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RESUMO 

 

As hortaliças possuem valores nutricionais que fornecem componentes úteis para 
as funções orgânicas humanas. No entanto, a ingestão de hortaliças frescas e cruas 
pode ser um risco para a saúde de consumidores, pois diversas estruturas como 
cistos e oocistos de protozoários e formas evolutivas de helmintos podem ser 
ingeridas com a contaminação desses alimentos, podendo causar infecção em 
humanos. Portanto, o objetivo deste trabalho foi verificar a contaminação por 
helmintos e protozoários em hortaliças comumente utilizadas frescas e cruas, 
comercializadas nos municípios de Niterói (RJ), São Gonçalo (RJ), Teresópolis (RJ), 
Itaocara (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Teixeira de 
Freitas (BA) e Maceió (AL). As hortaliças foram coletadas em feiras e mercados e 
transportadas dentro de um recipiente isotérmico com gelo até o laboratório de 
Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal Fluminense. A 
lavagem das mesmas foi realizada com solução de PBS Tween 80 a 0,1% em 
sacolas plásticas por agitação manual por cinco minutos. As técnicas 
parasitológicas usadas para a análise foram: sedimentação espontânea, centrífugo-
sedimentação e centrífugo-flutuação em solução de sulfato de zinco. As lâminas 
foram feitas em duplicatas para cada técnica e lidas de imediato em microscopia 
óptica em objetivas de 100x e 400x. As amostras positivas para Giardia sp na 
microscopia foram analisadas individualmente pelo Ensaio de Imunoabsorção 
Enzimática, utilizando kit comercial (ELISA IVD Research®) conforme as instruções 
do fabricante, com algumas adaptações. As demais amostras foram agrupadas em 
pools conforme local da coleta para a mesma análise imunoenzimática. Um total de 
262 amostras de hortaliças foram analisadas. Os achados mais frequentes foram: 
larva de nematoides em 80,91%, seguidas por rotíferos 72,13%, nematoides adultos 
41,22%, ovos de nematoides de vida livre 24,42%, ácaros 23,28%, protozoários de 
vida livre 14,12%, ovos tipo estrongilídeo 10,30%, outros artrópodes 7,25%, cistos 
de Giardia sp. 4,96%, ovos de Ascaris sp. 2,29%, cistos de amebídeos 1,90%, e 
ovos de Hymenolepis diminuta 0,76%. Das treze amostras positivas para Giardia sp 
na microscopia, apenas 7 (53,8%), foram confirmadas pelo ELISA. Dos trinta e nove 
pools analisados 27 (69,2%) se mostram positivos com presença de antígeno de 
Giardia sp. Este estudo demonstrou que vegetais de diferentes tipos de comércios 
em diferentes regiões do Brasil continham a presença de contaminantes biológicos 
com e sem risco para a saúde humana. 
 
Palavras-chave: Helmintos, protozoários, vegetais 
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ABSTRACT  
 

Vegetables have nutritional values that provide useful components for human organic 
functions. However, the intake of fresh and raw vegetables can be a risk to the health 
of consumers, as several structures such as protozoan cysts and oocysts and 
evolutionary forms of helminths can be ingested with the contamination of these 
foods, which can cause infection in humans. Therefore, the objective of this work is 
to verify the contamination by helminths and protozoa in commonly used fresh and 
raw vegetables, commercialized in the municipalities of Niterói (RJ), Brazil, São 
Gonçalo (RJ), Teresópolis (RJ), Itaocara (RJ), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), 
Brasília (DF), Teixeira de Freitas (BA) e Maceió (AL). The vegetables were collected 
at fairs and markets and transported in an isothermal container with ice to the 
Laboratório de Parasitologia do Instituto Biomédico da Universidade Federal 
Fluminense. Washing was performed with 0.1% PBS Tween 80 solution in plastic 
bags by hand shaking for five minutes. The parasitological techniques used for the 
analysis were: spontaneous sedimentation, centrifugal-sedimentation and centrifugal-
flotation in zinc sulfate solution. The slides were made in duplicates for each 
technique and read immediately under optical microscopy in 100x and 400x 
objectives. Microscopy positive samples for Giardia sp. were analyzed individually by 
the Enzyme Immunosorbent Assay using a commercial kit (ELISA IVD Research®) 
according to the manufacturer's instructions, with some adaptations. The remaining 
samples were pooled according to the collection site for the same enzyme 
immunoassay. A total of 262 vegetable samples were analyzed. The most frequent 
findings were: nematode larvae in 80.91%, followed by rotifers 72.13%, adult 
nematodes 41.22%, free-living nematode eggs 24.42%, mites 23.28%, free-living 
protozoa 14, 12%, eggs like strongilide10.30%, other arthropods 7.25%, Giardia sp. 
4.96%, eggs from Ascaris sp. 2.29%, amoebid cysts 1.90%, and Hymenolepis 
diminuta eggs 0.76%. Of the thirteen samples positive for Giardia sp on microscopy, 
only 7 (53.8%) were confirmed by ELISA. Of the thirty-nine pools analyzed, 27 
(69.2%) were positive for Giardia sp. antigens. This study demonstrated that 
vegetables from different types of shops in different regions of Brazil contained the 
presence of biological contaminants with and without risk to human health. 
 
Keywords: helminths, protozoa, vegetables 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A população mundial, atualmente, é de aproximadamente 7,7 bi e a projeção 

até 2100 é que chegue a 11,2 bi. Neste contexto, a população brasileira deverá 

alcançar a faixa dos 235 milhões de habitantes em 2030 e provavelmente seguirá 

um padrão semelhante ao dos países desenvolvidos, concentrando sua população 

nos espaços urbanos (ONU, 2017; WORLDMETERS, 2019).   

 Com o evidente crescimento populacional há, portanto, um aumento da 

demanda na produção de alimentos. Segundo a Food and Agriculture Organization 

(FAO), se o atual ritmo de consumo continuar, em 2050 será necessário 60% a mais 

de comida (FAO, 2019). O Brasil tem uma vasta extensão territorial sendo o maior 

país da América Latina. A nível mundial, o país é o quinto maior em área territorial e 

apesar do grande desenvolvimento em outras áreas é um país essencialmente 

agrícola, se destacando no mundo como um dos maiores produtores de alimentos 

(FAO, 2018). Em 2016, o agronegócio brasileiro representou 23,6% do PIB, e foi 

responsável por 45,9% do valor das exportações, gerando um saldo comercial de 

US$ 71 bilhões, já em 2017, as exportações brasileiras somaram US$ 96,01 bilhões 

(PROJEÇÕES, 2017).  

 Há três principais sistemas de cultivo utilizados na horticultura, o orgânico, 

também denominado de cultivo biológico, o convencional utilizado há muito tempo e 

o hidropônico conhecido pela sua capacidade da não utilizar terra para produção. 

Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens em sua forma de cultivo.  

As hortaliças possuem grande valor nutricional com vitaminas, minerais, fibras 

e antioxidantes; fornecem compostos úteis para a realização de uma série de 

reações orgânicas; auxiliam na hidratação do corpo e são consideradas alimentos 

reguladores e fundamentais para fazer o organismo funcionar de maneira adequada 

e harmônica (RODRIGUES,2012). 

Apesar dos benefícios, as hortaliças, especialmente as ingeridas cruas, 

podem conter cistos e/ou oocistos de protozoários, ovos e larvas de helmintos, 

servindo como uma fonte de transmissão de parasitos intestinais (AVICIOGLU et al., 

2011). Por isso, é importante o cuidado higiênico deste alimento antes do seu 

consumo, pois estes podem conter patógenos e desencadear doença veiculada. 

Essas infecções ocorrem pela ingestão de alimentos e/ou água contaminados. 
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Existem mais de 250 tipos de DTA’s e a maioria são infecções causadas por 

bactérias e suas toxinas, vírus e parasitos (SINAN, 2019).  

Diversas pesquisas realizadas no Brasil e no mundo chamam a atenção para 

a presença de parasitos em vegetais, podendo estes serem transmitidos aos seres 

humanos (UTAAKER; SKJERVE; ROBERTSON, 2017; ASADPOUR et al., 2016; 

DEMESQUITA et al., 2015; VELASCO et al., 2014).  

Com isso, a investigação laboratorial de protozoários e helmintos presentes 

em hortaliças é de grande importância, uma vez que fornece dados sobre as 

condições higiênicas envolvidas na produção, armazenamento, transporte e 

manuseio desses produtos, indicando, portanto, os possíveis riscos de infecção para 

os seus consumidores (GUILHERME et al., 1999; MORAIS FALAVIGNA et al., 

2005).  

Tendo em vista a importância das hortaliças para a saúde humana, este 

estudo propôs uma pesquisa em amostras provenientes dos municípios de Niterói 

(RJ), São Gonçalo (RJ), Teresópolis (RJ), Itaocara (RJ), Belo Horizonte (MG), São 

Paulo (SP), Brasília (DF), Teixeira de Freitas (BA) e Maceió (AL) no intuito de 

verificar a contaminação por protozoários e/ou helmintos de importância médica em 

hortaliças comumente utilizadas na culinária brasileira visando contribuir com 

informações epidemiológicas recentes para as regiões e o tipo de alimento 

envolvido.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Importância econômica e nutricional das hortaliças 

  

Durante a colonização e a vinda de diferentes povos, como asiáticos e 

europeus, foram trazidos para o Brasil diversos alimentos, incluindo as hortaliças 

como alfaces, couves, repolhos, nabos, cenouras, pepinos, espinafres, cebolas, 

alhos, mostardas, tomates, gengibres e inhames, que contribuíram na dieta da 

população brasileira e no aprimoramento destas espécies às diferentes condições 

climáticas encontradas no Brasil (MADEIRA et al, 2008).   

Na década de 1940, o governo de São Paulo procurou apoiar a agricultura 

com a contribuição de instituições oficiais por meio de seus pesquisadores, 

professores e extensionistas. Em 1970 foram criados a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e o Programa Brasileiro de Modernização do 

Mercado Hortigranjeiro (PHOHORT), que modernizaram a produção de frutas, 

hortaliças e produtos granjeiros dando condições para que o setor pudesse 

concorrer no mercado mundial (DE CAMARGO FILHO; DE CAMARGO, 2017).  

Em 1998, frutas e hortaliças foram responsáveis por 9,4% da movimentação 

financeira do agronegócio, sendo seu valor estimado em U$ 9.750 milhões. Em 2006 

foram cultivados 734 hectares com 55 espécies de hortaliças que produziram 

aproximadamente de 3,5 milhões de toneladas, só no estado de São Paulo. 

(VILELA; HENZ, 2000; CAMARGO et al., 2008).  

Desde 2003 a FAO e a World Health Organization (WHO) têm conduzido uma 

iniciativa global conhecida como “Promotion of Fruit and Vegetables for Health” 

(PROFAV), com objetivo de sensibilizar e impulsionar a produção e o consumo de 

frutas e verduras para melhorar a saúde das pessoas (FAO, 2017). Tendo em vista a 

importância desses alimentos para a saúde, essa iniciativa torna-se uma ferramenta 

útil para uma melhor qualidade de vida e prevenção de diversas doenças.  

A quantidade mínima do consumo diário de hortaliças é de 400g, no entanto, 

apenas 20% a 50% desta porção é ingerida (FAO, 2017). Esses alimentos reduzem 

os níveis de colesterol, ajudam a manter a pele e os olhos saudáveis, e contribuem 

para a diminuição dos riscos de uma variedade de doenças, como certos tipos de 
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câncer e doenças crônicas associadas à alimentação incluindo: doença coronária, 

diabetes, acidente vascular cerebral e hipertensão (YAHIA et al., 2019; 

SCHREINEMACHERS et al., 2018; TABUNG et al., 2017; BOEING et al., 2012).  

 

2.2. Riscos associados ao consumo de hortaliças 

 

As doenças de transmissão alimentar são importantes causas de morbidade e 

mortalidade em todo o mundo. Diversos fatores contribuem para a sua ocorrência, 

como, o crescente aumento das populações; processo de urbanização desordenado; 

condições de saneamento e qualidade da água para consumo humano impróprios; 

práticas inadequadas de higiene pessoal e consumo de alimentos contaminados 

(BRASIL, 2018).  

O Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), centro de vigilância 

de doenças dos Estados Unidos, estima que a cada ano cerca de 48 milhões de 

pessoas sejam afetadas pelas DTAs, resultando em 128.000 hospitalizações e 

3.000 mortes (CDC, 2019a). No Brasil, são notificados em média 700 surtos de 

DTA, com cerca de 13 mil doentes e 10 óbitos por ano. Dentre as doenças 

suspeitas durante o diagnóstico deve-se incluir gardíase, criptosporidiose, 

amebíase, ascaridíase, que podem ser transmitidas por hortaliças (BRASIL, 2010).  

Há diversos estudos que relatam a contaminação de hortaliças por 

diferentes organismos, que podem causar diversas doenças.  Losio et al. (2015), 

avaliaram a presença de patógenos como Salmonella sp., Listeria monocytogenes, 

Escherichia coli dentre outros patógenos em hortaliças folhosas frescas ou prontas 

para consumo, mostrando que 3,7% de 1372 hortaliças frescas e 1,8% de 1160 

estavam contaminadas com um ou mais tipos de patógenos. Asadpour et al. 

