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RESUMO

Vários  estudos  têm  sugerido  a  possibilidade  da  ocorrência  de  transmissão  de
enteroparasitas  e  coliformes  fecais  ao  homem  por  meio  de  frutas  e  verduras
consumidas  cruas,  provenientes  de  áreas  cultivadas  e  contaminadas  por  dejetos
fecais, visto que as pessoas envolvidas neste tipo de atividade geralmente não tem
preparo  necessário  para  manipulação correta  dos  alimentos.  Assim,  este  trabalho
teve  como objetivo analisar a qualidade higiênico sanitária em três tipos de hortaliças
(rúcula,  agrião  e  alface  crespa),  comercializadas  em   dois  Supermercados,  dois
“Diretos do Campo” e de uma Feira-livre, na cidade de Florianópolis, SC, Brasil  no
período de junho 2003 à maio 2004. Além disso, este trabalho teve como objetivo
realizar  uma  investigação  no  processo  de  descontaminação  de  hortaliças
parasitadas. Para  a  análise  parasitológica  utilizou-se  o  método  da  sedimentação
espontânea, e para a pesquisa de coliformes totais e fecais foi realizada a técnica dos
Tubos múltiplos. Para análise  do efeito de descontaminação das hortaliças utilizou-
se,  de  soluções  detergente,   ácido  acético  e  um  anti-séptico,  considerando  a
viabilidade das estruturas  parasitárias.  Concomitante  à pesquisa laboratorial  foram
avaliados aspectos epidemiológicos, de diferentes produtores agrícolas fornecedores
das hortaliças comercializadas em Florianópolis. Constatou-se que o estabelecimento
“Direto do Campo 2” apresentou uma maior percentagem de hortaliças parasitadas
(76%), sendo o agrião a verdura mais contaminada (70,4%). As alfaces minimamente
processadas  apresentaram  também  22%  de  enteroparasitas.  Além  disso  foi
observado expressiva contaminação de coliformes totais e fecais nas hortaliças. Entre
os fatores envolvidos na contaminação das verduras destacou-se a origem das águas
de  irrigação,  os  níveis  de  pluviosidade  durante  o  período  das  análises,  o
acondicionamento, o transporte e a manipulação das mesmas durante a  coleta. Os
resultados mostraram ainda que o ácido acético leva a deformidade somente para
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cistos de protozoários, e que o anti-séptico comercial na concentração usualmente
utilizada é o que melhor retira as estruturas parasitárias das hortaliças. Conclui-se que
as hortaliças comercializadas nesta  região tem relevante papel  na transmissão de
enfermidades  intestinais,  havendo  necessidade  de  medidas  que  propiciem  uma
melhoria  na   qualidade  higiênico-sanitária  das  mesmas.  Por  outro  lado,  o  ácido
acético e o anti-séptico ajudam no processo de descontaminação das verduras, mas
o uso dos mesmos deve ser concomitante ao processo de lavagem das hortaliças em
água corrente. 
 

Palavras-chave: Hortaliças, Enteroparasitas, Coliformes fecais

ABSTRACT

Several studies have suggested the possibility of transmission of enteroparasites and
fecal  coliforms  to  men  by means  of  ingestion  of  raw and contaminated  fruits  and
vegetables from areas contaminated by fecal dejecta since people usually involved in
this activity does not have proper knowlege in safe handling of foods.This work aims to
evaluate the hygienic and sanitary condition of rocket, watercress and garden lettuce
commercialized  in  two  supermarkets,  two  “Direto  do  Campo”  and  a  free  market
located in the city of Florianópolis, SC, Brazil, during the period concerned between
June 2003 and May 2004. An investigation regarding the decontamination process of
parasited vegetables was also performed.  The parasitologic analysis was carried out
using the spontaneous sedimentation method; the multiple tubes technique was used
to investigate the presence of total and fecal coliforms. To evaluate the effect of the
decontamination process of the vegetables, a detergent solution containing acetic acid
and an anti-septic was employed, considering the viability of the parasite structures.
Concomitantly,  the  epidemiological  aspects  concerning  the  producers  of  the
vegetables commercialized in Florianópolis were evaluated. It was found that “Direto
do Campo 2” had the highest percentage of contaminated vegetables (76 %), being
watercress the most widely contaminated sample (70.4 %). The garden lettuces that
were minimally processed have also presented a contamination of  22 % regarding
enteroparasites.  In  addition,  it  was  observed  a  significant  contamination  of  the
vegetables by total and fecal coliforms in the parasited vegetables. Among the factors
involved in the contamination of the vegetables, it can be included the water used for
irrigation,  the  pluviosity  levels  during  the  period  of  the  analyses,  the  storage  and
transport of the vegetables and the level of manipulation during the sampling process.
Following these analyses, the vegetables were once again washed in current water
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and examined. The results have shown that the acetic  decrease only in the number of
protozoan cysts. It can be concluded that the vegetables commercialized in this region
play a relevant role on the transmission of intestinal diseases, which requires specific
measures to be taken in order to allow an improvement in their hygiene and sanitary
quality. The results also suggest that acetic acid and one a commercial anti-septic,
assist the decontamination process of vegetables, but their use should be improved by
washing the vegetables in current water.

Keywords: vegetables,  intestinal parasites, fecal coliforms          

1   INTRODUÇÃO

As  hortaliças  comercializadas apresentam grande importância sob o ponto de

vista turístico e econômico,  pois estes produtos são amplamente consumidos pela

população e são muito apreciados pelos turistas. A alface, em especial, constitui um

componente imprescindível das saladas dos brasileiros  (FERANADEZ et al., 2002).

Na  cidade  de  Florianópolis,  as  hortaliças  provêm,  em  grande  parte,  das

pequenas propriedades localizadas nas proximidades da área urbana da capital ou

até  mesmo  a  ela  pertencente.  Posteriormente  estes  produtos  são  vendidos  em

Supermercados, em  Feiras livres e “Sacolões”.

O cultivo de hortaliças vem sendo praticado de forma tradicional e de forma

orgânica.  A  agricultura  orgânica  surge como alternativa  de produção  à  agricultura

mecanizada e rica de insumos industriais, que caracterizam o cultivo tradicional.  O

cultivo orgânico pode ser definido como sistema de produção que evita ou exclui o
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uso de pesticidas ou agrotóxicos, fertilizantes de composição sintética, reguladores de

crescimento ou outros agentes contaminantes (HAMERSCHIMIDT, 1988). 

A principal forma de contaminação de organismos patogênicos em hortaliças

dá-se, principalmente, por meio de água contaminada e por material fecal de origem

humana, utilizada na irrigação de hortas ou ainda por contaminação do solo por uso

de  adubo  orgânico  com  dejetos  fecais  (SLIFKO  et  al.,  2000;  ROBERTSON  &

GJERDE, 2000; SIMÕES et al., 2001). O controle sanitário das águas utilizadas na

irrigação de hortaliças (que são muitas vezes utilizadas pela população) é de grande

importância  em  Saúde  Pública,  uma  vez  que  podem  servir  de  veículo  de

contaminação desses alimentos (GALLEGOS et al., 1999; CARVALHO et al., 2003). 

