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RESUMO 

 

 

Das infecções humanas, as enteroparasitoses possuem considerável relevância, pois acometem 

grupos sociais desfavorecidos e, em sua maioria, estão ligadas às precárias condições higiênico-

sanitárias destes indivíduos, em todo o mundo. A forma de transmissão ocorre por meio da ingestão 

de água e/ou alimentos contaminados por formas evolutivas infectantes de parasitos, como cistos e 

oocistos de protozoários e ovos ou larvas de helmintos. Dentre os alimentos, as hortaliças ganham 

destaque na transmissão de enteroparasitoses, pois, ao longo de sua cadeia de produção e 

processamento até os consumidores, podem ser contaminadas pela água de irrigação, pela adubação 

com fezes animais e/ou humanas, ou ainda pela própria manipulação dos horticultores ou de 

comerciantes. O tipo de hortaliça, bem como sua forma de cultivo, pode interferir no processo de 

contaminação. O presente estudo teve como objetivo identificar a contaminação parasitária em 

alfaces da variedade crespa (Lactuca sativa var. crispa), de cultivos tradicional e hidropônico, 

comercializadas em duas feiras livres da zona norte da cidade do Rio de Janeiro (RJ). Foram 

coletadas 100 amostras de alfaces crespas em duas feiras livres, uma no bairro do Méier e outra no 

bairro da Tijuca, sendo 50 de cada tipo de cultivo. As amostras foram processadas por técnicas 

parasitológicas tradicionais de flutuação e sedimentação. Do total de amostras, 12 (12%) 

apresentaram positividade para formas evolutivas de helmintos ou protozoários de importância 

médico-veterinária como cisto de amebídeo, oocisto de coccídio e ovos de helmintos da 

superfamília Ancylostomatoidea.  Contaminação por organismos em vida livre foi detectada em 

97% das amostras. Verificou-se nível de positividade similar entre as amostras de cultivo 

tradicional e hidropônico. Apesar de ter sido evidenciada a presença de contaminantes em quase 

todas as amostras, a baixa frequência de formas evolutivas associadas a parasitos de seres humanos 

ou de animais indica que estas hortaliças representam baixo risco para aquisição de enteroparasitos, 

embora estejam em desacordo com as normas da ANVISA, que regulamenta os padrões de 

identidade e qualidade para os alimentos que serão consumidos. Estes resultados qualificam essas 

alfaces como inadequadas para o consumo humano, sem devida higienização. 
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ABSTRACT 

 

 
Of the human infections, the enteroparasitoses have considerable importance, as they tackle 

disadvantaged social groups and, in his majority, are connected to the poor sanitary conditions of 

these individuals, all over the world. Their transmission occurs by the consumption of water and/or 

foods contaminated with infectives evolutives forms of parasites, like cysts and oocysts of protozoa 

and eggs or larvae of helminths. From among the foods, the vegetables have stand out in the 

transmission of enteroparasitoses, then to the long of his chain of production and processing until 

the consumers, they can be contaminated by the water of irrigation, by the manuring with animal 

faeces and/or human, or still by the own manipulation of the gardeners or of traders. The type of 

vegetables, as well as his form of cultivation can interfere in the process of contamination. The 

present study aimed identify the parasitical contamination in lettuces (Lactuca sativa var. crispa), of 

traditional cultivation and hydroponic cultivation, commercialized in two free markets of the zone 

north in Rio de Janeiro city (RJ). They were collected 100 samples of lettuces in two free markets, 

one in the neighbourhood of the Méier and another in the neighbourhood of the Tijuca, being 50 of 

each type of cultivation. The samples were processed by technical parasitological traditional of 

flotation and sedimentation. Of the total of samples, 12 (12%) presented positivity for evolutives 

forms of helminths or protozoa of medical and veterinary importance, like cyst of amoebidium, 

oocyst of coccidium and eggs of helminths of the Ancylostomatoidea superfamily. Contamination 

by free-living organism was detected in 97% of the samples. It verified level of similar 

contamination between the samples of traditional and hydroponic cultivations. In spite of having 

been demonstrated the presence of contaminants in almost all the samples, the low frequency of 

evolutives forms associated to parasites of the humans being or of animals indicates that these 

vegetables represent low risk for enteroparasites acquisition. Although they are at variance with the 

norms of the ANVISA, that regulate the patterns of identity and quality for the foods. These results 

describe these lettuces like unsuitable for the human consumption, without adequate hygienization. 
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Fig. 1   Lavoura de alfaces cultivadas sob modelo tradicional, dispostas em fileiras de hortaliças 

(Fonte: http://sistemasregadio.files.wordpress.com/2011/03/plantacao-de-alface.jpg. Acesso em: 29 

ago 2012), f.21. 

 

 

Fig. 2  Alfaces cultivadas sob hidroponia, em fileiras, dentro de estufas controladas rigorosamente. 

(Fonte: http://mariliaescobar.files.wordpress.com/2010/04/hidroponia.jpg. Acesso em: 30 ago 

2012), f.23. 

 

 

Fig. 3  Cultivares de um modelo orgânico de produção, onde a multicultura é comum. (Fonte: 

http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_500/1272906896992dA1.jpg. Acesso em: 12 set 2012), 

f.25. 

 

 

Fig. 4  Trofozoíta (à esquerda) e cisto (à direita) de Giardia duodenalis. (Fonte: 

www.biomedicinapadrao.com e http://www.futuramedica.org/Docs/Fotos/43_20100619185313.jpg. 

Acesso em: 02 set 2012), f.28. 

 

 

Fig. 5  Cisto (à esquerda), trofozoíta não invasivo (central) e trofozoíta invasivo do complexo 

Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar. Notar o corpo cromatóide em forma de bastão ou 

“charuto” no cisto (seta vermelha) e os eritrócitos fagocitados no interior do trofozoíta invasivo 

(círculos negros). (Fonte: www.infoescola.com, www.studyblue.com e  

bio390parasitology.blogspot.com. Acesso em: 25 out 2012), f.30. 

 

 

Fig. 6  Ovos decorticado, infértil e fértil de Ascaris lumbricoides, respectivamente. (Fonte: 

www.biomedicinapadrao.com, www.ufrgs.br e www.parasitologiaclinica.ufsc.br. Acesso em: 31 

out 2012), f.33. 

 

 

Fig. 7  Ovo de Trichuris trichiura, apresentando seu formato característico de “bandeja”, “barril” ou 

“bola de futebol americano”. (Fonte: http://www.wadsworth.org/parasitology/Images/06-A.jpg. 

Acesso em 20 out 2012), f.35. 

 

 

Fig. 8  Ovo de ancilostomídeo não larvado. (Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-

asquelmintes/imagens/ovo.jpg. Acesso em: 25 out 2012), f.36. 

 

 

Fig. 9  Formas evolutivas de parasitos encontrados em amostras de alface crespa, de duas feiras 

livres do município do Rio de Janeiro (RJ), no período de abril a novembro de 2012.  Ovo de 

nematódeo de vida livre (A), larva de nematódeo de vida livre (B), segmento de fêmea adulta de 

vida livre (C) com ovo no interior (*), artrópode adulto (D), oocisto de coccídeo não esporulado (E) 

e ovo de nematódeo da superfamília Ancylostomatoidea (F). Aumentos de 100x (A,B e D) e de 

400x (C, E e F), f.49. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Dentre as infecções que acometem os seres humanos, as enteroparasitoses possuem 

relevância, pois possuem prevalência elevada nos países em desenvolvimento, estando associadas à 

baixa qualidade higiênico-sanitária e grupos sociais desfavorecidos (Frei et al., 2008). São 

consideradas doenças tropicais negligenciadas (DTN’s) (Freitas et al., 2004; Melo et al., 2011). 

Podem ser divididas em protozooses e helmintoses, tendo como principais agentes envolvidos, no 

caso de helmintos, os geohelmintos – parasitos que necessitam obrigatoriamente passar pelo 

ambiente para completarem seus ciclos, que se mantém através da contaminação ambiental, sejam 

por ovos ou larvas (Pinheiro et al., 2011). Neste grupo, destacam-se Ascaris lumbricoides, 

Ancylostoma duodenale, Trichuris trichiura e Necator americanus (WHO, 2005). Dentre os 

protozoários, o complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar e Giardia duodenalis são os 

principais responsáveis pelas infecções humanas (WHO, 2005). 

 

 O verdadeiro panorama global das doenças transmitidas por água e/ou alimentos é 

desconhecido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o que dificulta a correta divulgação dos 

casos. Em 2005, constatou-se 1,8 milhão de mortes por doenças diarréicas no mundo, sendo 76 mil 

por patogénos (Newell et al., 2010). A ausência de princípios de higiene pessoal e de cuidados na 

preparação dos alimentos facilita a infecção e predispõe a reinfecção em áreas endêmicas (Andrade 

et al., 2010). Dentre as protozooses, a giardíase e a amebíase são consideradas as mais prevalentes, 

com cerca de 200 milhões de casos para a primeira (Feng & Xiao, 2011) e 50 milhões, para a 

segunda (Petri et al., 2009). Nas helmintíases, as que ganham maior destaque pelas suas 

prevalências no mundo são a ascaridíase – 1,2 bilhão de pessoas (Pinheiro et al., 2011), a tricuríase 

– 795 milhões de pessoas (Albonico et al., 2008) e as ancilostomíases – 740 milhões de pessoas 

(Silva et al., 2003). 

 

A forma de transmissão comumente relatada destes agentes é por meio da ingestão de água 

e/ou alimentos contaminados por formas evolutivas de parasitos infectantes, como cistos de 

protozoários e ovos de helmintos (Melo et al., 2011; Silva et al., 2011), bem como larvas de 

nematódeos (Pedroso & Siqueira, 1997). 

 

 Apesar da importância dos alimentos na transmissão de enteroparasitoses, ainda é pequeno o 

número de estudos abordando esta temática (Ferreira et al., 2000; Santana et al., 2006). As 

hortaliças, devido à sua forma de produção, armazenamento, comercialização e transporte, 



 

 

representam importantes veículos de transmissão para hospedeiros susceptíveis (Oliveira & 

Germano, 1992a). Em algumas localidades, mesmo com altos níveis socioeconômicos 

populacionais, as hortaliças ainda apresentam-se contaminadas, como foi evidenciado por Neres et 

al. (2011) que, trabalhando com alfaces da variedade crespa, encontraram elevada contaminação 

parasitária em amostras provenientes de supermercados, feiras livres e sacolões, consumidas na 

cidade de Anápolis (GO).  

 

 Em diversas regiões do mundo tem-se o hábito de adubar hortas e plantações de diferentes 

cultivos com fezes humanas e utilizar água potencialmente contaminada na irrigação (Shahnazi & 

Jafari-Sabet, 2010). No Brasil, a contaminação de alimentos, sobretudo das hortaliças, por adubo 

com dejetos humanos, é considerada uma das principais vias de transmissão de enteroparasitoses 

(Prado et al., 2008; Neres et al., 2011). Alguns autores sugerem que a estrutura física do vegetal 

interfere no grau de adesão de contaminantes (Oliveira & Germano, 1992a; Falavigna et al., 2005; 

Norberg et al., 2008). No grupo das hortaliças produzidas no país, a alface (Lactuca sativa) é uma 

das mais apreciadas e consumidas pela população (Moraes et al., 2010), devido ao costume do 

preparo de saladas, que são importantes fontes de fibras alimentares de baixo teor calórico na dieta 

dos indivíduos (Santana et al., 2006). Inúmeros trabalhos no Brasil e no mundo citam a importância 

da alface como veículo de transmissão de formas infectantes de parasitos (Kozan et al., 2005; 

Daryani et al., 2008; Melo et al., 2011). Sabe-se que, além dos vegetais, as frutas são fontes 

relevantes de transmissão de parasitoses intestinais, principalmente aquelas que são ingeridas cruas 

e sem higienização adequada pré-consumo (Shahnazi & Jafari-Sabet, 2010).  

