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O comércio de alimentos orgânicos vem crescendo com o passar dos

anos, uma vez que a preocupação dos consumidores com a saúde,

qualidade de vida e ecossistema vem progredindo. As técnicas

empregadas para o cultivo orgânico, tais como adubação verde e rotação

de culturas, causam baixo impacto no meio ambiente pois conservam os

recursos naturais (Pereira, 2017).

Portanto as doenças parasitárias intestinais constituem um sério problema

de saúde pública no Brasil, afetando principalmente populações de baixo

nível sócio-econômico com condições de saneamento básico precárias.

As parasitoses mais comuns são aquelas provocadas por helmintos ou

protozoários pela ingestão de ovos, larvas, cistos ou oocistos. Podendo

causar anemia, emagrecimento, diarréia, má absorção de nutrientes,

dentre outros (Abdul, 2017)

INTRODUÇÃO

Conclui-se então, de acordo com os resultados apresentados, que as hortaliças

comercializadas nas duas feiras-livres orgânicas em Recife, Pernambuco

encontram-se contaminadas por uma ou mais forma parasitária; sendo

consideradas um risco para a saúde dos consumidores, faz-se portanto

pertinente um melhor acompanhamento desde o cultivo dessas hortaliças até

a venda direta ao consumidor.

CONCLUSÃO

Os locais de coleta foram duas feiras orgânicas localizadas na

Universidade Federal de Pernambuco no bairro Cidade Universitária. A

primeira feira, no CCSA-Centro de Ciências Sociais Aplicadas,

comercializa vegetais vindos de Lagoa de Itaenga. A segunda feira, no

CB-Centro de Biociências, comercializa vegetais vindos de Gloria do

Goitá. Foram analisadas 8 amostras de cada vegetal, onde em cada

amostra tomou-se 8 folhas de cada vegetal, totalizando 64 folhas por

vegetal e 192 no total de folhas de vegetais. As técnicas utilizadas foram:

Hoffman, Pons and Janer (sedimentação espontânea), que detecta

presença de ovos de helmintos, cistos de protozoários ou larvas, e o

Método de Coloração Kinyoun. Observaram-se nos exames realizados

positividade em 1 amostra de acelga para Entamoeba coli, em 4 amostras

de alface para Entamoeba histolytica/E.dispar, Entamoeba coli, ovo de

Ancilostomideo, Trichuris trichiura e presença do ácaro: Sarcoptes, já

para couve-folha a positividade deu-se em 4 amostras para Entamoeba

coli, Entamoeba histolytica/ E.dispar e Toxocara sp. Quanto à

investigação para presença de coccídeos oportunistas, tais como:

oocistos de Cryptosporidium spp, todas as amostras foram negativas
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

Estabelecimento N° Amostras 
analisadas

Nº Amostras 
Positivas

% Amostras 
positivas

Feira de 
orgânicos

CCSA - UFPE

12 5 41,66%

Feira de 
orgânicos
CB - UFPE

12 4 33,33%

Tabela 5 - Resultados obtidos da análise parasitológica de hortaliças

provenientes de duas feiras livres em Recife - PE

Fonte: Selva, R. 2018

De acordo com as positividades das amostras, as hortaliças analisadas

apresentaram-se fora do padrão mínimo exigido pela ANVISA (1978), tendo

em vista os achados parasitários detectados, portanto podem ser

considerados um perigo para a saúde dos consumidores que os ingerem de

modo cru sem a correta higienização.

No estudo realizado por De Mesquita et al. (2015) em Teresina, no Piauí,

foram coletadas 120 amostras de alface-crespa (Lactuca sativa L.) onde 41

(34,1%) amostras foram positivas para um ou mais tipos de estruturas

parasitárias. A análise desenvolvida no estudo evidenciou várias espécies

entre as quais houve elevada ocorrência dos helmintos Strongyloides sp e

Ancilostomídeos. Comprovaram ainda que a técnica de Hoffman

apresentou um maior número de resultados positivos (79,7%) quando

comparada a outras técnicas para análise de estruturas parasitárias.

Recomenda-se portanto uma política de maior controle de hortaliças e

outros produtos consumidos in natura, além de programas de higienização

em busca de melhores condições sanitárias e uma maior conscientização

dos produtores. Métodos, como: o uso de luvas pelos produtores, um

melhor transporte que separe esses bioprodutos de outros materiais ou

cargas realizados pelos mesmos transportes e uma higienização pré

comércio seriam sugestões para um melhor controle da contaminação.

Fonte: Selva, R. 2018
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