 

em relação ao teste ELISA. 

 
6.6.3.3 Grupo C: Inóculo de 2,5 x 10² cistos de Giardia duodenalis em salsa 

(Petroselinum crispum) 

 
Ao analisar qualitativamente pela microscopia óptica e teste ELISA 

100% das amostras foram positivos para ambos (Tabela 6). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6: Resultados na microscopia óptica e teste ELISA com totais de positivo e 

negativo, no inóculo de 2,5 x 10²  cistos de Giardia duodenalis em dez amostras em 

salsa, avaliados qualitativamente. 

 

6.6.4 CONTAMINAÇÃO EXPERIMENTAL, ENSAIO TRÊS: AVALIAÇÃO DA 

CENTRÍFUGO-SEDIMENTAÇÃO COM CENTRÍFUGO-FLUTUAÇÃO NO INÓCULO 

DE 1,6 X 10² CISTOS DE Giardia duodenalis EM SALSA (Petroselinum crispum)  

 
Ao analisar qualitativamente 100% das amostras foram positivos na 

microscopia óptica na centrífugo-sedimentação e 2,0% na centrífugo-flutuação. 

O percentual de recuperação dos cistos observados nas duas lâminas 

na microscopia óptica na centrífugo-sedimentação variou de 0,60 a 21,08% (Gráfico 

32). Já  na centrífugo-flutuação o índice de detecção foi de 0,0 a 0,60% (Gráfico 33). 

Inóculo de 2,5 x 10² cistos de G. duodenalis em salsa 

 Amostras Microscopia  Teste ELISA 

01 Positivo Positivo 

02 Positivo Positivo 

03 Positivo Positivo 

04 Positivo Positivo 

05 Positivo Positivo 

06 Positivo Positivo 

07 Positivo Positivo 

08 Positivo Positivo 

09 Positivo Positivo 

10 Positivo Positivo 

Total de positivo 10 (100%) 10 (100%) 

Total de negativo 0 (0%) 0 (0%) 
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E por último avaliando a combinação da metodologia de centrífugo-sedimentação com 

a centrífugo-flutuação, o percentual de recuperação dos cistos variou de 0,60 a 

21,08%, com média de 3,31%, não houve diferença estatística significativa (P>0,05) 

(Gráfico 34). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Centrífugo-sedimentação (%) 

Gráfico 32: Percentual de detecção de cistos lidos nas duas lâminas de Giardia 

duodenalis em dez amostras em salsa (Petroselinum crispum), na técnica de 

centrífugo-sedimentação, avaliados quantitativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Centrífugo-flutuação (%) 
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Gráfico 33: Percentual de detecção de cistos lidos nas duas lâminas de Giardia 

duodenalis em dez amostras em salsa (Petroselinum crispum), na técnica de 

centrífugo-fluatuação, avaliados quantitativamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          Centrífugo-sedimentação com centrífugo-flutuação (%) 

 

Gráfico 34: Percentual de detecção de cistos lidos nas duas lâminas de Giardia 

duodenalis em dez amostras em salsa (Petroselinum crispum), na metodologia 

combinada de centrífugo-sedimentação com centrífugo-flutuação, avaliados 

quantitativamente. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 REVISÃO SISTEMÁTICA E AVALIAÇÃO DOS ESTUDOS PARASITOLÓGICOS 

EM HORTALIÇAS NO BRASIL 

 

Na revisão sistemática, a distribuição por regiões geográficas dos 

estudos parasitológicos em hortaliças do Brasil, mostrou que as regiões Sudeste e Sul 

concentram o maior número de trabalhos publicados com 34,8% e 26,1% 

respectivamente. Coelho et al., (2017) em sua revisão sistemática de trabalhos no 

Brasil encontraram resultado similar em relação as regiões geográficas. De acordo 

com o Ministério da Educação (2018) as regiões Sudeste e Sul concentram os maiores 

números de instituições de ensino no país, o que acaba coincidindo com os dados de 

maior número de pesquisas e publicações no nosso estudo.  

Um estudo realizado por Karshima (2018) na Nigéria mostrou que o 

maior número de estudos parasitológicos em hortaliças concentram-se na região 

Norte Central, onde fica localizado a Capital Federal do país,  onde há uma zona de 

desenvolvimento maior e números de instituições de ensino, contribuindo para o 

desenvolvimento a pesquisa nessa região. Segundo Royal Society (2011) as 

atividades de pesquisa científica são distribuídas de forma desigual, tanto em países 

desenvolvidos, por exemplo na Rússia, quanto em países em desenvolvimento, como 

no Brasil onde a pesquisa científica se concentra em maior parte na região Sudeste, 

especificamente nas grandes capitais e consequentemente maior número de 

pesquisadores e distribuição dos artigos publicados.  

Como relatam Ferraz et al., (2014) no Brasil os estudos 

epidemiológicos são realizados de maneira segmentada devido às dificuldades 

encontradas, principalmente em elaborar inquéritos epidemiológicos que abranjam 

todas as características regionais, bem como sociais. Segundo Beninelo et al., (2011) 

e Firmo-oliveira; Amor (2012), historicamente, as regiões Norte e Nordeste 

apresentam maiores indíces de pessoas parasitadas, pois contam com uma menor 

cobertura de saneamento básico, condições socioeconômicas desfavoráveis e falta 

de conhecimento de bons hábitos sanitários. Dados do Ministério do Desenvolvimento 

Regional - Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2018) 

mostram que as regiões Norte e Nordeste possuem os menores índices de 
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atendimento com rede de água e de esgoto com 57,1% e 10,5% respectivamente na 

região Norte e 74,2% e 28,0% respectivamente na região Nordeste. Indicando que as 

regiões mais críticas são Norte e Nordeste, além disso leva à disseminação de 

patógenos transmitidos por água e alimentos para a população nessas regiões, 

contraditoriamente são as regiões com menores números de artigos publicados no 

Brasil, o que gera preocupação. Karshima (2018) observou que as regiões mais 

próximas da Capital Federal, o número de artigos publicados aumentava, enquanto as 

regiões mais afastadas diminuíram.  

No nosso levantamento, a alface foi a hortaliça comestível mais 

estudada, seguida pelo agrião e também a mais contaminada nos estudos com algum  

algum enteroparasito. No caso da alface, o seu alto índice de contaminação em 

comparação a outras hortaliças comestíveis estudadas pode estar associada com a 

estrutura física da hortaliça, especialmente nas caractéristicas das folhas justapostas 

e flexíveis estando em maior contato com o solo, assim como o agrião ela apresenta 

folhas múltiplas e separadas, com grande área de contato, permitindo maior adesão 

de determinados enteroparasitos e tendo também a sua produção em ambientes 

áquaticos. Adicionalmente, o uso do agrião se relaciona com a possibilidade de 

contaminação com a Fasciola hepatica, devido a produção dessa hortaliça ser em 

ambientes aquáticos, contaminados por material fecal de origem humana ou de outros 

animais (MONTANHER et al., 2007; LUZ et al., 2014). Karshima (2018) em sua revisão 

sistemática de trabalhos na Nigéria encontrou resultado similar em relação ao número 

de estudos publicados utilizando alface, sendo a mais contaminada. 

Embora existam estudos parasitológicos em hortaliças comestíveis no 

Brasil, analisamos que nenhum estudo tenha utilizado a hortelã para saber a 

frequência de contaminação parasitólogica, mesmo com a crescente utilização dessa 

hortaliça in natura em sucos. Em outros países, por exemplo na Tailândia foi 

observado uma alta contaminação parasitária em hortelã com 60% (PUNSAWAD et 

al., 2019) e uma frequência similar também já havia sido encontrada no Irã 

(ASADPOUR et al., 2016). 

No nosso levantamento, a maior concentração dos estudos estava no 

indicativo de qualidade C de acordo com Qualis/CAPES (2013-16) e outros 36 estudos 

foram publicados em revistas não indexadas para a área Ciências Biológicas III. 
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Nossas análises mostraram a ocorrência e distribuição de inconformidades 

estatisticamente distintas entre periódicos classificados como B2 e C, entretanto de 

acordo com Barata (2016) a classificação do Qualis/CAPES não é algo absoluta, 

estando em constante verificação e não deve ser utilizada em avaliação do 

desempenho científico individual de pesquisadores.  

Um dos métodos parasitólogicos mais empregados para a detecção 

de estruturas parasitárias em hortaliças comestíveis foi o de sedimentação 

espontânea com 51,08%. Segundo Lutz (1919) a sedimentação espontânea, tem 

como princípio a sedimentação por gravidade dos parasitos no fundo do cálice cônico, 

além de ser de baixo custo e fácil execução, tornando-a mais acessível. 

O primeiro estudo realizado sobre contaminações parasitólogicas em 

hortaliças no Brasil foi em 1977 em São Paulo (MARZOCHI, 1977). Desde então, 

outras pesquisas no tema vêm sendo feitas. Para realização do nosso estudo 

utilizamos artigos publicados entre 1999 e 2019 para melhor compreensão e análise 

dos dados.  

Nosso estudo mostrou que 23,9% dos trabalhos apresentavam 

resultados descritos de forma adequada às metodologias empregadas. Isso indica que 

mais de 70% apresentaram inconsistências, tais como indicação de espécies 

parasitárias que só podem ser definidas por estudos de biologia molecular e/ou 

identificação da espécie hospedeira de origem (o que não é possível quando 

analisamos amostras ambientais).  

Segundo Sharma et al., (2013) as técnicas moleculares fornecem 

informações sobre espécies, genótipo e podem fornecer informações sobre fontes de 

contaminação, assim como dos hospedeiros e em alguns casos se são seres humanos 

ou de outros animais. Um estudo realizado por Caradonna et al., (2017) avaliaram a 

prevalência de parasitos em saladas prontas para o consumo na Itália e foram 

analisadas 648 embalagens. Nos resultados obtidos pela microscopia óptica foram 

detectados Cryptosporidium sp., Blastocystis hominis e Dientamoeba fragilis e nas 

técnicas moleculares foram identificados o genótipo A de G. duodenalis, as espécies 

C. parvum e C. ubiquitum, Toxoplasma gondii do tipo I e Cyclospora cayetanensis. 

Sendo assim, uma combinação de ensaios microscópicos e moleculares permitem 

fornecer uma visão geral da presença de patógenos. 
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Analisando por quinquênio, a metade dos estudos foram publicados 

no último quinquênio, demonstrando uma maior produção de estudos, que pode ser 

decorrente de maior financiamento por agências de fomento e/ou à crescente 

cobrança por produtividade no campo científico. Entretanto, apesar dos avanços, 80% 

dos resultados relatados no quinquênio mais recente apresentavam inconformidades 

com a(s) técnica(s) empregada(s). Já no primeiro quinquênio, apenas 40% teve tal 

inconformidade. Essa quebra de paradigma poderia estar associada ao tempo e 

cuidado dedicados os trabalhos no passado, presando pela maior qualidade e sem 

tanta cobrança de produtividade em números como nos anos mais recentes. Dado 

observado também quando comparamos o número total de publicações no tema 

nestes quinquênios. 

No nosso estudo observamos um aumento crescente de estudos 

publicados entre os quinquênios, não obstante os números de inconformidades 

variaram bastante entre eles, por exemplo em todos os quinquênios tiveram trabalhos 

com mais de três inconformidades, exceto o primeiro quinquênio. Alguns fatores 

podem contribuir para esses números de inconformidades, por exemplo o indicativo 

de qualidade da revista, uma alta pressão pela produtividade que em muitos casos 

podem levar a uma qualidade inferior dos estudos. Karshima (2018) encontrou 

resultados parecido com o nosso, porém os números de estudos publicados do 

segundo para o terceiro quinquênio se mantiveram. 

Apenas 9,8% dos estudos citou alguma referência bibliográfica na 

identificação morfológica de parasitos. Apesar de não ser algo obrigatório, é 

considerada uma boa prática metodológica. 

A descrição dos estágios evolutivos dos parasitos encontrados em 

todo o estudo foi de 75%, os maiores percentuais foram na região Nordeste e no 

terceiro quinquênio com mais de 80% cada, já os menores foram na região Norte e no 

segundo quinquênio com 60% cada. Além disso, mencionar os estágios evolutivos nos 

estudos é considerada uma boa prática metodológica e confere mais precisão e 

confiança ao diagnóstico.  

Os maiores percentuais de conformidades foram observados no item 

que avaliou se os autores consideraram a existência de organismos de vida livre (mais 

de 80% no total de estudos brasileiros). A presença destas estruturas é comum no 
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solo e em hortaliças, podendo causar confusão no diagnóstico (ex: fitonematóides 

confundidos por microscopistas menos experientes com larvas de espécies que 

parasitam humanos). Tal dificuldade reforça também a importância do emprego e 

citação das referências bibliográficas que embasaram a identificação morfológica dos 

achados.   

 

7.2 AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO EXPERIMENTAL NOS ENSAIOS 

PARASITOLÓGICOS EM HORTELÃ E SALSA 

 
Utilizamos a hortelã e a salsa nos ensaios experimentais, visto que, 

são hortaliças condimentares e minimamente higienizados na comercialização e 

consumo. Além do mais, têm um vasto uso em diversas utilidades, por exemplo no 

preparado de suco, tempero e salada, ampliando ainda mais a aplicabilidade dessas 

hortaliças comestíveis. No nosso levantamento, apenas 7,60% dos trabalhos 

utilizaram a salsa e nenhum estudo empregou a hortelã para saber a possibilidade de 

contaminação parasitária. Em vista disso, faltam estudos parasitológicos para 

determinadas hortaliças. Embora a alface seja a hortaliça mais estudada e empregada 

para realização experimental parasitológica, optamos pelo emprego da salsa e hortelã 

justamente pela escassez de estudos parasitológicos com tais vegetais. 

No nosso ensaio um, observamos que a taxa de detecção dos ovos 

recuperados nas duas hortaliças foram bem parecidos e não houve diferença 

significativa estatística dentre elas. Embora a taxa de detecção tenha sido maior em 

hortelã, vale ressaltar que todas as amostras avaliadas foram positivas e os 

percentuais médios de detecção observados nas duas hortaliças na combinação da 

metodologia de sedimentação espontânea com a centrífugo-sedimentação foi 

considerado satisfatório em relação aos outros estudos que utilizaram métodos 

semelhantes (MATOSINHOS et al., 2016; PINEDA et al., 2017).  