(2016), verificaram a contaminação parasitaria em um total de 224 hortaliças 

coletadas de fazendas e varejos consumidas em Shiraz, Irã. Trinta e seis por cento 

estavam contaminadas por uma variedade de parasitos, incluindo cistos de Giardia 

sp., ovos de Taenia sp., Trichostrongylus sp., Ascaris sp., Hymenolepis sp., 

Trichuris sp. e Cryptosporidium sp.  

Há, no entanto, outro fator importante associado aos riscos no consumo de 

alimentos, os agrotóxicos. Nos últimos anos o mercado mundial de agrotóxicos 
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cresceu cerca de 93%, enquanto o mercado brasileiro cresceu 190% (ANVISA, 

2012). Os efeitos dos agrotóxicos sobre a saúde humana pode ser agudo ou 

crônico (PERES; ROZEMBERG, 2003). Caso o consumo de frutas e hortaliças pela 

população brasileira alcançasse a recomendação diária, seis agrotóxicos 

excederiam a ingestão diária máxima aceitável para crianças. Já para adultos, três 

excederiam o percentual de ingestão diária máxima aceitável, em decorrência do 

uso desses pesticidas nas zonas de plantio (FERREIRA et al., 2018).  

 

2.3. Parasitos transmitidos em hortaliças  

 

Dentre os parasitos que podem causar morbidade em humanos e que podem 

ser veiculados por hortaliças, comumente ingeridas cruas, podemos citar diversos 

protozoários, Giardia duodenalis, Cryptosporidium sp. e Entamoeba sp., e helmintos 

como Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus, Ancylostoma 

duodenale, Strongyloides stercoralis, Taenia solium e Fasciola hepatica (SANTOS et 

al., 2017; SSEMANDA et al., 2018; DOMENECH et al., 2018).  

  

2.3.1. Protozoários 

 

Protozoários são microrganismos eucariontes contendo, em suam maioria, 

uma única célula independente, podendo em alguns casos se unir e 

consequentemente formar colônias. Eles possuem estrutura simples e mais primitiva 

em comparação aos membros do grupo animal. Poucas espécies são parasitos, 

geralmente se multiplicam assexuadamente por fissão binária e em alguns casos de 

forma sexuada (SAARI et al., 2018).  

 

2.3.1.1. Giardia sp. 

 

Antonie Leewenhoek, denominou como Giardia lamblia o protozoário 

flagelado no ano 1681, quando examinou as suas próprias fezes (DOBELL, 1920). 

Com o passar dos anos, diversas espécies foram identificadas, no entanto, ainda 

não há um consenso sobre a quantidade de espécies de Giardia sp. diferenciadas 
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com base na microscopia óptica e eletrônica, podendo esse número variar de seis a 

onze (FENG; XIAO, 2011; THOMPSON; MONIS, 2012; CACCIO et al., 2017). 

Segundo Plutzer et al. (2010), cerca de cinco espécies são isoladas em anfíbios e 

pássaros, sendo a sexta isoladas de hospedeiros mamíferos, agrupadas dentro de 

uma mesma espécie por compartilharem características morfológicas semelhantes, 

passando a ser denominadas de Giardia duodenalis.  

A transmissão de G. duodenalis pode ocorrer pela ingestão água e alimentos 

contaminados ou via fecal-oral com estruturas infectantes denominadas de cistos 

(Figura 1) (CDC, 2017a). A infecção pode ser assintomática ou associada com uma 

variedade de manifestações intestinais.  Indivíduos sintomáticos podem apresentar 

diarreia frequentemente acompanhada de dores abdominais, inchaço, flatulência e 

má absorção, podendo ocasionar a perda de peso. O diagnóstico é realizado pela 

presença de trofozoítos ou cistos em amostras fecais (ADAM, 2013; WASHAM; 

FRENCK, 2018).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diversas técnicas são utilizadas para confirmação laboratorial do diagnóstico, 

dentre elas: sedimentação-espontânea, centrífugo-sedimentação e centrífugo-

flutuação, ensaio de imunofluorescência direta ou ensaio de imunoabsorção 

enzimática (ELISA) ou por técnicas moleculares incluindo a reação em cadeia da 

 
 

Figura 1. Cisto de Giardia sp. (seta vermelha) Fotografia apresentada em aumento de 400x. 
Acervo pessoal. 
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polimerase (PCR) (FERREIRA; ANDRADE, 2005; PUEBLA et al., 2017; HAWASH et 

al., 2016; DE LUCIO et al., 2015).   

Um surto pode ser definido como a ocorrência de determinada doença que 

excede um número de casos esperados em uma determinada área geográfica 

(CDC, 2012). Os surtos são causados por agentes infecciosos que se espalham 

diretamente de pessoa para pessoa, da exposição a um reservatório animal, outra 

fonte ambiental, através de um vetor de inseto ou animal. (WHO, 2019a). Um estudo 

de revisão realizado nos Estados Unidos sobre surtos de giardíase em um período 

de quarenta anos (1971-2011) reviu 242 surtos, nos quais 15,7% estavam 

relacionados à transmissão de origem alimentar (ADAM et al., 2016).  

No Brasil, um estudo realizado no município de Aracajú, SE, com crianças 

entre 2 a 5 anos de idade, que frequentavam duas creches de condições 

socioeconômicas distintas, mostrou uma prevalência de 50% e 63,3% de crianças 

parasitadas com Giardia duodenalis, não apresentando diferença significativa entre 

os resultados dos exames parasitológicos e os níveis socioeconômicos das creches. 

Em uma das creches o hábito de ingerir hortaliças foi o fator relevante para infecção 

(CARDOSO et al., 1995).  

   

2.3.1.2.  Cryptosporidium sp. 

 

Outro protozoário com transmissão relacionada a alimentos é 

Cryptosporidium sp., que foi descrito inicialmente em 1907 (TYZZER, 1907). Na 

década de 1980, quando se pensava ser altamente específico, foi transmitido com 

sucesso de bezerros, cordeiros e humanos para ratos recém-nascidos, pintos e 

leitões (TZIPORI et al. 1980). Cerca de trinta espécies deste protozoário são 

conhecidas, podendo infectar uma ampla variedade de hospedeiros incluindo 

humanos e outros animais (domésticos e silvestres) como mamíferos, répteis, 

pássaros, anfíbios e peixes (THOMPSON; KOH; CLOD, 2016). Segundo Ryan et al., 

(2016), trinta e uma espécies são reconhecidas como válidas e, destas 

Cryptosporidium hominis e Cryptosporidium parvum são responsáveis pela maioria 

das infecções em humanos. As infecções podem ser assintomáticas ou levar a 

doença gastrointestinal nesses hospedeiros (RYAN et al. 2014).  A infecção humana 
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pode ocorrer através de diversas rotas de transmissão incluindo fecal-oral, contato 

direto com pessoas ou animais infectados e pela ingestão de alimentos ou água 

contaminados por oocistos do protozoário (Figura 2). As espécies de 

Cryptosporidium mais comuns que infectam os seres humanos são C. hominis e C. 

parvum, sendo responsáveis por mais de 90% dos casos de 

criptosporidíase (HUBALEK, 2003; XIAO; RYAN, 2008; CHECKLEY et al., 2015).  

Em 2008 foi relatado o primeiro surto de origem alimentar na Finlândia, por C. 

parvum, quando setenta e dois indivíduos que se alimentaram na mesma cantina 

adoeceram (PONKA et al., 2009). Em 2012, cerca de duzentos e cinquenta 

indivíduos adoeceram em cinco surtos causados por C. parvum, também na 

Finlândia. Os casos foram relacionados a refeições em restaurantes de quatro 

cidades diferentes (ABERG et al., 2015).  

 
 

Figura 2. Oocistos de Cryptosporidium sp. (setas vermelhas) corados com ácido-rápido modificado 

Fonte: https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/index.html 

 

Um estudo realizado nos Estados Unidos entre os anos de 2006 e 2008, 

mostrou que o número de casos reportados por criptosporidíase aumentou 

drasticamente de 6.479 para 11.657 nos dois primeiros anos e diminuiu para 10.500 

casos no último ano (YODER et al., 2010). Em 2009 o número de casos reportados 

foi de 7.656 e no ano seguinte foi de 8.951 casos (YODER et al., 2012). Um total de 

https://www.cdc.gov/dpdx/cryptosporidiosis/index.html
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17.321 casos foram reportados durante 2011 com 9.313 e 2012 com 8.008. O 

número de casos registrados anualmente caiu para 31,3% em 2012 em relação ao 

pico de 11.657 em 2007 (PAINTER et al., 2015).  

O diagnóstico deste parasito pode ser feito pelo exame microscópico (método 

convencional) para detecção de oocisto em amostras fecais, devendo ser 

empregadas colorações especiais ou imunofluorescência direta para melhorar a 

sensibilidade de detecção (ALLES, et al., 1995). O exame convencional, apesar de 

ser utilizado frequentemente, possui a limitação de não permitir diferenciar C. 

hominis e outras espécies zoonóticas, assim como seus genótipos, uma vez que 

todos eles são morfologicamente indistinguíveis em termos de formato e tamanho 

(SMTH et al., 2007).  

 

2.3.1.3. Entamoeba sp. 

 

O gênero Entamoeba ocorre com mais frequência em áreas tropicais, mas é 

considerado de ampla distribuição geográfica. Há seis espécies que parasitam o ser 

humano, são elas: Entamoeba histolytica, Entamoeba dispar, Entamoeba. 

moshkovskii, E. polecki, E. coli e E. hartmanni (FOTEDAR et al., 2007; BERCU et 

al.,2007). 

No ano de 1875, Friedrich Losch descreveu o caso de um jovem agricultor 

que havia sido internado em sua clínica. O homem sofria de disenteria crônica e 

Losch descobriu grande quantidade de amebas nas fezes e se convenceu de que 

eram responsáveis pela disenteria. Ele nomeou o organismo de Amoeba coli e 

mostrou que produzia ulceração e disenteria em cães. Posteriormente, Schaudinn 

renomeou o organismo como Entamoeba histolytica (PACKERS, 2002; GORMAN; 

CHADEE, 2019).  

Durante alguns anos houve discussão sobre as controvérsias relacionados ao 

nome científico das amebas, por exemplo, E. histolytica foi chamada de Amoeba 

dysenteriae pelos Americanos, Amoeba. coli por Losch ou Amoeba coli felis por 

Europeus. Só em 1900 Strong diferenciou espécies de amebas patogênicas e não 

patogênicas, E. histolytica e E. coli respectivamente (IMPERATO, 1981).  
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A infecção por E. histolytica ocorre pela ingestão de alimentos, água ou mãos 

contaminadas que contenham a forma evolutiva infectante, o cisto (Figura 3) 

(HAQUE et al., 2003; WOLFE, 2012). Após a ingestão dos cistos, os protozoários 

atingem o cólon, onde ocorre sua aderência à mucina e células epiteliais. A 

manifestação mais comum atribuída a E. histolytica é a colite.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos epidemiológicos indicam que a maioria dos individuos infectados com 

E. histolytica não desenvolvem a doença na forma invasiva (DE FREITAS, 2007; 

STAUFFER; RAVDIN, 2003). Entretanto, os pacientes sintomáticos apresentam 

formas invasivas que são responsáveis por alterações intestinais e extraintestinais, 

caracterizadas por uma grande diversidade de quadros clínicos, tais como: colite 

não-disentérica, colite amebiana aguda, amebomas, apendicite, megacólon tóxico e 

infecção de órgãos como pulmão, cérebro, baço, rins, dentre outros (STANLEY 

JUNIOR, 2003). 

Fatores dos hospedeiros, incluindo deficiência nutricional, microbiota 

intestinal, dieta alimentar, status imunológico, sexo, idade e outras variáveis 

associadas a más condições socioeconômicas e ambientais, parecem promover a 

 
 

 
 

Fonte: https://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html 

Figura 3. Cisto de Entamoeba histolytica / E. dispar (seta vermelha) corado com Iodo. 
Aumento de 1000x 

https://www.cdc.gov/dpdx/amebiasis/index.html
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natureza invasiva da amebíase observada em países em desenvolvimento (WOLFE, 

2012).  

Algumas espécies do gênero Entamoeba podem ser encontradas infectando 

os seres humanos, dentre elas a Entamoeba histolytica/ Entamoeba dispar e E. 

hartmanni que possuem quatro núcleos, e E. coli com oito núcleos. A diferenciação 

entre as espécies é difícil utilizando somente a microscopia óptica, e em alguns 

casos impossível (NEVES, 2016).  

O diagnóstico de amebíase é realizado pela análise de amostras fecais para 

presença de cistos ou trofozoítos. As desvantagens da análise microscópica 

(técnicas coproparasitológicas) são a baixa especificidade e sensibilidade; a 

exigência de pelo menos três amostras frescas ou quimicamente conservadas para 

análise; a necessidade de elevado treinamento técnico da equipe e o fato de os 

antimicrobianos poderem interferir na precisão do teste (SETSHEDI; THOMSON, 

2019).   

