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Apesar de sua grande importância nutricional, as alfaces quando
contaminadas, podem ser veículo de transmissão de diversas
enterobactérias e parasitas intestinais que, por sua vez, representam um
grande problema de saúde pública, devido a sua elevada prevalência em
países que estão em desenvolvimento, como o Brasil. Suas formas de
contaminação muitas vezes estão ligadas à falta de saneamento básico
(SILVA et.al., 1995). As boas práticas na agricultura são indispensáveis para
obter-se hortaliças de qualidade. Levando em consideração os fatores que
envolvem a má higiene no processo do antes e depois da colheita, é
indiscutível que haverão altas chances de aumento no índice de
contaminações parasitológicas e microbiológicas.

INTRODUÇÃO

CONCLUSÃO

Considerando o estudo parasitológico, foram utilizadas 60 amostras de
alface crespa (Lactuta sativa var. crispa), onde foi elaborado um pool
contendo seis amostras em cada análise. Foi identificado que 85%
(equivalente a 51 amostras) estavam contaminadas por helmintos e/ou
protozoários, prevalecendo uma alta contaminação em feiras livres onde
foram encontradas desde estruturas parasitárias que provocam infecções
intestinais e representam endemias no Brasil, sendo considerados
problemas na saúde pública – como ovos de Ascaris lumbricoides,
Ancilostomideos, Trichuris trichiura, Strongyloidis stercoralis em sua forma
larval, Entamoeba histolytica – a protozoários que vivem no intestino e não
são consideradas causadoras de doenças, como a Entamoeba coli e
Endolimax nana. Detectou-se também fragmentos de insetos, havendo uma
maior observação de moscas, como pode ser observado na figura 1.

Com a análise microbiológica através do número mais provável, detectou-se
em 70% das amostras a presença de coliformes totais e fecais, sendo seis
amostras provenientes de supermercado, e todas as trinta e seis amostras
de feiras livres. A contaminação das amostras foi evidenciada através da
identificação dos microrganismos. Foi-se constatada a presença de
Escherichia Coli em 59,5% das amostras, Klebsiella Oxytoca em 4,8%,
Citrobacter freundii em 12%, Serratia sp. em 14.2% e Enterobacter
aerogenes em 9,5%, como mostradas na figura 2.
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AVALIAÇÃO PARASITOLÓGICA E MICROBIOLÓGICA DE ALFACES COMERCIALIZADAS NO 

MUNICÍPIO DE MACAPÁ, AMAPÁ

METODOLOGIA
Foram selecionadas aleatoriamente 60 amostras de alface crespa (Lactuca
sativa var. crispa) colhidas em supermercados e feiras livres localizadas no
município de Macapá-AP, no período de outubro de 2017 a abril de 2018.
Para avaliação parasitológica, foi utilizado o método de concentração por
sedimentação espontânea que tem por objetivo permitir o encontro de ovos
e larvas de helmintos e de cistos de protozoários. Em relação a análise
microbiológica foi utilizada a técnica dos tubos múltiplos, sendo um método
probabilístico, onde foi possível determinar o número mais provável (NMP)
de bactérias do grupo coliforme, constituindo-se por três testes: presuntivo,
confirmativo e complementar. As amostras que apresentaram crescimento
foram semeadas em Ágar MacConkey para o isolamento de colônias, sendo
possível realizar a identificação bioquímica das diferentes espécies, através
do kit EPM-Mili-Citrato da PROBAC do Brasil.

Figura 1 Parasitas e outros achados em amostras de Feiras livres e supermercados no
município de Macapá-AP.

Figura 2 Bactérias encontradas em amostras de Alfaces contaminadas, comercializadas no
município de Macapá-AP.
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Baseado na presente pesquisa é possível observar que as alfaces provenientes de
supermercados e feiras livres podem ocasionar problemas na saúde pública, pois são
capazes de propagar doenças gastrointestinais. Condições sanitárias e de higiene são os
principais motivos que podem veicular parasitas e bactérias, sendo que muitas hortaliças
tem contato com dejetos animais. Por isso, faz-se necessária a prática da educação em
saúde, tanto para fornecedores quanto consumidores. Com intuito de estabelecer boas
práticas de higiene alimentícia, a Agência nacional de vigilância sanitária (ANVISA) preconiza
a resolução – RDC nº 216/04 para impedir episódios de doenças provocadas por alimentos
contaminados.

O objetivo da pesquisa foi detectar a qualidade parasitológica e
microbiológica das alfaces comercializadas no município de Macapá – AP,
no período de outubro de 2017 a abril de 2018, realizando a análise
parasitológica para visualização e identificação de helmintos e
protozoários, a obtenção no número mais provável (NMP) de coliformes
totais e fecais, identificando as espécies de enterobactérias contidas nas
alfaces.
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Por conta da presença de muitos microrganismos, tais amostras são consideradas
impróprias para consumo, de acordo com a RDC nº 12/2001 da ANVISA. Algumas espécies
encontradas são importantes causadoras de intoxicação alimentar, principalmente em
pessoas com o sistema imune comprometido.
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