No estudo realizado por Matosinhos et al., (2016) foram realizadas 

contaminações experimentais com cinco níveis de contaminações, variando de três a 

cinquenta larvas de Ancylostoma ceylanicum, de cinco a cem ovos de Ascaris suum e 

de seis a cem ovos de ancilostomídeos em alface, utilizando a metodologia de 

sedimentação espontânea. A média de detecção foi de 62,6% para ovos de A. suum, 

51,9% para ovos de ancilostomídeos e 50,0% para larvas de A. ceylanicum. Um outro 
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estudo realizado por Pineda et al., (2017), a média de detecção de A. suum foi de 

57,10% em alface e 50,7% em rúcula, utilizando a metodologia semelhante por 

Matosinhos et al., (2016). Embora nestes estudos utilizaram a técnica de 

sedimentação espontânea na detecção dos parasitos, foram encontrados resultados 

semelhantes, corroborando com o nosso estudo. 

De acordo com os dados do Ministério da Saúde/SINAM/ SVS (2019), 

as hortaliças comestíveis contribuiram com 2,6% de surtos de Doenças Transmitidas 

por Alimentos, nos anos de 2009 a 2018. Embora neste dado esteja a avaliação 

conjunta de patógenos em Microbiologia e Parasitologia, entretanto mostrando a 

importância de metodologias padronizadas para detecção de tais patógenos e assim 

evitar a contaminação e possivelmente surtos. No Brasil, os surtos oriundos de DTA 

são de notificação obrigatória e imediata segundo o Decreto 204/2016 (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2016). 

Segundo Cocolin; Rantsiou (2016) os patógenos transmitidos por 

alimentos geram preocupação para o setor alimentício e podem causar danos a saúde 

coletiva dos consumidores. Alguns estudos no Brasil encontraram grande 

contaminação de ovos de Toxocara sp. em hortaliças comestíveis em todas as regiões 

geográficas do país (TAKAYANAGUI et al., 2001; FREITAS et al., 2004; VOLLKOPF 

et al., 2006; FERNANDES et al., 2014; TERTO et al., 2014). Realçando a importância 

de estudos e métodos parasitológicos padronizados na detecção desse e de outros 

parasitos em hortaliças.  

Os humanos podem ser hospedeiros acidentais (sem saída) de 

Toxocara sp. e a infecção por esse parasito, decorre da ingestão de ovos larvados 

(presentes no solo ou mesmo em alimentos como hortaliças). Os hospedeiros naturais 

deste helminto são cães e gatos, principalmente filhotes. Conforme Almeida et al., 

(2014) esses ovos eclodem no intestino humano e as larvas penetram em diversos 

órgãos, tais como fígado, cérebro, olhos, pulmões, causando diversos danos ao 

organismo.  

No segundo ensaio, houve um percentual crescente de detecção 

entre os três inóculos, tanto pela microscopia óptica, quanto no teste ELISA, chegando 

a 100% de amostras positivas em ambos no inóculo de 2,5 x 10² cistos. Mesmo nos 

ensaios com os menores inóculos foi possível a detecção acima de 50%. 
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Para os dois inóculos menores, a análise por centrífugo-sedimentação 

detectou um percentual maior de positivos em relação aos resultados do teste ELISA. 

Entretanto, em uma amostra o resultado foi detectado apenas pelo método 

imunológico. Em condições naturais, as amostras de hortaliças podem apresentar 

muitos detritos que dificultariam a visualização de estruturas pequenas e delicadas 

como cistos de Giardia sp. Deste modo, o emprego de duas ou mais metodologias 

com fundamentos diferentes, tais como pesquisa parasitológica, imunológica ou 

molecular, confere maior segurança de resultados.  Utilizamos uma marca específica 

do teste ELISA (MEDIVAX) para detecção de G. duodenalis em fezes e adaptamos 

para hortaliça, demostrando que, com essa metodologia e com esta marca, 

conseguimos um resultado considerável na detecção desse parasito em salsa. 

Vale destacar que a microscopia óptica, é o método mais usado na 

detecção de parasitos em amostras de hortaliças comestíveis no Brasil, 

principalmente cistos de G. duodenalis, por exemplo um estudo realizado por Ono et 

al., (2005) detectou 9,5% de cistos de G. duodenalis em amostras de alface na cidade 

de Guarapuava, no Paraná, usando a microscopia óptica. Um outro estudo realizado 

por Silva et al., (2014), na cidade de São Paulo, detectou uma porcentagem similar ao 

estudo anterior com 12,4% de cistos de G. duodenalis em amostras de alface. 

Segundo Vidal e Catapani (2005), a análise microscópica possui um baixo custo e 

uma capacidade de identificar outros parasitos na amostra, tornando-a mais acessível 

e implementando este método no uso da prática diária na rotina laboratorial.  

No estudo realizado por Guimarães et al., (2003) foram empregadas 

a análise microscópica e o ensaio imunoenzimático em microplaca para detecção de 

antígenos de G. duodenalis em amostras de alface, o resultado deste estudo não 

detectou a presença de antígenos das amostras analisadas. Um outro estudo 

realizado por Oliveira et al., (2020) avaliou a presença de cistos de G. duodenalis em 

amostras de hortaliças comestíveis comercializadas em diferentes lugares do Brasil, 

pela análise microscópica e teste ELISA, foram detectadas mais amostras positivas 

no teste ELISA do que na microscopia. Como supracitado, é importante a combinação 

dos dois métodos, pois não existe um método padrão ouro para detecção de parasitos 

em amostras de hortaliças (Apêndice 1). 
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O número de cistos recuperados nas duas lâminas em relação ao que 

foram inoculados, nos inóculos de 1,0 x 10² e 1,5 x 10² cistos, obtiveram uma 

porcentagem de detecção muito baixa, demostrando que em uma situação real, 

quando a contaminação da salsa for baixa, dificilmente os cistos serão visualizados, 

entretanto a infecção do homem pode ocorrer com a ingestão de alguns cistos viáveis. 

Segundo Adam (2001) entre dez a cem cistos já são suficientes para infectar o ser 

humano.  

Poucos são os estudos relatados que realizaram contaminação 

experimental parasitológica em hortaliças e posteriormente avaliaram a taxa de 

detecção. Um estudo realizado por Gois et al., (2017) utilizou suspensões purificadas 

de cistos de G. duodenalis contendo 10² cistos em alface e rúcula, a média de 

detecção foi 78,6% em alface e 19,04% em rúcula. Cook et al., (2006a), padronizaram 

método de detecção de C. parvum em 30 amostras de alface e obtiveram recuperação 

média de 12,0% ± 59,0%.  

Embora tenha sido publicado um método de detecção e quantificação 

de oocistos de Cryptosporidium sp. e cistos de G. duodenalis em hortaliças 

comestíveis (ISO18744; 2016), há grande escassez de estudos que avaliem a 

eficiência dos métodos ou que citem etapas de padronização metodológica para as 

diferentes condições laboratoriais. 

Assim como foram  encontradas elevadas frequênciasuma alta de 

Toxocara sp. em hortaliças nos estudos parasitológicos do Brasil, G. duodenalis 

também possui uma frequência similar em hortaliças nas regiões geográficas do país 

(COELHO et al., 2001; SANTOS et al., 2009; CAVALCANTE; CORRÊA, 2010; VIEIRA 

et al., 2013; OLIVEIRA et al., 2017). Apesar de diversos trabalhos publicados 

utilizarem metodologias adaptadas de fezes na detecção de parasitos em hortaliças, 

não há um método padronizado. Nesse sentido são importantes como dados de 

referência os bons resultados que encontramos utilizando concentração das amostras 

por sedimentação espontânea, seguida de centrífugo-sedimentação, para a 

recuperação tanto de estruturas pequenas e leves (ex. Giardia sp) quanto para 

maiores, como ovos de ascarídeos. 
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No último ensaio, a metodologia combinada de centrífugo-

sedimentação com centrífugo-flutuação não demonstrou melhora significativa dos 

resultados para detecção em comparação ao emprego apenas da centrífugo-

sedimentação. 

Essa baixa detecção de cistos de G. duodenalis na centrífugo-

flutuação, pode ser devido a não leitura imediata das lâminas com a solução de sulfato 

de zinco a 33% com densidade 1,180, causando o deteriomente dos cistos mais 

rapidamente. O que torna a visualização mais laboriosa na leitura das lâminas na 

microscopia óptica, sendo possível que esse fator tenha influenciado na detecção de 

cistos, porém as lâminas ficavam com poucas ou nenhuma sujidades, facilitando na 

sua visualização. Um estudo realizado por Barreto et al., (2013) obtiveram uma 

frequência similar, não havendo a detecção dos cistos de G. duodenalis em morango 

pelas técnicas de sedimentação espontanêa e centrífugo-flutuação.  

Apesar da técnica parasitológica de centrífugo-flutuação ser um dos 

mais utilizados e indicados na detecção de cistos de G. duodenalis para análise fecal 

(TASHIMA; SIMÕES, 2004; VOLOTÃO et al., 2007; JUNIOR, 2014), não obteve 

resultados satisfatórios na detecção de cistos de G. duodenalis em alimentos. 

Ademais seja uma técnica de menor variedade de formas evolutivas e gera menos 

diversidades de resultados, quando comparado com as técnicas de sedimentação 

espontânea e centrífugo-sedimentação. Apesar disso, possuem vantagens no menor 

tempo e maior rapidez na leitura das lâminas pela microscopia óptica. Contudo no 

nosso levantamento, esta técnica foi uma das mais utilizadas na detecção de parasitos 

em hortaliças comestíveis no Brasil. 

A metodologia combinada de sedimentação espontânea com a 

centrífugo-sedimentação na detecção de ovos de Toxocara sp. e cistos de G. 

duodenalis em hortaliças comestíveis, proposta nesse estudo, poderá representar 

uma contribuição significativa como referência para futuros trabalhos de pesquisa. 
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8 CONCLUSÕES 
 

 

1. Na revisão sistemática observou-se grande desigualdade na distribuição das 

publicações por região geográfica brasileira; pelos quinquênios; e diversas 

inconformidades segundo critérios adotados atualmente como boas práticas; 

 
2. A combinação da concentração amostral por sedimentação espontânea com a 

análise por centrífugo-sedimentação mostrou-se eficiente para a detecção em salsa 

de cistos de G. duodenalis (nos diferentes inóculos), assim como para ovos de 

Toxocara sp. em salsa e hortelã; 

 
3.  A combinação da centrífugo-flutuação após a centrífugo-sedimentação não elevou 

significativamente a eficiência na recupereção de cistos de G. duodenalis em salsa; 

 
4. O kit de ELISA (MEDIVAX), formulado para análise de material fecal, mostrou-se 

eficiente para a detecção de antígenos de G. duodenalis em salsa, tendo o melhor 

aproveitamento no experimento com inóculo de 2,5 x 102 cistos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



80  

9 REFERÊNCIAS 

 
Al-Megrin WA. Prevalence of intestinal parasites in leafy vegetables in Riyadh, Saudi 
Arabia. Int J Trop Med. 2010;5(2):20-3. 
 
Abougrain AK, Nahaisi MH, Madi NS, Saied MM, Ghenghesh KS. Parasitological 
contamination in salad vegetables in Tripoli-Libya. Food Control. 1o de maio de 
2010;21(5):760–2. 

 
Abreu ES de, Lima MB de A, Machado AD, Persoli LBL. Análise da qualidade 
parasitológica de alfaces orgânicas vendidas em uma rede de supermercados da 
cidade de São Paulo DOI: http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v14i2.2633. Rev 
Universidade Vale Rio Verde. 15 de agosto de 2016;14(2):516–21. 

 
Adam RD. Biology of Giardia lamblia. Clin Microbiol Rev. julho de 2001;14(3):447–75. 

 
Adamu NB, Adamu JY, Mohammed D. Prevalence of helminth parasites found on 
vegetables sold in Maiduguri, Northeastern Nigeria. Food Control. 1o de maio de 
2012;25(1):23–6. 

 
Adanir R, Tasci F. Prevalence of helminth eggs in raw vegetables consumed in Burdur, 
Turkey. Food Control. 1o de junho de 2013;31(2):482–4. 

 
Adenusi AA, Abimbola WA, Adewoga TOS. Human intestinal helminth contamination 
in pre- washed, fresh vegetables for sale in major markets in Ogun State, southwest 
Nigeria. Food Control. 1o de abril de 2015;50:843–9. 

 
Almeida TD de, Costa LN, Vasconcelos PC, Caetano L de A, Oliveira K, Lima FC, et 
al. Experiência multiprofissional na investigação de infecção por Toxocara spp em 
crianças atendidas pelo Sistema Unico de Saúde. 24(0):S37–42. 

 
Alves A da S, Cunha Neto A da, Rossignoli PA. Parasitos em alface-crespa (Lactuca 
sativa L.) de plantio convencional, comercializada em supermercados de Cuiabá, Mato 
Grosso, Brasil. Rev Patol Trop. 2013;217–29. 

 
Arbos KA, Freitas RJS de, Stertz SC, Carvalho LA. Segurança alimentar de hortaliças 
orgânicas: aspectos sanitários e nutricionais. Food Sci Technol. maio de 2010;30:215–
20. 

 
Asadpour M, Malekpour H, Jafari A, Bahrami S. Diversity of parasitic contamination in 
raw vegetables commonly consumed in Shiraz, southwest of Iran. Asian Pac J Trop 
Dis. 1o de fevereiro de 2016;6(2):160–2. 
 
Avcioğlu H, Soykan E, Tarakci U. Control of helminth contamination of raw vegetables 
by washing. Vector Borne Zoonotic Dis Larchmt N. fevereiro de 2011;11(2):189–91. 
 
Balarak D, Ebrahimi M, Modrek M, Bazrafshan E, Mahvi A, Mahdavi Y. Investigation 

http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v14i2.2633


81  

of Parasitic Contaminations of Vegetables Sold in Markets in the City of Tabriz in 2014. 
Glob J Health Sci. 25 de fevereiro de 2016;8(10):p178. 
 
Barata R de CB. Dez coisas que você deveria saber sobre o Qualis. Rev Bras Pós-
grad [Internet]. 22 de dezembro de 2016 [citado 31 de julho de 2020];13(30). 
Disponível em: http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/947 
 
Barazesh A, Majidi J, Fallah E, Jamali R, Abdolalizade J, Gholikhani R. Designing of 
enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) kit for diagnosis copro-antigens of 
Giardia lamblia. Afr J Biotechnol. 2010;9(31):5025–7. 