Métodos moleculares têm sido utilizados para diagnóstico de amebíase 

humana e para diferenciar Entamoeba histolytica de E. dispar, E. moshkovskii 

(GONIN; TRUDEL, 2003; NGUI et al., 2012). Um estudo realizado na Geórgia em 

1998, investigou um suspeito surto de “abscesso” hepático causado por E. 

histolytica. Cento e setenta e sete casos suspeitos de amebíase foram identificados. 

Dos 52 casos diagnosticados com “abscesso” hepático, 71% foram confirmados 

sorologicamente como tendo anticorpos contra E. histolytica (BARWICK et al., 2002).  

Em uma província no Vietnã, região com alta incidência de amebíase 

invasiva, pesquisadores analisaram prontuários dos anos de 1990 a 1998 e cerca de 

2030 casos de “abscessos” amebianos hepáticos foram identificados, indicando uma 

incidência de pelo menos 21 por 100.000 habitantes por ano. Foi notado que o risco 

era maior no verão e que era idade e sexo dependente, pois aproximadamente 95% 

dos casos ocorriam em adultos do sexo masculino (BLESSMANN et al., 2002). 

No Egito, Entamoeba histolytica foi encontrada com mais frequência em 

pacientes com diarreia aguda, do que em controles saudáveis ou pacientes com 

diarreia prolongada (ABD-ALLA; RAVDIN, 2002). Um estudo realizado em 

Bangladesh, mostrou que a infecção por E. histolytica foi detectada em mais de 70% 

das crianças com faixa etária de 2 a 5 anos de idade (HAQUE et al., 2006). Silva et 
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al. (2005), analisaram 845 amostras fecais de indivíduos residentes da região 

metropolitana de Belém, de ambos os sexos e diferentes faixas etárias, das quais 

29,35% reagiram positivamente para E. histolytica. Santos et al. (2013), utilizando o 

método de sedimentação espontânea seguida pelo ensaio imunoenzimático, 

examinaram 216 amostras de fezes de pessoas vivendo em duas regiões, 

Ariquemes e Monte Negro, Rondônia. Das 109 amostras fecais positivas em 

microscopia por cistos de E. histolytica / E. dispar e analisadas por ELISA para o 

diagnóstico específico de E. histolytica, 56 apresentaram resultado positivo para o 

antígeno de E. histolytica.  

   

2.3.2. Helmintos  

 

2.3.2.1. Geo-helmintos ou helmintos transmitidos pelo solo (HTS) 

 

Helmintos transmitidos pelo solo (HTS), ou geohelmintos, estão entre as 

infecções mais comuns no mundo afetando principalmente comunidades com baixo 

poder econômico (WHO, 2019b). Sua transmissão ocorre pela ingestão de ovos 

eliminados nas fezes, solo, alimentos, água ou pela penetração ativa de larvas pela 

pele, sendo ambas as situações associadas a precárias condições de saneamento 

(CDC, 2013a). Estima-se que de 1,5 bilhões de pessoas no mundo estão infectadas 

por HTS, e cerca de 835 milhões de crianças vivem em áreas onde estes parasitos 

são intensamente transmitidos, portanto necessitando de tratamento e intervenções 

preventivas (WHO, 2019b).  

As principais espécies responsáveis pelas infecções humanas são Ascaris 

lumbricoides, Trichuris trichiura, Necator americanus e Ancylostoma duodenale 

(CDC, 2013a). Strongyloides stercoralis apesar de ser um importante HTS, tem sua 

prevalência gravemente subestimada. As helmintíases ocasionadas por HTS são 

classificadas como Doenças Tropicais Negligenciadas (DTNs), pois determinam uma 

síndrome caracterizada por diarreia, dor abdominal, febre, náuseas ou vômitos 

associada à ingestão de água ou alimentos contaminados por bactérias, vírus, 

parasitos, toxinas ou produtos químicos. 
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Dentro da família Ascardidae, o gênero Ascaris apresenta aproximadamente 

dezesseis espécies conhecidas de hospedeiros mamíferos e duas espécies, Ascaris 

lumbricoides e Ascaris suum, de maior importância médica descritas por Linnaeus 

(1758) e Goeze (1782) respectivamente (DOLD; HOLLAND, 2014). As espécies de 

Ascaris são nematoides grandes (fêmeas 20 a 35 cm; machos com 15 a 30 cm), 

longos e cilíndricos, com extremidades afiladas e boca cercada por três grandes 

lábios (CDC, 2018). A infecção ocorre através da ingestão de alimentos 

contaminados com ovos contendo a larva L3, em áreas endêmicas, águas residuais 

são utilizadas na irrigação e fezes humanas como fertilizantes para o cultivo de 

hortas levando a contaminação de verduras com ovos viáveis (Figura 4) (CDC, 

2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gênero Trichuris pertence à família Trichuridae. As evidências de infecção 

humana remontam aos tempos pré-historicos, com demonstração de ovos de 

Trichuris sp. em sítios arqueológicos e em restos humanos mumificados (HORTON, 

2014). Os adultos medem de 3 a 5 cm de comprimento, sendo os machos pouco 

menores que as fêmeas, a parte anterior é mais longa e delgada que a posterior, 

fazendo com que se pareçam com chicotes (CDC, 2013b).  Sua transmissão é 

indireta, ocorrendo através da ingestão de ovos larvados em água e alimentos 

                        
 

 

Fonte: http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo9/3.html 

Figura 4. Ovo larvado de Ascaris sp. 

http://www.icb.usp.br/~livropar/img/capitulo9/3.html
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contaminados devido a contaminação ambiental por meio da defecação por pessoas 

infectadas e em locais onde o tratamento de esgoto é deficiente ou ausente (Figura 

5) (HORTON, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outro geohelminto de grande importância são os Ancilostomideos. A infecção 

humana normalmente é determinada por Ancylostoma duodenale e Necator 

americanos. A evidência de infecções por ancilostomideos foi encontrada em sítios 

arqueológicos do Novo e Velho Mundo, sendo a maioria das descobertas nas 

Américas. Necator americanus é mais frequente nas Américas, África do Sul e nas 

ilhas do pacífico e o Ancylostoma duodenale é comum no hemisfério norte, 

principalmente na Europa, norte da África, Índia, China e Sudeste da África 

(GONÇALVES; ARAÚJO; FERREIRA, 2003).  A principal característica morfológica 

dos ancilostomídeos é a presença de capsula bucal, uma projeção da cutícula na 

região anterior do ver me adulto (ZHONG-XING; YI-XIN, 2018). Diferentemente de 

Ascaris lumbricoides e Trichuris trichiura, no qual a infecção humana ocorre pela 

ingestão de ovos larvados, a infecção por ancilostomídeos ocorre principalmente 

pela penetração da larva de terceiro estágio (L3) na pele (Figura 6) (NEVES, 2016).  

                          
 

Figura 5. Ovo não embrionado de Trichuris sp. 

Fonte: https://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/index.html 

https://www.cdc.gov/dpdx/trichuriasis/index.html


29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim como os ancilostomídeos, a infecção humana ocorre devido a 

penetração das larvas de Strongyloides stercoralis pele (Figura 7). As descobertas 

de Strongyloides stercoralis em material arqueológico datam de cerca de 1000 AC 

(GONÇALVES; ARAÚJO; FERREIRA, 2013). Sua morfologia varia de acordo com a 

fase do ciclo em que se encontram, as fêmeas de vida livre medem cerca de 1,5 mm 

de comprimento, corpo fusiforme, cauda afilada e boca com três pequenos lábios, o 

macho é menor com cerca de 0,7 mm de comprimento e tem sua cauda recurvada 

ventralmente. O ciclo de vida de S. stercoralis é complexo, podendo ser de dois 

principais tipos, o ciclo de vida livre e o ciclo de parasitário (VONGHACHACK et al., 

2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Figura 6. Larva filarióide de Ancylostoma sp. 

Fonte: https://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html 
 

 

 

                               
Figura 7. Larva filarioide de Strongyloides stercoralis. 

Fonte: https://www.cdc.gov/dpdx/strongyloidiasis/index.html 

https://www.cdc.gov/dpdx/hookworm/index.html
https://www.cdc.gov/dpdx/strongyloidiasis/index.html
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A quimioterapia preventiva, com distribuição em larga escala de 

medicamentos anti-helmínticas para grupos populacionais em risco, é a principal 

intervenção recomendada pela WHO para reduzir a morbidade e transmissão das 

quatro principais infecções por helmintos (GABRIELLI et al., 2011; OMS, 2019). Mais 

de 396,7 milhões de crianças que precisavam da quimioterapia preventiva 

receberam tratamento em 2014, correspondendo a uma cobertura global de 46,9% 

(OMS, 2019).  

Uma das técnicas amplamente utilizada para o diagnóstico dos HTS é o Kato-

Katz, isso por conta da sua simplicidade e baixo custo, além da centrífugo-

sedimentação, centrífugo-flutuação e sedimentação espontânea.  No entanto, esses 

métodos tem baixa sensibilidade, principalmente em áreas caracterizadas por 

infecções de baixa intensidade (TARAFDER et al., 2010).  

O CDC estimou que em 2013, cerca de 604-795 milhões de pessoas em todo 

mundo já esteve infectada por um ou mais destes parasitos, Trichuris spp., 807 

milhões – 1,2 bilhões por Ascaris lumbricoides, 576-740 milhões por Ancylostoma 

duodenale ou Necator americanus (CDC, 2013a).  

Um estudo da prevalência e distribuição dos HTS na Nigéria, mostrou que um 

total de 18.901 (54,8%) de 34.518 crianças com 0-17 anos de idade estavam 

infectadas. A. lumbricoides foi a espécie mais prevalente com 44,6%, seguida por T. 

trichiura (31,9%), ancilostomídeos (23,0%) e S. stercoralis com 3,4 % (KARSHIMA, 

2018).  

Na Índia, 1279 crianças, entre quatro e dezessete anos, forneceram amostras 

de fezes e um total de 68% estavam infectadas por HTS. A maior prevalência foi de 

Ascaris spp. (52%), seguido por ancilostomídeos (42%) e Trichuris spp. (5%) 

(GREELAND et al., 2015). Outro estudo realizado na Índia, com 6421 amostras de 

crianças em idade escolar, mostrou que 4578 albergavam um ou mais tipos de HTS, 

com prevalência de 75,6%. A. lumbricoides foi a espécie mais prevalente (69,6%), 

seguida por ancilostomídeos (22,6%) e T. trichiura (4,6%) (GANGULY et al., 2017). 

No Brasil, um estudo realizado em escolares de 6 a 14 anos no município de 

Caxias do Sul, durante o período de 1969 a 2004, revelou que 47% das amostras 

foram positivas para Ascaris lumbricoides, seguida por Trichuris trichiura com 36% 

(BASSO et al., 2008).  
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2.3.2.2. Taenia sp. 

 

As espécies do gênero Taenia foram descritas como parasitos de humanos 

por volta de 1500 A.C., mas é provável que a existência de vermes tão grandes 

fosse conhecida bem antes desse tempo (PARKHOUSE; HARRISON, 2014). A 

teníase humana é uma infecção causada por três espécies, Taenia solium, T. 

saginata e T. asiatica (CDC, 2017b).  

A ingestão de carne crua ou malcozida é de fato a forma mais comum de 

transmissão desta zoonose. Após a ingestão da carne contaminada contendo 

cisticercos ocorre a ação do suco gástrico, levando a desinvaginação da larva e 

fixação das ventosas na mucosa intestinal. O verme se torna adulto e 

posteriormente inicia a eliminação de proglotes grávidas repletas de ovos para o 

ambiente externo. As proglotes de T. saginata e T. asiatica podem sair ativamente 

pelo ânus e causar irritação e desconforto devido a sua musculatura bem 

desenvolvida (CRAIG; ITO, 2007; GARNES et al., 2017).  

A maioria das pessoas infectadas com T. solium, T. saginata ou T. asiatica 

são assintomáticas, mas podem ser perceptíveis os segmentos (proglotes) 

presentes nas fezes (WHO, 2019d). Sintomas gastrintestinais leves e intermitentes 

tal como náusea, dor epigástrica, vômito, diarreia ou mais severos como obstrução 

intestinal têm sido reportados (SILVA; COSTA-CRUZ, 2010; SARTORELLI et al., 

2005).  

O diagnóstico da teníase pode ser realizado pela técnica de tamisação para 

pesquisa de proglotes nas fezes, sendo possível a definição da espécie parasitária 

baseada na morfologia dessa estrutura (ANANTAPHRUTI, 2013). Outra forma de 

diagnosticar baseia-se no emprego de métodos de sedimentação ou flutuação no 

material fecal, permitindo a recuperação dos ovos. Neste caso, não é possível a 

diferenciação das espécies, pois os ovos dos tenídeos têm morfologia similares 

(SCHANTZ et al., 1998).  

A infecção conhecida como cisticercose, pode ocorrer em humanos quando o 

mesmo se infecta por ovos de T. solium (Figura 8). A infeção pode ocorrer de três 

maneiras: autoinfecção externa (quando o indivíduo infectado com teníase por T. 

solium ingere ovos expelidos em suas próprias fezes devido à  falta de higiene 
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adequada); autoinfecção interna (que ocorre pela ação dos movimentos 

antiperistálticos ou por vômitos, fazendo com que proglotes cheguem ao duodeno, 

sejam digeridas e liberem milhares de ovos); heteroinfecção (onde indivíduos não 

infectados com teníase ingerem ovos através de alimentos contaminados 

principalmente hortaliças e frutas) (SAEED; EHSAN; VASENWALA, 2017).   

