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Objetivo
Esse trabalho tem como objetivo apresentar os resultados

parciais de uma avaliação parasitológica de alfaces

comercializados em vários pontos da região metropolitana

de João Pessoa (PB).

As infecções parasitárias apresentam baixos índices de

mortalidade, mas representam um grave problema de

saúde pública, sendo comuns em países

subdesenvolvidos. A alface (Lactuca sativa) é a hortaliça

mais comercializada no país e seu consumo é feito de

forma crua, o que favorece a ocorrência de parasitoses.

Introdução

As amostras de alface comercializadas na região metropolitana de João

Pessoa mostra uma grande porcentagem de contaminação por parasitas,

equivalente a 89% do total analisado. Em um contexto semelhante, ROCHA e

colaboradores (2008) observaram nas feiras livres e supermercados da cidade

de Recife (PE) que há uma grande prevalência de parasitas, tanto helmintos

como protozoários, presentes nos alfaces comercializados.

Com isso, conclui-se, que algumas amostras analisadas apresentaram baixa

qualidade higiênico-sanitária. É importante destacar que a higienização é

essencial para o consumo das folhas cruas, pois as hortaliças mal higienizadas

são potencialmente transmissoras de parasitas.

Discussão e Conclusão

Após as análises, foi observado que, das amostras

analisadas pelo primeiro método, 9 apresentaram algum

tipo de parasita, enquanto todas as amostras analisadas

pelo segundo método mostraram-se positivas. Foram

observados nessas amostras positivas os seguintes

parasitas: Giardia lamblia (20%), Hymenolepis nana

(6,6%), Entamoeba coli (40%), Entamoeba histolytica

(53,3%), Balantidium coli (40%) e Ascaris lumbricoides

(26%). As demais amostras (12) não foram encontradas

nenhum parasita.
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Métodos e materiais

O processamento das amostras foi realizado através de

dois métodos de sedimentação espontânea, sendo utilizada

no primeiro método apenas uma folha, enquanto o segundo

fazia uso de todas as folhas da hortaliça. Após

sedimentação em 24 horas, os sedimentos, de ambos os

processamentos, foram utilizados para o preparo de

lâminas para análise. As lâminas foram confeccionadas em

triplicata e analisadas ao microscópio óptico nas objetivas

de 10x e 40x. Ao todo foram 27 amostras, sendo 21

processadas utilizando o primeiro método e 6 conforme o

segundo método. As amostras tiveram origem nos

seguintes locais: 5 de supermercados, 10 de mercados

menores, 4 de feiras livres, 2 de ambulantes e 6 de

mercados públicos.
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