Além da  contaminação  hídrica,  a  presença  de  enteroparasitas  em verduras

pode  ser  conseqüência  do  transporte  e  manuseio  desses  produtos,  bem  como

decorrente  do  contato  das  hortaliças  com  animais  como  aves,  moscas  e  ratos

(ROBERTSON & GJERDE, 2000). Somando-se a estes fatos, o hábito alimentar de

consumir  hortaliças  in  natura  possibilita  a  exposição  de  uma  grande  parcela  da

população as formas de transmissão desses parasitas (JONNALAGADDA  & BHAT

1995).

Assim,  é  importante  à  adoção  de medidas que propiciem uma melhoria  da

qualidade desses produtos. Entre os procedimentos de higienização mais conhecidos

ressalta-se a lavagem doméstica de hortaliças e a desinfeção das mesmas. O uso de

desinfetantes, antes do consumo de verduras, tem sido relatado por alguns autores

(ZANINI   &  GRAEFF-TEIXEIRA,  1995;   SHERMAN  &   HASH,  2001) .   Para

desinfecção de verduras, frutas e hortaliças aconselha-se lavar estes alimentos com

água corrente e depois mergulhá-los em uma vasilha  com uma solução de hipoclorito

de sódio (0.025 mg/ml) ou vinagre (0,54%) por 15 a 20 minutos. Após este período,

os  alimentos  devem  ser  lavados  novamente  em  água  corrente  para  eliminar  o

excesso  das  respectivas  soluções  (BEHRSING  et  al.,  2000;  WEISSINGER  &

BEUCHAT, 2000).
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Muitas  vezes  esses  produtos  são  minimamente  processados  tornando-se,

assim, convenientes para o consumo imediato. Este tipo de comércio, embora deveria

ter  alta qualidade sanitária, pode representar um risco para Saúde Pública, pois as

hortaliças, especialmente quando consumidas cruas, podem conter larvas e ovos de

helmintos  e  cistos  de  protozoários. No  Brasil,  são  poucas  as  informações  sobre

qualidade desses alimentos assim comercializados (GIMENEZ et al., 2003; COELHO

et al., 2001). 

No Brasil, a maioria dos trabalhos que avaliam a contaminação das hortaliças

por formas parasitárias exploram pouco a atividade parasiticida de produtos como o

ácido acético, o hipoclorito de sódio e o permanganato de potássio  nas verduras e

legumes (WEISSINGER & BEUCHAT, 2000;  ZANINI  & GRAEFF-TEIXEIRA, 2001).

Apesar da relevância do tema em questão são poucos os trabalhos publicados na

área da saúde que estabelecem graus de contaminação de hortaliças por parasitas

intestinais e sobre a qualidade higiênico-sanitária desses alimentos. 

Assim,  este  trabalho  teve  como  objetivo  avaliar  o  grau  de  contaminação

parasitológica e microbiológica de algumas hortaliças comercializadas na cidade de

Florianópolis-SC,  considerando  a  qualidade  higiênico-sanitária  das  mesmas.  Este

trabalho  propõe  também avaliar  qualitativamente  e  quantitativamente  o  efeito   do

vinagre e de um desinfetante comercial  como agentes   de descontaminação,  nas

concentrações  em que os mesmos são normalmente utilizados.

2  REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Parasitas Intestinais 
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         As parasitoses intestinais, pela sua elevada prevalência e pela diversidade de

manifestações  clínicas,  inclusive  sobre  o  estado  nutricional,  representam  um

problema de grande importância em Saúde Pública, uma vez que aproximadamente

um  terço  da  população  brasileira  vive  em  condições  ambientais  propícias  à

disseminação das infecções parasitárias (SALDIVA et al., 1999; PRADO et al., 2001;

MUNIZ  &  QUEIROZ,  2002;  FERREIRA et  al.,  2003).  Verifica-se  que  as  doenças

parasitárias prevalecem nos países pobres, onde há precárias condições de moradia,

poucos  recursos financeiros,  e  por  conseqüência,  falta  de  alimentação adequada,

saúde  e  estrutura  familiar  inadequadas  (PUPULIM  et  al.,  1996;  FERREIRA  &

MARÇAL, 1997; MIRANDA, et  al., 1998;  LUDWIG et al.,  1999;  FERREIRA et al.,

2003).  Trabalhos mostram uma menor incidência de enteroparasitoses nas regiões

onde  o  processo  de  desenvolvimento  melhorou  as  condições  de  saneamento  e

abastecimento  de  água  (ALVES  et  al.,  1998;  TAVARES-DIAS;  GRANDINI,  1999;

GRILLO et al., 2000; COULTER, 2002).

         O Brasil, como um país tropical em desenvolvimento, possui clima e situação

sócio-econômica favoráveis a ocorrência de doenças parasitárias.  Tanto nas áreas

rurais quanto urbanas, nos países em desenvolvimento, as parasitoses intestinais são

amplamente  difundidas,  devido  as  baixas  condições  sanitárias,  sendo  que  as

hortaliças servem como um dos principais veículos de transmissão de enfermidades

intestinais (MESQUITA et al., 1999; BRANCO & RODRIGUES, 1999).

         As condições de higiene ambiental refletem as condições sanitárias nas quais

vive o homem e estas, por sua vez, parecem exercer profunda influência na cadeia de

transmissão  das  enteroparasitoses.  O  indivíduo  parasitado,  pelos  seus  dejetos,

contamina seu próprio ambiente com ovos, cistos e larvas de parasitas intestinais, e a

água  pode  acumulá-los  e  transportá-los  a  grandes  distâncias.  Assim  as  fezes

representam o veículo e a fonte de contaminação de todos os parasitas intestinais

(PUPULIM  et  al.,  1996;  MESQUITA  et  al.,  1999;  WANDERLEY  et  al.,  2000;

COULTER, 2002).
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2.2 Mecanismos de transmissão dos enteroparasitas

         Na transmissão dos parasitas intestinais destacam-se o solo, o ar, a água, as

moscas,  as  mãos  e  os  alimentos  (incluindo  as  verduras)  como  os  principais

elementos  que  compõem  o  ciclo  da  cadeia  epidemiológica  das  helmintoses  e

protozooses (MARTHROP-CLEWES & SHAW, 2000).

         Em relação ao solo é importante destacar o papel que o mesmo desempenha

na  propagação  dos  helmintos,  especialmente  no  caso  dos  Ancilostomídeos  e

Strongyloides  stercoralis.  Nestes  casos,  a  transmissão  está   correlacionada  ao

contato com a terra e ao uso de calçados e ao hábito da defecação no peridomicílio

(MOZZATO et  al., 1999; NUNES & PENA, 2000). A forma de transmissão desses

parasitas  ocorre  por  penetração  das  larvas  filarióides  infectantes   na  pele  do

hospedeiro.  No caso do  Necator americanus e Ancylostoma duodenale, os vermes

adultos vivem no intestino delgado onde as fêmeas liberam 20 a 30 mil ovos por dia.