 

Estudos tem sugerido a possibilidade da contaminação de alimentos ser potencializada por 

meio de manipuladores, associada à falta de higiene pessoal (Freitas et al., 2004; Montanher et al., 

2007). Cantos et al. (2004) demonstraram que num grupo de trabalhadores de feiras livres numa 

região de Santa Catarina (SC), 47% estavam mono ou poliparasitados. Guilherme et al. (1999), 

trabalhando com horticultores de Maringá (PR), detectaram prevalência de 26,4% de uma ou mais 

espécies de parasitos nestes indivíduos, tornando fundamental sua identificação e seu tratamento, na 

tentativa de evitar a propagação destas doenças. Todos estes fatores convergem para a 

contaminação alimentar por parasitos, o que enaltece a necessidade de orientações sobre os manejos 

de produção e preparo de hortaliças para o consumo. 

 

 Os enteroparasitos podem determinar ou não danos aos hospedeiros humanos, dependendo 

de fatores associados ao parasito, como a carga parasitária, concentração e tamanho (Silva et al., 



 

 

2010) e ao próprio hospedeiro, como sensibilidade e imunidade (Santana et al., 2006; Frei et al., 

2008). Os quadros sintomáticos, quando presentes, apresentam-se diversos, sendo a síndrome mais 

usual caracterizada por diarréia, vômitos, febre e mal-estar, podendo se estender em agravos como 

obstrução intestinal, colites, úlceras e desnutrição, sendo a última a mais comum no âmbito infantil 

(Bisaro & Bourreé, 2007). 

 

 Devido à importância das hortaliças como importantes veículos de formas evolutivas de 

parasitos, este estudo tem como objetivo identificar a contaminação parasitária em alfaces da 

variedade crespa, provenientes de cultivos tradicional e hidropônico, comercializadas em feiras 

livres de dois bairros da zona norte do município do Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Diversos alimentos naturais como tomate, cebola, pimentão, pepino, abóbora, alface, dentre 

outros, são bastante consumidos pelos brasileiros, o que equivale a cerca de 57 kg/ano (Araújo et 

al., 2010). Entretanto, este consumo ainda é muito baixo e aquém de outros países, como Espanha e 

Itália, que consomem cerca de 120 kg/ano e 114 kg/ano, respectivamente (Araújo et al., 2010). A 

presença destes alimentos é importante na dieta dos indivíduos, pois são fontes de elementos 

naturais importantes para o organismo e para a prevenção de doenças (Araújo et al., 2010). 

 

 

2.1)  Alface 

 

A alface (Lactuca sativa) teve o primeiro registro de cultivo datado de 4500 a.C, no 

Mediterrâneo. Os egípcios, naquela época, a utilizavam como fonte para extração de óleo de 

sementes. As espécies que formavam as cabeças apenas apareceram em 1543 d.C, na Europa (Wien, 

1997). 

 

A alface é considerada a hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, sendo uma cultura 

hortícola de grande consumo, principalmente em acompanhamentos, como saladas (Santana et al., 

2006). É considerada uma planta anual, pertencente à família botânica Asteraceae (Henz & 

Suinaga, 2009). Atualmente, a alface é explorada em todo território nacional, tanto em solo como 

em sistemas hidropônicos, sendo esta a principal forma de cultura (Soares, 2002). 

 

Nos dias atuais, as cultivares de alface são divididas em 5 grupos comerciais, dependendo da 

formação da cabeça, da cor e da qualidade folhosa: crespa (13 cultivares), americana (7 cultivares), 

lisa (5 cultivares), mimosa (3 cultivares) e romana (3 cultivares) (Trani et al., 2005). Dependendo 

de qual for escolhida, pode ser plantada durante o ano todo (Filgueira, 2003). 

 

Dentre as inúmeras variedades de alface no Brasil, a lisa e a crespa são as mais consumidas 

(Mogharbel & Masson, 2005). Tais hortaliças são reconhecidas por serem importantes fontes de 

sais minerais, de cálcio e de vitaminas, especialmente a vitamina A (Moraes et al., 2010), além de 

possuírem propriedades calmantes, diuréticas e laxativas (Mogharbel & Masson, 2005). 

 



 

 

A Resolução – CNNPA nº 12/78 (1978), estabelecida pela Comissão Nacional de Normas e 

Padrões para Alimentos, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), decreta que todo 

e qualquer tipo de hortaliça ou verdura que é consumida deve ser livre de sujidades, parasitos e 

larvas. Estabeleceu-se também que deverão ser efetuadas determinações de outros microrganismos 

e/ou de substâncias tóxicas de origem microbiana, sempre que as tornar necessária à obtenção de 

dados sobre o estado higiênico-sanitário dessa classe de alimento, ou quando ocorrerem tóxi-

infecções alimentares (ANVISA, 1978). 

 

 

 2.2)  Feiras Livres 

 

As hortaliças são comercializadas em diversos estabelecimentos, como supermercados, 

sacolões e feiras livres. Atualmente, as feiras fazem parte do cotidiano de diversos grupos. Todavia, 

elas sofreram modificações arquitetônicas e comerciais ao longo do tempo, desde a sua criação há 

séculos atrás (Maior, 1978). Acredita-se que a expectativa dos produtores pela formação de 

excedentes tenha sido a principal causa da origem das feiras no mundo (Huberman, 1976). Seu 

surgimento foi uma demanda natural de um ambiente que congregasse todos os produtos 

disponíveis para a população e, neste contexto, seria importante que se trocassem seus excessos em 

busca de outros produtos que não houvessem condições  de serem produzidos. Com isto, verifica-se 

a importância das feiras para os tempos modernos (Huberman, 1976). 

 

Na verdade, atribui-se à idade média, a oficialização das feiras, tendo em vista que na época 

dos faraós, bem como na fase do feudalismo, não existiam as feiras, pois a produção era destinada 

para consumo próprio (Maior, 1978). A abertura para o Oriente fez com que os grandes comércios 

fossem implementados, fundamentalmente, nas cidades de Veneza, Gênova e Pisa. Desta forma, 

aumentou-se a concorrência entre os vendedores da época, em busca de compra e vendas de 

produtos supérfluos e necessários (Huberman, 1976). 

 

No Brasil, sabe-se que com a vinda da família real portuguesa, em 1808, e com a abertura do 

país aos portos internacionais, houve o aumento da chegada de estrangeiros e de novos produtos, o 

que acelerou as trocas comerciais. Deste modo, com o estabelecimento destes grupos e o acúmulo 

de produtos, houve o surgimento das feiras livres, que se perpetuam até então (Maior, 1978). 

 



 

 

Hoje, as feiras têm diversificado ao máximo possível o seu lastro de comércio, possuindo 

desde produtos sofisticados até simples, sendo essas as mais adquiridas pelas classes sociais com 

menor poder aquisitivo (Huberman, 1976). Inegavelmente, as feiras contribuíram para o 

desenvolvimento e até mesmo da formação dos mercados, e é neste panorama em que nos 

encontramos. 

 

 

 2.3)  Cultivo da Alface 

 

 As hortaliças, antes de chegarem aos domicílios, passam por uma cadeia produtiva que vai 

desde à semeadura do solo no tempo determinado, a seleção das amostras viáveis para o consumo, o 

transporte até os pontos de comercialização no atacado e varejo, bem como à própria exposição da 

mercadoria nestes locais.  

 

  O cultivo da alface é praticado nas formas tradicional, hidropônica e orgânica, que 

apresentam características diferenciadas na produção, podendo influenciar nas propriedades desta 

hortaliça (Miyazawa et al., 2001). A forma tradicional de cultivo é a mais empregada pela maioria 

dos pequenos produtores, pois é relativamente fácil, rápida e de baixo custo (Biscaro et al., 2008). 

Possui como etapas básicas a calagem e a adubação, associadas ao emprego de agrotóxicos e 

nutrientes fundamentais para o desenvolvimento das sementes. 

 

O cultivo hidropônico protege a hortaliça contra fatores adversos do meio ambiente, como 

chuvas, geadas e ventos fortes e outros, favorecendo a produtividade do produto. As hortaliças 

hidropônicas devem, necessariamente, receber nutrientes previamente dissolvidos em água, pois são 

cultivadas fora de seu ambiente natural (terra), em tubos plásticos, por onde circula a água contendo 

os fertilizantes químicos (Silva et al., 2007). 

 

 O cultivo orgânico é definido como a forma de produção de hortaliças em que não há a 

utilização de agrotóxicos e adubos químicos sintéticos. Possui como enfoques a maximização dos 

benefícios sociais, a auto-sustentação, a eliminação da dependência de insumos e a preservação do 

meio ambiente pela otimização do uso de recursos naturais e sócio-econômicos (Ehlers, 1999). A 

procura por produtos orgânicos vem crescendo, principalmente pelo nível aumentado de exigência 

alimentar dos consumidores, o que traz maior rentabilidade aos produtores (Zaché,  2009). Segundo 



 

 

Yussefi et al. (2006), a agricultura orgânica é praticada por mais de 120 países, com 31 milhões de 

hectares de terra, distribuídas irregularmente pelo planeta.  

 

 Estes vegetais podem ser cultivados durante o ano todo, em todas as regiões do Brasil, a 

depender do cultivo escolhido, já que existem variedades adaptadas a climas mais quentes e outras 

para plantio em regiões de clima ameno. O Quadro 1 mostra as diferentes épocas de plantio e suas 

respectivas datas de colheitas. 

 

 

Quadro 1. Relação entre tipos de cultivares de alfaces e épocas de plantio, considerando o início de colheita e suas 

localizações no Brasil. 

 

. 

 

(Fonte: Catálogo Brasileiro de Hortaliças – Brasília, 2010) 

 

 

2.3.1)  Cultivo Tradicional 

 

Um dos cultivos mais empregados, sobretudo nas hortas domésticas, o cultivo tradicional é 

um método rápido, simples e barato de obtenção da alface, pois com pouco espaço útil e insumos de 

baixo custo, torna-se uma das formas de cultivo mais interessantes para o pequeno produtor. O 

espaçamento mais recomendado é o de 0,30 x 0,30 m, entretanto ocorrem variações entre os 

produtores. São necessários 4 kg de semente para se plantar um hectare. A alface deve ser semeada 

em bandejas e transplantada para o campo por volta de 20 a 30 dias (UEMS, 2008). 

A calagem deve ser realizada 30 dias antes do plantio, se necessário. Coloca-se 80 toneladas 

de esterco de curral, ¼ dessas quantidades de esterco de galinha curtido, misturando com a terra do 

canteiro. No plantio deve-se colocar 40 kg/ha de nitrogênio, 300 kg/ha de fósforo, 150 kg/ha de 

potássio e 1 kg/ha de boro. Em cobertura, fazer três aplicações de 30 kg/ha de nitrogênio, aos 15, 30 

e 45 dias após a germinação (semeadura direta). No sistema “transplante de mudas”, aplicar as três 

parcelas de nitrogênio, decorridos 10, 20 e 30 dias após o transplante (UEMS, 2008). 



 

 

A colheita é realizada entre 50 e 80 dias após a semeadura, dependendo do clima e cultivar. 

A alface produz normalmente de 100.000 a 120.000 plantas/ha em campo (UEMS, 2008). A Figura 

1 ilusta o modelo pronto de uma cultivar tradicional: 

 

 

Figura 1. Lavoura de alfaces cultivadas sob modelo tradicional, dispostas em fileiras de hortaliças (Fonte: 

http://sistemasregadio.files.wordpress.com/2011/03/plantacao-de-alface.jpg. Acesso em: 29 ago 2012) 

 

 

 

2.3.2)  Cultivo Hidropônico 

 

A técnica de cultivo hidropônico, apesar de ser empregada atualmente, já data de décadas e 

seu aparato de plantação foi descrito em 1972 por Longhini. Ainda hoje a hidroponia é considerada 

uma ciência jovem, sendo utilizada como atividade comercial garantida (Resh, 1997). 