 
Barcelo IS, Barcelos IB, Valiatti TB, Góis RV. Avaliação parasitológica de hortaliças 
servidas em restaurantes self service no município de Ji-Paraná-RO. Revista 
Científica do ITPAC. fevereiro 2017;10(1):84-87. 
 
BARRETO, Bárbara Melina Viol. Contaminação e diagnóstico experimental de 
morangos (Fragaria vesca) por Giardia duodenalis. Maringá, 2013. Dissertação 
(Mestrado em Ciências da Saúde) - Ciências da Saúde, Universidade Estadual de 
Maringá. Disponível em: <http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2029> Acesso 
em: 01/05/2020. 
 
Brauer AMNW, Silva JCS, Souza MAA. Distribuição de enteroparasitos em verduras 
do comércio alimentício do município de São Mateus, Espírito Santo, Brasil. Natureza 
online. 2016;14(1):055-60. 
 
Bekele F, Tefera T, Biresaw G, Yohannes T. Parasitic contamination of raw vegetables 
and fruits collected from selected local markets in Arba Minch town, Southern Ethiopia. 
Infect Dis Poverty. 7 de março de 2017;6(1):19. 

 
Belinelo VJ, Gouvêia MI de, Coelho MP, Zamprogno AC, Fianco BA, Oliveira LGA. 
Enteroparasitas em hortaliças comercializadas na cidade de São Mateus, ES, 
BRASIL. Arq Ciênc Saúde UNIPAR [Internet]. 2009 [citado 22 de julho de 2020];13(1). 
Disponível em: https://revistas.unipar.br/index.php/saude/article/view/2794 

 
Beninelo VG, Milanezes BA, Rosa AB, Bussular JPB, Moraes AN, Vieira-Filho AS. 
Intestinal parasites in students 10 to 15 years of school of São Matheuss periphery, 
ES, Brazil. European Journal of Medical Research. 2011;53(2):171-178. 
 
Berger CN, Sodha SV, Shaw RK, Griffin PM, Pink D, Hand P, et al. Fresh fruit and 
vegetables as vehicles for the transmission of human pathogens. Environ Microbiol. 
2010;12(9):2385–97. 
 
Buret AG, Bhargava A. Modulatory mechanisms of enterocyte apoptosis by viral, 
bacterial and parasitic pathogens. Crit Rev Microbiol. fevereiro de 2014;40(1):1–17. 

 
Caradonna T, Marangi M, Del Chierico F, Ferrari N, Reddel S, Bracaglia G, et al. 
Detection and prevalence of protozoan parasites in ready-to-eat packaged salads on 
sale in Italy. Food Microbiol. outubro de 2017;67:67–75. 

http://ojs.rbpg.capes.gov.br/index.php/rbpg/article/view/947
http://repositorio.uem.br:8080/jspui/handle/1/2029


82  

Cassenote AJF, Pinto Neto JM, Lima-Catelani AR de A, Ferreira AW. Contaminação 
do solo por ovos de geo-helmintos com potencial zoonótico na municipalidade de 
Fernandópolis, Estado de São Paulo, entre 2007 e 2008. Rev Soc Bras Med Trop. 
2011;371–4. 

 
Carminate B, Mello IO, Belinelo VJ, Mello CJ, Cordeiro CN. Levantamento de 
enteroparasitas em hortaliças comercializadas no município de Pedro Canário, ES, 
Brasil. Enciclopédia Biosfera. 2011;7(1):1-7.  
 
Cavalcante MS, Corrêa EA. Avaliação parasitológica e condições higiênico-sanitárias 
de hortaliças comercializadas na cidade de Cruzeiro do Sul, Acre, Brasil. RevPri 
[periódico online]. 2010;28(262):1-11. 
 
Capuano DM, Okino MH, Bettini MJCB, Mangini, ACS. Ocorrência de Cryptosporidium 
spp. em hortaliças comercializadas no município de Ribeirão Preto, SP–Brasil. Rev 
Inst Adolfo Lutz. 2001;60(1):89-91. 
 
Cocolin L, Rantsiou K. Food microbiology: The challenge of the foodborne pathogens. 
[Editorial]. Curr Op Food Sci. 2016;8:iv-vi. 
 
Coelho CH, Durigan M, Leal DAG, Schneider A de B, Franco RMB, Singer SM. 
Giardiasis as a neglected disease in Brazil: Systematic review of 20 years of 
publications. PLoS Negl Trop Dis. outubro de 2017;11(10):e0006005. 
 
Coelho LMDP da S, Oliveira SM de, Milman MH de SA, Karasawa KA, Santos R de P. 
Detecção de formas transmissíveis de enteroparasitas na água e nas hortaliças 
consumidas em comunidades escolares de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Rev Soc 
Bras Med Trop. outubro de 2001;34(5):479–82. 

 
Colli CM, Bezagio RC, Nishi L, Bignotto TS, Ferreira ÉC, Falavigna-Guilherme AL, et 
al. Identical assemblage of Giardia duodenalis in humans, animals and vegetables in 
an urban area in southern Brazil indicates a relationship among them. PloS One. 
2015;10(3):e0118065. 

  
Cook N, Paton CA, Wilkinson N, Nichols R a. B, Barker K, Smith HV. Towards standard 
methods for the detection of Cryptosporidium parvum on lettuce and raspberries. Part 
1: development and optimization of methods. Int J Food Microbiol. 15 de junho de 
2006;109(3):215–21. 
 
Cook N, Paton CA, Wilkinson N, Nichols R a. B, Barker K, Smith HV. Towards standard 
methods for the detection of Cryptosporidium parvum on lettuce and raspberries. Part 
2: validation. Int J Food Microbiol. 15 de junho de 2006;109(3):222–8. 

 
Corrêa Filho LC, Martinazzo AP, Teodoro CE de S, Vivès L. Microbiological quality and 
essential oil of parsley (Petroselinum crispum) submitted to the hygienizing and drying 
process. Ind Crops Prod. 1o de abril de 2018;114:180–4. 
 
Cotton JA, Beatty JK, Buret AG. Host parasite interactions and pathophysiology in 



83  

Giardia infections. Int J Parasitol. 1o de agosto de 2011;41(9):925–33. 
 
Coutinho MGS, Ferreira C da S, Neves AM, Alves FRL, Souza FFP de, Fontenelle RO 
dos S. Avaliação microbiológica e parasitológica de alfaces (Lactuca sativa L) 
comercializadas em feiras livres no município de Sobral – CE DOI: 
http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v13i1.2320. Rev Universidade Vale Rio Verde. 20 de 
setembro de 2015;13(2):388–97. 

 
Czerneková M, Janelt K, Student S, Jönsson KI, Poprawa I. A comparative 
ultrastructure study of storage cells in the eutardigrade Richtersius coronifer in the 
hydrated state and after desiccation and heating stress. PLOS ONE. 10 de agosto de 
2018;13(8):e0201430. 

 
Daryani A, Ettehad GH, Sharif M, Ghorbani L, Ziaei H. Prevalence of intestinal 
parasites in vegetables consumed in Ardabil, Iran. Food Control. 1o de agosto de 
2008;19(8):790–4. 
 
Dixon BR. 13 - Transmission dynamics of foodborne parasites on fresh produce. In: 
Gajadhar AA, organizador. Foodborne Parasites in the Food Supply Web [Internet]. 
Oxford: Woodhead Publishing; 2015 [citado 29 de julho de 2020]. p. 317–53. 
(Woodhead Publishing Series in Food Science, Technology and Nutrition). Disponível 
em: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781782423324000138 

 
Dixon B, Parrington L, Cook A, Pollari F, Farber J. Detection of Cyclospora, 
Cryptosporidium, and Giardia in ready-to-eat packaged leafy greens in Ontario, 
Canada. J Food Prot. fevereiro de 2013;76(2):307–13. 

 
Dold C, Holland CV. Ascaris and ascariasis. Microbes Infect. julho de 2011;13(7):632–
7. 

 
Du S-Z, Zhao G-H, Shao J-F, Fang Y-Q, Tian G-R, Zhang L-X, et al. Cryptosporidium 
spp., Giardia intestinalis, and Enterocytozoon bieneusi in Captive Non-Human 
Primates in Qinling Mountains. Korean J Parasitol. agosto de 2015;53(4):395–402. 

 
Dufloth DB, Silva CM, Lacerda ASSPN de, Silva SFV da, Teixeira KTR, Monteiro MR, 
et al. Pesquisa sobre a contaminação de hortaliças por ovos e larvas de nematódeos 
e cistos de protozoários como método de estudo. Rev Patol Trop. 2013;443–54. 

 
Duque ILL, Vieira VF, Damásio JMA, Mottin VD. Pesquisa de ovos de helmintos e 
oocitos de protozoários em alfaces (Lactuca sativa) comercializadas em feiras livres e 
supermercados. Vet Foco. 2014;104–11. 

 
El Said Said D. Detection of parasites in commonly consumed raw vegetables. Alex J 
Med. 1o de dezembro de 2012;48(4):345–52. 
 
Eraky MA, Rashed SM, Nasr ME-S, El-Hamshary AMS, Salah El-Ghannam A. 
Parasitic Contamination of Commonly Consumed Fresh Leafy Vegetables in Benha, 
Egypt [Internet]. Vol. 2014, Journal of Parasitology Research. Hindawi; 2014 [citado 

http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v13i1.2320
http://dx.doi.org/10.5892/ruvrd.v13i1.2320
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9781782423324000138


84  

28 de julho de 2020]. p. e613960. Disponível em: 
https://www.hindawi.com/journals/jpr/2014/613960/ 
Esteves FAM, Figueirôa E de O. Detecção de entero parasitas em hortaliças 
comercializadas em feiras Livres do município de Caruaru PE. Rev Baiana Saúde 
Pública [Internet]. junho de 2009 [citado 24 de julho de 2020];33(2).  
 
Ezatpour B, Chegeni AS, Abdollahpour F, Aazami M, Alirezaei M. Prevalence of 
parasitic contamination of raw vegetables in Khorramabad, Iran. Food Control. 1o de 
novembro de 2013;34(1):92–5. 

 
FAO/WHO – food and agriculture organization of the united nations/world health 
organization. Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites. 
Microbiological Risk Assesment Series. 2014. Roma.(23):302. 
 
Fallah AA, Makhtumi Y, Pirali-Kheirabadi K. Seasonal study of parasitic contamination 
in fresh salad vegetables marketed in Shahrekord, Iran. Food Control. 1o de fevereiro 
de 2016;60:538– 42. 

 
Fallah AA, Pirali-Kheirabadi K, Shirvani F, Saei-Dehkordi SS. Prevalence of parasitic 
contamination in vegetables used for raw consumption in Shahrekord, Iran: Influence 
of season and washing procedure. Food Control. 1o de junho de 2012;25(2):617–20. 

 
Faust EC, Al E. A critical study of clinical laboratory technics for the diagnosis of 
protozoan cysts and helminth eggs in feces. I. Preliminary communication. Am J Trop 
Med. 1938;18(2):169–83. 
 
Fernandes KC, Almeida R de, Messa V, Silva4 AV da. Contaminação por 
enteroparasitos em verduras de supermercados e feiras de Umuarama - PR. Arq 
Ciênc Veterinárias E Zool UNIPAR [Internet]. 2014 [citado 22 de julho de 2020];17(2). 
Disponível em: https://www.revistas.unipar.br/index.php/veterinaria/article/view/4929 

 
Fernandes N de S, Guimarães HR, Amorim AC da S, Reis MB dos, Trindade RA da, 
Melo ACFL. Avaliação Parasitológica de Hortaliças: da Horta ao Consumidor Final. 
Saúde E Pesqui. 28 de setembro de 2015;8(2):255–65. 

 
Ferraz RRN, Barnabé AS, Porcy C, D’Eça Júnior A, Feitosa T, Figueiredo P de M, et 
al. Parasitoses intestinais e baixos índices de Gini em Macapá (AP) e Timon (MA), 
Brasil. Cad Saúde Coletiva. junho de 2014;22(2):173–6. 

 
Ferreira KP, Silva JX da. Perfil parasitológico de alfaces comercializadas em feiras 
livres do Distrito Federal. Rev Divulg Científica Sena Aires. 2018;7(2):127-132–132. 

 
Ferro JJB, Costa-Cruz JM, Barcelos IS da C. Avaliação parasitológica de alfaces 
(Lactuca sativa) comercializadas no município de Tangará da Serra, Mato Grosso, 
Brasil. Rev Patol Trop J Trop Pathol [Internet]. 2012 [citado 23 de julho de 2020];41(1). 
Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/view/17745 

 
Fletcher SM, Stark D, Harkness J, Ellis J. Enteric Protozoa in the Developed World: a 

http://www.hindawi.com/journals/jpr/2014/613960/
http://www.hindawi.com/journals/jpr/2014/613960/
http://www.revistas.unipar.br/index.php/veterinaria/article/view/4929
http://www.revistas.ufg.br/iptsp/article/view/17745


85  

Public Health Perspective. Clin Microbiol Rev. julho de 2012;25(3):420–49. 
 
França BR, Bonnas DS, Silva CM de O. Qualidade higiênico sanitária de alfaces 
(Lactuca sativa) comercializadas em feiras livres na cidade de Uberlândia, MG, Brasil. 
Biosci J [Internet]. 2014 [citado 22 de julho de 2020];30(3). Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/18011 

 
Freitas AA de, Kwiatkowski A, Nunes SC, Simonelli SM, Sangioni LA. Avaliação 
parasitológica de alfaces (Lactuca sativa) comercializadas em feiras livres e 
supermercados do município de Campo Mourão, Estado do Paraná. Acta Sci Biol Sci. 
2004;26(4):381–4. 
 
Frias AAT, Silva JB da, Tozato H de C. Ocorrência de ovos de helmintos em hortaliças 
comercializadas na cidade de Apucarana (PR). Semina Ciênc Biológicas E Saúde. 30 
de julho de 2012;33(1):35–42. 
 
Ganesh S, Cruz RJ. Strongyloidiasis: a multifaceted disease. Gastroenterol Hepatol. 
março de 2011;7(3):194–6. 