As manifestações clínicas ocasionadas pelo cisticerco de T. solium dependem 

do órgão afetado. A cisticercose subcutânea apresenta-se como nódulos pequenos, 

móveis e indolores que são mais comuns nos braços e tórax. Após alguns meses ou 

anos, os nódulos ficam inchados, sensíveis e inflamados e então desaparecem 

gradualmente (DIXON; SMITHERS, 1934; OLMO et al., 2016).  

A neurocisticercose, outra doença causada pelo cisticerco de T. solium, é 

uma desordem neurológica que afeta o sistema nervoso central.  As manifestações 

clínicas variam dependendo da combinação de vários fatores tais como número, 

tamanho, nível de desenvolvimento e localização das lesões no sistema nervoso 

central, assim como, a resposta imune do hospedeiro devido a presença do parasito 

(GRIPPER; WELBURN, 2017).  

A maioria dos casos de neurocisticercose são assintomáticos, podendo se 

tornar sintomático a qualquer momento durante sua evolução. A sintomatologia mais 

                                                           
Figura 8. Ovo com embrião hexacanto de Taenia sp. 

 Fonte: https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2577&Itemid=2859 

 

https://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=2577&Itemid=2859
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comum é convulsão epiléptica, dores de cabeça, distúrbios psiquiátricos e demência 

(SAITO et al., 2017; MOYANO et al., 2016; RAMIREZ-BERMUDEZ et al., 2017).  

Segundo Garcia et al. (2004), a teníase por T. solium seria a infecção mais 

importante pois é a única fonte de ovos infectantes que podem causar a 

neurocisticercose, ameaçando a condição de vida e que pode levar a epilepsia 

adquirida.  

A confirmação da cisticercose humana pode ser realizada através da biopsia 

de nódulos subcutâneos. A presença de cisticercos calcificados pode ser detectada 

através de exames de imagem como radiografia, tomografia computadorizada ou 

ressonância magnética. Os dois últimos procedimentos são menos acessíveis, 

dificultando sua utilização nas áreas rurais, onde T. solium persiste (PARKHOUSE; 

HARRISON, 2014;).  

Em 2014 este parasito ficou em primeiro lugar na escala mundial de parasitos 

transmitidos por alimentos (WHO/FAO, 2014). Em 2015, T. solium foi identificada 

como uma das principais causas de morte por doenças transmitidas por alimentos, 

resultando em um total de 2,8 milhões de DAYLs (WHO, 2015).  

Estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo tenham 

cisticercose, embora as estimativas estejam subestimadas, uma vez que muitas 

infecções são subclínicas e há relativamente poucos dados de base populacional 

sobre sua prevalência (NDIMUBANZI  et al., 2010; DEBACQ et al., 2017).  

Millogo et al. (2012), notaram que entre os 68 pacientes com epilepsia e que 

fizeram uma tomografia computadorizada, 20 destes foram diagnosticados com 

neurocisticercose. Um indivíduo com neurocisticercose tem um risco quase três 

vezes maior de desenvolver epilepsia (GRIPPER; WELBURN, 2017).  

 

2.3.2.3. Fasciola hepatica 

 

Duas espécies de trematodeos são responsáveis pela fasciolíase: Fasciola 

hepatica (com distribuição pela Europa, África, Ásia, Oceania e Américas), e 

Fasciola gigantica (restrita à região da África e Ásia) (MAS-COMA et al., 2009). 

Essas espécies podem ser transmitidas para o ser humano através de 

alimentos contaminados com metacercárias. O consumo de hortaliças, que são 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ndimubanzi%20PC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21072231
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Millogo%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23148555
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gripper%20LB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28376856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Welburn%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28376856
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produzidas em ambientes aquáticos, como por exemplo, o agrião, é a principal fonte 

de infecção (ÜSKÜDAR; PARLAK, 2013). A metacercária desencista no intestino, e 

a forma jovem do parasito perfura a parede intestinal, penetra no peritônio e então 

passa através da cápsula do fígado para então alcançar as ramificações biliares, 

onde ocorre o desenvolvimento até a fase adulta e posterior liberação dos ovos 

(AKSOY et al., 2005). 

Segundo a WHO (2019e), estima-se que cerca de 2,4 milhões de pessoas 

estão infectadas em mais de setenta países no mundo inteiro. Em Portugal, 1011 

casos foram diagnosticados no Porto, entre 1970 e 1982 (SILVA et al., 1996).  

Um estudo realizado no México relatou associação entre fasciolíase e o 

hábito de comer vegetais crus, incluindo agrião e rabanete (ZUMAQUERO-RIOS et 

al., 2013).   

A abordagem diagnóstica mais utilizada é a detecção direta de ovos de 

Fasciola pelo exame microscópico das fezes ou dos aspirados duodenais ou biliares, 

no entanto, durante a fase crônica da infecção pode ser difícil encontrar ovos nas 

amostras fecais (CDC, 2018). Sintomas clínicos agudos, resultantes da migração 

parasitária para os ductos biliares, aparecem antes que o parasito amadureça e 

inicie a postura de ovos (WHO, 2019e).  

 

2.3.2.4. Hymenolepis sp. 

 

Denominado anteriormente como “Hymenolepis sensu lato” esse grupo foi um 

dos mais confusos de todos os cestoides. O nome genérico foi caracterizado por 

duas palavras gregas “hímen”, membrana e “lepis”, concha por Weinland (1858) 

que, mesmo assim, reconhecia as membranas características e concha que 

circundavam as oncosfera de certas tênias como sendo significativamente diferentes 

das estruturas correspondentes encontradas nas grandes espécies de Taenia do 

homem (BURT et al., 1980).  

A himenolepíase é causada por duas espécies de cestoides, Hymenolepis 

nana conhecida como “tênia anã”, onde os vermes adultos podem variar a 15 a 40 

mm de comprimento e Hymenolepis diminuta conhecida com tênia de rato, o verme 

adulto pode varia de 20 a 60 cm de comprimento (NEVES,2016). 
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Hymenolepis nana é o cestoide mais comum em humanos, principalmente em 

crianças pequenas (HAMID et al., 2015). A infecção nos humanos ocorre pela 

ingestão de ovos (Figura 9), os quais eclodem no intestino delgado liberando um 

embrião móvel, a oncosfera, que invade uma vilosidade e se desenvolve em uma 

larva cisicercoide em aproximadamente quatro dias, Após a ruptura da vilosidade, os 

cisticercóides retornam ao lúmen intestinal, evaginam suas escoléculas, aderem à 

mucosa intestinal e desenvolvem-se em adultos (THOMPSON, 2015). As 

manifestações clínicas mais comuns em crianças infectadas por H. nana são 

irritabilidade, inquietação, diarreia, dor abdominal ou prurido nasal (CHERO et al., 

2007). 

 

 

Hymenolepis diminuta apresenta distribuição mundial, infecta com frequência 

ratos e camundongos, e ocasionalmente parasita seres humanos, os quais adquirem 

a infecção comendo cereais, frutas secas e outros alimentos semelhantes 

contaminados contendo ovos deste parasito (Figura 10). Quando a infecção humana 

ocorre, as crianças são as vítimas mais comuns e podem sofrer dores abdominais, 

diarreia, insônia e convulsões (FAIRLEY, 2019).  

 

 
Figura 9. Ovo de Hymenolepis nana em acetato de etila e formalina não corado. 

Fonte: https://www.cdc.gov/dpdx/hymenolepiasis/index.html 

https://www.cdc.gov/dpdx/hymenolepiasis/index.html
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 A presença de ovos de Hymenolepis sp. em alimentos como hortaliças é 

relatado por todo o mundo. Em seu trabalho, Asadpour et al. (2016), avaliaram a 

contaminação parasitária em hortaliças que são consumidas cruas em Shirans (Irã) 

e verificaram 1,2% das amostras estavam contaminadas com ovos destes cestodas. 

Ordoñez et al. (2018), compararam hortaliças de sistemas de cultivo convencional e 

orgânico em Luzon (Filipinas) e encontraram 1,1% e 0,5%, das amostras 

contaminadas com ovos de Hymenolepis diminuta, respectivamente. Estresse   

 

2.4. Contaminantes biológicos que não representam risco à saúde humana 

 

2.5.1 Rotífera  

 

Os rotíferos são animais aquáticos e microscópicos que vivem em água doce. 

Foram descritos pela primeira vez há mais de trezentos anos, desde que Anton van 

Leeuwenhoek começou a descrevê-los no final do século XVI (DOBELL, 1958). Os 

rotíferos apresentam ampla distribuição geográfica aparecendo em regiões de água 

doce e marinha, e até mesmo em solos úmidos (SEGERS, 2008).  

Os rotíferos respondem rapidamente às mudanças ambientais e são 

considerados bons indicadores da qualidade da água e das condições tróficas 

devido ao seu curto tempo de geração e a rápida renovação da população (PONTIN; 

 
Figura 10. Ovo com embrião hexacanto de Hymenolepis diminuta. 

Fonte: https://www.cdc.gov/dpdx/hymenolepiasis/index.html 

https://www.cdc.gov/dpdx/hymenolepiasis/index.html
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LANGLEY, 1993). Autores sugeriram que tanto a composição quanto a abundância 

de espécies de rotífera podem ser usadas como indicadores do estado trófico 

(CHEN et al., 2012; SHUMKA et al., 2014). Sendo considerado bons indicadores 

biológicos que refletem alterações na qualidade da água (GUTKOWSKA et al., 

2013). Os parâmetros da comunidade de rotíferos não apenas indicam o nível de 

poluição da água, mas também servem para determinar tendências gerais nas 

mudanças nas condições ambientais ao longo do tempo (EJSMONT-KARABIN et 

al., 2014).  

 

2.5.2 Artrópodes 

 

Os artrópodes são parte integrante do ecossistema funcional e desempenham 

papéis importantes como detritívoros, herbívoros, predadores e presas 

(MOHAMMED et al., 2017). O solo é um sistema cheio de vida, de difícil 

compreensão e altamente heterogêneo que permite o desenvolvimento de uma 

variedade de habitats ecológicos, sendo o habitat de diferentes organismos e 

desempenhando funções importantes para o ecossistema (JEFFERY; GARDI, 

2010).  

Os artrópodes representam cerca de 85% da fauna do solo em riqueza de 

espécies, compreendem uma grande proporção da meso e macrofauna do solo. A 

macrofauna contribui para melhorar a estrutura do solo, a infiltração de água e a 

microfauna é um importante predador de bactérias e algas, regulando sua população 

no solo (BAGYARAJ et al., 2016). 

Práticas agrícolas, como aragem, fertilização química e aplicação de 

pesticidas, podem afetar a qualidade do solo, modificando suas características, 

sendo assim, a qualidade do solo pode ser avaliada por propriedades físicas, 

químicas e microbiológicas, juntamente com a abundância e a diversidade da fauna 

edáfica (nematóides, Acari, Collembola, Symphyla, Chilopoda, Pauropoda, 

enchiletrídeos e minhocas) (GAGNARLI et al., 2015).  

Segundo Okoro et al. (2016), as razões pela qual os artrópodes são usados 

como ferramenta de pesquisa são sua alta densidade no solo, auxiliam na 

decomposição de compostos tóxicos, incluindo subprodutos metabólicos de 
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organismos e agroquímicos, e auxiliam no processo de transformação de compostos 

inorgânicos como nitratos, sulfatos e fosfatos e elementos essenciais, como ferro e 

manganês, em formas que podem ser usadas por plantas superiores, aumentando 

significativamente o nível de disponibilidade de fósforo nitrogenado.  

Os ácaros estão entre os artrópodes mais citados em pesquisas com 

hortaliças. França et al. (2014), analisaram a qualidade higiênico sanitária de alfaces 

provenientes da cidade de Uberlândia (MG), e verificaram que 40,8% das hortaliças 

estavam contaminadas com ácaros. Santana et al. (2006), analisaram cento e 

oitenta hortaliças na cidade de Salvador (BA), cerca de 40% estavam contaminadas 

com ácaros.  

 

2.6 Pesquisas parasitológicas realizadas em hortaliças 

 

Diversas pesquisas realizadas em diferentes regiões do Brasil e no mundo 

relatam a presença de estruturas parasitárias de protozoários e/ou helmintos dentre 

outros seres encontrados em vegetais para consumo humano (Tabela 1).  

De acordo com as normas técnicas especiais relativas a alimentos e bebidas 

que fazem parte do decreto n° 12.486, de 20 de outubro de 1978, para assegurar 

higiene na produção de alimentos “in natura”, a água utilizada para irrigação não 

deve oferecer riscos à saúde do consumidor através do alimento comercializado. 

Além disso, para atender as condições necessárias satisfatórias na obtenção, 

produção e armazenagem devem ser tomadas medidas que protejam esses 

alimentos da contaminação por animais, insetos, aves e por elementos químicos, 

microbiológicos ou por outras substâncias indesejáveis. No que se referem ao 

transporte, as práticas de manipulação adotadas devem impedir a contaminação do 

alimento “in natura”.  