A hidroponia constitui-se em uma técnica de produção de plantas na qual o solo é 

substituído por uma solução nutritiva composta de água e elementos minerais (Furlani, 1998). O 

cultivo hidropônico da alface utiliza a Técnica do Filme Nutriente (NFT). Nela a solução nutritiva 

flui sobre os canais de cultivo, onde se alojam as raízes, irrigando-as e fornecendo oxigênio e 

nutrientes para as plantas (Staff, 1998). A estrutura básica para este sistema de cultivo é o tanque de 

solução nutritiva, o conjunto moto-bomba, a tubulação de distribuição de solução nutritiva, os 

canais de cultivo, a tubulação coletora e o temporizador (Staff, 1998). 

 

Os cultivos hidropônicos podem ser realizados em soluções nutritivas aeradas, sem a 

presença de qualquer tipo de substrato, ou usando substratos quimicamente pouco ativos, como 

areia, cascalho e argila expandida para dar sustentação adequada às plantas (Resh, 1997). A solução 

http://sistemasregadio.files.wordpress.com/2011/03/plantacao-de-alface.jpg


 

 

nutritiva pode ser fornecida por fluxo contínuo ou intermitente (NFT), subirrigação, ou 

gotejamento. No Brasil, o sistema NFT é empregado em quase todos os cultivos hidropônicos. O 

uso da subirrigação e do gotejamento são pouco expressivos. Esta solução baseia-se na 

concentração de uma solução-mãe de macro e micronutrientes que são fundamentais para a 

absorção radicular das plantas, que vai sendo diluída a cada instante do cultivo, permitindo seu 

adequado desenvolvimento. Dentre estes compostos estão o nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre – macronutrientes – e cobre, ferro, boro, manganês, zinco e molibdênio – 

micronutrientes (Silva et al., 2007). 

 

As plantas produzidas segundo a técnica hidropônica exigem menos espaço para seu 

desenvolvimento do que aquelas que crescem no solo, porque o seu sistema radicular é mais 

compacto e o suprimento de nutrientes é grande e prontamente disponível para ser absorvido por 

elas. Por isso, com a técnica hidropônica, é possível produzir três ou quatro vezes mais por unidade 

de área que com o cultivo tradicional. As plantas produzidas são depois vigorosas de excelente 

qualidade e sadias, pois não precisa de aplicação de agrotóxicos (Silva et al., 2007). 

 

 Ao contrário do que se imagina, o cultivo hidropônico de plantas é uma técnica de cultivo 

antigo. O crescimento de plantas em meio aquoso nos oceanos é anterior ao seu crescimento na 

terra. Arquivos hieroglíficos datados de centenas de anos antes de Cristo descrevem o crescimento 

de plantas na água ao longo do rio Nilo. O arroz tem sido cultivado na água desde tempos 

imemoráveis na China. Muitos acreditam que, como ferramenta de cultivo, a hidroponia começou 

na antiga Babilônia, nos famosos jardins suspensos, considerados uma das sete maravilhas do 

mundo antigo (Soares, 2002). 

 

 Atualmente, o cultivo hidropônico é praticado na Holanda, Alemanha, Itália, Espanha, 

Suécia, Japão, Austrália, Estados Unidos, México e áreas vizinhas da América Central. A Agência 

Espacial Norte-Americana (NASA) tem empregado esta técnica para cultivar hortaliças em viagens 

espaciais longas, e pretende usar a tecnologia desenvolvida em sua estação espacial em Marte 

(Resh, 1997). 

 

 No Brasil, o cultivo comercial de hortaliças e plantas ornamentais, usando técnicas de 

hidroponia, é de introdução recente, e vem se expandindo rapidamente nas proximidades dos 

grandes centros urbanos, onde as terras agricultáveis são escassas e caras e onde há grande demanda 

por produtos hortícolas. Em tais regiões, a produção de hortaliças é realizada em sua maior parte 



 

 

sob cultivo protegido, caso em que o cultivo hidropônico apresenta-se como alternativa vantajosa. 

Ciclos de produção mais curtos, possibilidade de uso do espaço vertical na casa de vegetação, maior 

produtividade, menor necessidade de mão-de-obra, menores riscos de salinização do meio de 

cultivo e de poluição do lençol freático com nitrato figuram entre as principais vantagens da 

hidroponia (Furlani, 1998). 

 

 A utilização da hidroponia vem crescendo nos últimos anos como forma de aumentar a 

produção. Vários fatores contribuem para que esta técnica seja um negócio promissor, pois, 

segundo Faquin et al. (1996), a hidroponia apresenta uma série de vantagens tais como produção 

em pequenas áreas, utilização de baixa quantidade de água e fertilizantes, redução do número de 

operações durante o ciclo da cultura, antecipação da colheita e redução drástica de defensivos 

agrícolas. Por outro lado, o alto investimento inicial e a necessidade de treinamento especializado 

são os pontos que dificultam a adoção desta técnica. 

 

 Os custos de implantação de um sistema hidropônico para alface, segundo Faquin et al. 

(1996) e Martins & Silva (1997) são bastante variáveis, especialmente em função da estrutura 

utilizada. Geralmente, este custo é estimado em 15 a 20 mil reais para uma estrutura capaz de 

produzir dez mil cabeças por mês. Os custos são variáveis, em função da estrutura a ser utilizada e, 

geralmente, os custos de instalação estão em torno de R$ 5,00 a R$ 20,00 por metro quadrado, bem 

como o custo de produção de uma alface tem oscilado entre 10 e 15 centavos de real (Furlani, 

1998). A Figura 2 apresenta um cultivo de alface no sistema hidropônico: 

 

 

 

Figura 2. Alfaces cultivadas sob hidroponia, em fileiras, dentro de estufas controladas rigorosamente. (Fonte: 

http://mariliaescobar.files.wordpress.com/2010/04/hidroponia.jpg. Acesso em: 30 ago 2012). 



 

 

2.3.2.1) Influência de Pragas e Outros Patógenos no Sistema Hidropônico 

 

 Os agentes causadores de doenças neste tipo de sistema são os mesmos que afetam as 

plantas cultivadas em campo aberto (Lopes et al., 2005). A diferença é que, para os cultivos 

hidropônicos, as alfaces ficam mais isoladas de patógenos associados ao solo e daqueles que são 

disseminados pelo vento. São considerados patógenos todos os microorganismos (vírus, bactérias, 

fungos e parasitos, principalmente os helmintos). Destes, os helmintos (nematódeos) são os menos 

importantes, pois são normalmente dependentes do solo para sua locomoção, multiplicação e 

infecção (Lopes et al., 2005). 

 

Inúmeras vias de contaminação durante os cultivos hidropônicos são conhecidas, como as 

sementes, as mudas, os substratos produtivos, á água, as ferramentas, as caixas de colheita, os 

calçados, as estufas, as ervas daninhas, o solo e as mãos dos manipuladores (Lopes et al., 2005). 

 

 

  2.3.3)   Cultivo Orgânico 

 

Uma das formas de cultivo mais empregadas em agriculturas de pequeno porte ou 

comunitárias a familiares, o cultivo orgânico apresenta características que o tornam vantajoso em 

determinadas ocasiões, principalmente pela ausência de agrotóxicos nas plantações. Além disso, ele 

ainda preserva a diversidade biológica dos ecossistemas naturais, incrementa a atividade biológica 

do solo, promove o uso saudável do solo (evitando contaminações), favorece a reciclagem de 

nutrientes, etc. (Lima & Sabino, 2000).  

 

No cultivo orgânico, como em qualquer outro, pode haver invasões de patógenos ou de 

ervas daninhas, o que inviabilizaria a produção. Para a manutenção de um cultivo orgânico, é 

proibida a realização de queimadas no solo e, se necessário, deve-se adotar medidas preventivas de 

capina e roçadas (Lima & Sabino, 2000). 

 

É de extrema importância ressaltar que esta forma de cultivo, apesar de ser muito 

sustentável, ainda é pouco praticada, devido ao tempo de produção e a simplicidade da técnica, o 

que atrasa a colheita (Lima & Sabino, 2000). A Figura 3 representa um esquema de cultivar 

orgânica: 

 



 

 

 

 Figura 3. Cultivares de um modelo orgânico de produção, onde a multicultura é comum.      

(Fonte:http://thumbs.dreamstime.com/thumblarge_500/1272906896992dA1.jpg. Acesso em: 12 set 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. PARASITOS EM HUMANOS TRANSMITIDOS POR INGESTÃO DE 

ALIMENTOS “IN NATURA” 

 

Diversas espécies de parasitos infectam o hospedeiro humano por meio de ingestão de 

alimentos consumidos “in natura”. Dentre estes, pode-se destacar os protozoários Giardia 

duodenalis, Blastocystis hominis, Cryptosporidium sp., Balantidium coli, Isospora belli e o 

complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, determinando quadros clínicos variados. Já 

dentre os helmintos de habitat entérico, destacam-se Ascaris lumbricoides, ancilostomídeos, 

Trichuris trichiura e Hymenolepis nana. Entretanto, outros parasitos como Toxoplasma gondii, que 

não habitam o trato gastrointestinal do hospedeiro humano, podem ser veiculados por estes 

alimentos contaminados com oocistos esporulados (CDC, 2011). No caso de ingestão de alimentos 

com ovos de Taenia solium, tem-se o desenvolvimento da cisticercose, com localização tecidual 

(Takayanagui & Leite, 2001). 

 

Os parasitos intestinais estão entre os agentes mais freqüentemente encontrados em seres 

humanos, constituindo agravos importantes à saúde. Abaixo apresentam-se considerações sobre os 

principais protozoários de habitat intestinal, destacando-se o complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar e Giardia duodenalis (WHO, 2005). Já no grupo dos helmintos, serão 

abordados os geohelmintos Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale e 

Necator americanus (CDC, 2010). 

 

 

3.1 ) Protozoários 

 

Os protozoários intestinais são parasitos conhecidos por estarem associados a precárias 

condições de higiene e manutenção de indivíduos em locais onde o saneamento básico ainda é 

insuficiente ou ausente (Yoshida et al., 2011), apresentando infectividade no momento em que saem 

do hospedeiro, por meio das fezes. Estão associados, principalmente, a ambientes coletivos, 

determinando surtos gastrointestinais em crianças e adultos, como em escolas, creches, asilos e 

sanatórios, devido à maior possibilidade de serem transmitidos diretamente pessoa a pessoa (Jong, 

2002). Os enteroprotozoários colonizam o trato digestório dos hospedeiros humanos, sobretudo o 

intestino delgado e grosso, como Cryptosporidium sp. (Xiao et al., 2004) e Giardia duodenalis 

(Monis et al., 2009), e complexo Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar (Berrilli et al., 2011) 

respectivamente. Existem protozoários que podem colonizar todo o trato digestório, como 



 

 

Blastocystis sp. (Üstün & Turgay, 2006). Os enteroprotozoários possuem ciclo monoxeno e 

apresentam variada distribuição geográfica, sendo encontrados em diversas regiões do planeta 

(WHO, 2005). O diagnóstico dessas parasitoses baseia-se, fundamentalmente, na demonstração de 

formas evolutivas do parasito pelas técnicas de rotina do exame parasitológico de fezes (EPF) 

(Mariano et al., 2005). 

 

 

       3.1.1 ) Giardia duodenalis 

 

     O parasito foi inicialmente descrito por Van Leuwenhoek em 1681, ao examinar suas 

próprias fezes diarreicas à luz do microscópio óptico. Posteriormente, o organismo foi descrito em 

maiores detalhes por Lambl em 1859, o qual o nomeou como Cercomonas intestinalis. Em 1882 e 

1883, Kunstler identificou o parasito no organismo de girinos e o nomeou de Giardia, sendo esta a 

primeira vez que a palavra foi usada para caracterizar o gênero do parasito. Blanchard, em 1888, 

sugeriu o nome Intestinalis lamblia e, em 1902, Stiles mudou para Giardia duodenalis (Adam, 

2001). 