No  solo,  ocorre  eclosão  das  larvas   L1  rabditóides,  que  evoluem  para  L2  e  L3

filarióides infectantes. (REY, 2003).  

         O ar atmosférico pode ser um elemento propagador de ovos de helmintos,

sobretudo em ambientes fechados e de grande movimentação, como nas escolas e

em  ambientes  coletivos  fechados   (creches,  asilos,  enfermarias).  Esta  forma  de

propagação é muito comum para o  Enterobius vermicularis,  cuja fêmea coloca em

média 11 mil ovos numa bolsa (útero), fazendo sua postura na região anal e perianal.

O ato de despir-se e mesmo com a agitação da roupa contaminada, pode-se lançar

no  ar  grande  quantidade  de  ovos  deste  helminto.  Neste  caso,  o  ar  constitui  um

elemento  importante na propagação desta  parasitose,  pois este parasita  pode ser

adquirido  por  inalação  e  ingestão  de  ovos,  disseminados  via  aérea  diretamente,

quando  os  ovos  presentes  na  poeira,  alimentos  ou  utensílios  atingem  novo

hospedeiro (CANTOS et al., 1999). 
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         Os vetores alados, quando pousam em fezes depositadas a céu aberto e a

seguir sobre alimentos ou sobre homens e animais, contribuem como disseminadores

mecânicos ao transportar em suas patas ovos de helmintos e cistos de protozoários

(SLIFKO et  al.,  2000).  Da mesma forma a água representa  uma grande fonte  de

infecção  por  parasitas  intestinais.  Sabe-se  que  a  água  potável  utilizada  para  o

consumo, mesmo tratada, pode estar contaminada por enteroparasitas (WALLIS et

al., 1996; TAAMARSI et al., 2000).

         No Brasil, na cidade de Sorocaba- SP, um estudo realizado a partir de amostras

de  água  (3  litros  de  de  torneiras  das  cozinhas)  obtidas  de  10  comunidades  pré-

escolares,  mostrou  que a  água  apresentou  índice  de  contaminação  de  0,7% por

helmintos (Hymenolepis nana, S. stercoralis, Ancilostomídeos). A baixa contaminação

hídrica, nesta pesquisa, já era esperada, pois todas as comunidades pré-escolares

eram  abastecidas  com  água  tratada  pelo  Serviço  Autônomo  de  Água  e  Esgoto

(SAAE). No entanto esta contaminação foi considerada relevante, devido ao risco do

homem contaminar-se ao ingerir água ou alimentos lavados com este tipo de água

(COELHO et al., 2001).

         Alguns autores têm demonstrado que os elementos dos sanitários (vazos,

descargas, torneiras, entre outros) manipulados pelos usuários seriam susceptíveis

de  contaminação,  constituindo  assim,  meios  propagadores  de  ovos  de  helmintos

(SOBRINHO et al., 1995).  Também maçanetas de portas, objetos escolares, como

lápis, borracha e cadeira, onde crianças esfregam as mãos, poderão abrigar cistos ou

ovos. Na troca de lanche ou na torneira onde bebem água, as mesmas poderão levar

a disseminação de  parasitas (COELHO et al., 1999). Da mesma maneira, as cédulas

e moedas circulantes podem desempenhar um papel secundário na veiculação de

enteroparasitas (COSTA-MACEDO et al., 1998; COELHO et al., 1999)  

         Assim,  as  mãos  constituem um dos  principais  elementos  da  cadeia  da

transmissão das parasitoses (SANTANA et al., 1994). O hábito de não lavar as mãos

antes das refeições, de levar as mãos e objetos à boca e presença de unhas sujas

tornam o hospedeiro suscetível a infecções parasitárias (SOBRINHO et al., 1995).
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         A manipulação de alimentos em condições precárias de higiene também é um

fator  importante  na  transmissão  de  enteroparasitas  (COSTA-CRUZ  et  al.,  1995).

Indivíduos  que  manipulam  alimentos  podem  também tornar-se  fonte  potencial  de

contaminação e disseminação de enteroparasitas, embora estejam, na maioria das

vezes, na condição de assintomáticos (DE REZENDE et al., 1997).

         Uma  pesquisa  realizada  em  hospitais  na  Inglaterra  constatou  grande

disseminação  de  enteroparasitas,  em  indivíduos  manipuladores  de  alimentos.  Foi

verificado  que  apenas  28,6%  desses  indivíduos  lavavam  as  mãos  antes  da

preparação  dos  alimentos  (OTERI  &  EKANEM,  1989).  Na  Itália  houve  um  maior

índice de contaminação por protozooses em novos imigrantes do que italianos que

atuavam na área de alimentos (ROSSO & MIOTTI,  1991).  Em Uberlândia,  MG, os

manipuladores  de  merenda  escolar  estavam  parasitados  em  85%  das  escolas

estudadas (COSTA-CRUZ et al., 1995).  Em Florianópolis (NOLLA & CANTOS, 2002;

NOLLA,  2004)  demonstraram  alta  prevalência  de  enteroparasitoses  em

manipuladores de alimentos que atuavam em restaurantes do tipo “fast food”.

2.3   Viabilidade  dos  ovos  de  helmintos  e  cistos  de  protozoários  no  meio

exterior

         A viabilidade dos ovos de helmintos e cistos de protozoários no meio exterior é

variável, dependendo do parasita e das condições do meio (umidade, temperatura e

sanitizantes).  Assim  alguns  aspectos  relevantes  da  biologia  de  determinados

parasitos são importantes que sejam considerados, para que se possa  entender a

ampla  distribuição  geográfica  e  a  importância  do  controle  na  transmissão  dos

mesmos.

         Os cistos de protozoários, geralmente, resistem cerca de um a dois meses, no

meio exterior, em boas condições de umidade e temperatura, e geralmente resistem
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ao processo de cloração da água (NEVES et al., 2001), enquanto que a resistência

dos ovos de helmintos é variável. 

         Nas infecções por Entamoeba histolytica, calcula-se que em cada evacuação,

contendo 100 g de material  fecal,  pode conter 6 milhões de cistos deste parasita,

enquanto  que para Giardia lamblia, em infecções médias, o número de cistos varia

de 300 milhões a 14 bilhões de cistos (NEVES et al., 2001). Considerando  que o

mecanismo de transmissão de ambos parasitas ocorre por meio da ingestão de cistos

maduros é de se esperar que exista maior prevalência do segundo em relação ao

primeiro (REY, 2003). De  fato muitos  inquéritos parasitológicos confirmam o acima

exposto (TAVARES-DIAS & GRANDINI, 1999; MACHADO et al., 2001; UCHOA et al.,

2001; PRADO et  al., 2001).