Em diversos países em desenvolvimento, foi relatado que o uso de águas 

residuais insuficientemente tratadas para irrigar vegetais é responsável pela 

contaminação por parasitos potencialmente patogênicos (GUPTA et al., 2009; 

DOMENECHA et al., 2017).  

Um dos protozoários cuja presença em hortaliças é de grande relevância para 

saúde coletiva é Giardia sp., pois causa uma das mais frequentes parasitoses 
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intestinais em populações de países em desenvolvimento, afetando especialmente 

crianças, podendo prejudicar seu desenvolvimento físico e mental (SANTOS et al., 

2018). Os cistos de Giardia sp. representam indicativos de contaminação fecal, uma 

vez que humanos e diversos animais podem hospedar este parasito (MORI et al., 

2016; CAVAGNOLLI et al., 2015; FERRAZ et al., 2014). 
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Tabela 1. Levantamento bibliográfico utilizando as bases de busca Scielo, Scopus, Lilacs, PubMed e Web of Science, para trabalhos realizados com recuperação 
de estruturas parasitárias em hortaliças de diferentes regiões do Brasil no período entre 1999 a 2019. 

 

Região/Local 
N 

Total 
Tipo de hortaliça 

Técnica 
Empregada 

Prevalência Resultados - Hortaliças Resultados – Helmintos e Protozoários Autores e Ano 

Norte        

Parnaíba - PI 34 Alface SE 50% 50% 
E. coli 60,8%; G. lamblia 43,5%; S. stercoralis 34,8%; 

larva de Strongyloides sp. e cistos de protozoários 
40.9% 

Melo et al., 2011 

Nordeste        

Recife - PE 100 
Alface; Agrião; 

Acelga 
SE; Ziehl-
Nielsen 

50% 
Alface 60%; Agrião 30%; 

Acelga 20% 

E. histolytica / E. díspar 14,0%; Cryptosporidium 
sp.12,0%; E. coli 10,0%, A. lumbricoides 5,0%, S. 

stercoralis 3,0% e Ancylostoma sp. 3,0% 

Silva; Andrade; 
Stamford, 2005 

Caruaru - PE 144 

Acelga; Alface; 
Agrião; Brócolis; 

Cebolinha; Coentro; 
Couve 

SE; CF 27,27% 

Cebolinha 40,9%; Alface 
23,8%; Coentro 19%; 
Couve 9,5%; Acelga e 

Agrião 0% 

Ancylostoma sp. 10,7%; A. lumbricoides 28,5%; E. coli 
10,7%; F. hepatica 3,5%; S. stercoralis 46,4% 

Esteves; 
Figueirôa, 2012 

Teresina - PI 120 Alface SE; Willis 34,10% 34,10% 
Ovo de Ascaris sp. 4,16%; Larva de Strongyloides sp. 
35%; Larva de Ancylostoma sp. 6,66%; Trofozoíto de 

Balantidium sp. 34,16% 

Mesquita et al., 
2015 

Recife - PE 66 alface SE; CS 88,80% 88,80% 
Strongyloides sp. 96,96%; Ancylostoma sp. 6,06%; 

Ácaros 9,09% 
Rocha; Mendes; 
Barbosa, 2008 

Santo Antônio de 
Jesus - BA 

40 Alface e Coentro SE; CF;  45% 
Alface 25%; Coentro 

20% 
S. stercoralis12,5%; Ancylostoma sp. 10%; E. coli 10%; 

A. lumbricoides 2,5% 
Silva et al., 2016 

Salvador - BA 60 Alface; Agrião SE 95% Alface 100%; Agrião 90% 

Cistos de Entamoeba sp. 51,6%; Cistos de Giardia sp. 
23,3%; Ovos de Ancylostoma sp. 31,6%; Larvas de 

nematoides 40%; Ovos de Ascaris sp. 33,3%; Ácaros 
40%; Trichuris sp. 11,6% 

Santos et al., 
2009 

Serra Talhada - PE 80 Alface SE 98% 98% 
Entamoeba sp. 8%; Taenia sp. 2,5%; Ovo tipo 

Strongylideos 1,2% 
Terto; Oliveira; 

Lima, 2014 
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Região/Local 
N 

Total 
Tipo de hortaliça 

Técnica 
Empregada 

Prevalência Resultados - Hortaliças Resultados – Helmintos e Protozoários Autores e Ano 

Centro-oeste        

Cuiabá - Mato 
Grosso 

45 Alface SE; CS 66,70% 66,70% 
Ovos de Ascaris sp. 36,9%; Ancylostoma sp 18,7%; 

larvas de nematoides 21,6%; trofozoítos de Balantidium 
sp. 12,6%; Entamoeba sp. 5,5%; 

Alves; Neto; 
Rossignoli, 2013 

Anápolis - Goiás 150 Alface SE 4,60% 4,60% Larva de nematoide 4,6% Silva et al., 2013 

Tangará da Serra - 
Mato Grosso 

100 Alface SE 11% 11% 
Strongyloides sp. 5%; Toxocara sp. 2% F.hepatica 1%; 

E. coli 3% 

Ferro; Casta-
Cruz; Barcelos, 

2012 

Anápolis - Goiás 84 Alface; Couve SE 13% 
Alface 11,9%; Couve 

14,2% 
Endolimax nana 13%; E. coli 
4,7%; A. lumbricoides 2,3% 

Moura; Santos; 
Viegas, 2015 

Murtinho - MS 59 Alface CF; SE; 91% 91% 
Ascaris sp. 30,5%; Trichuris sp. 22%; Ancylostoma sp. 

20,3%; Strongyloides sp. 13,56%; 
Volkopf; Lopes; 
Navarro, 2006 

Sudeste        

Vale de 
Jequitinhonha - MG 

108 
Alface; Cebolinha;  

Rúcula 
SE; CS; CF 50,90% 

Alface 61.1%; Cebolinha 
44.4%; Rúcula 47.2% 

Larva de nematoide 36,5%; Cistos de E. coli 26%; ovos 
de Ancylostoma sp.; Strongyloides sp. 12,9% 

Luz et al., 2017 

Presidente Prudente 
- SP 

180 Alface SE; CS; CF 39,40% 39,40% 
Cistos de Entamoeba sp. 33,3%; Ovos de nematoides 

3,8%. 
Santos et al., 

2017 

São Mateus - ES 320 
Agrião; Alface; 

Couve 
SE; 31,90% 

Agrião 15%; Alface 
11,25%; Couve 5,6% 

Strongyloides sp. 4%; Ovos de Ascaris sp. 9%; 
Ancylostoma sp. 4%; Trichuris sp. 5%; Taenia sp. 4%; 

E. histolytica 28%; G. lamblia 16% 

Belinelo et al., 
2009 

Quatá - SP 15 Alface SE 67% 67% 
E. coli 67%, E. histolytica 20%, Giardia sp. 13% e A. 

lumbricoides 7%. 
Silva et al., 2014 

Campinas - SP 166 
Alface; Chicória; 
 Rúcula; salsa; 

CF 14,50% 
Alface 9,6%; Chicória 
9,2%; Rúcula 28,5%; 

Salsa 4% 

Ancylostoma sp. 9%; S. stercoralis 3%; Entamoeba 
sp.1,8% 

Simões et al., 
2001 

Ribeirão Preto - SP 172 
Alface; Almeirão; 
Rúcula; Chicória; 

Agrião 
SE 33% 

Alface 70,5%; Almeirão 
52,6%; Rúcula 60%; 

Chircória 50% 

Entamoeba sp. 25,5%; Ancylostoma sp.15,6%; Ascaris 
sp. 1,7%; Giardia sp. 2,3%; Cryptosporidium sp. 1,1% 

Takayanagui at 
al., 2001 
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Região/Local 
N 

Total 
Tipo de hortaliça 

Técnica 
Empregada 

Prevalência Resultados - Hortaliças Resultados – Helmintos e Protozoários Autores e Ano 

Niterói - RJ 30 Alface CF; SE 17% 17% E. coli 9,9% Paula et al., 2003 

São Mateus - ES 120 Alface; salsa SE; CS 59% Alface 78,3%; Salsa 40% 
Ancylostoma sp.48,33%; F. 

hepatica 23,33% 

Mendonça 
Ambrozim et al., 

2017 

Lavras - MG 120 Alface SE; Sheater 100% 100% 

Larva de nematoide 47,5%); Ovos de ácaros 41,7%; 
ácaros 40,8%; Ovos de nematódeos 30,8%; oocistos 

não esporulados - 23,3%; Ovos tipo Strongyloideo 
21,7%; Cistos de Entamoeba sp. 5%; ovos de 

Toxocara sp. - 1,7% 

Guimarães 2003 

Ipatinga - MG 5 Alface SE; CS 60% 60% 
Entamoeba sp. 40%; A. lumbricoides 20%; G. lamblia 

20% 
Silva et al., 2012 

Rio de Janeiro 100 Alfaces SE 12% 12% 
Ovos de nematoides 17%; Larvas de nematoides 76%; 
Adultos de nematoides 29%; artrópodes 90%; Cisto de 

amebídeos 1%; Ancylostoma sp.6% 

Pacifico et al., 
2013 

Presidente Prudente 
- SP 

39 
Alface; Agrião; 

Salsa; Cebolinha; 
Cheiro-verde 

CS; CF; 33% 

Agrião 69,2%; Salsa 
47,6%; Cebolinha 20,7%; 

Alface 20,0%; Cheiro 
verde 20% 

G. duodenalis 9,1%; Ancylostoma sp.2,5%; Ascaris sp. 
7,4%; Strongyloides sp. 4,1%; Trichuris sp. 2,5%; 

Hymenolepis sp.1,7%; 

Santarém et al., 
2012 

Sul        

Florianópolis - SC 750 
Alface; Agrião; 

Rúcula 
SE; CS 38 a 82% 

Agrião 70,4%; Alface 
60%; Rúcula 56% 

Entamoeba spp. 76%, Blastocystis hominis 20,8%, E. 
nana 14% e Giardia sp. 12,4% 

Soares; Cantos 
2006 

Porto Alegre - RS 90 Alfaces SE 50% 50% 
Ácaros 3,3%; Oocistos não esporulados 17,7%; Larvas 

e adultos de nematoides 24,4% 
Gonçalves et al., 

2013 

Fronteira Oeste - 
RS 

60 Alfaces 
Exame 

direto; SE; 
CF; 

48,30% 48,30% 
Ascaris sp. 5%, Cistos de G. lamblia 38%, Entamoeba 

sp. 13% 
Silva et al., 2015 

São Miguel - SC 40 Alfaces SE; 95% 95% 
Giardia sp. 23.7%; A. lumbricoides 23,7%; Entamoeba 

sp. 10.5%; Larvas de S. stercoralis 2.6% 
Vidigal; Landivar, 

2018 

Curitiba - PR 50 Agrião CS; SE 12% 12% 
Balantidium coli 6%; E. coli 2%; Strongyloides sp. 2%; 

Trichuirs sp. 2% 
Trevisan et al., 

2017 

Campo Mourão - 
PR 

150 Alfaces SE 57,30% 57,30% 
Ascaris sp. 19,3%; Strongyloide sp. 4,6%; Entamoeba 

sp. 24%; Taenia sp.; 1,3%; Ancylostoma sp. 2,6%; 
Trichuris 2,6%; F. hepatica 2% 

Freitas 2004 
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Região/Local 
N 

Total 
Tipo de hortaliça 

Técnica 
Empregada 

Prevalência Resultados - Hortaliças Resultados – Helmintos e Protozoários Autores e Ano 

Umuarama - PR 133 
Alface;  

 Chicória; Almeirão 
SE; CS 18,80% 

Alface 18,2%; almeirão 
44,4%; Chicória 2,3% 

Ascaris sp. 9,7%; Ancylostoma sp. 9,7; 
Enterobius vermiculares 1,5%; Strongyloides sp. 0,8%; 

Entamoeba sp. 3,8%; Giardia sp. 0,8% 
Garcia et al., 2004 

Curitiba - PR 50 Alface SE 10% 10% 
Iodamoeba butschilii 4%; F. hepática 2%; E. histolytica 

2%; Trichocephalus trichurius 2% 
Montanher et al., 

2007 

Guarapuava - PR 52 Alface SE; CF 34,60% 34,60% 
Giardia sp. 7,7%; Entamoeba sp. 11,5%; Balantidium 

coli 3,8%; Oocistos de coccídios 7,7%; Ovos de 
Capillaria sp. 3,8% 

Osaki et al., 2010 

Lages - SC 122 Alfaces 

SE; CF; 
Sheather;  

Ziehl 
Neelsen 

88,50% 88,50% 
Cistos de G. lamblia 11,6; Cistos de Entamoeba sp. 

5,8%; 
De Quadros et al., 

2008 

Pelotas - RS 100 
Alface; Agrião; 

Rúcula 
SE 29% 

Rúcula 42%; Agrião 25%; 
Alface 24% 

E. coli 7%; G. lamblia 3%; Ascaris sp. 5%; Larvas de 
Ancilostomideos 8% 

Antunes et al., 
2013 

 
SE: Sedimentação espontânea; 
CF:  Centrífugo-flutuação; 
CS: Centrífugo-sedimentação; 
N: número total de hortaliças. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
3.1. Objetivo geral  

 
Analisar a contaminação biológica potencialmente patogênica ou não em 

hortaliças de consumo humano de diferentes localidades brasileiras.  