 

       É considerado o protozoário intestinal humano mais comum no mundo, com índices de 

detecção que variam entre 2 a 5% em nações desenvolvidas e 20 a 30% em nações em 

desenvolvimento (Pereira et al., 2007). Estima-se que Giardia sp infecte aproximadamente 2% dos 

adultos, de 6% a 8% de crianças em todo o planeta e cerca de 33% de indivíduos dos países 

desenvolvidos já tiveram a doença (CDC, 2011). Nos Estados Unidos, importante local de surtos 

esporádicos da parasitose, a giardíase é considerada a enteroparasitose humana mais prevalente 

(Kappus et al., 1994; CDC, 2011). 

 

       Embora espécies de Giardia sp habitem o trato gastrointestinal de todas as classes de 

vertebrados, G. duodenalis é a principal espécie reconhecida em humanos, podendo também 

infectar canídeos, felídeos, bovinos, suínos e equinos (Thompson, 2000; Monis et al., 2009). Dentre 

inúmeros genótipos do parasito já descritos, sabe-se que o subgrupo A é o mais frequente na 

infecção humana (Monis et al., 2009; Feng & Xiao, 2011). 

 

       O potencial zoonótico deste parasito foi recentemente comprovado, sendo os animais 

domésticos importantes fontes de infecção para hospedeiros humanos. Já foi relatado que a 

transmissão pode ocorrer de animais para humanos e vice-versa, bem como o encontro de formas 



 

 

evolutivas de G. duodenalis de castores em água potável consumidas por humanos (Renton, 1994; 

Feng & Xiao, 2011). 

 

       Quanto à sua morfologia, G. duodenalis apresenta duas formas evolutivas: o trofozoíto e 

o cisto. Os trofozoítos são piriformes e medem de 12 a 15 μm de comprimento e de 5 a 9 μm de 

largura. Seu citoesqueleto apresenta estruturas como corpo mediano, quatro pares de flagelo 

(anterior, posterior, caudal e ventral) e um disco suctorial. Possuem dois núcleos sem nucléolos que 

estão localizados anteriormente e são simétricos em relação ao maior eixo do corpo parasitário 

(Adam, 2001; Rey, 2008). Além disso, apresentam dois feixes de fibrilas longitudinais (axóstilos), 

que se iniciam junto a oito blefaroplastos e continuam com os flagelos anteriores. Nas preparações 

coradas pela hematoxilina aparecem duas formações paralelas, semelhantes a vírgulas, chamadas de 

corpos parabasais, que correspondem ao complexo de Golgi da célula (Adam, 1991). Por outro 

lado, os cistos são elipsoides ou ovoides e medem cerca de 12 μm de comprimento. Nas 

preparações coradas pelo lugol ou hematoxilina notam-se estruturas internas duplicadas em relação 

ao trofozoíto, isto é, quatro núcleos pequenos, com um cariossomo central, axóstilo e corpos 

parabasais (Adam, 2001). A Figura 4 mostra essas duas formas evolutivas: 

 

 

 

Figura 4. Trofozoíta (à esquerda) e cisto (à direita) de Giardia duodenalis. (Fonte: www.biomedicinapadrao.com e 

http://www.futuramedica.org/Docs/Fotos/43_20100619185313.jpg. Acesso em: 02 set 2012). 

 

 

 

        A transmissão da giardíase ocorre por meio da ingestão de água e alimentos 

contaminados por cistos ou por via direta no contato fecal-oral (Hawrelak, 2003). Estes cistos 

podem conservar sua vitalidade durante dois meses ou mais na água e a cloração, bem como o 

aquecimento até 60ºC, não são suficientes para destruí-los, sendo necessária a correta fervura da 

água. Já foi demonstrado que o congelamento também é ineficiente (CDC, 2010). 

http://www.biomedicinapadrao.com/
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                  A infecção apresenta um espectro clínico diverso, que varia desde indivíduos 

assintomáticos a pacientes sintomáticos graves, podendo-se notar quadros de diarréia aguda 

autolimitante ou diarréia persistente, com evidência de má absorção de nutrientes e perda de peso, 

mesmo em indivíduos imunocompetentes (Andrade et al., 2010). Os trofozoítos são as formas 

multiplicativas do parasito, sendo capazes de colonizar e replicar rapidamente no trato 

gastrointestinal, causando sintomas como dores abdominais, náuseas, vômitos e anorexia, bem 

como a diarréia (Hawrelak, 2003). 

 

       O período de incubação desta parasitose varia de uma a duas semanas. Inicialmente o 

hospedeiro apresenta alterações intestinais, acompanhado de náuseas, anorexia, febre baixa e 

calafrios. Posteriormente, ocorre o fenômeno de esteatorréia, que é uma diarréia explosiva rica em 

gordura, apresentando odor fétido característico (Marshall et al., 1997). 

 

 

3.1.2 ) Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar 

 

     O trofozoíto de Entamoeba histolytica foi descrito por Losh em 1875, que encontrou o 

parasito em um paciente com disenteria crônica. As evidências clínicas da associação deste 

organismo com disenteria foi descrita por Councilman e Lafleur em 1891. Quincke e Roos 

descreveram a forma cística em 1893 e, por fim, Schaudinn nomeou o agente como Entamoeba 

histolytica em 1903 (Bruckner, 1992). 

 

       Em 1925, Brumpt demonstrou que os cistos tetranucleados de E. histolytica eram, na 

verdade, um complexo formado por duas espécies, sendo uma patogênica e a outra não-patogênica, 

nomeando esta última de Entamoeba dispar. Sua explicação era pouco aceita até quando Sargeaunt 

e Williams (1978) realizaram estudos de tipagem de isoenzimas, diferenciando as cepas patogênicas 

e não-invasivas de duas espécies diferentes, sendo estes estudos confirmados, em 1993, por Clark e 

Diamond (Marshall et al., 1997; Pinilla et al., 2008). 

 

  A amebíase, além de ser considerada uma enteroprotozoose difundida no cenário mundial, 

é vista pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como um dos principais problemas de saúde em 

países subdesenvolvidos, sendo ultrapassada apenas pela malária e pela esquistossomose, uma vez 

que pode ocasionar quadros graves e evoluir para a morte (Mortimer & Chadee, 2010). Estima-se 

que a parasitose infecte cerca de 500 milhões de indivíduos anualmente, sendo 50 milhões com a 



 

 

forma invasiva e 110.000 vítimas fatais decorrentes de complicações (Fotedar et al., 2007; Pinilla et 

al., 2008). 

 

  Quanto à sua morfologia, E. histolytica apresenta duas formas evolutivas: os trofozoítos e 

os cistos. Os trofozoítos são pleomórficos, com tamanho variando entre 10 e 40 μm de diâmetro, 

podendo alcançar 60 μm na forma invasiva. O citoplasma apresenta duas regiões: uma hialina 

(ectoplasma) e outra granulosa (endoplasma). O endoplasma apresenta citoesqueleto e lisossomos 

primário e secundário, além de vacúolos digestivos que, na forma patogênica, pode conter 

eritrócitos (frutos da eritrofagocitose parasitária) (Lohia, 2003). O habitat dos trofozoítos é a luz 

intestinal do intestino grosso (forma não-invasiva) ou a parede deste juntamente a diversos outros 

tecidos dos hospedeiros humanos (forma invasiva). Sua respiração é anaeróbia ou aeróbia 

facultativa e seus movimentos são conferidos pela emissão de pseudópodes unidirecionais, 

sobretudo nas formas invasiva (Stanley, 2003). Os cistos são formas arredondadas ou ligeiramente 

ovais, com diâmetro entre 10 e 20 μm. Apresentam de um a quatro núcleos, a depender do seu grau 

de maturação, cariossoma central, com cromatina periférica disposta regularmente, e corpos 

cromatóides em formato de bastão ou charuto, quando imaturos. Possuem ainda uma membrana de 

queratina que confere resistência ao suco gástrico estomacal e a fatores ambientais externos, como 

cloração e dessecação (Stanley, 2003). A Figura 5 apresenta as formas evolutivas de Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar: 

 

 

 

Figura 5. Cisto (à esquerda), trofozoíta não invasivo (central) e trofozoíta invasivo do complexo Entamoeba 

histolytica/Entamoeba dispar. Notar o corpo cromatóide em forma de bastão ou “charuto” no cisto (seta vermelha) e os 

eritrócitos fagocitados no interior do trofozoíta invasivo (círculos negros). (Fonte: www.infoescola.com, 

www.studyblue.com e  bio390parasitology.blogspot.com. Acesso em: 25 out 2012). 
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     A transmissão de E. histolytica/E. dispar ocorre indiretamente pela ingestão de alimentos 

e água contaminados ou diretamente pessoa-pessoa através de mãos contaminadas com material 

fecal. A estrutura infectante para os hospedeiros humanos são os cistos tetranucleados (Petri et al., 

2009). 

 

     As manifestações clínicas quando presentes são bastante diversificadas e podem ser 

semelhantes àquelas causadas por outros enteropatógenos. Dentre os indivíduos sintomáticos, a 

colite não-disentérica é a manifestação mais frequente (90%), que é caracterizada por evacuações 

diarreicas contendo ou não muco e sangue, raramente com manifestações febris, podendo ocorrer 

alternância entre períodos silenciosos e sintomáticos (Lucas & Upcroft, 2001). A forma disentérica 

da amebíase é caracterizada por cólicas intestinais, diarréia mucossanguinolenta, acompanhada de 

tenesmo e frio intenso. Pode evoluir para um quadro mais severo de disenteria amebiana aguda 

consolidada, com diarréia mucossanguinolenta, prostração, desidratação grave e perfurações 

intestinais com ulceração e necrose, causadas pela penetração dos trofozoítos nos tecidos mais 

profundos do intestino grosso (Martinez-Palomo & Espinosa-Cantelano, 1998). A amebíase extra-

intestinal é considerada rara no Brasil, porém, quando existente, atinge principalmente o fígado 

formando abscessos hepáticos caracterizados por dor no hipocôndrio direito, febre, hepatomegalia e 

amebomas, que são originados a partir da invasão trofozoítica no epitélio intestinal e posterior 

migração hepática através do sistema porta (Salles et al., 2003). Manifestações extremamente raras 

ainda podem ocorrer, levando a abscessos pulmonares e cerebrais, ocasionando em proliferação do 

organismo (Andrade & Junior, 1996). 

 

 

3.2) Helmintos Intestinais 

 

Vários helmintos pertencentes ao Filo Platyhelminthes e ao Filo Nemathelminthes possuem 

como habitat os intestinos humanos. Na classe Cestoda destacam-se como importantes agentes para 

o hospedeiro humano as “tênias”, principalmente Taenia sp. e Hymenolepis nana. Cabe lembrar que 

as “tênias” são adquiridas pelo consumo de carne crua ou mal passada de seus hospedeiros 

intermediários (CDC, 2010). Na classe Nematoda, os ancilostomídeos, Ascaris lumbricoides, 

Strongyloides stercoralis, Enterobius vermicularis e Trichuris trichiura ganham destaque. 

 

Os geohelmintos (soil-transmitted helminths - STH) pertencem ao grupo dos nematódeos e 

são parasitos que necessitam obrigatoriamente passar pelo solo para completarem seu ciclo 



 

 

evolutivo, incluindo Ascaris lumbricoides, ancilostomídeos, Strongyloides stercoralis e Trichuris 

trichiura (Pearson, 2002). Infectam principalmente o intestino delgado dos hospedeiros humanos 

(CDC, 2010) e possuem ciclo monoxeno, tendo os humanos como principais hospedeiros (Pinheiro 

et al., 2011).  