         Os ovos de Ascaris lumbricoides são os helmintos que prevalecem na maioria

dos inquéritos prasitológicos (BINA, 1991,   BECKER et al.,  2002;  CANTOS et al.,

2002a; CANTOS et al., 2002b). Nas infecções por esse parasita uma pessoa pode ter

100 ou mais “ vermes “ em média, e a capacidade de postura de uma só fêmea por

dia é em média de 200 mil ovos (NEVES et al., 2001). Por outro lado, o  Trichuris

trichiura é  um  helminto  cosmopolita  e  quase  sempre  vem  acompanhado  do  A.

lumbricoides (CANTOS et al., 1996). Contudo esses ovos são menos resistentes no

meio ambiente (um ano ou menos) e a carga parasitária é menor  (6 a 8 “vermes” por

pessoa)  e  uma  fêmea  pode  colocar  diariamente   de  3000  a  7000  ovos  por  dia,

podendo chegar a 20 mil/dia (REY, 2003). Assim, é de se esperar que a ocorrência

deste helminto seja menor que ao do A. lumbricoides. De fato, a literatura confirma

esta suposição  (LUDWIG et al., 1999; GUEVARA  et al., 2003).

                  

2.4  Presença de enteroparasitas em hortaliças
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         As hortaliças, em geral, em especial as consumidas em saladas, podem conter

larvas  e  ovos  de  helmintos  e  cistos  de  protozoários,  provenientes  de  águas

contaminadas por dejetos fecais de animais e/ou homem (COELHO et al., 2001).

Na cidade do México, TSUJI et al. (1997) detectaram a ocorrência de ovos de

Toxocara canis, A. lumbricoides  e cistos de  E. histolytica em verduras de consumo

humano. Os autores concluíram que os solos contaminados com ovos de Toxocara

sp de cães ou gatos parasitados, ou o sistema de irrigação contaminado utilizado

para o crescimento dos vegetais  tinham um papel  fundamental  no mecanismo de

transmissão dos agentes parasitários.

         FARIA  et  al.  (1986/1987)  observaram  a  presença  de  cistos  e  ovos  de

enteroparasitas em águas de irrigação de 18 hortas localizadas em diferentes áreas

da  cidade  de  Salvador.  Foram  detectados  cistos  de  Entamoeba  spp.,  ovos  de

Ancilostomídeos e larvas de nematóides.

           OLIVEIRA  &  GERMANO  (1992b)  analisaram  hortaliças  in  natura,

comercializadas na região metropolitana de São Paulo-SP, visando à pesquisa e a

identificação  de  cistos  de  protozoários  de  interesse  médico.  Foi  observado  uma

grande variedade de protozoários, dentre os quais destacaram-se  Entamoeba spp. e

G. lamblia.

         SILVA et al. (1995) avaliaram a contaminação de hortaliças que são consumidas

cruas e comercializadas nas zonas Norte e Sul, da cidade do Rio de Janeiro. Apesar

de  não  ter  havido  aparente  diferença  na  procedência  das  hortaliças  avaliadas,

constatou-se maior grau de contaminação nas amostras de alfaces procedentes da

zona  Norte.  Os  autores  discutiram a  possibilidade  da  diferença  observada   estar

relacionada ao acondicionamento das hortaliças,  ou ser devido à manipulação dos

mesmos por vendedores e consumidores.

          MESQUITA et al.  (1999) avaliaram a contaminação por enteroparasitas em

hortaliças  consumidas  cruas,  comercializadas  nas  cidades  de  Niterói  e  Rio  de

Janeiro. Foram estudadas 128 amostras de hortaliças: alface e agrião, provenientes
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do comércio (supermercados, feiras-livres e quitandas) e de restaurantes tipo  self-

service.  Os  autores  verificaram  que  apenas  6,2%  das  amostras  apresentaram

presença  de  estruturas  parasitárias  com  morfologia  semelhante  às  de  espécies

parasitas de animais. Além disso, foram encontrados a presença de ácaros, insetos,

larvas de nematóides e protozoários ciliados em quase todas as amostras. Os autores

consideraram que este alto percentual de contaminantes sugeria a presença de um

elevado  risco  de  infecção,  pois  associados  a  esses  agentes  poderiam  existir

estruturas parasitárias para o homem.

         GUILHERME et al. (1999)  avaliaram a contaminação de hortaliças nos locais

de produção. De abril de 1996 a dezembro de 1997, investigaram-se ás condições

sanitárias de hortaliças consumidas cruas, vendidas na Feira de Produtos de Maringá.

Neste  trabalho  os  autores  verificaram  que  16,6%  das  144  amostras  de  cinco

diferentes hortaliças (alface, variedade crespa, escarola, agrião, cebolinha e almeirão)

estavam contaminadas por enteroparasitas. De 163 indivíduos examinados, 43 (26%)

apresentavam um ou mais parasitas nos exames coprológicos e de 49 indivíduos 3

apresentaram depósitos subüngueais positivos para enteroparasitas. O resultado da

análise de amostras de água utilizadas na irrigação das hortaliças não satisfez os

padrões  bacteriológicos  de  potabilidade.  Os  autores  concluíram  que,  na  região

investigada,  a  contaminação  de  hortaliças  se  deu  na  fase  de  produção,  e  que é

necessária uma campanha de esclarecimento aos produtores.       

         ROBERTSON & GJERDE (2001) analisaram a contaminação parasitária em

amostras  (morangos,  brotos  de  feijão  e  alfaces),  na  Noruega.  Das  475  amostras

examinadas, 29 (6%) estavam positivas para oocistos de Cryptosporidium e cistos de

G. lamblia. Segundo os autores foi a primeira vez que parasitas foram detectados em

verduras  de  um  país  desenvolvido,  sendo  que  esses  dados  podem  resultar  em

implicações importantes na segurança dos alimentos. 

         CARVALHO et al., 2003, analisaram 62 hortaliças amostras de salsas e alfaces

produzidas  na  chamada  Estação  de  Reciclagem  de  Nutrientes,  localizada  no
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município de Petrópolis/RJ,  sendo que 18 (29,03%) encontravam-se contaminadas

com ovos ou larvas de helmintos. A presença desses parasitas foi atribuída ao fato

desses  vegetais  terem sido  fertilizados  com lodo de esgoto,  oriundo  da  lagoa de

estabilização, onde foi constatado, anteriormente, a existência de ovos de helmintos.

         Um estudo piloto realizado em Florianópolis mostrou  que todas as amostras de

alface e agrião analisadas provenientes de um “sacolão” continham um ou mais tipos

de enteroparasitas, sendo que o parasita mais prevalente  foi G. lamblia, seguido de

Entamoeba coli  e  E. nana (CANTOS, et al. 2003).

2.5 Hortaliças Minimamente Processadas

         Produtos  hortícolas  minimamente  processados  são  aqueles  que  foram

submetidos a uma ou várias operações como lavagem, descascamento, picagem ou

fatiamento  e  conservação  por  meio  de  um  único  ou  combinados  tratamentos

fitossanitários tornando-se, assim, convenientes para o consumo imediato (WILEY,

1997; GIMENEZ et al., 2003).