 

3.2. Objetivos específicos  

 

• Identificar a presença de helmintos e protozoários em amostras de hortaliças 

provenientes do comércio da cidade de  Niterói (RJ), Itaocara (RJ), São 

Gonçalo (RJ), Teresópolis (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Maceió 

(AL), São Paulo (SP) e Teixeira de Freitas (BA) utilizando as técnicas de 

sedimentação espontânea, centrífugo-sedimentação e centrífugo-flutuação.  

• Identificar a presença de antígenos de Giardia spp. no sedimento congelado 

das amostras de hortaliças utilizando kit comercial de imunodetecção direta 

por Ensaio de Imunoabsorção Enzimática – ELISA (IVD Research®). 

• Comparar estatisticamente resultados encontrados conforme tipos de 

hortaliças, localidades e comércios.  
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4. JUSTIFICATIVA 
 

A busca por uma alimentação mais equilibrada e saudável é algo crescente na 

população mundial. Vegetais crus são ótimas fontes de vitaminas, minerais, e fibras 

alimentares, sendo seu consumo regularmente associado à redução dos riscos para 

diversas doenças cardiovasculares, proteção contra certos tipos de câncer e certos tipos 

de neoplasias (VAN DUYN & PIVONKA, 2000; SU; ARAB, 2006; ALHABBAL, 2015). 

Nos últimos anos, as autoridades responsáveis pela segurança alimentar ficaram 

cada vez mais preocupadas com doenças de transmissão alimentar, que não apenas 

afetam significativamente a saúde e o bem-estar das pessoas, mas também têm 

consequências econômicas para indivíduos, comunidades, empresas e países 

(CARADONNA et al., 2017).  

Em muitos países, as hortaliças são consumidas cruas ou levemente cozidos para 

preservar o sabor, e essa prática pode favorecer a probabilidade de infecções parasitárias 

de origem alimentar (SUNIL et al., 2014). Devido às más práticas de higiene relacionadas 

ao plantio, colheita, acondicionamento, transporte e armazenamento, frutas e vegetais 

estão sujeitas a contaminação por parasitos (SU et al., 2012). 

 Diante do exposto, podemos observar que a presença de parasitos (helmintos e 

protozoários) em hortaliças comumente consumidas cruas representam risco à saúde 

pública, caso as mesmas não sejam higienizadas corretamente. Considerando a 

importância das hortaliças na possível veiculação de estruturas parasitárias, propomos 

realizar um estudo em diferentes localidades do Brasil, visando contribuir com dados 

epidemiológicos, possibilitando a identificação da qualidade higiênico-sanitárias das 

hortaliças comercializadas.  
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 
5.1. Amostras provenientes dos diferentes municípios brasileiros  

 

Este trabalho analisou amostras provenientes de diferentes regiões brasileiras, 

coletadas por conveniência, sendo: quatro municípios do estado do Rio de Janeiro, um do 

estado de São Paulo, um do estado de Minas Gerais, um do estado da Bahia, um do 

estado de Alagoas e o Distrito Federal. O quadro 1 resume a lista e características dos 

municípios onde foram realizadas as coletas.  

 

Quadro 1 Clima, Índice de Desenvolvimento e Produção (IBGE, 2019) dos Municípios 

onde foram coletadas as 262 amostras de hortaliças. 

 
Região Sudeste 

Nº de 
hortaliças 
coletadas 

 
Clima 

 
Índice de 

Desenvolvimento 
Humano (IDH) 

 
População 

 
Niterói – RJ 

 
30 

 
Tropical 

 
0,837 

 
499.028 

 
São Gonçalo – RJ 

 
30 

 
Tropical 

 
0,739 

 
1.049.826 

 
Teresópolis – RJ 

 
30 

 
 Tropical de 

altitude 

 
0,730 

 
182.594 

 
Itaocara – RJ 

 
30 

 
Tropical 

 
0,713 

 
23.234 

 
Belo Horizonte – 

MG 

 
30 

 
Tropical com 
estação seca 

 
0,810 

 
2.501.576 

 
São Paulo – SP 

 
30 

 
Subtropical 

úmido 

 
0,805 

 
45.538.936 

 
 

Brasília – DF 

 
 

32 

 
 

Tropical de 
altitude 

 
 

0,824 

 
 

2.974.703 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tropical_de_altitude
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Região Nordeste 

Nº de 
hortaliças 
coletadas 

 
Clima 

Índice de 
Desenvolvimento 

Humano (IDH) 

 
População 

 
Teixeira de Feitas 

– BA 

 
30 

 
Tropical úmido 

 
0,685 

 
161.690 

 
Maceió – AL 

 
20 

 
Semiárido e 

Tropical úmido 

 
0,721 

 
3.322.820 

 

 
5.2. Coleta e análise parasitológica das amostras de hortaliças em feiras-livres e 

comércios  

  

5.2.1. Coleta e separação das amostras 

 

As coletadas foram realizadas em feiras-livre e/ou supermercados de cada 

município. As hortaliças utilizadas foram alface (Lactuca sativa), agrião (Nasturtium 

officinale), Aipo (Apium graveolens) couve (Brassica oleracea), hortelã (Mentha), 

manjericão (Ocimum basilicum), rúcula (Eruca sativa), coentro (Coriandrum sativum), 

cebolinha (Allium schoenoprasum), salsa (Petroselinum  crispum), taioba (Xanthosoma 

sagittifolium) e espinafre (Spinacia oleracea). O número e a variedade de hortaliças 

variaram conforme a região de coleta. Estabeleceu-se como unidade amostral para 

alface, o pé (ou touceira), independentemente do peso ou tamanho, e para os demais 

considerou-se o maço, constituído de folhas agrupadas e amarradas por um laço ou filete. 

No momento da coleta das amostras foram obtidas as informações sobre o sistema de 

cultivo utilizado e região de plantio.  

As hortaliças foram coletadas em sacolas plásticas individuais (único uso) 

fornecidas pelo próprio vendedor ou comércio e transportadas em recipiente isotérmico 

com gelo (evitando contato direto com as amostras) até o laboratório de exames 

coproparasitológico da disciplina de Parasitologia da Universidade Federal Fluminense 

(RJ) onde foram realizadas as análises.  

No laboratório as amostras de todas as localidades foram catalogadas, pesadas e 

aproximadamente 50g do vegetal (incluindo talos e folhas) foram separados para as 

análises. A lavagem foi realizada no interior de saco plástico fechado (único uso) com 

PBS Tween 80 a 0,1%, sob agitação manual durante 5 minutos. O líquido resultante de 

cada lavagem foi filtrado em gaze (dobrada em quatro camadas) sobre um tamiz e 
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transferido para os respectivos cálices de sedimentação espontânea previamente 

identificados de acordo com a codificação de cada hortaliça.   

 

5.2.2. Análise parasitológica a partir do filtrado  

 

Após 24 horas de sedimentação no cálice, uma pequena alíquota do sedimento foi 

coletada com auxílio de uma pipeta Pasteur e foram preparadas duas lâminas para leitura 

em microscopia óptica (aumento de 100x e 400x) da técnica de sedimentação 

espontânea. 

A porção sobrenadante do cálice foi descartada deixando cerca de 50 ml do 

sedimento no fundo. Este material restante foi homogeneizado e separado em três tubos 

de ensaio (15 ml cada). Os três tubos foram submetidos à centrifugação por 10 min. a 

3.000 rpm (1.118g) Após essa nova etapa de concentração (agora pela centrifugação), o 

sobrenadante dos 3 tubos foi descartado. O sedimento do primeiro tubo foi coletado e 

transferido para um eppendorff ® e congelado (armazenado em freezer comum até a 

etapa de imunodiagnóstico). O segundo tubo correspondia à análise por centrífugo 

sedimentação (CS). Ele teve seu sedimento transferido para duas lâminas de microscopia 

(cerca de 50 microlitros em cada lâmina). Foi acrescida uma gota de Lugol e em seguida 

realizada a análise microscópica da técnica. O sedimento do terceiro tubo foi processado 

pela técnica de centrífugo-flutuação, onde o mesmo neste ponto foi ressuspenso, 

homogeneizado e novamente centrifugado em 3 mL de solução de Sulfato de Zinco com 

densidade de 1,180 (2500 rpm, 1.529 g por 1 min). A camada superficial do sobrenadante 

foi cuidadosamente coletada com alça de platina e duas lâminas foram confeccionadas 

para leitura imediata com uma gota de Lugol. Todas as lâminas (de CS e CF) foram lidas 

em duplicata utilizando microscopia óptica com aumento de 100x e 400x.  

 

5.2.3. Análise do sedimento congelado com a utilização da técnica de Ensaio 

Imunoenzimático (ELISA). 

 

Para realização da técnica de ELISA, foram confeccionados pools que 

contemplassem todos os comércios das regiões de coleta. Um total de 20 feiras-livres, 13 

supermercados e 6 hortifrutis tiveram amostras coletadas de forma aleatória, nas 

diferentes localidades do Brasil. Para que todos os pontos de coleta fossem analisados, 

cada pool continha alíquotas de três a cinco amostras vegetais dos locais. As amostras 

individuais que estavam congeladas foram descongeladas a temperatura ambiente. Para 
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formação dos pools com volume total de 150 μL foram transferidos de 30 a 50 μL das 

amostras individuais para formação de cada pool. Treze amostras positivas na análise 

microscópica para cistos de Giardia sp. foram também analisadas, porém individualmente.  

 Os pools e as treze amostras foram analisados conforme o fabricante do teste 

ELISA (IVD Research®). Com o auxílio de uma micropipeta multicanal adicionamos 50 µL 

de solução “tampão de diluição” em cada poço da placa de 96 poços, com exceção dos 

poços controles. Em seguida essas amostras foram incubadas a temperatura ambiente 

por 2h e após esse tempo foram realizadas cinco lavagens independentes utilizando o 

“tampão de lavagem” preenchendo os poços até a borda. O conteúdo foi descartado e 

após a última lavagem a placa foi batida invertida para eliminar o excesso da solução. A 

partir daí, duas gotas do conjugado foram adicionadas em cada poço  e incubado por 1h a 

temperatura ambiente, foi realizado então a lavagem com o tampão de lavagem, descrita 

anteriormente, e em seguida  adicionado duas gotas de “cromógeno / TMB e após dez 

min foram adicionadas duas gotas da “solução de bloqueio” em cada poço.  Nos controles 

negativo e positivo não foi adicionado o tampão de diluição. A leitura foi realizada com o 

auxílio do leitor de ELISA. A densidade óptica individual de cada poço foi lida com um 

leitor de placas automático (Anthos 2010) a 490 nm. 

 

5.3. Análise estatística 

 

A análise estatística foi realizada no software SPSS versão 16 (IBM, Chicago, IL, 

EUA). Os valores de probabilidade foram considerados estatisticamente significativos 

quando o P-valor calculado foi igual ou menor que 0,05. A diferença na contaminação 

parasitária entre as diferentes categorias (tipos de hortaliças, tipos de comércios e locais 

de comercialização) foi comparada usando o teste exato de Fisher.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

6. RESULTADOS  
 
 

6.1. Análise qualitativa das amostras  

 

Um total de 262 amostras de hortaliças coletadas (Cebolinha; Coentro; Salsa; 

Alface; Hortelã; Rúcula; Manjericão; Couve; Agrião; Espinafre; Taioba; Aipo) foram 

analisadas para presença ou ausência de estruturas parasitárias (Gráfico 1). Os achados 

mais frequentes foram: larva de nematoides em 80,91% (212/262), seguidas por rotíferos 

72,13% (189/262), nematoides adultos 41,22% (108/262), ovo de nematoide de vida livre 

24,42% (64/262), ácaros 23,28% (61/262), protozoários de vida livre 14,12% (37/262), 

ovos tipo Strongylida 10,30% (23/262), outros artrópodes 7,25% (19/262), cistos de 

Giardia sp. 4,96% (13/262), ovos de Ascaris sp. 2,29% (6/262), cistos de amebídeos 

1,90% (5/262), e ovos de Hymenolepis diminuta 0,76% (2/262). Essa distribuição e 

prevalência é evidenciada nas Gráfico 2 e 3.  
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Gráfico 1. Número e distribuição das amostras de hortaliças coletadas nas diferentes 
localidades brasileiras. 
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Gráfico 2. Distribuição e Prevalência dos achados de estruturas potencialmente 
patogênicas conforme as localidades brasileiras estudadas nas 262 amostras de hortaliças 
coletadas. 

Gráfico 3. Distribuição e Prevalência dos achados de estruturas biológicas sem potencial 
patogênico conforme as localidades brasileiras estudadas nas 262 amostras de hortaliças 
coletadas 
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Dos doze diferentes tipos de hortaliças analisadas, o aipo (1/1), foi o que 

apresentou maior percentual de achados com potencial patogênico, seguido por agrião 

(5/15), cebolinha (11/37), espinafre (2/7), manjericão (4/20), rúcula (5/26), coentro (6/36), 

alface (3/33), hortelã (3/34), salsa (3/34) e couve (1/18), a taioba, não apresentou nenhum 

tipo de contaminação com estrutura parasitária (Gráfico 4). Houve diferença significativa 

(p<0,05) entre os tipos de hortaliças (manjericão, rúcula e hortelã) conforme a localidade 

da coleta para estruturas potencialmente patogênicas (Cisto de Giardia sp. e cisto de 

amebídeo).  