 

As geohelmintíases pertencem ao grupo das infecções crônicas mais prevalentes no mundo 

(Freitas et al., 2004; Brooker et al., 2006; Pinheiro et al., 2011). No mundo, o número estimado de 

casos de ascaridíase é de 1 bilhão, seguidos de 795 milhões para tricuríase e 740 milhões para 

ancilostomíase (WHO, 2009). Apesar das prevalências elevadas, a distribuição destas 

enteroparasitoses nos países é irregular, associadas principalmente às precárias condições higiênico-

sanitárias da população e a falta de saneamento básico nestes locais (Ludwig et al., 1999). O 

diagnóstico dessas helmintíases envolve, principalmente, métodos de exame parasitológico de fezes 

(EPF) e o tratamento é feito, geralmente, com derivados benzimidazólicos, como albendazol e 

mebendazol, que atuam nos parasitos adultos. A profilaxia destas parasitoses está relacionada ao 

diagnóstico e tratamento do indivíduo parasitado, saneamento ambiental e educação em saúde, que 

devem atuar de maneira integrada para aumentar a eficácia da abordagem (Pinheiro et al., 2011). 

 

 

3.2.1) Ascaris lumbricoides 

 

                 Dentre os geohelmintos capazes de infectar humanos, A. lumbricoides é a espécie mais 

amplamente distribuída e prevalente no mundo, atingindo cerca de 1,2 bilhão de indivíduos (Dold & 

Holland, 2011). Regiões áridas e semi-áridas são menos afetadas, entretanto podem apresentar altas 

prevalências em oásis ou vales úmidos, em função dos microclimas (Alves et al., 2003). A infecção 

causada por este parasito é conhecida como ascaridíase, ascaríase, ascaridose ou ascaridiose. 

  

      Popularmente conhecida como lombriga, A. lumbricoides é um nematóide parasito do 

intestino delgado, medindo o macho de 15 a 25 cm e a fêmea de 20 a 35 cm (Cruz et al., 2012). 

Possuem ainda um corpo filiforme, de coloração variando do branco-amarelado ao róseo (resquícios 

da alimentação nos hospedeiros), recoberto por uma cutícula lisa (Neira et al., 2011). Tais parasitos 

apresentam dimorfismo sexual, sendo os machos recurvados posteriormente e as fêmeas com 

extremidades retilíneas. Os ovos férteis medem cerca de 50 μm e são revestidos por uma membrana 

mamilonada espessa, a qual se sobrepõe a outras duas membranas, conferindo aos ovos grande 

resistência aos fatores ambientais (Pearson, 2002). Pode haver o encontro de ovos inférteis ou sem a 



 

 

presença da membrana mamilonada (decorticados) nas fezes dos hospedeiros (Rey, 2008). A Figura 

6 mostra as formas evolutivas descritas: 

 

 

 

Figura 6. Ovos decorticado, infértil e fértil de Ascaris lumbricoides, respectivamente. (Fonte: 

www.biomedicinapadrao.com, www.ufrgs.br e www.parasitologiaclinica.ufsc.br. Acesso em: 31 out 2012). 

 

         

                 Certamente, contribui para o sucesso epidemiológico deste helminto sua enorme 

capacidade de oviposição (em média, 200 mil ovos/dia) (Bethony et al., 2006).  Além disso, os 

ovos, viáveis por muitos meses e dispersados a grandes distâncias pelos ventos, em tempo seco, 

podem contaminar não apenas o solo e a água, mas também o próprio ar que se respira, tornando o 

intra e o peridomicílio focos de infecção e reinfecção. Embora estes parasitos necessitem, 

obrigatoriamente, passar pelo ambiente para se tornarem infectantes, a contaminação intradomiciliar 

pode ocorrer também mesmo em locais onde se tem a limpeza como rotina, devido à resistência 

oferecida pelos ovos à quase totalidade de desinfetantes usuais, que se mostraram ineficazes na 

eliminação dos parasitos (Massara et al., 2003). 

 

      Os sintomas da ascaridíase variam de acordo com a intensidade da carga parasitária 

albergada (Silva et al., 2011). Numa fase inicial da infecção, cargas parasitárias elevadas podem 

levar à ocorrência de lesões hepáticas e pulmonares, sendo que, nos pulmões, a migração larvar 

pode manifestar-se por meio de tosse, eosinofilia e asma brônquica ou pneumonia intersticial com 

sinais de insuficiência respiratória, conhecida como Síndrome de Löeffler. Entretanto, a fase 

intestinal é a mais importante e cargas parasitárias acima de 100 exemplares podem resultar em 

desnutrição, principalmente em crianças (Pinheiro et al., 2011). A elevada carga parasitária pode 

levar a uma complicação frequente que é a obstrução intestinal potencialmente grave, podendo 

conduzir o paciente a óbito. Nessa manifestação, nota-se enovelamento parasitário na luz do 

intestino delgado, necessitando de intervenção cirúrgica. Outras complicações referem-se às 

http://www.biomedicinapadrao.com/
http://www.ufrgs.br/
http://www.parasitologiaclinica.ufsc.br/


 

 

migrações ou localizações ectópicas do parasito, como no apêndice cecal e no canal colédoco 

(Astudillo et al., 2008). Tem-se relatos da eliminação destes parasitos pela boca (Nuño-Mateo et al., 

2003) e pelas narinas do ser humano (Gurjar et al., 2009), notada em casos de altas cargas 

parasitárias ou irritação do parasito, frente à administração de determinados medicamentos. 

 

 

3.2.2) Trichuris trichiura 

 

       Este parasito é responsável pela tricuríase, que acomete cerca de 740 milhões de 

indivíduos em todo o mundo, sendo que no Brasil sua prevalência corresponde a 19% da ocorrência 

em toda a América Latina e Caribe (Hotez, 2008). Semelhante a A. lumbricoides, sua forma 

infectante é o ovo larvado, que se forma no ambiente após o embrionamento dos ovos eliminados 

por um paciente infectado. A tricuríase é especialmente favorecida por ambientes onde existam 

aglomerados urbanos e precárias condições sociais e higiênicas, como nas periferias das grandes 

cidades (Brooker et al., 2006). Dados de prevalência relacionam a presença de T. trichiura com a de 

A .lumbricoides (Bundy et al., 1987), ambos favorecidos pelo clima, modo idêntico de transmissão, 

grande fertilidade dos parasitos adultos e resistência dos ovos às condições ambientais. Ainda em 

comum, em zonas endêmicas, as maiores prevalências de contaminação ambiental por estes agentes 

tem sido relacionadas a alguns poucos hospedeiros, independentemente da idade (Morales & Pino, 

1988).  

 

      Com forma similar a um chicote, o corpo de T. trichiura pode chegar a 5 cm de 

comprimento e apresenta a parte anterior afilada e mais longa que a posterior, sendo o macho menor 

que a fêmea. A grande taxa de fecundidade deste helminto evidencia-se na produção de cerca de 

3.000 a 5.000 ovos/dia, podendo chegar a 14.000 (Bethony et al., 2006). Este fato favorece a 

eliminação de, em média, 200 a 300 ovos do parasito por grama de fezes. Os ovos medem cerca de 

50 μm de comprimento por 22 μm de largura e apresentam um aspecto característico semelhante a 

um barril, bandeja ou bola de futebol americano, com massas mucóides em suas extremidades, 

denominadas opérculos (Rey, 2008). A Figura 7 mostra o ovo deste parasito: 

 

 



 

 

 

Figura 7. Ovo de Trichuris trichiura, apresentando seu formato característico de “bandeja”, “barril” ou “bola de futebol 

americano”. (Fonte: http://www.wadsworth.org/parasitology/Images/06-A.jpg. Acesso em 20 out 2012). 

     

 

       O habitat preferencial do adulto é o ceco, o qual insere sua região anterior do corpo na 

mucosa, liberando substâncias líticas (Bradley & Jackson, 2004), que ocasionam irritações locais, 

podendo resultar em colite (Bundy et al., 1987). Casos crônicos de colite, associados ao parasitismo 

intenso, podem culminar com a síndrome da disenteria por tricuríase e prolapso retal associado 

(Bradley & Jackson, 2004). Albonico et al. (2008) relatam que crianças entre 2 e 6 anos de idade 

afetadas por essa síndrome apresentaram um forte decréscimo em testes cognitivos, comparados aos 

controles, devido a causas diretas e indiretas, dentre elas insônia induzida e perda de 

micronutrientes, especialmente o ferro. O desempenho cognitivo, por vezes irreversível, também se 

mostrou possivelmente associado à resposta inflamatória que compromete o desenvolvimento físico 

e o sistema nervoso central (Albonico et al., 2008).  Na maioria das infecções, nota-se baixa carga 

parasitária, entretanto, em alguns pacientes, esta pode ser elevada, evoluindo raramente ao óbito 

(Bundy et al., 1987). 

 

 

3.2.3) Ancilostomídeos 

 

     Conhecida como amarelão ou opilação, a ancilostomíase é uma parasitose intestinal 

causada por Ancylostoma duodenale ou Necator americanus e sua prevalência revela cerca de 1 

bilhão de indivíduos infectados no mundo (Loukas et al., 2005). É considerado a principal causa de 

anemia ferropriva nas áreas endêmicas (Loukas et al., 2005) e uma das principais doenças tropicais 

do mundo. Sua distribuição geográfica tem sido bastante alterada pelas migrações humanas (Rey, 

2001). Sabe-se que A. duodenale é primitivamente da Ásia e região do Mediterrâneo, enquanto N. 

americanus da África Subsaariana. A primeira espécie conseguiu chegar às Américas por meio das 

http://www.wadsworth.org/parasitology/Images/06-A.jpg


 

 

migrações humanas vindas do Pacífico e a segunda por meio do tráfico negreiro, muito depois da 

primeira, e esta vem se tornando prevalente nas regiões endêmicas (Rey, 2001). No Brasil, a doença 

se apresenta variável entre regiões, sendo mais comum no âmbito rural (Rey, 2008). 

   

       Os ancilostomídeos são helmintos pequenos e de corpos cilíndricos, medindo cerca de 1 

cm de comprimento. Apresentam uma cápsula bucal bem desenvolvida, com estruturas cuticulares 

que lembram dentes (A. duodenale) ou lâminas cortantes (N. americanus). Estas estruturas 

permitem sua fixação à parede intestinal dos hospedeiros e também sua alimentação, por meio da 

sucção de sangue e de material necrótico resultantes da destruição tecidual do intestino delgado. O 

número de ovos produzidos varia entre as espécies e a carga parasitária albergada, todavia trabalhos 

tem demostrado que a oviposição de A. duodenale está entre 25.000 e 30.000 ovos/dia e 10.000 a 

15.000 ovos/dia para N. americanus (Bethony et al., 2006). Os ovos das duas espécies de parasitos 

são morfologicamente indiferenciáveis, apresentando uma casca transparente ou membrana fina 

envoltória e um maciço celular interno em diferenciação (blastômeros). A Figura 8 ilustra um ovo 

deste parasito: 

 

 

 

Figura 8. Ovo de ancilostomídeo não larvado. (Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-

asquelmintes/imagens/ovo.jpg. Acesso em: 25 out 2012). 

 

 

 

 

      Os danos causados pelo parasito no organismo humano estão intimamente associados à 

intensidade da carga parasitária, a imunidade do hospedeiro e virulência do parasito, sendo possível 

a infecção assintomática (Rey, 2008). Embora possam ocorrer cargas parasitárias elevadas em 

crianças, é na idade adulta, e mesmo em idade avançada, que a frequência e a intensidade da 

infecção permanecem altas (Bethony et al., 2006). Quando sintomática, a fase aguda caracteriza-se 

pela migração larvar nos tecidos cutâneo e pulmonar, até sua instalação e colonização do intestino 

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/filo-asquelmintes/imagens/ovo.jpg
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delgado. Infecções maciças em indivíduos subnutridos levam rapidamente a quadros de anemia 

grave, com dilatação cardíaca e insuficiência circulatória, o que pode levar ao óbito. A fase crônica 

de infecção está associada, sobretudo à forte espoliação sanguínea e à consequente deficiência 

nutricional do hospedeiro, manifestando-se em anemia ferropriva (Pinheiro et al., 2011) e 

hipoproteinemia (Hotez et al., 2005). Na maioria dos casos de infecção leve ou moderada, os 

indivíduos tem sua capacidade produtiva comprometida. O desempenho cognitivo de crianças 

também é prejudicado, com perdas na concentração e na habilidade de processamento de 

informações (Jardim-Botelho, 2008), resultando em índices de evasão e repetência escolares 

(Ezeamama et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. CONTAMINAÇÃO EM ALFACE 

 

As alfaces, antes de chegarem às mesas dos consumidores finais, passam por uma enorme 

cadeia de processamento, que vai desde a semeadura nos locais de produção à exposição dos pés 

nos pontos de venda (supermercados, feiras e hortas comunitárias). Durante este intervalo, estas 

hortaliças podem sofrer inúmeras intervenções, diretas ou indiretas, que favorecem a contaminação 

com formas evolutivas parasitárias (Lopes et al., 2005). 