         De  acordo  com  o  IBGE  (1996)  a  produção  nacional  de  alface  é  de

aproximadamente  312.000 toneladas/ano.  Apenas no estado de São Paulo  ocupa

uma  área  de  7859  hectares,  com  uma  produtividade  de  137.000  toneladas/ano,

garantindo  mais  de  6.000  empregos  (CEASA-  CAMPINAS,  2002).  A  dinâmica  do

processamento mínimo da alface começa na recepção. Após ser colhida a alface é

levada para o local de processamento e se necessário armazenada em câmara fria a

10  0C e 80-90% de umidade relativa. Na pré-seleção as folhas são selecionadas. É

feita  a  retirada  das  folhas  velhas,  danificadas  mecanicamente  e/ou  afetadas  por

patógenos.  Após a seleção é feita  uma lavagem com água gelada e depois  com

solução de hipoclorito de sódio. Nessa ocasião as folhas são cortadas em fatias para

salada.  Na secagem o produto é centrifugado para retirar o excesso de umidade. No

caso da alface, a fase de seleção é realizada por tamanho para compor um produto
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uniforme (WILEY, 1997).  O produto final é embalado em embalagens de polietileno

rígido,  em  bandejas  de  isopor  com  filme  plástico  ou  em  sacos  com  atmosfera

modificada. A alteração da atmosfera no interior da embalagem proporciona maior

durabilidade  tanto  na  prateleiras  dos  supermercados  quanto  nas  geladeiras  dos

consumidores. É aplicada uma mistura de gases com concentração diferente da do ar

(concentração elevada de CO2 e baixa concentração de O2).  O armazenamento do

produto  é  feito  em  câmara  fria,  com  temperatura  em  torno  de  2  ºC  antes  da

distribuição  para  redes  de  supermercados,  hipermercados  ou  varejões  (CEASA-

CAMPINAS, 2002).

         Devido ás técnicas inadequadas de manuseio do vegetal após a colheita,

especialmente durante as operações de transporte e armazenamento, as perdas são

enormes, o que acarreta grandes prejuízos aos produtores e varejistas e também aos

consumidores,  que  podem  estar  adquirindo  um  produto  de  qualidade  duvidosa

(RODRIGUES et al., 2002). No entanto algumas vantagens podem ser atribuídas ao

processamento mínimo da alface. Sob a óptica do consumidor pode-se destacar a

praticidade  (produto  pronto  para  o  consumo),  a  alta  qualidade  sanitária,  a

manutenção  das  características  sensoriais  e  nutricionais  do  vegetal  fresco  e  a

eliminação do desperdício: aquisição apenas da parte comestível do vegetal.

2.6 Presença de Coliformes Fecais em hortaliças

         

         Para se determinar o número mais provável de bactérias do grupo coliforme

realiza-se a diferenciação entre os coliformes de origem fecal e não fecal. Algumas

bactérias  do  grupo  coliforme  são  encontradas  no  solo  e  em  vegetais  e  têm  a

capacidade de se multiplicar na água com relativa facilidade. Entre os coliformes há

bactérias  que  são  comprovadamente  de  origem  fecal,  não  se  multiplicam  com

facilidade  no  ambiente  externo  e  têm  sobrevivência  similar  à  das  bactérias

patogênicas (CANALE et al., 1993; SPERLING & CHERNICHARO, 2002).

25



         Estas bactérias são diferenciadas dos demais  coliformes,  pois  podem se

multiplicar e produzir gás a partir da lactose, quando incubadas a temperaturas entre

43  0C  à  46  0C.  Devido  a  sua  origem,  essas  bactérias  foram  denominadas  de

coliformes fecais e passaram a se constituir num parâmetro de confiabilidade superior

em relação aos coliformes totais (JËMMER et al., 1999; CROWTHER et al., 2002).

         A determinação de coliformes fecais tem sido aplicada na investigação de

poluição de corpos d’água, tratamento de esgotos, mananciais, águas de recreação e,

usualmente, para monitoramento de qualidade da água,  embora esta determinação

não seja recomendada como substituta do teste para coliformes totais em provas de

potabilidade,  visto que nenhum tipo de bactéria  do grupo coliforme é admitido em

água tratada ( BADGE & RANGARI, 1999; SIMMONS et al., 2001; DABY et al., 2002).

         As concentrações de bactéria indicadora de coliformes fecais e Streptococcus

fecais foram monitorados em um córrego de água durante um período de 21 meses,

em uma pequena planície em Derbyrshire, no Norte da Inglaterra (HUNTER et al.,

1999). O lodo usado no processo agrícola era proveniente da pastagem de carneiros.

Durante  a  passagem  do  córrego  pela  planície  este  tornou-se  contaminado

significativamente  pelas  bactérias  de origem fecal,  sugerindo a existência  de uma

reserva de bactérias fecais no solo da planície. Este fenômeno aconteceu devido aos

mecanismos de transporte hídricos capazes de mover bactérias dos solos para os

leitos dos córregos. Além disso, os níveis de contaminação bacteriana, no córrego,

foram  relacionados  com  a  sazonalidade,  ocorrendo  aumento  das  concentrações

bacterianas durante os meses de verão, sendo que as reservas bacterianas no solo

da  planície  aumentaram  durante  o  período  de  precipitação  (elevada  durante  o

inverno). Os autores concluíram que a extensão da contaminação bacteriana fecal no

córrego, particularmente durante os meses de verão, poderia constituir em um risco

de saúde aos freqüentadores das cavernas recreacionais,  já que essas estruturas

usavam parte do conjunto de pedras calcárias, drenadas pelo córrego.
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         A  qualidade  das  fontes  de  água  privada,  em  Aberdeensenshire,  foram

analisados entre 1992 e 1998 (REID et al., 2003), a fim de estabelecer a presença de

coliformes totais (TC), de coliformes fecais (FC) e de nitrato. De um total  de 1750

amostras analisadas, a taxa individual de reprovação foram de 41%, 30% e 15% para

TC, FC e nitrato, respectivamente. Uma taxa total de reprovação para estas amostras

foi  de  48%.  As  elevadas  taxas  de  contaminação  microbianas  indicaram  uma

tendência sazonal, sendo este efeito observado na última metade do ano. Embora os

resultados representem o somatório de fatores nitidamente locais, a variabilidade nas

taxas de contaminação tiveram uma relação direta com o aumento da pluviosidade.

Um  número  relativamente  pequeno  de  amostras  (<5%)  foram  reprovadas,

simultaneamente, no teste utilizado para a detecção de coliformes e nitrato, o que foi

sugerido que os mecanismos responsáveis pela contaminação diferiram. Além disso

houve uma taxa de reprovação similar para amostras coletadas diretamente da fonte,

quando comparadas com aquelas obtidas diretamente da torneira de água potável.