 

Dos nove municípios de coleta analisados o que obteve maior índice de 

contaminação potencialmente patogênica foi São Paulo, seguido por São Gonçalo, 

Brasília, Alagoas, Niterói, Teresópolis, Itaocara, Belo Horizonte e Teixeira de Freitas 

(Grafico 5). De acordo com a análise estatística, o município de São Paulo (SP) 

apresentou diferença significativa (p < 0,05) em relação aos cistos de amebídeos, sendo a 

única localidade onde se identificou tais estruturas.  
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Gráfico 4. Número e prevalência da presença de alguma estrutura parasitária (cistos 
de Giardia sp, ovos tipo Strongylida, ovos de Hymenolepis diminuta, ovos de Ascaris sp., 
cistos de amebídeo) nas análises parasitológicas por sedimentação espontânea, 
centrífugo-sedimentação ou centrífugo-flutuação conforme o tipo de hortaliça. 
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As hortaliças analisadas foram provenientes de 19 feiras-livre, 14 supermercados e 

7 hortifrutis (Gráfico 6). O tipo de comércio que apresentou maior contaminação com 

estruturas parasitárias foi a feira-livre com 24,8%, seguido por 16,6% dos hortifrutis e 

16,4% dos supermercados (Gráfico 7). Não houve diferença significativa entre os 

comércios analisados para estruturas potencialmente patogênicas (p > 0,05).  
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Gráfico 5. Prevalência de resultados positivos nas análises parasitológicas por 
sedimentação espontânea, centrífugo-sedimentação ou centrífugo-flutuação para a 
presença de estruturas potencialmente patogênicas (cistos de Giardia sp, ovos tipo 
Strongylida, ovos de Hymenolepis diminuta, ovos de Ascaris sp., cistos de amebídeo), 
conforme os municípios de coleta das amostras. 

Gráfico 6. Distribuição do número de hortaliças coletadas conforme tipos de comércio e 
localidades brasileiras estudadas. 
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6.2. Resultado ELISA 

 
Dos trinta e nove pools analisados, 27 (69,2%) se mostram positivos com presença 

de antígeno de Giardia sp., provenientes de feiras-livres, hortifrutis e supermercados da 

região de Teixeira de Freitas (BA), Niterói (RJ), São Gonçalo (RJ), Brasília (DF), Alagoas 

(AL), São Paulo (SP), Teresópolis (RJ), Belo Horizonte (MG) e Itaocara (RJ) foram 

positivas para Giardia sp. (Tabela 2). Não houve diferença significativa entre os pools 

analisados para antígeno de Giardia sp. (p > 0,05). 

 

6.2.1. ELISA x Microscopia 

 

Seis das treze amostras positivas na microscopia demonstraram positividade na 

pesquisa de antígenos por ELISA (53,8%).  
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Gráfico 7. Prevalência dos resultados positivos nas análises parasitológicas por 
sedimentação espontânea, centrífugo-sedimentação ou centrífugo-flutuação para a 
presença de estruturas potencialmente patogênicas (cistos de Giardia sp, ovos tipo 
Strongylida, ovos de Hymenolepis diminuta, ovos de Ascaris sp., cistos de amebídeo) 
conforme tipos de comércio onde foram coletadas as amostras.  
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Tabela 2. Detecção de antígeno de Giardia sp. nos 39 pools de hortaliças coletadas em diferentes localidades e comércios (feira-livre, hortifruti 
e supermercado) analisadas por Ensaio Imunoenzimático (ELISA IVD Research®). 
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SM 
 

FL 
 

HF 
 

SM 
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HF 
 

SM 
 

FL 
 

HF 
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FL 
 

HF 
 

SM 
 

FL 
 

HF 
 

SM 
 

Positivo 1 2 1  x x 2 3 x x 0 2 x x 2 1 0 x 3 3 x 0 4 x 0 
 
3 
 

x x 27 

Negativo 0 0 0  x x 4 0 x x 2 0 x x 1 0 1 x 0 1 x 1 0 x 1 1 x x 12 

Total 4  6 3 4 4 4 5 5 4 39 

 

Legenda: Ni: Niterói; Ita: Itaocara; SG: São Gonçalo; Tr: Teresópolis; BH: Belo Horizonte; DF: Brasília; Al: Alagoas; SP: São Paulo; Tx: 
Teixeira de Freitas; -: Resultado negativo. FL: Feira-livre; HF: Hortifruti; SM: Supermercado; x: não foi coletado. 
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7. DISCUSSÃO 

 

7.1. Hortaliças com maior índice de contaminação parasitária  

 

 No presente estudo o agrião representou cinco das quinze amostras 

contaminadas, ou seja, 33,5% dessa hortaliça apresentou algum tipo de estrutura com 

potencial patogênico. Resultados similares foram mostrados por Silva et al. (2005), que foi 

realizado na cidade de Recife (PE), onde os autores analisaram 40 amostras de agrião e 

30% das amostras estavam com alguma contaminação parasitária. Outro estudo 

realizado na cidade São Matheus (ES), relataram resultados inferiores ao do presente 

estudo, das setenta amostras analisadas apenas 15% mostraram contaminação 

parasitária (BELINELO et al., 2009). Resultados apresentados por Santarém et al. (2012), 

foram bem elevados em comparação ao presente estudo, das treze amostras de agrião 

analisadas na cidade de Presidente Prudente (SP), cerca de 69% foram confirmadas com 

alguma estrutura parasitária. Segundo Oliveira e Germano (2002), o fato de o agrião, 

dispor de folhas múltiplas e separadas, isso lhe proporciona uma maior relação 

área/superfície, permitindo que esses parasitos se fixem com maior facilidade.  

 Das trinta e sete cebolinhas analisadas, 29,7% estavam com alguma 

contaminação parasitária. Resultados acima dos relatados no presente estudo foram 

encontrados no trabalho Luz et al. (2017), que demonstraram que 44,4% das amostras de 

cebolinha analisadas na cidade do Vale de Jequitinhonha (MG), continham algum tipo de 

contaminação parasitária. Esteves e Figueirôa (2009), que analisaram vinte e duas 

amostras de cebolinha, observaram 40,9% de positividade. Santarém et al. (2012), 

mostraram resultados inferiores com 20,7% das amostras de cebolinha contaminadas 

com alguma estrutura parasitária na cidade de Presidente Prudente (SP). 

 Dentre as vinte e seis amostras de rúcula analisadas, 5 (19,2%) foram positivas 

na microscopia para algum tipo de contaminação potencialmente patogênica. Resultados 

superiores foram encontrados por Takayanagui et al. (2001), na cidade de Ribeirão Preto 

(SP), onde analisaram 172 hortaliças e verificaram que das 60% das amostras de rúcula 

foram positivas em rúcula. Soares e Cantos (2006), também encontraram resultados 

elevados na cidade de Florianópolis (SC), onde analisaram 750 amostras de hortaliças e 

verificaram que 56% das amostras de rúculas foram positivas com alguma contaminação 

parasitária. Resultados inferiores ao do presente estudo foram encontrados por 

Fernandes et al. (2014), na cidade de Umuarama (PR), onde analisaram vinte amostras 

de rúcula e verificaram que 15% apresentaram alguma contaminação parasitária. 
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Segundo Maciel et al. (2014), a contaminação da rúcula pode estar relacionada ao fato 

desta hortaliça ser formada por folhas compridas, separadas e múltiplas, com grande área 

de contato para fixação de protozoários e helmintos.   

 Entre as trinta e seis amostras de coentro analisadas, 16,6% foram positivas pela 

analise microscópica. Silva et al. (2016), encontraram resultados próximos ao do presente 

trabalho em coentros analisados na cidade de Santo Antônio de Jesus (BA), no qual 20% 

das vinte amostras analisadas foram positivas para alguma estrutura parasitária. Na 

cidade de Crato (CE), as amostras de coentro foram as mais contaminadas dentre as 

hortaliças analisadas (SILVA et al., 2018).  

 As hortaliças alface, hortelã, salsa e couve tiveram um percentual de 9%, 9%, 8% 

e 5,5% de contaminação, respectivamente, com alguma estrutura parasitária. Mesquita et 

al. (2015), analisaram cento e vinte hortaliças na cidade de Teresina (PI), e verificaram 

que 34% das amostras de alface foram positivas com estruturas parasitárias. Dentre as 

120 amostras analisadas na cidade de São Matheus (ES), cerca de 43% das amostras de 

salsa apresentaram alguma contaminação parasitária (AMBROZIM et al., 2017). Moura et 

al. (2015), analisaram vinte e oito amostras de couve e verificaram que 14,2% foram 

positivas para alguma contaminação parasitária. É possível que a morfologia da hortaliça 

influencie no grau de contaminação, a alface, por exemplo, apresenta folhas largas e 

justapostas, o que pode dificultar a aderência dos cistos de protozoários, ovos e larvas de 

helminto (Oliveira; Germano, 1991).   

 Dentre as sete amostras de espinafre analisadas, duas apresentaram algum tipo 

de contaminação parasitária, ou seja, 28,5% neste grupo. Resultado ainda maiores foram 

obtidos por Maikai et al. (2013), que analisaram duzentas hortaliças na cidade de Zaria 

(Nigéria) e relataram que 40% das amostras de espinafre estavam com contaminação 

parasitária. Erdogrul e Sener, 2005, verificaram que 4 (40%) dos dez espinafres foram 

positivos em amostras coletadas na cidade de Kahramanmara (Turquia). O fato de o 

espinafre apresentar folhas largas, aumentando assim sua superfície de contato, e estar 

em contato direto com o solo pode facilitar sua contaminação (DARYANI et al., 2008; 

GUPTA et al., 2009).   

 O manjericão apresentou 20% de contaminação parasitária das vinte amostras 

analisadas. Asadpour et al. (2016), avaliaram duzentos e vinte e quatro amostras de oito 

diferentes tipos de hortaliças coletadas em diferentes feiras e fazendas na cidade de 

Shiraz (Irã), e verificaram que 12,5% do manjericão analisado estava entre as hortaliças 

que tiveram maior contaminação parasitária.  
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A prevenção desses de tais contaminações mencionadas acima podem ser 

otimizadas caso haja uma fiscalização e/ou conscientização adequada das águas 

utilizadas para irrigação, regras básicas de segurança alimentar, higienização adequada 

das hortaliças pelos vendedores e consumidores, garantindo assim, a segurança antes do 

consumo.  

 
7.2. Helmintos encontrados nas amostras analisadas 

 

No presente estudo estruturas de nematoides (ovos, larvas e adultos), foram mais 

prevalentes (83,2%), sendo encontradas em amostras de todas as regiões. Em seu 

trabalho Alves et al. (2013) analisaram hortaliças coletadas na cidade de Cuiabá (MT), e 

larvas de nematoides foram encontradas em 21,6% das amostras analisadas, resultado 

inferior ao do presente trabalho. Velasco et al. (2014), relataram a presença de larvas de 

nematoides em 33,8% das amostras de hortaliças coletadas no município de Niterói (RJ), 

resultado também inferior dos obtidos neste trabalho. Essa discrepância pode estar 

relacionada com a metodologia empregada, tipo de hortaliças, região de coleta e/ou 

formas de cultivo. Um estudo realizado no Vale de Jequitinhonha (MG), apresentou 

resultados próximos aos encontrados no presente estudo, onde larvas e/ou ovos de 

nematoides foram observados em 62,2% das amostras (LUZ et al, 2017).  

Neste estudo, excetuando os ovos tipo estrongilídeo e ovos de Ascaris sp., os 

demais achados do grupo nematoda foram compostos por elementos sem potencial 

patogênico para humanos. Segundo McSorley (2009), os nematoides de vida livre são 

importantes na decomposição do material orgânico e na reciclagem de nutrientes no solo. 

Sendo assim, a presença desses microrganismos pode indicar as condições do solo que 

está sendo utilizado para cultivo. A presença desses contaminantes são indicações das 

condições ambientais dos locais de plantio, sendo estas favoráveis para o 

desenvolvimento e manutenção de helmintos. Além disso, a presença de tais elementos 

pode indicar que o material analisado não tenha sido higienizado de forma adequada em 

algum momento entre o cultivo e comercialização. Por fim, a presença de helmintos de 

vida livre (próprios do solo de origem) e a não detecção de outros helmintos 

potencialmente patogênicos indicam boas condições sanitárias nas respectivas áreas de 

plantio.  

