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RESUMO

Há uma tendência de consumo de alimentos pouco processados e naturais. Dentre as hortaliças, destacam-se especialmente no Brasil a alface e o 
agrião por serem bastante consumidos in natura. A comercialização de hortaliças em condições sanitárias insatisfatórias, por falhas nos processos 
de higienização e cultivo, oferece perigo para a população na transmissão de parasitos. A elevada frequência destes, sua adesividade aos vegetais 
folhosos, a qualidade ruim da água de irrigação, e a fonte de adubo com dejetos humanos ou animais contribuem para esta situação. Além disso, 
incluem-se como fatores predisponentes o transporte e o armazenamento inadequados, as mãos dos manipuladores na comercialização, a falta 
de conhecimento em segurança alimentar, e a presença de vetores e sinantrópicos. A potencial transmissão destes patógenos pode ocorrer por 
via fecal-oral em vegetais contaminados e com falhas na higienização prévia ao consumo. Estudos realizados no Brasil e no mundo evidenciaram a 
contaminação de hortaliças por parasitos (alface, agrião, rúcula, chicória, cebolinha e salsa), sendo estas o veículo de transmissão. No entanto, a 
contaminação por parasitas em outros vegetais não tem sido frequentemente documentada na literatura científica, como por exemplo, o alho-
poró e a bertalha. Devido à elevada prevalência e diversidade de manifestações clínicas, as parasitoses são um problema em Saúde Pública, e a 
população brasileira vive em condições ambientais propícias à disseminação destas infecções pelo seu clima, situação socioeconômica e precárias 
condições sanitárias. Sabendo a importância da ingestão de hortaliças, e ao mesmo tempo, do risco de contaminação, temos por objetivo avaliar 
qualitativamente protozoários e helmintos na alface crespa, no agrião, no alho poró e na bertalha, comercializados em mercados e feiras livres do 
município do Rio de Janeiro. Procedeu-se à avaliação da efetividade da recuperação parasitária após lavagem das hortaliças apenas com água e 
após descontaminação com solução de hipoclorito de sódio para estabelecer percentuais de contaminação parasitária entre os diferentes tipos de 
hortaliças e nos locais de comercialização. As hortaliças frescas foram dispostas em sacos plásticos, e transportadas para o laboratório de Ciências 
Biomédicas do Campus João Uchôa. Foi feita a pesagem de cada exemplar e as folhas e talos foram separados individualmente. Os parasitos 
foram recuperados por ação mecânica manual e pincel macio em água destilada estéril e solução de hipoclorito de sódio a 1%. As folhas e talos 
foram desprezados, e o líquido com os parasitos recuperados foi analisado pelos métodos parasitológicos de Hoffmann, Pons e Janer, Faust e 
Baermann-Moraes; todos com adaptações metodológicas. Os parasitos recuperados por cada um dos métodos foram identificados entre lâmina e 
lamínula com coloração pelo lugol em aumento final de 100X. Os resultados preliminares indicam a ocorrência de diversos helmintos e 
protozoários nos materiais analisados. Este Projeto encontra-se em fase inicial de execução.
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