Este fato  sugeriu que a água da fonte  contribuiu  com os níveis  de  contaminação

microbianos e de nitrato de forma mais atenuante do que os fatores envolvidos no

armazenamento da água.

         Além  disso,  os  coliformes,  representados  pelos  gêneros  Escherichia,

Enterobacter, Klebsiela, Serratia e  Citrobacter, fermentadores de lactose, da família

Enterobacteriaceae,  são  freqüentemente  utilizados  como  indicadores  higiênico-

sanitários  em  controle  de  qualidade  dos  alimentos  (ROBERTSON  et  al.,  2002;

SALVATORI  et  al.,  2003).  Os  coliformes  de  origem  fecal  desenvolvem-se  em

matérias-primas  e  alimentos  obtidos  de  diferentes  tecnologias,  e  não  sendo

constituintes da microbiota normal da maior parte deles,  a sua presença pode ser

utilizada como indicadores de contaminação indesejável  (TAKAYAYANAGUI et  al.,

2001; EVANS et al., 2004).

         A enumeração de coliformes fecais, indicação sumária de Escherichia coli e,

conseqüentemente, de contaminação fecal em alimentos, constitui preceito normativo
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estabelecido  pela portaria  01/87 (BRASIL,  1987).  No Brasil,  a partir  de janeiro de

2001,  passou a  vigorar  nova resolução que modificou  os padrões  microbiológicos

previstos  anteriormente,  como  forma  de  compatibilizar  a  legislação  nacional  com

regulamentos harmonizados no Mercosul (ANVISA, 2001).

         Os procedimentos analíticos de enumeração de coliformes fecais, (ICMSF,

1983;   FDA,  1992;  VANDERZANT  &  SPLLISTOESSER,  1992),  adotados  pela

legislação  em  vigor,  (ANVISA,  2001)  basearam-se  na  capacidade  que  tem  a

Echerichia  coli de  desenvolver-se  após  ensaio  presuntivo  em  caldo  lauril  sulfato

triptose, em condições de temperatura elevada, o que privilegia o crescimento desta

bactéria, em detrimento de outras bactérias enterais como Enterobacter e Citrobacter.

Alguns estudos vieram a comprovar a ocorrência de coliformes fecais em alimentos

como os de BROCKLEHURST et al. (1987), PHILIPPI & MORETO (1995), PEREIRA

et al. (1999a), PEREIRA et al. (1999b).

         TAKAYANAGUI et al. (2000)  avaliaram as condições higiênico-sanitárias de

todas as hortas produtoras de verduras de Ribeirão Preto, SP, com implantação de

um  sistema  de  fiscalização.  A  análise  laboratorial  de  129  hortas  revelou

irregularidades em 20,1% destas, destacando-se elevada concentração de coliformes

fecais  em  17%  e  de  vários  enteroparasitas  (Ascaris  sp,  Ancylostomidae,

Strongyloides sp, H. nana e Giardia sp) em 13,2%. A repetição da análise das hortas

irregulares determinou a interdição de uma delas; todas as demais foram aprovadas,

comprovando  a  eficácia  do  sistema  de  fiscalização,  particularmente  com  a

implantação, inédita no país, do certificado de vistoria sanitária.

         Ainda em Ribeirão Preto, TAKAYNAGUI et al. (2001), avaliaram a contaminação

microbiológica  e  parasitológica  de verduras comercializadas,  abrangendo todos  os

pontos  de  venda  ao  consumidor.  De  um  total  de  172  estabelecimentos  fixos  ou

ambulantes  analisados,  110  (76%)  apresentaram  hortaliças  com  irregularidades:

elevada  concentração  de  coliformes  fecais  em  63%  delas,  e  presença  de

enteroparasitas em 33% delas. Os pontos de venda de maior freqüência de hortaliças
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com resultados inadequados foram: mercearias (92%), CEAGESP (75%), quitandas

(71%),  vendedores  ambulantes (71%),  feiras-livres (69%),  supermercados (75%) e

hortas (18%). O tipo de contaminação apresentou distribuição uniforme em relação

aos  locais  de  venda  e  à  variedade  da  hortaliça.  A  maioria  (61%)  das  verduras

contaminadas era procedente de hortas localizadas no município de Ribeirão Preto.

Considerando a  elevada freqüência  de  contaminação  fecal  e  o  potencial  risco  de

doenças  veiculadas  pelas  hortaliças,   foi  sugerido  uma  vigilância  sanitária  mais

atuante na fiscalização de alimentos oferecidos a população.

         ROBERTSON  et  al.  (2002),  analisando   quatro  produtos  diferentes,

provenientes de brotos de sementes,  verificaram que bactérias termotolerantes do

grupo  coliforme  (TCB)  foram  isoladas  em  aproximadamente  25%  das  amostras,

sendo  que  percentagens  mais  elevadas  dessas  bactérias  foram  encontradas  em

brotos  de  alfafa.  A  maioria  das  TCB  eram  Enterobacter  spp e  Klebsiella.  A

Escherichia coli foi isolada em 8 das 62 amostras positivas dos brotos de feijão.  Os

oocistos de  Cryptosporidium foram detectados em 8% das amostras de brotos e os

cistos de Giardia foram detectados em 2% das amostras. As águas de irrigação dos

brotos  também  foram  analisadas,  sendo  que  as  TCB  foram  isoladas  em

aproximadamente  40% das  amostras.  Além   disso  foi  detectada   a  presença  de

oocistos  de  Cryptosporidium  e  cistos  de  Giardia,  respectivamente,  sendo  que  a

Salmonella foi isolada de 3 amostras de água em 3 dias consecutivos. Os autores

concluíram que a água de irrigação utilizada no plantio é a matriz mais apropriada

para testar a presença de bactérias contaminantes, e que as sementes não brotadas

são consideradas a matriz mais útil para a análise de contaminantes parasitários.

         PAULA et al. (2003) analisaram 30 amostras de alfaces de restaurantes self-

service de Niterói quanto à presença de bactérias e parasitas. Dezesseis amostras

apresentaram coliformes  fecais  e  três  cistos  de  E.  coli foram encontrados.  Estes

dados  indicaram  a  necessidade  da  orientação  dos  manipuladores  quanto  a

higienização no preparo das hortaliças.
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2.7  Descontaminação de hortaliças

         SHERMAN & HASH (2001) afirmaram que os temperos usados em cozinha,

como  o  vinagre,   representam  um  grande  benefício  à  saúde,  pois  desinfetam

alimentos  parasitados  e  patógenos  antes  de  serem  ingeridos,  reduzindo  dessa

maneira a infecção por alimentos.

         Alguns trabalhos mostram que o vinagre e  também o hipoclorito de sódio são

importantes  auxiliares  para  a  desinfecção  de  verduras  e  legumes,  sendo  que  as

soluções  feitas  à  base desses  produtos  são capazes de desinfetar  as folhas  das

saladas (ZANINI & GRAEFF-TEIXEIRA, 2001; BEHRSING et al., 2000).