 
Garcia JL, Jahn TR, Fermo EÉ, Silva das Neves U, Puretz I. Ocorrência de helmintos 
e protozoários em hortaliças produzidas em Umuarama, Paraná. Arq Ciênc 
Veterinárias E Zool UNIPAR. 2004;7(1):7–10. 

 
Gonçalves RM, Da Silva SRP, Stobbe NS. Frequência de parasitos em alfaces 
(Lactuca sativa) consumidas em restaurantes self-service de Porto Alegre, Rio Grande 
do Sul, Brasil. Rev Patol Trop [Internet]. 18 de outubro de 2013 [citado 22 de julho de 
2020];42(3). Disponível em: 
http://www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp/article/view/26926 
 
Gordon CA, Gray DJ, Gobert GN, McManus DP. DNA amplification approaches for the 
diagnosis of key parasitic helminth infections of humans. Mol Cell Probes. 1o de agosto 
de 2011;25(4):143–52. 

 
Gois GSS, Franco RMB, Branco N. Segurança Alimentar: Detecção de protozoários 
potencialmente patogênicos (Giardia spp. e Cryptosporidium spp.) em hortaliças de 
produção orgânica e convencional. Segurança alimentar. Revista dos Trabalhos de 
Iniciação Científica da UNICAMP. 2018;26.  
 

Gregório DS, Moraes GFA, Nassif JM, Alves MRM, Carmo NE, Jarrouge MG, et al. 
Estudo da contaminação por parasitas em hortaliças da região leste de São 
Paulo. Science in Health. 2012;3(2):96-103. 
 
Guilherme ALF, Araújo SM de, Falavigna DLM, Pupulim ÁRT, Dias MLGG, Oliveira 
HS de, et al. Prevalência de enteroparasitas em horticultores e hortaliças da Feira do 
Produtor de Maringá, Paraná. Rev Soc Bras Med Trop. agosto de 1999;32(4):405–11. 

 
Guimarães AM, Alves EGL, Figueiredo HCP, Costa GM da, Rodrigues L dos S. 
Freqüência de enteroparasitas em amostras de alface (Lactuca sativa) 

http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/18011
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/18011
http://www.revistas.ufg.br/index.php/iptsp/article/view/26926
https://proceedings.science/unicamp-pibic/pibic-2017/autores/gabriele-da-silva-souza-gois
https://proceedings.science/unicamp-pibic/pibic-2017/autores/regina-maura-bueno-franco
https://proceedings.science/unicamp-pibic/pibic-2017/autores/nilson-branco


86  

comercializadas em Lavras, Minas Gerais. Rev Soc Bras Med Trop. outubro de 
2003;36(5):621–3. 
Hassan A, Farouk H, Abdul-Ghani R. Parasitological contamination of freshly eaten 
vegetables collected from local markets in Alexandria, Egypt: A preliminary study. Food 
Control. 1o de agosto de 2012;26(2):500–3. 

 
Hohweyer J, Cazeaux C, Travaillé E, Languet E, Dumètre A, Aubert D, et al. 
Simultaneous detection of the protozoan parasites Toxoplasma, Cryptosporidium and 
Giardia in food matrices and their persistence on basil leaves. Food Microbiol. agosto 
de 2016;57:36–44. 

 

ISO 18744:2016 [Internet]. ISO. Microbiology of the food chain - Detection and 
enumeration of Cryptosporidium and Giardia in fresh leafy green vegetables and berry 
fruits) – 2016. [citado 29 de julho de 2020]. Disponível 
em:https://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/32/
63252.html. 

 
Jensen PKM, Phuc PD, Konradsen F, Klank LT, Dalsgaard A. Survival of Ascaris eggs 
and hygienic quality of human excreta in Vietnamese composting latrines. Environ 
Health Glob Access Sci Source. 16 de dezembro de 2009;8:57. 

 
Jung GJ, Baldissera LC, Piovesan YA, Peretti G, Louvatel K, Pegoraro O, et al. 
Parasitos em alface Lactuca sativa (asterales: asteraceae) cultivadas em pequenas 
propriedades rurais dos municípios de Capinzal, Vargem Bonita e Lacerdópolis, Santa 
Catarina, Brasil. Unoesc Ciênc - ACBS. 2014;5(1):103–8. 

 
Junior ALFA, Araújo KB de S, Medeiros VS. Ocorrência de parasitas com potencial 
zoonótico em fezes de cães coletadas em vias públicas da cidade de natal. Rev Hum 
SER. 7 de maio de 2015;1(1):52–9. 
 
Junior JP, Jarbas P, Gontijo EEL, Da Silva MG. Perfil parasitológico e microbiológico 
de alfaces comercializadas em restaurantes self-service de Gurupi-TO. Revista 
científica do ITPAC. janeiro 2012;5(1). 
 
Junior JES. Frequência e manifestação diarreica relacionadas ao enteropa-tógeno 
Giardia duodenalis em adultos e crianças. Arq. Ciênc. Saúde. 2014;21(4):58-61. 
 
Karshima SN. Parasites of importance for human health on edible fruits and vegetables 
in Nigeria: a systematic review and meta-analysis of published data. Pathog Glob 
Health. fevereiro de 2018;112(1):47–55. 
 
Lalonde LF, Gajadhar AA. Detection of Cyclospora cayetanensis, Cryptosporidium 
spp., and Toxoplasma gondii on imported leafy green vegetables in Canadian survey. 
Food Waterborne Parasitol. 1o de março de 2016;2:8–14. 
 
Landivar E, Vidigal T. Avaliação parasitológica de alfaces crespas comercializadas em 
feiras e supermercados no município de São Miguel do Oeste, SC. Unoesc Ciênc - 
ACBS. 23 de junho de 2015;6(1):23–8. 

http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/32/63252.h
http://www.iso.org/cms/render/live/en/sites/isoorg/contents/data/standard/06/32/63252.h


87  

Lass A, Pietkiewicz H, Szostakowska B, Myjak P. The first detection of Toxoplasma 
gondii DNA in environmental fruits and vegetables samples. Eur J Clin Microbiol Infect 
Dis Off Publ Eur Soc Clin Microbiol. junho de 2012;31(6):1101–8. 
 
Leite MMS, Diniz K, Rocha ABF, Silva JDG, Lisboa AR, Rosa SPS, et al. 
Parasitological analysis of lettuce samples (Lactuva sativa) traded in a northeastern 
brazilian city. Journal of Medicine and Health Promotion. 2016;1(1):243-253. 

 
Lutz A, Lutz A. O Schistosomum mansoni e a Schistosomatose segundo observações, 
feitas no Brazil. Mem Inst Oswaldo Cruz. 1919;11(1):121–55. 

 
Luz JGG, Barbosa MV, Carvalho AG de, Resende SD, Dias JVL, Martins HR, et al. 
Contamination by intestinal parasites in vegetables marketed in an area of 
Jequitinhonha Valley, Minas Gerais, Brazil. Rev Nutr. fevereiro de 2017;30(1):127–36. 

 
Luz JRD, Câmara HCF, Lima HVP, Silva MHR, Costa EL, Zelenoy CKG. Avaliação da 
contaminação parasitária em alfaces (Lactuca sativa) comercializadas em feiras livres 
na região da Grande Natal, Rio Grande do Norte. Nutrivisa. 2014;1(2):16-197. 

 
Maciel D de F, Gurgel-Gonçalves R, Machado ER. Ocorrência de parasitos intestinais 
em hortaliças comercializadas em feiras no Distrito Federal, Brasil. Rev Patol Trop. 
2014;351–9. 
 
Maikai BV, Elisha IA, Baba-Onoja EBT. Contamination of vegetables sold in markets 
with helminth eggs in Zaria metropolis, Kaduna State, Nigeria. Food Control. 1o de 
dezembro de 2012;28(2):345–8. 

 
Marie C, Petri WA. Regulation of virulence of Entamoeba histolytica. Annu Rev 
Microbiol. 2014;68:493–520. 

 
Marques JP, Guimarães C de R, Boas AV, Carnaúba PU, Moraes J de. Contamination 
of public parks and squares from Guarulhos (São Paulo State, Brazil ) by Toxocara 
spp. and Ancylostoma spp. Rev Inst Med Trop São Paulo. outubro de 2012;54(5):267–
71. 
 
Marzochi MCA. Estudos dos fatores envolvidos na disseminação dos enteroparasitas. 
II - Estudo da contaminação de verduras e solo de hortas na cidade de Ribeirão Preto, 
São Paulo, Brasil. Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo. 1977;19:48-
155. 
 
Matiasso MC, Gonçalves IL, Grazziotin NA. Avaliação da contaminação parasitológica 
de rúculas (Eruca sativa) comercializadas em Erechim, RS, Brasil. Infarma - Ciênc 
Farm. 18 de dezembro de 2014;26(4):224–8. 

 
Matosinhos FC, Valenzuela VC, Silveira JA, Rabelo EM. Standardization of a method 
for the detection of helminth eggs and larvae in lettuce. Parasitol Res. 1o de maio de 
2016;115(5):1827–34. 
 



88  

Melo ACFL, Furtado LFV, Ferro TC, Bezerra KC, Costa DCA, Costa LA, et al. 
Contaminação parasitária de alfaces e sua relação com enteroparasitoses em 
manipuladores de alimentos. Rev Trópica Ciênc Agrár E Biológicas [Internet]. 15 de 
novembro de 2011 [citado 23 de julho de 2020];5(3). Disponível em: 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica/article/view/335 
 
Mendonça Ambrozim F, Pezzin J, Barreto Teresa Gradella D, Andrade de Souza MA, 
Mendonça Ambrozim F, Pezzin J, et al. Enteroparasites in vegetables marketed in an 
ancient Brazilian city. Rev Salud Pública. outubro de 2017;19(5):635–40. 

 
Mesquita DR de, Silva JP da, Monte NDP do, Sousa RLT de, Silva RV de S, Oliveira 
SS, et al. Ocorrência de parasitos em alface-crespa (Lactuca sativa L.) em hortas 
comunitárias de Teresina, Piauí, Brasil. Rev Patol Trop. 2015;67–76. 

 
Mesquita VCL, Serra CMB, Bastos OMP, Uchôa CMA. Contaminação por 
enteroparasitas em hortaliças comercializadas nas cidades de Niterói e Rio de Janeiro, 
Brasil. Rev Soc Bras Med Trop. agosto de 1999;32(4):363–6. 
 
Ministério da Educação [Internet]. Curso e Instituições – 2018 [citado 05 de maio de 
2020]. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/pec-g/cursos-e-instituicoes>. 
 
Ministério da Educação [Internet]. Número de pós-graduandos cresce no Brasil – 2018 
[citado em 05 de maio de 2020]. Disponível em <http://portal.mec.gov.br/setec-
secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/180-estudantes-108009469/pos-
graduacao-500454045/2583-sp-2021081601>. 
 
Ministério da Saúde [Internet]. Surtos de Doenças Transmitidas por Alimentos no 
Brasil Informe 2018 – 2019 [citado em 04 de maio de 2020]. Disponível em: 
<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/maio/17/Apresentacao-Surtos-DTA-
Maio-2019.pdf>  
 
Ministério de Saúde. Portaria no - 204, de 17 de fevereiro de 2016, pela qual se define 
a lista nacional de notificação compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde 
pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos 
termos do anexo, e dá outras providências. Brasil. 2016. 
 
Montanher CC, Coradin D de C, Fontoura-da-Silva SE. Avaliação parasitológica em 
alfaces (Lactuca sativa) comercializadas em restaurantes self-service por quilo, da 
cidade de Curitiba, Paraná, Brasil. Estud Biol [Internet]. 24 de novembro de 2007 
[citado 22 de julho de 2020];29(66). Disponível em: 
https://periodicos.pucpr.br/index.php/estudosdebiologia/article/view/22749 

 
Morais Falavigna L, Rodrigues De Freitas CB, Cardoso De Melo G, Nishi L, Marques 
De Araújo S, Falavigna-Guilherme AL. Qualidade de hortaliças comercializadas no 
noroeste do Paraná, Brasil. Parasitol Latinoam. dezembro de 2005;60(3–4):144–9. 
 
Moreira CC, Costa K de SA, Duarte AC, Serra-Freire NM, Norberg AN. Avaliação 
microbiológica e parasitológica de hortaliças comercializadas na Baixada Fluminense, 

http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica/article/view/335
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/ccaatropica/article/view/335
http://portal.mec.gov.br/pec-g/cursos-e-instituicoes
http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/180-estudantes-108009469/pos-graduacao-500454045/2583-sp-2021081601
http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/180-estudantes-108009469/pos-graduacao-500454045/2583-sp-2021081601
http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/180-estudantes-108009469/pos-graduacao-500454045/2583-sp-2021081601
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/maio/17/Apresentacao-Surtos-DTA-Maio-2019.pdf
https://www.saude.gov.br/images/pdf/2019/maio/17/Apresentacao-Surtos-DTA-Maio-2019.pdf


89  

Rio de Janeiro. Rev Uniabeu. 23 de janeiro de 2018;10(26):234–43. 

 
Mortean Ono L, Luiz Zulpo D, Peretti J, Luis Garcia J. Ocorrência de helmintos e 
protozoários em hortaliças cruas comercializadas no município de Guarapuava, 
Paraná, Brasil. Semina Ciênc Agrár. 2005;26(4):543–6. 

 
Moura LR, Santos T, Viegas AA. Avaliação parasitológica em Lactuca sativa (alface) 
e Brassica oleracea L.(couve) procedentes da Ceasa no município de Anápolis-
GO. Revista Educação em Saúde. 2016;4(1):59-66. 
 
Neres AC, Nascimento AH, Lemos KRM, Ribeiro EL, Leitão VO, Pacheco JBP, et al. 
Enteroparasitos em amostras de alface (Lactuva sativa var. crispa) , no município de 
Anápolis, Goiás, Brasil. Biosci J [Internet]. 24 de fevereiro de 2011 [citado 23 de julho 
de 2020];27(2). Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/7613 

 
Nelson DR, Guidetti R, Rebecchi L. Phylum Tardigrada. In: Thorp, J.,Rogers, D.C. 
(Eds.), Ecology and General Biology: Thorp and Covich's FreshwaterInvertebrates, 
Academic Press. 2015;347–380. 
 
