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RESUMO

A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça folhosa mais comercializada no Brasil, sendo considerada uma cultura hortícola de grande consumo. Seu 
baixo valor calórico a qualifica para diversas dietas, e sua forma de consumo in natura possibilita a ocorrência de enfermidades intestinais. O 
presente trabalho objetivou realizar uma análise parasitológica de amostras de alface (Lactuca sativa), variedade crespa provenientes diferentes 
sistemas de comercialização; feiras livres, hortas e supermercados do município de Imperatriz - MA, no período de fevereiro a maio de 2008. 
Foram analisadas 60 amostras de alfaces, sendo 25 amostras provenientes de feiras, 20 amostras das hortas e 15 amostras dos supermercados. 
Para análise laboratorial foi aplicado a técnica de Hoffman (sedimentação espontânea). Sendo observado que nas amostras das hortas o 
protozoário de maior ocorrência foi o cisto Entomoeba coli (38,4%), seguido do cisto de Entamoeba histolytica (23,1%), Endolimax nana (7,6%); 
Cisto de Iodomoeba butschlii (7,6%) e entre os helmintos o de maior ocorrência foi a larva Enterobius vermiculares (50%), seguido de Larva de 
Schistosoma mansoni (18,75%), Ovo de Taenia sp (6,25%), Larva de Tricuris trichiurus (6,25%), Ovo de Ancilostosoma sp (6,25%), Ovo de 
Hymenolepis nana (6,25%) e Ovo de Schistosoma mansoni (6,25%). Já nas amostras dos supermercados houve somente a presença dos
protozoários, Cisto Entamoeba coli (6,6%) e Cisto Endolimax nana (13,3%). Nas feiras locais, onde foi coletado o maior número de amostras, 
houve uma quantidade significante de contaminação por protozoários e helmintos, respectivamente, dentre eles: Cisto de Entamoeba coli 
(73,6%); Cisto de Entamoeba histolytica (26,3%); Cisto de Endolimax nana (21,0%); Cisto de Iodomoeba butschlii (10,5%); Larva de Enterobius 
vermiculares (75%); Ovo de Ancilostosoma sp (8,33%); Larva de Strongyloides stercoralis (8,33%) e Ovo Schistosoma mansoni (8,33%). Baseado 
nos resultados encontrados as hortaliças foram consideradas de qualidade microscópica insatisfatória, segundo a resolução 12/78 que preconiza 
a ausência de sujidades, parasitas e larvas. Isto pode ocorrer pela contaminação do solo e da água de irrigação e lavagem, desde a colheita até a 
preparação nas cozinhas de casas, escolas e outros logradouros. Também os manipuladores dos vegetais, que englobam desde os agricultores (na 
colheita das hortaliças) até os funcionários responsáveis pela reposição destas nas feiras, podem auxiliar na disseminação destes parasitos.Com os 
resultados obtidos, evidenciou-se que as amostras de alfaces apresentaram baixos padrões higiênicos, tendo, portanto, a necessidade do 
desenvolvimento de medidas que propiciem uma melhoria na sua qualidade higiênico-sanitária.

Saúde

Ciências Biológicas
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