         O vinagre é utilizado no mundo inteiro como condimento e conservante dos

alimentos. Além disso, é considerado um complemento indispensável à alimentação

humana, pela ação nutritiva e biorregulatória (CIANI, 1998; TESFAYE et al., 2004). É

produzido por dois processos bioquímicos distintos,  ambos resultantes da ação de

microorganismos: o primeiro é a fermentação alcoólica, em que o açúcar é convertido

em etanol. O segundo é a oxidação fermentativa: o álcool é transformado em ácido

acético,  por  meio de bactérias  Acetobacter  (LU et  al.,  1999;  ORY et al.,  2004).  A

fabricação  do  vinagre  proporciona  um  meio  de  utilização  de  matéria-prima

inaproveitável  dos  estabelecimentos  industriais  de  frutas  e  especialmente  de

propriedades  rurais,  que  de  outra  forma,  não  poderiam  competir  no  mercado

(STEPHAN et al., 1998; TESFAYE et al., 2004).

         Já o hipoclorito de sódio é um produto obtido da reação do cloro com uma

solução  diluída  de  soda  cáustica.  Sua  coloração  é  amarelada  e  seu  odor  é

característico  (ESTRELA et  al.,  2003;  DONNERMAR & BLATCHLEY,  2003).   Ele

apresenta  uma  característica  que  deve  ser  considerada  em  qualquer  de  suas

aplicações:  trata-se de um produto instável na sua forma concentrada (13% de cloro

ativo),  e  perde,  com  o  tempo,  parte  desse  cloro  ativo.  Esta  perda  pode  ser
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inicialmente de 0,2% a 0,3% ao dia; depois a perda é menor (GOMES et al., 2001;

VIANNA et al., 2004).

            Em relação as parasitoses intestinais estudos mostram que  a prevenção da

fasciolíase  humana  depende  da  limpeza  das  folhas  das  saladas,  onde  habita  a

metacercária. SAYAD et al. (1997), observaram  que lavando as hortaliças em água

corrente por 10 minutos retirava-se somente 50% das metacercárias. Contudo, o uso

de ácido  cítrico na concentração de 10 ml/L,  do vinagre comercial  (120 ml/L),  do

sabão líquido (12 ml/L) e  do permanganato de potássio (24 mg/L) retiraram todas as

metacercárias  após  uma exposição  de  10  minutos.  Os  autores  concluíram que  o

permanganato de potássio  e o vinagre são importantes parasiticidas, sendo que  o

primeiro destrói  a metacercária e o segundo  é letal a outros parasitas em vegetais.

         ZANINI & GRAEFF-TEIXEIRA (1995) incubaram larvas de terceiro estágio (L3)

de Angiostrongylus costaricensis  em 5  0C por 12 horas, em soluções de cloreto de

sódio,  vinagre  e hipoclorito  de sódio  saturada  (1,5%).  A  viabilidade das larvas foi

testada através da inoculação em ratos.  Nenhum animal  desenvolveu infecção no

grupo tratado com solução de hipoclorito de sódio. Nos grupos tratados com soluções

de  cloreto  de  sódio  e  vinagre,  as  percentagens  de  animais  que  desenvolveram

infecção foram de 1,8% e 2,4%, respectivamente. Os pesquisadores concluíram que

todas as substância utilizadas reduziram a população de larvas viáveis. 

         Esses mesmos autores  mostraram o efeito do vinagre,  do sal de cozinha e  da

solução de água sanitária  em larvas de  A. costaricensis,  sendo que a viabilidade

larval foi testada através de inoculação em ratos. Os autores observaram que quando

as larvas (n=560)   eram tratadas com água sanitária,   na concentração de 1,5%,

recuperava-se somente um verme adulto. Este efeito letal em larvas foi visto também

em tempos de incubação mais curtos que 15 minutos. O mesmo não foi observado

com o sal de cozinha e vinagre.         

         GRUBB & OLIVER-GONZÁLEZ (1969) demonstraram a inativação de ovos de

Ascaris spp e cistos de E. histolytica com hipoclorito de sódio. A solução usada para
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inativar ovos de helmintos teve um pH de 6. Por outro lado, na pesquisa realizada por

VÓLCAN et al. (1993) foi demonstrado que o tratamento de ovos de Lagochilascaris

minor com solução de hipoclorito de sódio (5,25%) produz um notável aumento no

rendimento  de  larvas  infectantes,  após  serem  inoculadas  em  ratos.  Os  autores

concluiram que a solução utilizada facilitou a incubação do ovo.

         Além disso, alguns estudos demonstraram uma ação antibacteriana do ácido

acético e do hipoclorito  de sódio em verduras contaminadas por diversos agentes

microbianos (ZHANG & FARBER, 1996; DELAQUIS et al., 1999). BEHRSING et al.

(2000) investigaram a inativação de  Escherichia coli  quando esta foi  inoculada em

produtos frescos, após contato com hipoclorito de sódio, em diferentes  tempos de

exposição  e  concentrações.  Após  mergulhar  a  alface  inoculada  em  solução  de

hipoclorito contendo 50 mg/L de cloro livre, durante 30 segundos, houve uma redução

da  população  de  E.coli inicial  (6,8  log10  CFU/g),  que  permaneceu  com

aproximadamente 1,9-2,8 log10 CFU/g. Quando o brócolis foi colocado em contato,

durante 2 minutos, em solução de cloro livre (100 mg/ml), entre temperaturas de 4 a

25 0C, observou-se uma diminuição das populações de E. coli em aproximadamente

2,4 log10 CFU/g, sendo que nenhum efeito significativo referente às temperaturas nas

taxas de redução populacionais foi observado. Quando a alface ou o brócolis foram

submersos somente  em água houve uma taxa de redução de  E.coli entre 1,5-1,8

log10 CFU/g.

3   OBJETIVOS

 3.1 Objetivo Geral
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         Avaliar  a  qualidade  parasitológica  e  microbiológica  em  hortaliças

comercializadas  na  cidade  de  Florianópolis-  Santa  Catarina  provenientes  de  dois

Supermercados,  três  pontos  de  comercialização,  denominados  de   “Diretos  do

Campo”, e  Feira-livre.

 3.2 Objetivos Específicos

1. Avaliar  o  grau  de  contaminação  por  cistos,  ovos  e  larvas  de  helmintos

patógenos ao homem em 3 variedades de hortaliças (alface, rúcula e agrião),

de  cultivo  tradicional,  adquiridas  em  dois  Supermercados,  dois  “Diretos  do

Campo” e de uma Feira-livre, na cidade de  Florianópolis. 

2.  Analisar  a  ocorrência  de  parasitas,   em uma amostra  de  50  amostras  de

hortaliças  (alface  crespa)  processadas  para  o  consumo  direto  e  de  50

amostras  de  hortaliças  (alface  crespa),  cultivadas sem o  uso  de agrotóxico

(orgânicas), provenientes de um  Supermercado.

3. Avaliar  o  efeito  parasiticida  de  substâncias  anti-sépticas  em  estruturas

parasitárias de hortaliças,  considerando a viabilidade das mesmas.