Nogueira VDF, Caseiro MM, Gagliani LH. Detecção de estruturas parasitárias em 
hortaliças comercializadas nos municípios de Santos e São Vicente SP – Brasil. 
UNILUS Ensino E Pesqui. 22 de fevereiro de 2017;13(33):79–85. 

 
Nomura PR, Ferreira ARM, Rafaelli RA, Augusto JG, Tatakihara VLH, Custódio LA, et 
al. Estudo da incidência de parasitas intestinais em verduras comercializadas em feira 
livre e supermercado de Londrina. Semina Ciênc Biológicas E Saúde. 9 de março de 
2015;36(1Supl):209–14. 
 
Novacki JF, Barcelos IB, Valiatti TB, Góis RV. Análise parasitológica de alfaces 
(Lactuca sativa) comercializadas em um feirão do município de Ji-Paraná, Rondônia. 
Rev UNINGÁ Rev [Internet]. 10 de janeiro de 2017 [citado 24 de julho de 2020];29(1). 
Disponível em: http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1934 
 
Oliveira ATG de, Silva ÂPPS da, Farias CS, Alves MS, Silveira LJD, Farias JAC de. 
Contaminação de Ambientes Arenosos por Helmintos em Praças Públicas da Cidade 
de Maceió-AL. Rev SEMENTE [Internet]. 2011 [citado 29 de julho de 2020];6(6). 
Disponível em: https://revistas.cesmac.edu.br/index.php/semente/article/view/139 

 
Oliveira CAF de, Germano PML. Estudo da ocorrência de enteroparasitas em 
hortaliças comercializadas na região metropolitana de São Paulo - SP, Brasil: II - 
Pesquisa de protozoários intestinais. Rev Saúde Pública. outubro de 1992;26(5):332–
5. 

 
Oliveira DM, Novaes BCB, Lucena VB, Souza TS, Barros NCL, Dias SS, et al. Perfil 
parasitológico do cheiro verde comercializado em feiras livres de Imperatriz- MA. Biota 
Amaz Biote Amaz Biota Amazon Amaz Biota. 4 de julho de 2016;6(2):123–6. 
  

http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/7613
http://revista.uninga.br/index.php/uningareviews/article/view/1934


90  

Oliveira SRP de. Prevalência de parasitos em alface em estabelecimentos comerciais 
na cidade de Bebedouro, SP. Rev Saúde - UNG-Ser. 13 de março de 2014;7(1– 2):05–
10. 

 
Oliveira VF, Amor ALM. Associação entre a ocorrência de parasitos intestinais e 
diferentes variáveis clínicas e epidemiológicas em moradores da comunidade Ribeira 
I, Araci, Bahia, Brasil. Rev Bras Anal Clin. 2012;15–25. 

 
Oliveira LLJ, Carmo MD, Neves RA, Moreira PF. Cultivated enteroparasites in the 
central region of Goiás. Revista Movimenta. 2017;10(2):171-180. 
 
OLIVEIRA, Vivian Moura. Análise parasitológica de hortaliças de diferentes 
localidades do Brasil. Niterói, 2020. Dissertação (Mestrado em Microbiologia e 
Parasitologia Aplicadas) – PPGMPA, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2020. 
Disponível em: <http://ppgmpa.sites.uff.br/dissertacoes-defendidas/> Acesso em: 
05/05/2020. 
 
Olsen A, van Lieshout L, Marti H, Polderman T, Polman K, Steinmann P, et al. 
Strongyloidiasis-- the most neglected of the neglected tropical diseases? Trans R Soc 
Trop Med Hyg. outubro de 2009;103(10):967–72. 
Ono LM, Zulpo DL, Peretti J, Garcia JL. Helminthes and protozoa occurrence in raw 
vegetable from commercial establishments in Guarapuava County, Paraná, Brazil. 
Semina Ciênc Agrár. 30 de junho de 2005;26(4):543–6. 

 
Osaki SC, Moura AB de, Zulpo DL, Calderon FF. Enteroparasitas em alfaces (Lactuca 
sativa) comercializadas na cidade de Guarapuava (PR) Enteroparasites on 
commercial lettuce ( Lactuca sativa ) in Guarapuava City, Paraná State. Ambiência. 
17 de setembro de 2010;6(1):89–96. 

 
Paula P, Rodrigues PS dos S, Tórtora JC de O, Uchôa CMA, Farage S. Contaminação 
microbiológica e parasitológica em alfaces (Lactuca sativa) de restaurantes self-
service, de Niterói, RJ. Rev Soc Bras Med Trop. julho de 2003;36(4):535–7. 
 
Peixoto LO, Azevedo CV, Almeida SMA, Freitas BS, Melo MVC, Silva ING. Avaliação 
Microbiológica e Parasitológica de alfaces minimamente processados, 
comercializados em supermercados da cidade de Fortaleza, Ceará. 
Nutrivisa. 2014;1(1):27-31. 
 
Pinto R, Leite A, Pinto RB, Silva MA da, França AM da S, Firmo W da CA. Análise 
parasitológica de alfaces (Lactuca sativa L.) comercializadas em feiras de municípios 
do interior do estado do Maranhão. In 2018. 

 
Pires DR, Thomé SMG, Coelho PS de J, Santos HA, Azevedo LA de, Frechette MF, 
et al. Avaliação parasitológica de alfaces (Lactuca sativa) comercializadas no 
município do Rio de Janeiro (RJ). Semina Ciênc Biológicas E Saúde. 23 de abril de 
2014;35(1):35–48. 
 
PINEDA, Carolina Ortiz. Parasitos em amostras de água de piscinas e em hortaliças: 

http://ppgmpa.sites.uff.br/dissertacoes-defendidas/


91  

Desafios de detecção por métodos parasitológicos ou moleculares. Campinas, 2017. 
Tese (Doutorado em Biologia Animal) – Biologia Animal, Universidade Estadual De 
Campinas Instituto De Biologia, Campinas, 2017. Disponível em: 
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333610> Acesso em: 
05/05/2020. 
 
Polo GA, Benavides CJ, Astaiza JM, Vallejo DA, Betancourt P. Enteroparasite 
determination in Lactuca sativa from farms dedicated to its production in Pasto, 
Colombia. Biomédica. 1o de dezembro de 2016;36(4):525–34. 
 
Portal Embrapa. Ocorrência e controle de nematoides em hortaliças folhosas. - 
[Internet]. 2010 [citado 29 de julho de 2020]. Disponível em: 
https://www.embrapa.br/busca-de- publicacoes/-/publicacao/886560/ocorrencia-e-
controle-de-nematoides-em-hortalicas- folhosas 
 
Portal Embrapa [Internet]. Hortaliça como comprar, conservar e consumir: rúcula. -. 
2016 [citado 27 de julho de 2020]. Disponível em: https://www.embrapa.br/busca-de-
publicacoes/-/publicacao/1087722/hortalica-como-comprar-conservar-e-consumir-
rucula. 

 
Portal Embrapa [Internet]. Frutas e hortaliças - 2019 [citado 27 de julho de 2020]. 
Disponível em: https://www.embrapa.br/pt/web/portal/grandes-contribuicoes-para-a-
agricultura- brasileira/frutas-e-hortalicas 
 
Prado S de PT, Ribeiro EGA, Capuano DM, Aquino AL de, Rocha G de M, Bergamini 
AMM. Avaliação microbiológica, parasitológica e da rotulagem de hortaliças 
minimamente processadas comercializadas no município de Ribeirão Preto, SP/Brasil. 
Rev Inst Adolfo Lutz. 2008;221–7. 

 
Puig Peña Y, Leyva Castillo V, Suárez A, Carrera Vara J, Molejón PL, Muñoz Y, et al. 
Calidad microbiológica de las hortalizas y factores asociados a la contaminación en 
áreas de cultivo en La Habana. Rev Habanera Cienc Médicas. fevereiro de 
2014;13(1):111–9. 

 
Punsawad C, Phasuk N, Thongtup K, Nagavirochana S, Viriyavejakul P. Prevalence 
of parasitic contamination of raw vegetables in Nakhon Si Thammarat province, 
southern Thailand. BMC Public Health. 8 de janeiro de 2019;19(1):34. 

 
Quadros RM de, Marques SMT, Favaro DA, Pessoa VB, Arruda AAR, Santini J. 
Parasitos em alfaces (Lactuca sativa) de mercados e feiras livres de Lages - Santa 
Catarina. 2008. 

 
Ralston KS, Petri WA. Tissue destruction and invasion by Entamoeba histolytica. 
Trends Parasitol. junho de 2011;27(6):254–63. 

 
Ramos M de O, Begotti IL, Rosa G da, Vieira GFP, Messa V, Merlini LS. Avaliação 
parasitológica de alfaces (Lactuca sativa) comercializadas no município de 
Umuarama, Paraná, Brasil. Rev Bras Hig E Sanidade Anim. 27 de agosto de 

http://repositorio.unicamp.br/jspui/handle/REPOSIP/333610
http://www.embrapa.br/busca-de-
http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
http://www.embrapa.br/busca-de-publicacoes/-
http://www.embrapa.br/pt/web/portal/grandes-contribuicoes-para-a-agricultura-
http://www.embrapa.br/pt/web/portal/grandes-contribuicoes-para-a-agricultura-


92  

2014;8(3):1-12–12. 

 
Raed O AbuOdeh. Detection of Intestinal Parasite in Assorted Vegetables from Select 
Places in the United Arab Emirates. ECMicrobiology. dezembro 2018;14. 
 
Ribeiro GMR, Silva VHF da, Freitas LL de, Fazolo KP, Fernandes FM. Avaliação 
parasitológica de alfaces (Lactuca sativa) comercializadas em feira livre e 
supermercados na cidade de Muriaé (MG). Rev Científica Faminas [Internet]. 10 de 
agosto de 2016 [citado 22 de julho de 2020];11(2). Disponível em: 
http://periodicos.faminas.edu.br/index.php/RCFaminas/article/view/110 

 
Rocha A, Mendes R de A, Barbosa CS. Strongyloides spp e outros parasitos 
encontrados em alfaces (Lactuca sativa) comercializados na cidade do Recife, PE. 
Rev Patol Trop. junho de 2008;37(2):151–60. 

 
Roche KF, Silva WM da, Roche KF, Silva WM da. Checklist dos Rotifera (Animalia) do 
Estado de Mato Grosso do Sul, Brasil. Iheringia Sér Zool [Internet]. 2017 [citado 29 de 
julho de 2020];107. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0073- 
47212017000200205&lng=en&nrm=iso&tlng=pt 

 
Rostami A, Ebrahimi M, Mehravar S, Fallah Omrani V, Fallahi S, Behniafar H. 
Contamination of commonly consumed raw vegetables with soil transmitted helminth 
eggs in Mazandaran province, northern Iran. Int J Food Microbiol. 16 de maio de 
2016;225:54–8. 

 
Royal Society [Internet]. Final report - Knowledge, networks and nations. 2011 [citado 
30 de julho de 2020]. Disponível em: https://royalsociety.org/topics-
policy/projects/knowledge- networks-nations/report/ 
 
Ryan U, Cacciò SM. Zoonotic potential of Giardia. Int J Parasitol. novembro de 
2013;43(12– 13):943–56. 
 
Rzezutka A, Nichols R a. B, Connelly L, Kaupke A, Kozyra I, Cook N, et al. 
Cryptosporidium oocysts on fresh produce from areas of high livestock production in 
Poland. Int J Food Microbiol. 30 de abril de 2010;139(1–2):96–101. 
 
Santana LRR de, Carvalho RDS, Leite CC, Alcântara LM, Oliveira TWS de, Rodrigues 
B da M. Qualidade física, microbiológica e parasitológica de alfaces (Lactuca sativa) 
de diferentes sistemas de cultivo. Food Sci Technol. junho de 2006;26(2):264–9. 

 
 
Santarém V, Giuffrida R, Andreia Fabris Chesine P. Contaminação de hortaliças por 
enteroparasitas e salmonella spp. em Presidente Prudente, São Paulo, Brasil. Colloq 
Agrar. 2012;18–25. 

 
Santos AB, Gonçalves PF, Silva JS da, Aguiar MO, Santos KS, Queiroz RL, et al. 
Avaliação Parasitológica de Couve Minimamente Processada: Riscos Associados ao 

http://periodicos.faminas.edu.br/index.php/RCFaminas/article/view/110
http://periodicos.faminas.edu.br/index.php/RCFaminas/article/view/110
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&amp;pid=S0073-


93  

seu Consumo in Natura. ID Line Rev Psicol. 31 de outubro de 2018;12(42):933–42. 
 
Santos JS, Kuba CA, Santos FAG, Batista A da S, Sitolino SCP, Pereira ACC, et al. 
Parasitological analysis of green leaf lettuce cultivated in different production systems. 
Semina Ciênc Agrár. 2 de maio de 2017;38(2):801–8. 

 
Santos NM, Sales EM, Santos AB dos, Damasceno KA, Thé TS. Avaliação 
parasitológica de hortaliças comercializadas em supermercados e feiras livres no 
município de Salvador/Ba. Revista De Ciências Médicas e Biológicas [Internet]. 2009 
[citado 24 de julho de 2020]; Disponível em: http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1701 

 
Santos SMT dos, Lima AF de, Soares BLP, Maria RAR, Junior AFSX. Isolamento e 
identificação de parasitas encontrados nas verduras dos principais supermercados de 
Maceió/ AL. Cad Grad - Ciênc Biológicas e Saúde - UNIT - Alagoas. 15 de fevereiro 
de 2018;4(2):47. 
 
Saraiva N, Ballestero LGB, Povêa AM, Anibal F de F. Incidência da Contaminação 
Parasitária em Alfaces nos Municípios de Araraquara (SP) e São Carlos (SP). Rev 
Bras Multidiscip. 15 de janeiro de 2005;9(1):213–6. 

 
Schemes CM, Schemes CM, Rodrigues AD. Prevalência de parasitos em alfaces 
(Lactuca sativa) de supermercados de uma cidade no sul do Brasil. Rev Saúde - UNG-
Ser. 1o de março de 2016;9(3–4):18–24. 