No presente estudo, a presença de ovos do tipo Strongylida, considerando as 

formas potencialmente patogênicas para animais, foi a segunda estrutura helmíntica mais 

frequente com 10,3%. Resultados superiores foram encontrados por Guimarães et al. 
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(2003), na cidade de Lavras (MG), onde analisaram 120 amostras de hortaliças, cerca de 

21,7% estavam contaminadas com ovos do tipo Strongylida. Da Silva Terto et al., (2014), 

encontraram resultados inferiores na cidade de Serra Talhada (PE), onde avaliaram a 

contaminação em oitenta hortaliças e observaram que 1,2% das amostras estavam 

positivas com ovos do tipo Strongylida. A presença dessa estrutura indica que em algum 

momento do cultivo até o comércio houve a contaminação fecal de origem humana e/ou 

animal. Diante disso, podemos presumir que fatores como a água utilizada para a 

irrigação, o transporte inadequado e até mesmo a forma de manuseio pelos 

manipuladores está relacionada com tais resultados.  

 Outros achados relevantes para saúde coletiva foram a presença de ovos de 

Ascaris sp. (2,2%) e ovo de Hymenolepis diminuta (0,7%). No trabalho de Santos et al. 

(2009), realizado em no município de Salvador (BA), a frequência de ovos de Ascaris sp. 

variou de 26% a 40%, sendo muito acima dos aqui encontrados. Resultados mais 

próximos ao do presente estudo foram encontrados por Silva et al. (2015), que relataram 

um índice de 5% de ovos de Ascaris sp. nas amostras analisadas na cidade de Itaqui 

(RS). Em um estudo realizado em Presidente Prudente (SP) foram encontrados ovos de 

Hymenolepis sp. em 1,7% das amostras analisadas (SANTAREM; GIUFFRIDA; 

CHESINE, 2012). Outro estudo, que avaliou cento e vinte e oito hortaliças 

comercializadas na cidade de Apucarana (PR), e verificaram que cerca de 40% das 

amostras continham presença de ovos de Hymenolepis sp. (FRIAS et al., 2012).  

No presente estudo ovos de Hymenolepis diminuta foram encontrados apenas no 

município de Niterói (RJ), enquanto ovos de Ascaris sp. foram encontrados nos 

municípios de São Gonçalo (RJ), São Paulo (SP) e Niterói (RJ). Os achados podem estar 

relacionados à manipulação e formas de armazenamento das mesmas, uma vez que os 

ovos de Ascaris sp não estavam larvados (característica de eliminação recente) e que 

ovos de H. diminuta são pouco resistentes às condições ambientais. Os mesmos ovos 

podem ser veiculados mecanicamente para as hortaliças por mãos sujas ou artrópodes.  

   

7.3. Protozoários encontrados nas amostras analisadas 

 

No presente estudo, cistos de Giardia sp. foram encontrados em 13 (4,9%) das 262 

amostras analisadas pela microscopia. Já os resultados obtidos pelo ELISA, mostraram 

que 7 (53,8%) das 13 amostras positivas com cistos de Giardia sp. na microscopia, foram 

também positivas para antígeno de Giardia sp. no teste de ELISA, contudo, os 39 pools 

confeccionados para contemplar todos os pontos de coleta, mostrou que 60% dos pools 
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foram positivos para antígeno de Giardia sp; ou seja, 60% dos locais analisados 

apresentaram positividade para a presença de antígenos de Giardia sp. Se tratando da 

técnica de ELISA, essa divergência nos resultados com a microscopia pode estar 

relacionada a uma baixa quantidade de cistos/antígenos presentes nas amostras. Na 

microscopia, durante a leitura das lâminas notava-se um excesso de detritos, 

especialmente na técnica de sedimentação espontânea e centrífugo-sedimentação, o que 

tornava a visualização laboriosa, sendo possível que esse fator tenha influenciado durante 

as análises, pois apesar de serem bem característicos, os cistos de Giardia sp. são 

pequenos e podem ser sobrepostos por outros elementos, dificultando sua visualização.  

Em diferentes regiões do Brasil há trabalhos que relatam a presença de cistos de 

Giardia sp. em hortaliças, por exemplo, um trabalho realizado por Ono et al. (2005) na 

cidade de Guarapuava (PR), onde os autores encontraram resultados semelhantes aos 

nossos, com 4,7% das amostras contaminadas com cistos de Giardia sp. Outro estudo 

realizado por Osaki et al. (2010), na mesma cidade mostrou uma contaminação de 7,7%. 

Silva et al. (2015), encontraram resultados bem superiores em comparação com este 

trabalho, com cerca 38% das amostras contaminadas por Giardia sp. na cidade de Itaqui 

(RS), assim como Landivar e Vidiga (2015), na cidade de São Miguel do Oeste (SC), que 

encontraram cistos de Giardia sp. em 26,8% das amostras analisadas.  

 Um estudo realizado por Silva et al. (2017), na cidade de Governador Valadares 

(MG), demonstrou que 15% das hortaliças analisadas continham cistos de Giardia sp.  

Silva et al. (2014), encontraram resultados semelhantes na cidade de Quatá (SP), com 

13% das hortaliças contaminadas pelo mesmo gênero de parasito. Ambos os trabalhos 

relatam resultados acima dos encontrados no presente trabalho.  Resultado inferior ao do 

presente estudo foi encontrado por Velasco et al. (2014), na cidade de Niterói (RJ), com 

menos de um por cento das amostras contaminadas por cistos de Giardia sp. 

 Em seu trabalho Oliveira et al. (2017), analisaram vinte e uma amostras na região 

central de Goiás, dentre as quais 14% apresentaram contaminação por cistos de Giardia 

sp. Uma avaliação feita em hortaliças por Santos et al. (2009), na cidade de Salvador 

(BA), mostrou que 23% das amostras estavam contaminadas com cistos de Giardia sp. 

Coutinho et al. (2015), descreve a presença deste parasito em hortaliças na cidade de 

Sobral (CE), e 9% das amostras estavam contaminadas. Cistos de Giardia sp. também foi 

relatado por Da Silva et al. (2019), na cidade de Crato (CE), onde suas análises 

mostraram que 20% das amostras foram positivas.  

 Os trabalhos citados acima mostram diferenças entre os resultados, sejam dentro 

de uma mesma região ou em regiões distintas. Isso pode estar relacionado com os 
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hábitos de higiene durante a manipulação dos alimentos e/ou o cuidado durante o plantio 

(água e/ou adubo utilizados), assim como, a infraestrutura de saneamento básico de cada 

região. Vale ressaltar que os trabalhos utilizam métodos diferentes, variando por exemplo, 

o líquido de lavagem e a quantidade de técnicas utilizadas, talvez isso possa, de alguma 

forma, influenciar nos resultados, devendo as comparações serem feitas de forma 

cautelosa.  

 Outro protozoário relevante encontrado durante as análises do presente trabalho 

foram os cistos de amebídeos demonstrando que 1,9% das hortaliças estavam 

contaminadas. Freitas et al. (2004), realizaram um estudo na cidade de Campo Mourão 

(PR), e encontraram resultados bem superiores, 47,7% estavam contaminadas com este 

parasito. Outros trabalhos relatam a presença deste protozoário com resultado acima dos 

encontrados no presente estudo (MARTINEZI SCHEMES et al., 2015; JUNG et al., 2014; 

ARBOS et al., 2010). Resultados similares são descritos por Trevisan et al. (2017), na 

cidade de Curitiba (PR), onde 2% das hortaliças estavam contaminadas com este 

protozoário.  

 No trabalho de Santos et al. (2017), realizado na cidade de Presidente Prudente 

(SP), cistos de Entamoeba sp. foram o achado mais prevalente com 33,4% das amostras 

contaminadas. Luz et al. (2017), obtiveram resultados próximo com 26% das amostras 

positivas para este parasito. Resultado similar ao do presente trabalho foi encontrado por 

Moreira et al. (2018), em amostras de diversos municípios do estado do Rio de Janeiro, 

onde 2% das 100 amostras analisadas estavam contaminadas.  

 Trabalhos de diferentes regiões do Brasil relatam a contaminação de hortaliças 

com resultados superiores ao do presente trabalho (SILVA; CONTIJO, 2012; ALVES; 

NETO; ROSSIGNOLI, 2013; SILVA et al., 2014), por outro lado, diversos estudos 

apresentaram resultados similares (ROCHA; MENDES; BARBOSA, 2008; FERRO; 

COSTA-CRUZ; DA COSTA BARCELO, 2012; PACÍFICO; BASTOS; UCHÔA, 2013). 

Essas divergências podem estar relacionadas com a água utilizada para irrigação, assim 

como, o adubo utilizado para o cultivo das hortaliças e os cuidados durante a 

manipulação/comercialização desses alimentos. Outro fator a ser considerado é que 

assim como para Giardia sp., os métodos de análise, em especial, no tocante ao líquido 

de lavagem e a quantidade e tipo de técnicas utilizadas, poderiam influenciar de alguma 

forma nos resultados. 
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7.4. Artrópodes encontrados nas amostras analisadas 

  

No presente trabalho ácaros (23,2%) e outros artrópodes (7,2%), foram 

encontrados nas amostras analisadas. Segundo Bagyaraj et al. (2016), estes organismos 

são responsáveis por uma série de funções, como ciclagem de nutrientes, controle de 

pragas e doenças, formação de solo, degradação de resíduos e produtos químicos 

nocivos e produção de subprodutos úteis, como alimentos, combustível, fibras entre 

diversas outras.  

Guimarães et al. (2003), relataram que das 120 amostras de hortaliças analisadas 

na cidade de Lavras (MG), cerca de 40% das hortaliças foram positivas para ácaros. Na 

cidade de São Mateus (ES), foi demonstrado 5% de positividade para ácaros 

(MENDONÇA AMBROZIM et al., 2017). Em Tangará da Serra (MS), artrópodes foram 

encontrados em 14,1% das amostras analisadas (FERRO; COSTA-CRUZ; BARCELOS, 

2012). Estes resultados diferem dos encontrados no presente trabalho, pois relataram 

percentuais inferiores, isso pode estar relacionado com o tipo de hortaliça e/ou técnica 

empregada para análise das mesmas, sendo que, em seu trabalho Ferro et al., (2012) 

utilizaram somente alface e a técnica de sedimentação-espontânea. 

Segundo Santos et al. (2009) a frequência de estruturas como ácaros adultos e 

ovos, podem ser explicados pela sua numerosa população nos ambientes e por isso eles 

podem ser encontrados nesses alimentos. Isso condiz com Gardi e Jeffery (2009), pois 

segundo estes autores os artrópodes representam até 85% da fauna do solo em riqueza 

de espécies e compreendem uma grande proporção da meso e macrofauna do solo. 

 

7.5. Comércios que apresentaram algum tipo de contaminação potencialmente 

patogênica 

 

No presente estudo, a feira-livre foi o comércio que apresentou maior 

contaminação com estruturas potencialmente patogênicas (24,8%), seguido por hortifruti 

(16,6%) e supermercado (16,4%). Resultados superiores foram encontrados por Freitas 

et al. (2004), no município de Campo do Mourão (PR), onde analisaram cento e 

cinquenta amostras de hortaliças e verificaram que feiras-livres apresentaram maior 

contaminação por helmintos e protozoários do que supermercados, com 58,7% e 36% 

respectivamente.  

 Rocha et al., (2008), coletaram sessenta e seis amostras de alfaces na cidade de 

Recife (PE), e verificaram que 100% das amostras coletadas em feiras-livres e 88,8% das 
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amostras provenientes de supermercados foram encontradas larvas de Strongyloides sp. 

Santos et al. (2009), analisara sessenta amostras de hortaliças (alface e agrião) na cidade 

Salvador (BA), e demonstraram que 95% das amostras de feiras-livre e 90% das 

amostras de supermercados continham algum tipo de contaminação parasitária. Ambos 

os trabalhos relatam resultados mais altos em relação ao presente estudo.  

 Vieira et al. (2013), com objetivo de analisar a presença de formas transmissíveis 

de enteroparaistos em hortaliças consumidas cruas na cidade de Pelotas (RS), 

encontraram maior positividade de contaminação parasitária entre as amostras vendidas 

em feiras-livres (38%).  

  

8. CONCLUSÃO  

 

Este estudo demonstrou que as hortaliças provenientes de distintos tipos de 

comércios das diferentes localidades do Brasil continham contaminantes biológicos com e 

sem risco à saúde humana, sendo ovos tipo Strongyida o achado mais frequente entre os 

potencialmente patogênicos. 

O kit comercial de imunodetecção direta (ELISA), apresentou resultados positivos 

parcialmente divergentes com a microscopia. Portanto, sugere-se que as análises 

realizadas em hortaliças na busca por cistos de Giardia sp. sejam feitas por métodos com 

princípios diferentes, tal como a microscopia e as técnicas de imunodetecção, a fim de 

obter um resultado mais eficiente, superando assim pela combinação a limitação inerente 

a cada método.  

Dentre as localidades analisadas, São Paulo (SP) foi a única que apresentou cisto 

de amebídeos como estrutura potencialmente patogênica, apresentando diferença 

estatisticamente significativa (p < 0,05) em comparação com a demais regiões. Houve 

diferença significativa (p < 0,05) entre os tipos de hortaliças (manjericão, rúcula e hortelã) 

conforme a localidade da coleta para estruturas potencialmente patogênicas (Cisto de 

Giardia sp. e cisto de amebídeo). Não houve diferença estatisticamente significativa 

quanto aos tipos de comércios analisados. Os pools analisados não apresentaram 

diferença significativa para antígeno de Giardia sp (p < 0,05), conforme as localidades e 

tipos de estabelecimentos. 
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