 

 A contaminação da alface por enteroparasitos pode ser oriunda de diversos fatores, como por 

meio do solo e da água de irrigação, contaminados por fezes, entulhos e esgotos (Blumenthal et al., 

2004), da adubação de hortas e locais de produção com fezes de animais (Chitarra, 2000), das 

práticas de lavagem em tanques de água parada (Evangelista, 1992), do armazenamento impróprio, 

recipientes e equipamentos contaminados (Chitarra, 2000) e pela falta de higiene pessoal de 

manipuladores (Silva-Junior et al., 1995; Cantos et al., 2004). 

 

 Ainda é considerado baixo o número de estudos publicados sobre a contaminação de 

hortaliças, apesar de conhecidas as vias e as consequências desta contaminação (Guilherme et al., 

1999; Santana et al., 2006; Melo et al., 2011). 

 

 Oliveira & Germano (1992a), coletando várias amostras de hortaliças, dentre elas 100 de 

alfaces (variedades lisa e crespa) da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo 

(CEAGESP), encontraram em alfaces da variedade lisa, dentre helmintos, positividades de 16% 

para ancilostomídeos, de 8,0% para Ascaris sp., de 4,0% para Trichocephalus sp., de 4,0% para 

Strongyloides sp., de 4,0% para Toxocara sp., de 2,0% para tricostrongilídeos e de 2,0% para  

Fasciola sp. Para as alfaces da variedade crespa, as positividades foram de 14% para 

ancilostomídeos, de 8,0% para Ascaris sp., de 4,0%  para Trichocephalus sp.,  de 2,0% para Taenia 

sp.,  de 4,0%  para Hymenolepis sp., de 8,0% para Strongyloides sp. e de 4,0% para 

tricostrongilídeos. 

 

 Já considerando a contaminação por protozoários, Oliveira & Germano (1992b), em 100 

amostras de alfaces (variedades lisa e crespa), de São Paulo (CEAGESP), encontraram, em alfaces 

da variedade lisa, positividades de 8,0% para Entamoeba sp. – quatro núcleos, de 4,0% para 

Giardia sp., e de 4,0% para Endolimax sp. Para as alfaces da variedade crespa as positividades 



 

 

foram de 60% para Endolimax sp., de 14% para Entamoeba sp. – quatro núcleos, de 10% para 

Entamoeba sp. – oito núcleos, de 10% para Giardia sp. e de 2,0% para Iodamoeba sp. 

 

 Mesquita et al. (1999), estudando 128 amostras de hortaliças, dentre elas alfaces lisas, 

provenientes de supermercados, feiras livres, quitandas e restaurantes self-service, nos municípios 

do Rio de Janeiro (RJ) e Niterói (RJ), evidenciaram baixa positividade para formas evolutivas de 

parasitos, como oocistos não esporulados e ovos estrongiliformes, nas alfaces (3,9%), embora 

tenham detectado contaminantes em 96,1% das amostras.  

 

 Guimarães et al. (2003), avaliando 120 amostras de alface, coletadas aleatoriamente em 

sacolões, feiras livres e supermercados, no município de Lavras (MG), evidenciaram positividade 

para contaminantes em todas (100%) as amostras. Foi detectada a presença de larvas de nematódeos 

em 57 (47,5%) amostras, de ovos de ácaros em 50 (41,7%) amostras, de ácaros adultos em 49 

(40,8%) amostras, de formas evolutivas de insetos em 41 (34,2%) amostras, de ovos de outros 

nematódeos em 37 (30,8%) amostras, de oocistos não esporulados em 28 (23,3%) amostras, de ovos 

tipo estrongilóide em 26 (21,7%) amostras, de cistos de Entamoeba sp. em seis (5,0%) amostras e 

de ovos de Toxocara sp. em duas (1,7%) amostras. 

 

 Freitas et al. (2004), trabalhando com 150 amostras de alface da variedade crespa, sendo 75 

de supermercados e 75 de feiras livres, no município de Campo Mourão (PR), encontraram nas 

amostras de feiras livres,  positividade de 47,7% para Entamoeba sp., de 13,6% para Ascaris sp., de 

11,4% para Strongyloides sp., de 9,1% para Ancylostoma sp., de 9,1% para Trichuris sp. e de 6,8% 

para Fasciola hepatica. 

 

 Falavigna et al. (2005), analisando 181 amostras de hortaliças, dentre elas alfaces das 

variedades crespa, lisa e americana, provenientes de feiras livres e chácaras, no município de 

Maringá (PR), detectaram diferentes positividades. Para as alfaces oriundas de feiras livres, 

evidenciou-se positividade de 55%, 70% e 76% para formas evolutivas de parasitos em vida livre – 

larvas de Rhabdiasoidea e Ancylostomatoidea, bem como ovos de Ancylostomatoidea – e 

patogênicos para os seres humanos – protozoários e helmintos, considerando alfaces americana, 

crespa e lisa, respectivamente.  

 

 Santana et al. (2006), em 180 amostras de alface da variedade crespa (60 amostras para cada 

forma de cultivo – tradicional, hidropônico e orgânico), de supermercados do município de 



 

 

Salvador (BA), encontraram positividade de até 50% para formas evolutivas de parasitos, seja em 

vida livre ou patogênicos para os seres humanos. Considerando a segunda lavagem da metodologia 

das amostras, onde se esperava menor frequência dessas formas, evidenciou-se, nas amostras 

orgânicas, positividade de 46,7% para larvas de insetos, de 50% para fragmentos de insetos, de 

3,3% para Trichostrongylus sp. e de 13,3% para ancilostomídeos. Para as alfaces tradicionais, 

detectou-se positividade de 50% para larvas de insetos, de 50% para fragmentos de insetos, de 3,3% 

para Trichostrongylus sp e de 13,3% para ancilostomídeos. Por fim, para as alfaces orgânicas, 

evidenciou-se positividade de 46,7% para larvas de insetos, de 46,7% para fragmentos de insetos, 

de 3,3% para Trichostrongylus sp e de 6,7% para ancilostomídeos. 

 

 Montanher et al. (2007), estudando 50 amostras de alfaces crespas, provenientes de 

restaurantes self-service, no município de Curitiba (PR), evidenciaram positividade em cinco (10%) 

amostras para enteroparasitos, sendo que duas apresentaram cistos de Iodamoeba butschilii, uma 

ovos de Fasciola hepatica, uma ovos de Trichocephalus trichiurus e uma cistos de Entamoeba 

histolytica. Em quatro (8,0%) amostras, recuperaram-se artrópodes vivos. 

 

 No Rio de Janeiro, Norberg et al. (2008) evidenciaram positividade de 42,9%  para 

protozoários e de 57,1% para helmintos, dentre 100 amostras de alface de cultivo tradicional.  Foi 

evidenciada a presença de Entamoeba sp., Giardia lamblia, Endolimax nana e Cryptosporidium sp. 

e de Ascaris sp., Ancylostomidae, Toxocara sp. e Trichuris trichiura. 

 

 Rocha et al. (2008), estudando 66 amostras de alfaces crespas, de cultivos tradicional, 

hidropônico e orgânico, provenientes de supermercados e feiras livres, no município de Recife (PE), 

evidenciaram positividade de 96,9% para estruturas parasitárias, sendo 48/48 (100%) daquelas 

coletadas em feiras livres. Nas amostras provenientes de feiras livres, detectou-se presença de 

formas evolutivas de Strongyloides spp. em todas (100%) as amostras, de Ancylostoma spp. em 

quatro (8,3%) delas e de Entamoeba spp. em uma (2,1%) amostra. Foram evidenciados, ainda, 

ácaros adultos em três (6,2%) amostras, cercárias de trematódeos em uma (2,1%) amostra e 

protozoários ciliados em duas (4,2%) delas. 

 

 Shahnazi & Jafari-Sabet (2010), utilizando várias amostras de vegetais, dentre elas 23 de 

alfaces, provenientes de vendedores por atacado de províncias de Qazvin (Irã), evidenciaram 

positividade parasitária de 8,69% para Taenia sp. e de 4,35% para Trichuris trichiura. Ainda 

verificou-se que 21,73% destas estavam contaminadas com larvas rabditóides de nematóides. 



 

 

 Melo et al. (2011), analisando 22 amostras de alfaces, sendo 10 de uma horta comunitária e 

12 de uma feira livre, da cidade de Parnaíba (PI), detectaram contaminação por parasitos nas alfaces 

da horta comunitária de 50% para Strongyloides sp. e de 40% para Entamoeba coli e nas das feiras 

livres em 80% para Strongyloides sp. e em 41,6% para Entamoeba coli. 

 

 Neres et al. (2011), utilizando 79 amostras de alface da variedade crespa, sendo 62 de 

cultivo tradicional e 17 de cultivo hidropônico, provenientes de supermercados, feiras livres e 

sacolões da cidade de Anápolis (GO), obtiveram, nas amostras de feiras livres, positividade de 30% 

para Entamoeba coli, de 16,67% para larvas rabditóides de ancilostomídeos, de 13,33% para larvas 

rabditóides de Strongyloides stercoralis, de 6,67% para Endolimax nana, de 3,33% para Entamoeba 

histolytica, de 3,33% para Isospora belli, de 3,33% para ovos de ancilostomídeos e de 3,33% para 

Giardia lamblia. 

  

 Ferro et al. (2012), avaliando 100 amostras de alfaces, sendo 50 da variedade lisa e 50 da 

variedade crespa, provenientes da principal feira do município de Tangará da Serra (MT), 

evidenciaram positividade, nas alfaces crespas, de 4,0% para larvas rabditóides de Strongyloides 

spp., de 4,0% para ovos não larvados de Toxocara spp., e de 4,0% para cistos de Entamoeba coli. 

Para as alfaces lisas, detectou-se positividade de 6,0% para larvas rabditóides de Strongyloides spp., 

de 2,0% para ovos de Fasciola hepatica e de 2,0% para cistos de Entamoeba coli. Organismos em 

vida livre também foram evidenciados em 71% das amostras que, após identificação morfológica, 

foram classificados como protozoários do filo Ciliophora (70,4%), do subfilo Mastigophora 

(15,5%) e invertebrados do filo Arthropoda – ordem Acari – 14,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. OBJETIVOS 

 

5.1) Objetivo Geral 

 

Identificar a contaminação parasitária em alfaces da variedade crespa, provenientes de 

cultivos tradicional e hidropônico, comercializadas em duas feiras livres da zona norte do município 

do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. 

 

5.2) Objetivos Específicos 

 

 Detectar formas evolutivas de parasitos presentes em amostras de alfaces crespas 

comercializadas em duas feiras livres no município do Rio de Janeiro (RJ); 

 

 Comparar a contaminação nas amostras de cultivos tradicional e hidropônico 

comercializadas em duas feiras livres no município do Rio de Janeiro (RJ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. JUSTIFICATIVA 

 

As hortaliças representam um importante alimento utilizado na dieta dos seres humanos, 

pois possuem fibras, vitaminas, carotenóides e outros nutrientes. Dentre as hortaliças consumidas, a 

alface destaca-se por seu consumo in natura na forma de salada (Mesquita et al., 1999). 

  

Na cadeia produtiva desta hortaliça inúmeros procedimentos podem contribuir para sua 

contaminação biológica. A contaminação por enteropatógenos, em especial por helmintos e 

protozoários, constitui um problema de saúde pública (Melo et al., 2011). Diversos estudos vem 

demonstrando a elevada contaminação por parasitos intestinais em hortaliças (Saraiva et al., 2005; 

Norberg et al., 2008; Neres et al., 2011). 