 
Schweigert A. Estudo da ocorrência de enteroparasitas em variedades de alfaces 
(Lactuca sativa) comercializadas na feira do produtor de Campo Mourão PR e 
padronização de técnica para a procura de ovos. Campo Digit [Internet]. 2008 [citado 
22 de julho de 2020]; Disponível em: 
http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/campodigital/article/view/339/158 
 
Sena Barnabé A, Nogueira Ferraz RR, de Carvalho Pincinato E, Ferreira Gomes RC, 
Brassea Galleguillos TG, Zabeu Cerqueira M, et al. Análisis comparativo de los 
métodos para la detección de parásitos en las hortalizas para el consumo humano. 
Rev Cubana Med Trop. abril de 2010;62(1):24–34. 

 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde. Coordenação-Geral de 
Desenvolvimento da Epidemiologia e Serviços. – 1. ed. atual. – Brasília: Ministério da 
Saúde. 2017.  

 
Secretaria de Vigilância em Saúde, Ministério da Saúde. Departamento de Vigilância 
Epidemiológica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde. 2010. 

 
Shahnazi M, Jafari-Sabet M. Prevalence of parasitic contamination of raw vegetables 
in villages of Qazvin Province, Iran. Foodborne Pathog Dis. setembro de 
2010;7(9):1025–30. 
 
Sharma P, Sharma A, Sehgal R, Malla N, Khurana S. Genetic diversity of 
Cryptosporidium isolates from patients in North India. Int J Infect Dis IJID Off Publ Int 

http://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/1701
http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/campodigital/article/view/339/158
http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/campodigital/article/view/339/158


94  

Soc Infect Dis. agosto de 2013;17(8):e601-605. 
 
Sia Su GL, Mariano CMR, Matti NSA, Ramos GB. Assessing parasitic infestation of 
vegetables in selected markets in Metro Manila, Philippines. Asian Pac J Trop Dis. 1o 
de fevereiro de 2012;2(1):51–4. 

 
Silva MG, Gontijo EEL. Avaliação parasitológica de alfaces (Lactuca sativa) 
comercializadas em supermercados e feiras livres do município de GURUPI, 
TOCANTINS. Revista Científica do ITPAC. outubro 2012;5(4). 
 
Silva AS, Silva I de MM da, Rebouças LT, Almeida JS, Rocha ÉVS, Amor ALM. Análise 
parasitológica e microbiológica de hortaliças comercializadas no município de Santo 
Antônio de Jesus, Bahia (Brasil). Vigilância Sanitária Em Debate Soc Ciênc Tecnol 
Health Surveill Debate Soc Sci Technol – Visa Em Debate. 30 de agosto de 
2016;4(3):77–85. 

 
Silva CGM da, Andrade SAC, Stamford TLM. Ocorrência de Cryptosporidium spp. e 
outros parasitas em hortaliças consumidas in natura, no Recife. Ciênc Amp Saúde 
Coletiva. dezembro de 2005;10:63–9. 
 
Silva LMB da, Silva LGB da, Melanda GC de S, Ferreira RJ. Hortaliças orgânicas: 
alimentos saudáveis ou um risco à saúde? Semina Ciênc Biológicas E Saúde. 
2018;39(2):119–28. 

 
Silva LP, Silva V dos S, Ludwig KM, Montenote MC, Silva RMG da. Avaliação 
parasitológica em amostras de alfaces (Lactuca sativa var. crispa) comercializadas no 
Município de Quatá, São Paulo, Brasil. Biosci J [Internet]. 12 de maio de 2014 [citado 
22 de julho de 2020];30(4). Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/21940 

 
Silva MRP, Pinheiro FC, Paula MT de, Prigol M. Avaliação parasitológica de alfaces 
(Lactuca sativa) comercializadas em um município da fronteira oeste, Rio Grande do 
Sul, Brasil. Rev Patol Trop. 2015;44(2):163–9. 
 
Silva MV, Pinto LC, Arrais FM de A, Costa AR de S, Silva MJR da, Ferreira RJ. Estudo 
parasitológico de alface (Lactuca sativa l.) em alimentos fast food comercializados em 
festas populares do Cariri. Biota Amaz Biote Amaz Biota Amazon Amaz Biota. 23 de 
outubro de 2017;7(3):28–32. 

 
Silva SRM da, Maldonade IR, Ginani VC, Lima SA, Mendes VS, Azevedo MLX, et al. 
Detection of intestinal parasites on field-grown strawberries in the Federal District of 
Brazil. Rev Soc Bras Med Trop. dezembro de 2014;47(6):801–5. 
 
Silva SRP da, Verdin SEF, Pereira DC, Schatkoski AM, Rott MB, Corção G. 
Microbiological quality of minimally processed vegetables sold in Porto Alegre, Brazil. 
Braz J Microbiol. dezembro de 2007;38(4):594–8. 
 
Silva TC, Rodrigues TP, Carvalho PD de, Oliveira TB, Camps DMB. Encontro de 

http://www.seer.ufu.br/index.php/biosciencejournal/article/view/21940


95  

Rhabditis sp em alface Lactuca sativa comercializada em Anápolis, Goiás, Brasil. Rev 
Patol Trop. 2013;201–7. 

 
Silva V, Santos G, Ferreira VSC. Enteroparasitas veiculados em folhas de alfaces 
(Lactuca sativa) comercializadas na feira livre da cidade de Governador Valadares, 
Minas Gerais. In 2017. 

 
Silverio NM da, Resende RA de, Pessoa RS, França-Botelho A do C. Interferências 
Sazonais na Contaminação Parasitológica de Alfaces em Araxá (MG), Brasil. Saúde 
e Pesqui [Internet]. 4 denovembro de 2014 [citado 22 de julho de 2020];7(3). Disponível 
em: https://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/saudpesq/article/view/3501 
 
Simões M, Pisani B, Marques EGL, Prandi MAG, Martini MH, Chiarini PFT, et al. 
Hygienic- sanitary conditions of vegetables and irrigation water from kitchen gardens 
in the municipality of Campinas, SP. Braz J Microbiol. dezembro de 2001;32(4):331–
3. 

 
Soares B, Cantos GA. Qualidade parasitológica e condições higiênico-sanitárias de 
hortaliças comercializadas na cidade de Florianópolis, Santa Catarina, Brasil. Rev 
Bras Epidemiol. dezembro de 2005;8(4):377–84. 

 
SNIS - Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgotos - 2018 [Internet]. [citado 30 de 
julho de 2020]. Disponível em: http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-
esgotos/diagnostico- dos-servicos-de-agua-e-esgotos-2018 

 
Starr MC, Montgomery SP. Soil-transmitted Helminthiasis in the United States: a 
systematic review--1940-2010. Am J Trop Med Hyg. outubro de 2011;85(4):680–4. 

 
Szczech M, Kowalska B, Smolińska U, Maciorowski R, Oskiera M, Michalska A. 
Microbial quality of organic and conventional vegetables from Polish farms. Int J Food 
Microbiol. 2 de  dezembro de 2018;286:155–61. 
 
Takayanagui OM, Capuano DM, Oliveira CAD, Bergamini AMM, Okino MHT, Castro e 
Silva AAMC, et al. Avaliação da contaminação de hortas produtoras de verduras após 
a implantação do sistema de fiscalização em Ribeirão Preto, SP. Rev Soc Bras Med 
Trop. abril de 2007;40(2):239–41. 

 
Takayanagui OM, Febrônio LHP, Bergamini AM, Okino MHT, Silva AAMCC e, 
Santiago R, et al. Fiscalização de hortas produtoras de verduras do município de 
Ribeirão Preto, SP. Rev Soc Bras Med Trop. abril de 2000;33(2):169–74. 
Takayanagui OM, Oliveira CD, Bergamini AMM, Capuano DM, Okino MHT, Febrônio 
LHP, et al. Fiscalização de verduras comercializadas no município de Ribeirão Preto, 
SP. Rev Soc Bras Med Trop. fevereiro de 2001;34(1):37–41. 
 
Tashima NT, Simões MJS. Enteroparasitic occurrence in fecal samples analyzed at 
the University of Western São Paulo-UNOESTE clinical laboratory, Presidente 
Prudente, São Paulo State, Brazil. Rev Inst Med Trop São Paulo. outubro de 
2004;46(5):243–8. 

http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-
http://www.snis.gov.br/diagnostico-anual-agua-e-esgotos/diagnostico-


96  

Teles NSB, Fechine FV, Viana FAC, Viana IOL, Nascimento DF, Leite ALAS, et al. 
Evaluation of the therapeutic efficacy of Mentha crispa in the treatment of giardiasis. 
Contemp Clin Trials. novembro de 2011;32(6):809–13. 

 
Terto WD da S, Oliveira RG de, Lima MM de. Avaliação parasitológica em alfaces 
(Lactuca sativa L.) comercializadas em Serra Talhada, Pernambuco, Brasil. Vigilância 
Sanitária Em Debate Soc Ciênc Tecnol Health Surveill Debate Soc Sci Technol – Visa 
Em Debate. 28 de agosto de 2014;2(3):51–7. 
 
Trevisan L, Pritsch I, Molento M. Análise parasitológica de amostras de agrião 
(Nasturtium officinale, Barbarea verna e Lepidium sativum) comercializadas em 
Curitiba e região metropolitana, Paraná, Brasil. Arch Vet Sci. 3 de junho de 
2017;22:86–92. 

 
Utaaker KS, Kumar A, Joshi H, Chaudhary S, Robertson LJ. Checking the detail in 
retail: Occurrence of Cryptosporidium and Giardia on vegetables sold across different 
counters in Chandigarh, India. Int J Food Microbiol. 18 de dezembro de 2017;263:1–
8. 
 
Velasco UP, Uchôa CMA, Barbosa A da S, Rocha F da S, Silva VL da, Bastos OMP. 
Parasitos intestinais em alfaces (Lactuca sativa. L) das variedades crespa e lisa 
comercializadas em feiras livres em Niterói-RJ. Rev Patol Trop. 2014;209–18. 
 
Vidal AMB, Catapani WR. Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) 
immunoassaying versus microscopy: advantages and drawbacks for diagnosing 
giardiasis. Sao Paulo Med J. dezembro de 2005;123(6):282–5. 

 
Vieira JN, Antunes L, Pereira CP, Bastos CGG de, Nagel AS, Villela MM. Parasitos 
em hortaliças comercializadas no sul do Rio Grande do Sul, Brasil. Rev Ciênc Médicas 
E Biológicas. 21 de agosto de 2013;12(1):45–9. 

 
Vollkopf PCP, Lopes FMR, Navarro IT. Ocorrência de enteroparasitos em amostras 
de alface (Lactuca sativa) comercializadas em Porto Murtinho - MS. Arq Ciênc 
Veterinárias E Zool UNIPAR [Internet]. 2006 [citado 23 de julho de 2020];9(1). 
Disponível em: https://revistas.unipar.br/index.php/veterinaria/article/view/37 

 
Volotão AC, Costa-Macedo LM, Haddad FSM, Brandão A, Peralta JM, Fernandes O. 
Genotyping of Giardia duodenalis from human and animal samples from Brazil using 
beta-giardin gene: a phylogenetic analysis. Acta Trop. abril de 2007;102(1):10–9. 
WHO | Multicriteria-based ranking for risk management of food-borne parasites 
[Internet]. WHO. World Health Organization; [citado 27 de julho de 2020]. Disponível 
em: http://www.who.int/foodsafety/publications/mra_23/en/ 
 
Zeehaida M, Zairi NZ, Rahmah N, Maimunah A, Madihah B. Strongyloides stercoralis 
in common vegetables and herbs in Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Trop Biomed. 
abril de 2011;28(1):188–93. 
 

http://www.who.int/foodsafety/publications/mra_23/en/


97  

Apêndice 1: Distribuição dos artigos por regiões geográficas, contendo os vegetais folhosos, os números totais (N), os líquidos 

de lavagem utilizados, formas de extração, metodologias parasitológicas empregadas, índice de contaminação geral, resultados 

encontrados e autores dos estudos dos achados naturais empregues para detecção de estruturas parasitárias em hortaliças no 

período de 1999-2019, dos 92 artigos encontrados no Brasil. 

Região Sul Hortaliça  N 
Líquido de 
Lavagem 

Forma de 
extração 

Métodos 
Empregados 

Índice de 
contaminação 

geral (%) 

Resultados mais 
predominantes 

Autores 

Porto Alegre - 
RS  

não 
identificado 

52 

Solução de 
detergente 

neutro a 
0,5% 

Recipiente 
plástico 

retangular e na 
lavagem as 
folhas foram 
escovadas 

SE; CS  15,3 
Oocistos de Eimeria sp., 

insetos e ácaros. 
 Silva et 
al., 2007 

Porto Alegre - 
RS  

Alface 90 

Solução de 
detergente 
neutro em 
solução 

fisiológica a 
0,5% 

Lavada com 
pincel  

SE 80 

Ácaros, fragmentos/ovos de 
insetos, oocistos não 

esporulados e larvas/adultos 
de nematódeos de vida livre. 

 
Gonçalves 

et al., 
2013 

Pelotas - RS 
 Agrião, 
alface e   
rúcula  

100 
 Água 

destilada 

Isolamento das 
amostras em 

sacos plásticos 
individuais e 

desfolhadas em 
recipiente 
plástico 

SE; CF 29 

Cistos de E. coli, E. nana, 
Giardia sp., ovos de Ascaris 
sp., Toxocara sp. e larvas de 

ancilostomídeos. 

Vieira et 
al., 2013 

Erechim - RS Rúcula 40 

Água 
destilada e 

solução 
detergente 

neutro 

Desfolhiação 
manual dentro 

de um saco 
plástico e 
agitada 

SE 22,5 

Larvas de vida livre; 
protozoários ciliados e/ou 

flagelados e trofozoítos e/ou 
cistos de ameba. 

 Matiasso 
et al., 
2014 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF) 



98  

Apêndice 1: Distribuição dos artigos por regiões geográficas, contendo os vegetais folhosos, os números totais (N), os líquidos 

de lavagem utilizados, formas de extração, metodologias parasitológicas empregadas, índice de contaminação geral, resultados 
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Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF) 

Caxias do Sul 
-RS 

Alface 45 Água 
Desfolhação e 

lavada folha por 
folha 

SE 44 
E. coli, larvas de S. 

Stercoralis, ovos de F. 
Hepatica e de Toxocara sp. 

Schemes 
et al., 
2015 

Itaqui - RS  Alface  60 
Água 

destilada 

Separada e 
esfregada 

manualmente 
SE; CF 48 

Giardia sp., Entamoeba sp., e 
Ascaris sp. 

