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Saúde

RESUMO

Devido ao considerável valor nutricional, os vegetais consumidos in natura  são recomendados como alimentação saudável. Destaca-se nessas 
recomendações a alface (Lactuca sativa) e da colve-flor (Brassica oleraceae var. Botrytis L.) por apresentarem baixo teor calórico, elevado valor 
nutricional e propriedades tranquilizantes, o que favorece o seu consumo pela população brasileira.  Entretanto, ao serem atraídos pelos 
benefícios oferecidos por este vegetal, os consumidores ficam expostos aos riscos das infecções parasitárias, uma vez que por ser consumida crua, 
a alface pode veicular parasitas intestinais. A contaminação pode ser decorrente de vários fatores, incluindo o uso de águas residuais não tratadas 
na irrigação e o manuseio dessa hortaliça por manipuladores contaminados. Está pesquisa teve como objetivo avaliar o percentual de 
contaminação, por protozoários e helmintos intestinais, da alface  e da colve-flor  comercializada nas feiras e supermercados do município de 
Macapá-AP. A análise foi realizada no laboratório de parasitologia da Faculdade Estácio de Macapá, sendo utilizado amostras frescas de 
hortaliças. No que se refere aos resultados, verificou-se que 71,6% das hortaliças apresentaram contaminação por pelo menos um gênero de 
parasita,  sendo observados percentuais de contaminação de 91,6 % das alfaces coletadas nas feiras, 88,8% nas alfaces coletadas nos 
supermercados, 58,3% das amostras de couve coletadas na feira e 50% nas amostras de couve coletadas nos supermercados. Dentre os parasitas 
encontrados, as larvas de Strongylóides stercoralis foram as mais frequentes (53%), seguida de ovos e larvas de ancilostomídeos (30%) (, cistos de 
Entamoeba sp. (28,3%), Ovos e larvas de Ascaris lumbricoides (6,6%), ovos de Trichuris trichiura (3,3%) e larvas de Enterobius vermicularis 
(1,6%)  .  Esses resultados sinalizam para necessidade de implementação de ações educativas e de intervenção sanitária, revestindo-se de grande 
importância para a Saúde Pública, havendo também a necessidade de medidas que propiciem uma melhora na qualidade higiênico-sanitária, 
como a desinfecção das hortaliças consumidas in natura, para minimizar os riscos de transmissão de enteroparasitas.
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