 

       A falta de saneamento básico associada a hábitos higiênicos não consolidados ou precários 

possibilita a chegada dos enteroparasitos à alface (Neres et al., 2011). Por outro lado, o tipo de 

cultivo, bem como a variedade da alface, pode interferir na presença de contaminantes, sejam eles 

em vida livre ou de vida parasitária. A ingestão desta “in natura” mal lavada possibilita, então, a 

infecção de hospedeiros susceptíveis. Desta forma, as hortaliças, dentre elas a alface, representam 

importantes fontes na transmissão dos parasitos intestinais à população humana (Santana et al., 

2006), tornando importante os estudos de pesquisa parasitária nestes vegetais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

7.1)  Coleta das Amostras e Armazenamento 

 

Foram estudadas 100 amostras de alface crespa (Lactuca sativa var. crispa), sendo 50 de 

cultivo tradicional e 50 de cultivo hidropônico, no período de abril a novembro de 2012. As 

amostras foram coletadas em duas feiras livres da zona norte do município do Rio de Janeiro (RJ), 

estando uma localizada no Méier e outra na Tijuca, por conveniência.  

 

Foram escolhidas, aleatoriamente, quatro barracas de hortaliças em cada feira, sendo duas de 

cada lado da rua, sendo que, obrigatoriamente, todas elas deveriam oferecer alfaces dos dois 

cultivos. Foram coletados dois pés de alface por vendedor, uma de cada forma de cultivo, 

independente do tamanho e do peso, totalizando oito amostras, a cada semana, num período de 13 

semanas. Foi solicitado, a cada comerciante, que embalasse as alfaces em sacos plásticos novos, 

individualmente. Cada amostra foi constituída por um pé ou touceira. 

 

As amostras foram levadas ao Laboratório de Enteropatógenos Ambientais, da Disciplina de 

Parasitologia, do Instituto Biomédico, da Universidade Federal Fluminense, para a realização do 

processamento, no mesmo dia. 

 

 

7.2)  Pré-Processamento 

 

As alfaces, após serem retiradas dos sacos plásticos, foram desfolhadas (não se descartou 

nenhuma das folhas) e colocadas num vasilhame plástico retangular previamente higienizado, 

medindo cerca de 30 x 20 cm, de modo que as folhas externas dos pés ficassem dispostas 

inicialmente no recipiente e, logo após, as folhas internas, todas na posição horizontal, sendo 

removida a raiz quando presente. Para cada amostra, foram utilizados 500 ml da solução a 1% de 

Tween 80 (Vetec
®
), numa pisseta de plástico. As folhas foram lavadas, individualmente no 

recipiente, no sentido extremidade-caule da folha, sempre cobrindo toda a extensão da mesma, nas 

porções anterior e posterior destas, esfregando suavemente com as mãos, envoltas por luvas de 

látex. Após a lavagem de todas as folhas, dentro do recipiente, as mesmas foram descartadas e o 

líquido resultante foi filtrado em gaze sobre um tamis, em cálices de vidro com fundo cônico, de 

volume 350 ml, e deixado para sedimentar overnight (por volta de 21 horas). 



 

 

Após este período, os sobrenadantes dos cálices foram desprezados em um recipiente 

plástico limpo e os sedimentos transferidos para um tubo de centrífuga de fundo cônico com 

volume de 15 ml. O volume foi ajustado para 15 ml, quando necessário, sendo o material aliquotado 

para processamento pelas técnicas para pesquisa parasitológica: aliquotou-se 7 ml para o 

processamento na técnica de Ritchie modificada por Young (1979), 7 ml para o processamento na 

técnica de Sheather modificada por Huber (2003) e 1 ml foi dividido em 2 tubos tipo eppendorf, de 

volume 0,5 ml cada, e estocado a – 20ºC. 

 

 Quando o sedimento ultrapassou o volume de 15 ml, este foi transferido para dois tubos e 

centrifugados a 1500 rpm por 10 minutos. Os sedimentos obtidos foram, então, homogenizados e o 

volume ajustado para 15 ml, sendo a amostra aliquotada conforme descrição anterior. 

 

 

7.3)  Solução para o Pré-processamento 

 

A solução para o pré-processamento foi preparada a partir do detergente laboratorial Tween 

80 (Vetec®): 10 ml do detergente e 990 ml de água destilada foram colocados em uma proveta com 

capacidade para 1000 ml. A solução foi aquecida, por 2 minutos, até se tornar totalmente dissoluta. 

Como foram processadas 8 alfaces a cada etapa, preparou-se 4 litros desta solução no momento do 

uso (500 ml para cada amostra). 

 

7.4)  Técnica de Ritchie Modificada por Young et al. (1979) 

 

A técnica de Ritchie modificada por Young et al. (1979), segundo Cerqueira (1988), tem 

como fundamento a centrífugo-sedimentação utilizando acetato de etila, proposta por Young et al. 

(1979). Utilizou-se 7 ml de amostra, a qual adicionou-se uma gota de detergente neutro (Ypê
®
) e 3 

ml de acetato de etila. O material foi homogenizado por inversão e centrifugado a 2000 rpm por 2 

minutos. O sobrenadante foi desprezado em um recipiente plástico, o sedimento desprendido do 

fundo do tubo e acrescentou-se 7 ml de água destilada em cada tubo. O material foi homogenizado e 

centrifugado a 2000 rpm por 2 minutos. O sobrenadante foi desprezado e uma gota de água 

destilada adicionada ao sedimento. Após a homogenização do sedimento, uma gota de cada amostra 

foi coletada e depositada sobre uma lâmina de vidro para microscopia, com uma gota de água 

destilada em sua superfície. O material foi coberto por lamínula de 24x32 mm. Para cada alface, foi 



 

 

feita uma lâmina, que ficou acondicionada em câmara úmida, e procedeu-se a leitura em 

microscópio óptico Olympus
®
 BX41, em aumento de 100x, e para confirmação, 400x. 

 

 

7.5)  Técnica de Sheather Modificada por Huber et al. (2003) 

 

A técnica de Sheather modificada por Huber et al. (2003) tem como fundamento a 

centrífugo-flutuação utilizando solução saturada de sacarose (d = 1,3 g/ml), proposta por Huber et 

al. (2003). Foi ajustado o volume de 7 ml para 15 ml de cada amostra com a adição de água 

destilada. O material foi centrifugado a 1500 rpm por 10 min. Após este procedimento, o 

sobrenadante foi desprezado, o sedimento solto e a solução de sacarose adicionada até o volume de 

15 ml. O material foi homogenizado e centrifugado a 1500 rpm por 5 minutos. Logo após, os tubos 

foram completados com a solução, levemente pela parede, até formar o menisco superior positivo, 

com o auxílio de uma pisseta. Foi depositada, sobre o menisco, uma lamínula de 22x22 mm e 3 

minutos foram aguardados, para a finalização da flutuação. A lamínula foi retirada com cautela e 

depositada sobre uma lâmina de microscopia. Para cada alface, foi feita uma lâmina, que ficou 

acondicionada em câmara úmida, e procedeu-se a leitura em microscópio óptico Olympus
®
 BX41, 

em aumento de 100x, e para confirmação, 400x. 

 

 

7.6)  Solução Saturada de Sacarose (Huber et al., 2003) 

 

A solução saturada de sacarose foi preparada a partir da adição de 1000 g de açúcar refinado 

(União
®

) à 500 ml de água, submetidos a aquecimento para dissolução do soluto.  Ajustes, quando 

necessários, foram feitos para a densidade de 1,3 g/ml. Após o preparo, a solução foi transferida 

para um frasco plástico resistente e mantida sob refrigeração até a hora de sua utilização. 

 

 

7.7)  Mensuração dos Ovos de Nematódeos 

 

 Para morfometria, utilizou-se o microscópio óptico monocular Olympus® CH30 com 

aumento de 400x com uma ocular micrométrica Olympus® SWH. Os dados obtidos foram 



 

 

dispostos sob a forma de média ± desvio-padrão (Microsoft Office
®

), sendo estes comparados com 

a literatura específica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. RESULTADOS 

 

 

Considerando as 100 amostras de alface crespa estudadas, 12 (12%) apresentaram 

positividade para formas evolutivas de parasitos de seres humanos e/ou animais. Dessas, 12 

amostras, oito foram coletadas no Méier e quatro, na Tijuca. Das quatro amostras da Tijuca, duas 

eram de cultivo tradicional e duas de cultivo hidropônico. Já das amostras coletadas no Méier, 

quatro eram de cultivo tradicional e quatro de cultivo hidropônico. Um total de três amostras (3%) 

foi negativo para as duas técnicas parasitológicas empregadas, sendo uma de cultivo tradicional 

(Méier) e duas de cultivo hidropônico (Tijuca). Das 100 amostras, 97 (97%) apresentaram 

positividade para contaminantes, como formas evolutivas de nematódeos em vida livre e de 

artrópodes (Tabela 1).  

 

 
Tabela 1 – Frequência de contaminação em amostras de alface crespa (n=100), de cultivos tradicional e hidropônico, 

oriundas de duas feiras livres dos bairros Méier e Tijuca, do município do Rio de Janeiro (RJ), no período de abril a 

novembro de 2012. 

C: contaminantes (formas evolutivas de nematódeos de vida livre e de artrópodes) 

FP: formas evolutivas de parasitos (nematódeos da superfamília Ancylostomatoidea, oocisto de coccídio não esporulado 

e cisto de amebídeo) 

 

 

 

As formas evolutivas de parasitos com morfologia similar a de parasitos de seres humanos 

e/ou de animais encontradas foram: oocisto não esporulado de coccídio em duas (4%) amostras de 

cultivo hidropônico (Tijuca), cisto de amebídeo com menos de quatro núcleos em uma (2%) 

amostra de cultivo tradicional (Méier) e ovos sugestivos aos de nematódeos da superfamília 

Ancylostomatoidea em três (6%) amostras de cultivo tradicional e três (6%) de cultivo hidropônico 

(Figura 9). O cisto de amebídeo e os oocistos não esporulados não foram mensurados. 

 

Nas seis amostras positivas para nematódeos da superfamília Ancylostomatoidea, foram 

evidenciados nove ovos, os quais apresentaram tamanho médio de 56,7 ± 11,7 μm x 34,5 ± 4,8 μm. 

 

Tipo de Alface 

Positivo (%)  

Negativo (%) 

 

Total (%) C (%) C + FP (%) 

 

Tradicional 

 

43 (86%) 

 

6 (12%) 

 

1 (2%) 

 

50 (50%) 

 

Hidropônica 

 

42 (84%) 

 

6 (12%) 

 

2 (4%) 

 

50 (50%) 

 

Total (%) 

 

85 (85%) 

 

12 (12%) 

 

3 (3%) 

 

100 (100%) 



 

 

 

Figura 9. Formas evolutivas de parasitos encontrados em amostras de alface crespa, de duas feiras livres do município 

do Rio de Janeiro (RJ), no período de abril a novembro de 2012.  Ovo de nematódeo de vida livre (A), larva de 

nematódeo de vida livre (B), segmento de fêmea adulta de vida livre (C) com ovo no interior (*), artrópode adulto (D), 

oocisto de coccídeo não esporulado (E) e ovo de nematódeo da superfamília Ancylostomatoidea (F). Aumentos de 100x 

(A,B e D) e de 400x (C, E e F). 
 

 

Dentre os contaminantes, observou-se maior frequência de formas evolutivas de artrópodes, 

seguida por larvas de nematódeos em vida livre. Não se observou diferenças entre as frequências 

obtidas nas amostras de cultivos tradicional e hidropônico (Tabela 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 2 – Número absoluto de formas evolutivas recuperadas de helmintos, artrópodes e protozoários, em 50 amostras 

de alface crespa de cultivo hidropônico e 50 amostras de alface crespa de cultivo tradicional, de duas feiras livres dos 

bairros Méier e Tijuca, do município do Rio de Janeiro (RJ), no período de abril a novembro de 2012. 