Silva et 
al., 2015 

Florianópolis - 
SC  

Agrião, 
alface e 
rúcula  

750 
Solução 

detergente 

Esfregaço das 
folhas com 

pincel  
SE; CS 40/73,3 

Cistos de protozoários e 
ovos/larvas de helmintos. 

Soares e 
Cantos 
2005 

Lages - SC Alface 122 
 Água 

destilada 

Desfolhação 
manual dentro 

de um saco 
plástico 

SE; CF 88,5 
Eimeria sp., Giardia sp. e 

Entamoeba sp. 

Quadros 
et al., 
2008 

 Capinzal, 
Vargem 
Bonita e 

Lacerdópolis - 
SC 

Alface 12 
Água 

destilada 
Agitação em 
saco plástico 

SE 91,7 
E. coli, S. stercoralis e 
Ancylostomatidae sp. 

 Jung et 
al., 2014 

São Miguel do 
Oeste - SC 

Alface 8 lotes 
Água 

destilada 

A folha foi 
esfregada em 
um recipiente 

plástico 

SE; CS 
Não 

identificado 
B. coli, G. lamblia, E. coli, S. 

stercoralis e T. gondii. 

Landivar e 
Vidigal, 
2015 

 Maringá - PR  

Agrião, 
alface, 

almeirão, 
cebolinha, 
escarola, 
rúcula e 
salsinha 

144 
Solução 

detergente 
neutro  

As folhas 
lavadas com 

pincel 
SE 16,6 

Ancilostomídeos, E. coli, E. 
nana, G. lamblia e E. 

histolytica. 

Guilherme 
et al., 
1999 
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Campo 
Mourão - PR 

 Alface  150 

 Solução de 
lauril sulfato 

triptose a 
1%  

Lavagem com 
frasco lavador, 
direcionando-se 

os jatos às 
folhas 

SE 56 
Ascaris sp., Toxocara sp., 

Strongyloides sp., Entamoeba 
sp. e Taenia sp.  

Freitas et 
al., 2004 

 
Maringá e 

Sarandi - PR 

Agrião, 
alface e 
rúcula  

181 

Solução de 
Extran 

MA02® em 
água 

destilada 

Não identificado SE; CF  63 
Ovos de Ancylostomatidae 

sp., larvas de Rhabditoidea e 
Ancylostomatidae sp. 

Falavigna 
et al., 2005 

Guarapuava - 
PR 

 Agrião e 
alface 

94 

solução 
salina 

0,005% de 
Extran 
MA02® 

Lavagem das 
folhas com 

pincel 
SE; CS; CF  44,7 

Ancylostomatidae sp., 
Strongyloides sp. e Giardia 

sp. 

Ono et al., 
2005 

Curitiba - PR Alface 50 

Solução de 
NaCl a 
0,9% e 

detergente 
neutro 

Desfolhada e 
introduzidas 

com o 
auxílio de uma 
pinça em um 

Becker  

SE 10 
I. butschilii, ovos de F. 

hepatica, T. trichiura e cistos 
de E. histolytica. 

Montanher 
et al., 2007 

Campo 
Mourão - PR 

Alface 20 

Solução de 
água 

destilada e 
extran a 5% 

Lavada e 
escorrida 

manualmente 
SE; CF 26,2 

Ovos de M. expanza, 
Toxoascaris sp., Ancylostoma 

sp., T. vulpis, Coccidio sp., 
Capilaria sp., Isospora sp., e 

Taenia sp. 

Schweigert 
et al., 2008 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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São José dos 
Pinhais e 

Colombo - PR 
Alface 39 

Água 
destilada 

Agitação 
manual em 
sacos de 
polietileno  

SE 
Não 

identificado 

Ovos de ancilostomídeo, ovos 
de ácaro, ácaros e cistos de 

Entamoeba sp.  

Arbos et 
al., 2010 

Guarapuava - 
PR 

Alface 52 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
agitada em saco 
plastico estéril 

SE 34,6 
Entamoeba sp., cistos de 

Giardia sp., B. coli e ovos de 
Capillaria sp. 

Osaki et 
al., 2010 

Apucarana - 
PR 

Agrião e 
almeirão 

128 

Solução de 
Lauril 

Sulfato 
Triptose a 
1% estéril 

Desfolhada e 
submersa 
solução de 
lavagem 

SE 50 

Ascaris sp., Taenia sp., 
Dipylidium sp., Diphilobotrium 

sp., Hymenolepis sp. e 
Enterobius sp. 

 Frias et 
al., 2012 

Umuarama - 
PR 

Alface e 
chicória  

133 

Solução 
salina com 
0,005% de 

Extran 
MA02® 

Desfolhada e 
lavada 

SE; CF 18,8 

Ascaris sp., Ancilostomatidae, 
Entamoeba sp., E. 

vermiculares, Strongyloides 
sp. e Giardia sp. 

Garcia et 
al., 2014 

Umuarama - 
PR 

 Alface, 
almeirão, 
couve e 
rúcula 

148 
 Água 

destilada 
Agitação em 
saco plástico 

SE 13,5 
Toxocara sp., A. lumbricoides, 
H. nana, E. coli e Taenia sp. 

Fernandes 
et al., 
2014 

Umuarama - 
PR 

Alface 42 
 Água 

destilada 

Desfolhada e 
agitada em saco 
plastico estéril 

SE 7,5 
Cistos de E. coli, E. nana e 
larvas de Strongyloides sp. 

 Ramos et 
al., 2014 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Londrina - PR 
Alface e 
almeirão 

16 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
pincelada 

dentro de uma 
cuba plástica 

SE; CF 100 
E. nana, larvas de 

Ancilostomídeos, cistos de B. 
coli, E. histolytica. 

Nomura et 
al., 2015 

Curitiba - PR Agrião 50 

Clareto de 
Sódio 

(NaCl) a 
0,85% 

Deixada de 
molho por 5 

minutos 
SE; CS 12 

B. coli, larva de inseto, E. coli 
e Strongylidae sp.. 

Trevisan 
et al., 
2017 

Região 
Sudeste 

Hortaliça  N 
Líquido de 
Lavagem 

Forma de 
extração 

Métodos 
Empregados 

Índice de 
contaminação 

geral (%) 

Resultados mais 
predominantes 

Autores 

Lavras - MG Alface 120 

Água 
destilada e 

solução 
detergente  

Agitação 
manual em saco 

plástico com 
água e lavagem 
com pincel em 

solução 
detergente 

SE; CF  100 
Larvas de nematódeos, ovos 
de ácaros, ácaros e insetos.  

Guimarães 
et al., 
2003 

 Uberlândia - 
MG 

Alface 96 
Água 

peptonada 
a 0,1% 

Desfolhada em 
cuba plástica  

SE 100 

B. coli, E. histolytica/dispar, 
G. 

lamblia, Cryptosporidium sp., 
S. stercoralis e Trichuris sp. 

França et 
al., 2014 

Araxá - MG Alface 200 Água 
Desfolhada em 
saco plastico 

estéril 
SE 28 

E. histolytica/E. dispar, 
ancilostomídeos e Giardia sp. 

Silverio et 
al., 2014 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Muriaé - MG Alface 60 

Lauril 
sulfato 

de sódio a 
1%, 

Desfolhada 
em uma bacia 
plástica, com o 
auxílio de um 

pincel 

SE; CF 45 
S. stercoralis, E. coli, E. 
histolytica e Taenia sp. 

Ribeiro et 
al., 2015 

Jequitinhonha- 
MG 

Alface e 
cebolinha 

108 
Solução 

detergente  
 Lavada com um 

pincel plano  
SE; CS  50,9 

Larvas de nematóides, cistos 
de E. coli e ovos de 

ancilostomídeos/Strongyloides 
sp.  

Luz et al., 
2017 

Governador 
Valadares - 

MG 
Alface 20 

Detergente 
neutro 

Desfolhada e 
lavada em bacia 

biopratica 
SE; CS 18 

Cisto de E. histolytica, cisto da 
G. lamblia, ovos de 

Ancylostoma sp., ovos de S. 
mansoni e ovos de A. 

lumbricoides.  

Silva et 
al., 2017 

São Mateus - 
ES 

Agrião, 
alface e 
couve 

320 
 Água 

destilada 
Não identificado  SE 31,9 

Cistos/trofozoítos de E. 
histolytica, cistos de Giardia 
sp., larvas de S. stercoralis e 

ovos de Ascaris sp., 
Ancylostoma sp. e de 

Trichuris sp.  

Belinelo 
et al., 
2009 

Pedro 
Canário - ES 

Alface e 
couve 

108 
Solução 
salina a 

0,9% 

Lavada com o 
auxilio de um 

pincel 
SE 21,3 E. histolyticae E. coli. 

Carminate 
et al., 
2011 

São Mateus - 
ES 

Alface e 
salsa 

38 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
agitado em saco 

plástico 
SE 86,85 

B. coli, Ascaris sp., 
Ancyslotoma sp. e 
Ancilostomídeo. 

Brauer et 
al., 2016 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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 São Mateus - 
ES 

Alface e 
salsa 

120 
Água 

destilada 

 Desfolhada e 
agitado em 

sacos plásticos 
SE; CS 59 

Larvas de Ancylostomatidae 
sp., ovos de F. hepatica e 

ácaros. 

Ambrozim 
et al., 
2017 

Niterói - RJ 
Agrião e 
alface  

128 
Água 

destilada 

Desfolhiação 
manual dentro 

de um saco 
plástico 

SE; CF 6,2 
ácaros, ovos de ácaros, 

insetos, larvas de nematóides 
e protozoários ciliados. 

Mesquita 
et al., 
1999 

Niterói - RJ Alface 30 
 Água 

destilada  
Não identificado SE; CF  6,6 Cistos de E. coli. 

Paula et 
al., 2003 

São Gonçalo, 
Niterói, Duque 

de Caxias - 
RJ 

Acelga, 
agrião, 
alface, 

brócolis, 
chicória, 
couve, 

espinafre, 
repolho, 
rúcula e 
salsinha 

154 

Água 
filtrada e 

detergente 
neutro 

 Lavagem com 
auxilio de um 

pincel de cerdas 
macias 

SE 36,4 
Larvas de helmintos, cistos de 

protozoários e ovos de 
helmintos. 

Dufloth et 
al., 2013 

Município do 
Rio de Janeiro 

- RJ 
Alface 90 

Solução 
detergente 

a 0,5% 

Desfolhada e 
agitada em saco 
plastico estéril 

SE 70 

Ovos/larvas de Strongyloides 
sp., ovos de ancilostomídeos, 

cistos de Entamoeba sp. e 
larvas de estrongilídeos. 

Pires et 
al., 2014 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Niterói - RJ Alface  210 
 Solução de 
Tween 80 a 

1%  

Cortou-se o 
caule na altura 

de cinco 
centímetros 

para liberação 
das 

folhas e foram 
aplicados 

movimentos 
rotacionais 

SE; ELISA 5,7 

Artrópode, larva 
nematelmintos de vida livre, 

ovo da Superfamília 
Rhabditoidea e nematoide 

adulto em vida livre. 

Velasco et 
al., 2014 

Baixada 
Fluminense - 

RJ 

Agrião e 
alface 

100 
Água 

destilada 

Agitação 
manual em 

saco plástico 
SE 100 

Ancylostoma sp., Ascaris sp., 
B. coli e E. coli.  

 Moreira et 
al., 2017 

Ribeirão Preto 
- SP 

Agrião, 
alface, 

almeirão e 
rúcula 

172 
 Água 

destilada 

Agitação 
manual em 

saco plástico e 
lavagem com 

pincel 

SE; CF 33 

Ancilostomídeos, Entamoeba 
sp., H. nana, Giardia sp., 

Strongyloides sp. e Ascaris 
sp. 

Takayanagui 
et al., 2000 

Ribeirão Preto 
- SP 

Alface e 
rúcula 

198 
 Água 

destilada 

Agitação 
manual em 

saco plástico e 
lavagem com 

pincel 

SE; CF 
Não 

identificado 
Oocisto de Cryptosporidium 

sp. 
Capuano et 

al., 2001 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Sorocaba - 
SP 

Alface 30 

Água 
filtrada e 

detergente 
Tween 80 

Colocada em 
cristalizador e 

lavado 
manualmente 

SE 3,9 
Cistos de G. lamblia, ovos de 

A. lumbricoides e ovos de 
ancilostomídeos. 

 Coelho et 
al., 2001 

Campinas - 
SP 

Alface, 
chicória, 
rúcula e 

salsa 

166 
Água 

torneira 
Não identificado  SE; CF 14,5 

Entamoeba sp., larvas 
nematoides, 

Ancylostomatidae sp., S. 
stercoralis.  

Simões et 
al., 2001 

Ribeirão Preto 
- SP 

Agrião, 
alface, 

almeirão, 
chicória e 

rúcula 

172 
Água 

destilada 

Lavagem com 
pincel chato nº 

16 
SE 33 

Entamoeba 
sp., ancilostomídeos, Giardia 

sp., Ascaris sp., 
Cryptosporidium sp., H. nana 

e Toxocara sp. 

 
Takayanagui 
et al., 2001 

Araraquara e 
São Carlos - 

SP 
Alface 20 Água 

Folha picada e 
misturada em 

um becker 
SE 

Não 
identificado 

E. histolytica, S. stercoralis, 
G. lamblia e E. vermicularis. 

 Saraiva et 
al., 2005 

Ribeirão Preto 
- SP 

Alface, 
almeirão e 

rúcula 
103 

Água 
destilada 

Não identificado SE; CF  40,9 

Cistos de Entamoeba sp., 
Giardia sp., ovos de 

ancilostomídeos, de Ascaris 
sp., e de Trichuris sp.  

Takayanagui 
et al., 2007 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Ribeirão Preto 
- SP 

Alface, 
couve, 

repolho, 
acelga,  
chicória, 

espinafre, 
almeirão, 
rúcula e 
agrião 

70 
Solução de 
detergente 

neutro 

Esfregada uma 
a uma com 

pincel chato n° 
16 

SE; CS 18,6 
 Entamoeba sp., ovos e/ou 
larvas de ancilostomídeos e 

insetos inteiros.  

Prado et 
al., 2008 

São Paulo - 
SP 

Agrião, 
alface, 
rúcula 

30 
Água 

destilada 

Repouso das 
folhas dentro de 

um recipiente 
contendo água 

destilada 

SE; CF 46,6 
B. coli, E. coli, E. histolityca, 
T. trichiura e S. stercoralis.  