 

Formas evolutivas Alface Tradicional 

(n=50) 

Alface Hidropônica 

(n=50) 

Ovos de nematódeos em vida livre 10 (20%) 7 (14%) 

Larvas de nematódeos em vida 

livre 

37 (74%) 39 (78%) 

Adultos de nematódeos em vida 

livre 

14 (28%) 15 (30%) 

Artrópodes 44 (88%) 46 (92%) 

Oocisto de coccídeo não 

esporulado 

0 (0%) 2 (4%) 

Cisto de amebídeo 1 (2%) 0 (0%) 

Ovos de nematódeos da 

superfamília Ancylostomatoidea 

3 (6%) 3 (6%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, obteve-se baixa positividade (12%) e pequena diversidade de formas 

evolutivas de espécies de parasitos de seres humanos e/ou de animais, tanto em amostras 

hidropônicas como em amostras de cultivo tradicional. Recuperou-se oocisto de coccídio não 

esporulado, em duas amostras hidropônicas, cisto de amebídeo, em uma amostra tradicional, e ovos 

de nematódeos compatíveis com os da superfamília Ancylostomatoidea, em seis amostras, sendo 

três de cada tipo de cultivo. Esses resultados diferem dos obtidos por Guimarães et al. (2003) e por 

Falavigna et al.(2005) que obtiveram cinco grupos de parasitos e frequência de contaminação de até 

23,3% e 15 grupos de parasitos e frequência de 70% respectivamente. Norberg et al. (2008) e Neres 

et al. (2011) também detectaram maior diversidade parasitária e frequência superior a obtida neste 

estudo. Por outro lado, os resultado obtidos aproximam-se mais dos de Mesquita et al. (1999), que 

evidenciaram dois grupos e frequência de contaminação parasitárias em 6,6% das amostras.  

 

A presença de formas evolutivas de parasitos nas amostras de alface crespa, segundo 

Oliveira & Germano (1992a), Montanher et al., (2007) e Shahnazi & Jafari-Sabet (2010), foi 

associada a estrutura física dos vegetais, má qualidade na água de irrigação e higiene inadequada 

dos manipuladores nos estabelecimentos de comercialização, respectivamente. No caso da alface 

crespa, a estrutura compacta, com múltiplas folhas e configuração ondulada, favorece maior fixação 

das estruturas parasitárias, conferindo resistência aos processos de higienização (Falavigna et al., 

2005; Norberg et al., 2008). 

 

Guimarães et al. (2003) sugerem que a variação no tipo ou na frequência de parasitos 

intestinais em hortaliças, quando se comparam diversos estudos, é explicada, em parte, pela 

localidade do estudo, pelos tipos de hortaliças utilizados e até pela metodologia empregada no 

exame parasitológico. Por outro lado, Melo et al. (2011) atribuem estas diferenças de contaminação 

ao clima. O índice de contaminação das hortaliças, segundo Cantos et al. (2004) pode ser 

influenciado pelo acondicionamento e pelo transporte das mesmas, geralmente em veículos abertos, 

tornando-as susceptíveis à contaminação fecal, por exemplo, pela ação do vento.  

 

Os resultados obtidos demonstram elevada contaminação por organismos em vida livre nas 

amostras analisadas, discordando dos parâmetros estabelecidos pela Resolução – CNNPA nº 12 

(ANVISA, 1978), que preconiza a ausência de sujidades, parasitos e larvas, em hortaliças que serão 

consumidas. Das amostras analisadas, 97% apresentaram formas evolutivas de nematódeos em vida 



 

 

livre ou de artrópodes. Entretanto, sabe-se que estes agentes biológicos raramente determinam 

agressão e possuem baixo risco de infecção ao hospedeiro humano. Esta contaminação pode refletir, 

para as amostras de cultivo tradicional, estreito contato com o solo, o que favorece a veiculação de 

formas evolutivas de helmintos que naturalmente vivem neste ambiente (Rocha et al., 2008). Nas 

amostras de cultivo hidropônico, Neres et al. (2011) atribuem a presença de contaminantes a uma 

forma inadequada de cultivo ou condição higiênica insatisfatória da água utilizada na irrigação, 

principalmente na forma de solução nutritiva.  

 

O encontro de elevada frequencia de organismos em vida livre no presente estudo concorda 

com os resultados obtidos por Guimarães et al. (2003) que estudaram 120 amostras de alfaces no 

município de Lavras (MG) e com os de Santana et al. (2006) que analisaram 180 amostras de 

alfaces, de cultivos hidropônico, tradicional e orgânico, no município de Salvador (BA). Ambos os 

estudos obtiveram presença de contaminantes em todas as amostras. Esta também foi superior a 

obtida por Ferro et al. (2012) que evidenciaram organismos em vida livre em 71% de 100 amostras 

de alfaces no município de Tangará da Serra (MT). Por outro lado, esta frequencia foi menor que a 

obtida por Mesquita et al., (1999) em 128 hortaliças (96,1%) comercializadas em Niterói (RJ) e no 

Rio de Janeiro (RJ). A detecção destes contaminantes demonstram a habilidade das técnicas 

utilizadas no encontro de formas evolutivas de helmintos, protozoários e artrópodes, como sugerido 

por Mesquita et al., (1999).  

 

Considerando o tipo de cultivo, as alfaces hidropônicas apresentaram frequência similar de 

contaminação tanto por parasitos de importância médico-veterinária como por organismos em vida 

livre, quando comparadas com as de cultivo tradicional. Esse resultado discorda dos obtidos por 

Neres et al. (2011) que evidenciaram alfaces hidropônicas com maior frequência de contaminação e 

de Santana et al. (2006), que evidenciaram alfaces hidropônicas com menor frequência de 

contaminação, quando comparadas com alfaces  de cultivo tradicional e orgânicas.  

 

O cultivo hidropônico, pela própria forma de manejo, apresenta menor possibilidade de 

contaminação ambiental e humana, quando comparado ao cultivo tradicional. Santana et al. (2006) 

afirmam que a presença de contaminantes em amostras de cultivo hidropônico é injustificável, 

estando a positividade associada à condição higiênico-sanitária inadequada da água de irrigação, 

que se mistura aos nutrientes utilizados no cultivo das hortaliças. 

 



 

 

 A observação de frequência similar de contaminação entre as alfaces hidropônicas e de 

cultivo tradicional pode ter sido devido a práticas realizadas pelos comerciantes no processo de 

exposição. Estas ações podem propiciar o contato direto entre os diversos produtos comercializados 

na mesma barraca ou os submetê-los a condições similares de contaminação por meio da água. 

Falavigna et al. (2005) sugerem que o hábito dos feirantes de imergir as hortaliças em água antes de 

sua exposição, para melhorar sua aparência, pode favorecer a contaminação das hortaliças. Já 

Norberg et al. (2008) alertam a possibilidade de contaminação devido a prática de irrigação, pelo 

método de aspersão, feita durante a exposição das hortaliças nas feiras livres, já que nesses locais o 

recipiente onde se armazena a água, muitas vezes, não tem higiene adequada e a água pode ser 

reutilizada. Estas ações possibilitariam a dispersão de formas evolutivas de agentes biológicos entre 

estes vegetais, independente do tipo de cultivo. 

 

Nas amostras do presente estudo, dentre os organismos em vida livre, detectou-se maior 

frequencia de formas evolutivas de artrópodes seguidas por larvas de nematóides. Montanher et al. 

(2007) e Quadros et al. (2008) também detectaram a presença de artrópodes em alfaces crespas. A 

contaminação por artrópodes foi mais frequente nas amostras hidropônicas. Esse resultado discorda 

dos de Santana et al. (2006), que não evidenciaram artrópodes nas amostras deste tipo de cultivo. 

Por sua vez, larvas de nematóides também foram detectadas nas amostras estudadas por Mesquita et 

al., (1999), estando estas estruturas ausentes nas alfaces analisadas por Santana et al. (2006).    

 

Não foi possível identificar as espécies de várias formas evolutivas de parasitos detectados 

no estudo. No caso dos coccídios, eles encontravam-se não esporulados e em pequena quantidade, 

assim como em relação ao cisto de amebídeo. Os ovos encontrados apresentaram tamanho médio de 

56,7 ± 11,7 μm x 34,5 ± 4,8 μm. Essas medidas foram menores do que as relacionadas a de ovos de 

ancilostomídeos que parasitam seres humanos, como Ancylostoma duodenale (60 x 56 μm), 

Necator americanus (76 x 64 μm) e Ancylostoma ceylanicum (60 x 55 μm) (Rey, 2008) e 

apresentaram tamanho maior do que os ovos de nematódeos de vida livre encontrados nas amostras, 

em associação a fêmeas com ovos em seu interior. Os ovos apresentaram tamanho próximo aos de 

Ancylostoma tubaeforme e Ancylostoma caninum, que possuem medidas similares entre si, com 

tamanho médio de 56-75 x 34-47 μm (Taylor et al., 2010), sugerindo contaminação por fezes de 

felídeos ou canídeos, respectivamente, nas amostras do presente estudo.  Deve-se ressaltar que a 

morfologia e o tamanho entre as diversas espécies da superfamília Ancylostomatoidea que infectam 

animais e seres humanos são bastante similares, o que impede a identificação correta, a qual na 

maioria das vezes só é possível pelo encontro de adultos. Outro elemento importante a ser 



 

 

considerado é que existe uma variação de tamanho entre os ovos eliminados pelas fêmeas de 

parasitos, o que pode determinar sobreposição das medidas morfométricas dos ovos de espécies 

distintas. 

 

Os parasitos intestinais de cães podem determinar zoonoses, representando um problema 

permanente de saúde pública nos países em desenvolvimento e uma preocupação crescente nos 

países desenvolvidos. Larvas das espécies de ancilostomídeos de cães podem causar a dermatite 

serpiginosa ou Larva Migrans Cutânea (LMC), conhecida popularmente por “bicho geográfico”. A 

infecção humana por adultos de A. caninum foi identificada recentemente como causa de uma 

“enterite eosinofílica”, caracterizada por dor e distensão abdominal, diarréia, perda de peso e 

hemorragia retal (Katagiri & Oliveira-Siqueira, 2007) 

 

A recuperação de formas evolutivas de parasitos e de organismos de vida livre foi realizada 

por meio de lavagem das folhas, o que permite sugerir que a correta higienização destas 

minimizaria ou mesmo eliminaria o risco de infecção parasitária associada à ingestão de hortaliças 

“in natura”. Esta prática é preconizada por Avcioglu et al. (2011), que verificaram que a lavagem 

de vegetais consumidos crus não só previne a infecção por helmintos, como reduz o risco de 

aquisição de bactérias patogênicas, que representam um problema crescente nas nações 

desenvolvidas. Entretanto, falhas na higienização, podem resultar em consumo de alimentos 

contaminados, como foi evidenciado por Paula et al. (2003), que detectaram positividade em 6,6% 

das amostras de alfaces processadas, disponibilizadas em restaurantes self-service do município de 

Niterói (RJ). 

 

Apesar do encontro de contaminantes na maioria das amostras, os resultados obtidos 

indicam que as alfaces estudadas apresentavam baixo risco epidemiológico na transmissão de 

enteroparasitos, embora estivessem qualidade microscópica insatisfatória, discordando dos 

parâmetros preconizados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. CONCLUSÕES 

 

 

A partir do estudo realizado, pode-se concluir que: 

 

1.  As alfaces estudadas apresentaram baixa frequência de formas evolutivas de parasitos 

representando pequeno risco epidemiológico na transmissão de enteroparasitos, embora 

apresentassem qualidade microscópica insatisfatória, discordando dos parâmetros estabelecidos pela 

Resolução – CNNPA nº 12/78 (ANVISA, 1978). 

  

2.   O tipo de cultivo das alfaces não interferiu na positividade das amostras estudadas. 
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