Barnabé 
et al., 
2010 

 Zona Leste - 
SP 

Agrião e 
alface  

45 
Água 

destilada 

 Lavada com 
escova de 

cerdas macias 
SE 55 

A. lumbricoides, cistos de G. 
lamblia, E. coli e 
Strongyloides sp.  

Gregório 
et al., 
2012 

Presidente 
Prudente - SP 

Agrião, 
alface, 

cebolinha, 
cheiro 

verde e 
salsinha 

121 

 Solução 
detergente 
de Extran 

MA 02 
a 0,5%  

Desfolhada e 
lavada com 
borrifador e 

pincel 

SE; CF 33,06 
Tricostrongilídeos, Ascaris 

sp., Entamoeba sp. e 
Strongyloides sp.  

Santarém 
et al., 
2012 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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São Paulo - 
SP 

Alface 40 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
lavada dentro 
de um backer 

SE 100 

Cisto de E. coli, E. nana, G. 
lamblia, larvas de 

Strongyloides sp., ovos de A. 
lumbricoides, Ancilostomideos 

e Taenia sp. 

Oliveira 
et al., 
2013 

Quatá - SP Alface 15 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
agitada em saco 

plástico 
SE 33 

E. coli, E. histolytica, Giardia 
sp. e A. lumbricoides. 

Silva et 
al., 2014 

Município de 
São Paulo - 

SP 
Alface  40 

Água 
destilada 

Desfolhada e 
agitada 

manualmente 
em cubo de 

vidro 

SE 0 
Não houve contaminação 

parasitária. 
Abreu et 
al., 2016 

Santos e São 
Vicente - SP 

Alface e 
agrião 

800 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
limpa uma a 
uma com um 

swab 

SE; CS 
Não 

identificado 
A. lumbricoides, S. stercorali, 

E. coli e E. hystolistica.  

Nogueira 
et al., 
2016 

Presidente 
Prudente - SP 

Alface 180 
Extran MA 
02 a 0.5% 

Desfolhada e 
agitada em saco 

plastico 
SE; CF 39,4 

Cistos de Entamoeba sp., 
ovos/larvas de Strongyloides 

sp., e ovos/larvas de 
Trichostrongylidae sp. 

Santos et 
al., 2017 

Região 
Centro-Oeste 

Hortaliça  N 
Líquido de 
Lavagem 

Forma de 
extração 

Métodos 
Empregados 

Índice de 
contaminação 

geral (%) 

Resultados mais 
predominantes 

Autores 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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 Porto 
Murtinho - MS 

Alface 59 
Solução de 
detergente 

neutro 

Lavada com 
pincel  

SE; CS; CF  91,52 

Ascaris sp., Trichuris sp., 
Ancilostomatidae sp., 

Strongyloides sp. e Toxocara 
sp. 

 Vollkopf 
et al., 
2006 

Tangará da 
Serra - MT 

Alface 100 Tween 80 
  As folhas 

esfregadas com 
pincel nº 20 

SE 11 

Larvas de vida livre, Filo 
Ciliophora, do Subfilo 

Mastigophora e invertebrados 
do Filo Arthropoda (Ordem 

Acari). 

Ferro et 
al., 2012 

Cuiabá - MT Alface 45 
Solução de 
Extram MA 

02® 

Lavagem com 
pincel na 

superfície da 
folha 

SE; CS 66,7 

Ascaris sp., Ancilostomídeos 
(18,7), trofozoítos de 

Balantidium sp. e cistos de 
Entamoeba sp. 

Alves et 
al., 2013 

Distrito 
Federal - DF  

 Agrião, 
alface e 
rúcula 

150 
 Água 

destilada 

Desfolhada 
numa vasilha de 

vidro e 
esfregada com 

escova de dente 

SE 100 

Entamoeba sp., E. coli, 
Strongyloides sp., Ascaris sp., 

E. vermicularis e 
Ancylostomidae sp. 

Maciel et 
al., 2014 

Distrito 
Federal - DF  

Morango 48 

 Água 
destilada e 
detergente 

neutro 

 Manuseado 
com uma pinça 
e lavado com 
uma escova 

SE 56 
S. mansoni, A. lumbricoides 

ou A. suum, B. coli, E. nana e 
Entamoeba sp. 

Silva et 
al., 2014 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Distrito 
Federal - DF  

Alface 4 
Água 

potável 

desfolhação 
manual, 

colocando-a no 
almofariz de 

porcelana para 
a trituração 

SE 0 
Não houve contaminação 

parasitária. 

 Ferreira 
e Silva, 
2018 

Anápolis - GO Alface 62 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
colocado em 
saco plástico 

SE; CS 
Não 

identificado 

Ovos de Ancilostomídeos, 
A. lumbricoides, H. nana, 

larvas rabditóides, filarióides 
de S. stercoralis 

e de Ancilostomídeos. 

Neres et 
al., 2011 

Anápolis - GO Alface 150 Água 

Desfolhada e 
lavada com 

auxílio de um 
pincel chato 

n°16 

SE 0 
Larvas de nematódeos de 

vida livre do gênero Rhabditis. 
Silva et 

al., 2013 

Anápolis - GO 
Alface e 
couve 

84 
Água 

destilada 
Desfolhada e 

lavada 
SE 100 

E. nana, E. coli, e A. 
lumbricoides. 

Moura et 
al., 2016 

Cidade de 
Goiás- GO 

Alface 21 
Água 

destilada 
Não identificado SE; CF 76,19 

Cistos de E. coli, B. coli, G. 
lamblia e A. lumbricoides. 

Oliveira 
et al., 
2017 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Região 
Nordeste 

Hortaliça  N 
Líquido de 
Lavagem 

Forma de 
extração 

Métodos 
Empregados 

Índice de 
contaminação 

geral (%) 

Resultados mais 
predominantes 

Autores 

Maceió - AL 

Alface, 
repolho, 
acelga e 
couve 

171 
Água 

destilada 

Auxílio de um 
pincel e 

esfregou-se 
toda a superfície 

da folha 

SE; CS 80,1 

B. coli, ovo de 
Ancilostomídeo, larva de 

Ancilostomídeo e larva de S. 
stercoralis.  

Santos et 
al., 2017 

 Imperatriz - 
MA 

Cheiro-
verde 

30 

Água 
destilada e 
detergente 

neutro 

Lavada em saco 
plástico estéril 

SE; CS 
Não 

identificado 

Larva/ovo Strongyloides sp., 
cisto de E. coli, cisto de E. 
histolytica e larva/ovo de 

Ancilostomídeos. 

Oliveira 
et al., 
2015 

 Lago da 
Pedra e 

Poção de 
Pedras - MA 

Alface 18 Água 
Lavada em saco 
plástico estéril 

SE 100 
A. lumbricoides e S. 

stercoralis. 
 Pinto et 
al., 2018 

Grande Natal - 
RN 

Alface 45 
 Água 

destilada 

As folhas foram 
imersas em 

água 
SE 93 

G. lamblia, E. histolytica e A. 
lumbricoides. 

Luz et al., 
2014 

Cajazeiras - 
PB 

Alface 38 
 Água 

destilada 

Desfolhada e 
agitada em saco 
plastico estéril 

SE; CS 71 
S. stercoralis, E. coli, E. nana 

e I. butschlii. 
Leite et 

al., 2016 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Fortaleza - CE Alface 8 
 Água 

destilada 

Desfolhada e 
agitada em saco 
plastico estéril 

SE 50 
Ovos de Ascaris sp., ovos de 
Ancilostoma sp., Tricuris sp., 

e Toxocara sp.  

Peixoto et 
al., 2014 

Sobral - CE Alface 12 
Solução 

detergente 
neutro  

Lavadas com 
pincel nº 18 

SE; CS 91 
 Ascaris sp., larvas de 

nematoide, Entamoeba sp., G. 
lamblia e Ameba. 

Coutinho 
et al., 
2015 

Barbalha - CE Alface 96 
Água 

destilada 

Desfolhada em 
saco plastico 

estéril 
SE 85,42 

Ovos de A. lumbricoides, 
larvas de S. stercoralis e 

cistos E.  coli. 

Silva et 
al., 2017 

Vila Alta do 
Crato - CE 

Alface, 
coentro e 
cebolinha 

43 
Água 

destilada 

As folhas 
maceradas com 

as mãos e 
colocados sacos 
plásticos estéril 

SE 31,4 

Larva de S. stercoralis, cisto 
de G. duodenalis, E. coli, ovos 
de ancilostomídeos, larvas de 
ancilostomídeos e Taenia sp. 

Silva et 
al., 2018 

Parnaíba - PI Alface 22 

Detergente 
neutro e 

água 
destilada 

Não identificado SE; CS 40,9 E. coli e Strongyloides sp. 
Melo et 

al., 2011 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Parnaíba - PI 
Alface, 

cebolinha e 
coentro 

404 
Água 

destilada 

Agitação 
manual em saco 

plástico 
SE 53 

E. coli, E. nana e larvas de 
Strongyloides sp. 

Fernandes 
et al., 
2015 

Teresina - PI Alface 120 
Água 

destilada 

Desfolhada e 
agitadas em 
saco plastico 

estéril 

SE; CF 34,1 
Strongyloides sp., Balantidium 

sp., Ancylostoma sp., e 
Ascaris sp. 

Mesquita 
et al., 
2015 

Salvador - BA Alface 180 

Água 
destilada e 

solução 
ácida 

Agitação 
manual em saco 

plástico 
estérel 

SE; CS; CF  
Não 

identificado 

Ovos de ácaros, ácaros, 
insetos, Ancylostomatidae sp. 

e Strongyloides sp. 

 Santana 
et al., 
2006 

Salvador - BA 
Alface e 
agrião 

60 

 Água 
destilada; 
solução de 
hipoclorito 
de sódio  

Folha lavada 
com pincel  

SE; CF 95 

Entamoeba sp., Endolimax 
sp., Giardia sp., larvas de 

nematódeos, ovos de 
ancilostomídeos, Ascaris sp., 
Trichuris sp., ovos/adultas de 

ácaros.  

Santos et 
al., 2009 

Vitória da 
Conquista - 

BA 
Alface 48 

Água 
destilada 

Desfolhada e 
homogeineizada  

SE 100 

Ascaris sp., Taenia sp., 
Enterobius sp., Hymenolepis 

sp., F. hepatica, E. coli, 
Dipylidium sp. e 
ancilostomídeos. 

Duque et 
al., 2014 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Santo Antônio 
de Jesus - BA 

Alface e 
coentro 

40 
Solução de 
hipoclorito 
de sódio 

 Desfolhada e 
colocado em 

sacos plásticos 
SE; CS 45 E. nana e A. lumbricoides.  

Silva et 
al., 2016 

Vitória da 
Conquista - 

BA 
Couve 20 

Água 
destilada 

Agitação em 
saco plástico 

SE 100 E. coli e A. lumbricoides. 
Santos et 
al., 2018 

 Recife - PE 
Alface, 
agrião e 
acelga 

100 
Solução 

salina (NaCl 
0.85%) 

Lavagem das 
folhas com 

pincel 

 
SE 

Não 
identificado 

E. histolytica/E. dispar, 
Cryptosporidium sp., E. coli e 

A. lumbricoides.  

Silva et 
al., 2005 

Diferentes 
bairros - PE 

Alface 66 
 Água 

destilada 

Desfolhiação 
manual, lavada 
folha por folha e 

esfregada 

SE; CS 98 
Strongyloides sp., 

Ancylostoma sp. e Entamoeba 
sp. 

Rocha et 
al., 2008 

Caruaru - PE 

Acelga, 
alface, 
agrião, 

brócolis, 
cebolinha, 
coentro e 

couve 

144 

Detergente 
neutro e 

água 
destilada 

Desfolhada e 
lavada com 

pincel chato nº 
16 

SE; CS; CF 15,27 
S. stercoralis, A. lumbricoides, 
Ancilostomidae sp., E. coli e 

F. hepatica. 

 Esteves 
e 

Figueirôa, 
2010 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Serra Talhada 
- PE 

Alface  80 
Solução 

detergente  

 Lavadas com 
pincel e 

pinceladas da 
porção superior 
para a inferior 
até que todo o 
líquido fosse 

escorrido 

SE 97,5 

Cistos de Entamoeba sp., 
ovo de Taenia sp., ovo de 

Toxocara sp., 
ovo do tipo Strongyloidea sp., 

e ovo de Ascaris sp. 

Terto et 
al., 2014 

Região Norte Hortaliça  N 
Líquido de 
Lavagem 

Forma de 
extração 

Métodos 
Empregados 

Índice de 
contaminação 

geral (%) 

Resultados mais 
predominantes 

Autores 

Cruzeiro do 
Sul - AC 

Alface, 
couve, 

cebolinha e 
salsa 

25 

Água 
destilada e 
detergente 

neutro 

Agitado 
manualmente e 
lavado com um 

pincel chato 
número 16 

SE 
Não 

identificado 

E. coli, E. histolytica, A. 
lumbricoides e ovos de 

Taenia sp. 

Cavalcante 
e 

Correa, 
2010 

Ji-Paraná - 
RO 

 Alface, 
rúcula, 
couve e 
acelga 

100 
Água 

destilada 

Agitação 
manual em saco 
plástico estéril 

SE 100 
B. coli, E. coli, 

Ancilostomideosp. e A. 
lumbricoides. 

Barcelo et 
al., 2017 

Ji-Paraná - 
RO 

Alface 12 
Água 

destilada 

Lavada com 
pincel chato nº 

16 
SE 91,67 

B. coli, Taenia sp., 
Strongyloides sp., E. nana. 

Novacki et 
al., 2017 

Gurupi - TO Alface 
Não 

identificado 
Água 

destilada 

Agitação 
manual em saco 
plástico estéril 

SE; CS 20 E. nana e B. coli. 
Junior et 
al., 2012 

Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF)  
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Gurupi - TO Alface 110 
Água 

destilada 

Agitação 
manual em saco 
plástico estéril 

SE; CS; CF  60 
E. nana, B. coli e E. 

histolytica. 

Silva e 
Gontijo, 

2012 

 
Legenda: sedimentação espontânea (SE); centrífugo-sedimentação (CS); centrífugo-flutuação (CF) 