4.  Verificar a presença de coliformes fecais em uma amostra de 50 hortaliças,

obtidas dos cinco  respectivos estabelecimentos,  e também a presença dos

mesmos em uma amostra de 10 alfaces, processadas diretas para o consumo.

5. Verificar  possíveis indicadores de contaminação nos locais de fornecimento e

produção, a fim de se discutir o nível de contaminação fecal das hortaliças,

considerando que o esterco pode estar sendo usado como adubo.

6.  Comparar os percentuais de contaminação dos três tipos de hortaliças, entre

os estabelecimentos avaliados. 
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4   MATERIAL E MÉTODOS

4.1. Material vegetal

         Foram  adquiridas  e  analisadas,  em  diferentes  estações  do  ano,

correspondentes aos meses de junho de 2003 a maio de 2004, 750 amostras das

seguintes hortaliças, de cultivo tradicional: alface (Lactuva sativa) variedade crespa,

rúcula (Chicarium sp) e agrião (Nasturtium officinale), de  5 pontos de comercialização

de Florianópolis-SC-Brasil: dois “Diretos do Campo” (“Direto do Campo 1” e “Direto do

Campo 2) , dois Supermercados (Supermercado 1 e Supermercado 2) e uma Feira-

livre. O critério para a escolha das hortaliças foi devido o alto consumo das mesmas e

também  por  serem  ingeridas  cruas,  sem  o  processo  de  cozimento.  Coletou-se

também 100 amostras de alfaces, variedade crespa, sendo que 50 foram obtidas por

processo  de  cultivo  orgânico,  e  50  (embalagens  de  100  g)  foram  minimamente

processadas para o consumo direto (cultivo tradicional), sendo ambas provenientes

de  um  mesmo  Supermercado.  Os  lotes  utilizados,  advindos  dos  Supermercados,

foram provenientes de uma marca específica de hortaliças, designada por um “nome

fantasia”, previamente empacotadas.         

O  material  foi  acondicionado  em sacos  plásticos  estéreis  (devidamente

fechados e etiquetados) para o transporte. Foram utilizadas fichas de registro para

anotações da procedência,  espécie de verdura,  data,  entre  outros.  Como unidade

amostral aleatória foi estabelecido para as alfaces o pé (ou toucera) independente do

peso  ou  tamanho  que  apresentaram,  enquanto  que  para  o  agrião  e  a  rúcula  se

considerou o maço, constituído de folhas agrupadas e seguras por um laço.

 As hortaliças  comercializadas nestes  estabelecimentos  foram cultivadas  no

município de Antônio Carlos, pertence a Grande Florianópolis, o qual possui uma área

superficial  de 205 Km2,  sendo que sua economia é baseada na  agropecuária.  As
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hortaliças obtidas corresponderam a produção durante o  período de junho de 2003 a

maio  de  2004.  Para  a  investigação  das  condições  de  cultivo  e  manipulação  foi

utilizado um questionário contendo  perguntas  sobre origem da água de irrigação; o

tipo de adubo utilizado;  uso de  técnica de lavagem  pós-colheita;  o uso de luvas

pelos manipuladores; o transporte das hortaliças; se as hortaliças são embaladas nos

locais de produção ou locais de comercialização; a presença de animais domésticos,

sistema pecuarista e latrina nos locais de produção.

4.2  Análise parasitológica

  

         No laboratório, utilizando-se luvas de borracha, as amostras foram fatiadas e

homogeneizadas, separadamente, desprezando-se os talos e raízes. Assim 100 g de

cada hortaliça foi  mergulhada em 200 ml de  uma  solução detergente (0,3 mg/ml de

lauril  éter  sulfato  de  sódio  e  0,25  mg/ml  de  álcool  láurico etoxilado),   durante  20

minutos.  Com  a  ajuda  de  um  pincel,  a  superfície  das  folhas  foi  esfregada,

permanecendo alguns segundos em repouso.  Logo após as folhas foram erguidas

para escorrer completamente o líquido, e em seguida desprezadas. O líquido obtido

foi filtrado, posteriormente, por meio de um funil analítico com gaze, e recolhido em

um frasco cônico. O recipiente que continha as verduras foi lavado duas vezes com

25 ml de solução detergente, recolhendo-se o líquido no mesmo frasco. 

         O filtrado ficou em repouso por 24 horas. Completada a sedimentação  retirou-

se  5,0  ml  do  sedimento  que   foi  centrifugado  a  1500  rpm,  durante  2  minutos,

desprezando-se o sobrenadante e ajustando-se o volume final do sedimento para 0,5

ml  com  água  destilada,  sendo  assim  homogeneizado.  Com  o  auxílio  de  uma

micropipeta graduada pipetou-se 0,05 ml do sedimento, que foi examinado por meio

de lâmina corada com solução de lugol, em exame direto com microscópio óptico.

Foram  utilizadas  as  objetivas  de  10x  e  40x,  a  fim  de  serem  efetuadas,
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respectivamente,  a  identificação,  a  confirmação  e  quantificação  das  estruturas

parasitárias. A leitura foi realizada em triplicata (OLIVEIRA & GERMANO ,1992a).

         Para o cálculo do número total de cistos, ovos e larvas nas amostras foi utilizada

a seguinte fórmula ( OLIVEIRA & GERMANO, 1992a):

         NA =    a x  0,5/ 0,05

         onde:                 

         NA = n.º total de cistos, ovos e larvas na amostra;

         a = n.º de  cistos, ovos e larvas obtidos na lâmina;

         0,5 = volume final do sedimento (em ml);

         0,05 = alíquota retirada (em ml).

          Com a obtenção desses valores, os resultados foram expressos em  números

de  cistos, ovos e larvas por 100 g de amostra, dado que:

         n= NA/P x 100

         onde:

         n = n.º de cistos, ovos e larvas por 100 g de amostra;

         NA = n.º total de cistos, ovos e larvas na amostra;

          P = peso da amostra em gramas.

4.3  Descontaminação das hortaliças

  

Foram analisadas  2 espécies de hortaliças naturalmente parasitadas (agrião -

Nasturtium officinale  (n=50) -  e rúcula –Chicarium officinale (n=50) oriundas  de um

ponto  de  comercialização   denominado  de  “Direto  do  Campo”   na   cidade  de

Florianópolis, SC, Brasil. 

         As amostras parasitadas de cada hortaliça foram fatiadas, homogeneizadas, e

divididas em 3 partes de 50 g, desprezando-se os talos e raízes. Em seguida uma

parte  de cada  hortaliça foi  mergulhada,  durante  20 minutos,  em  100 ml de uma

solução detergente (0.3 mg/ml de lauril éter sulfato de sódio e 0.25 mg/ml de álcool
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láurico etoxilado). O mesmo processo foi utilizado com uma solução de vinagre na

concentração de 0.54% de  ácido acético e também com uma solução anti-séptica

nas   concentrações   de  0.025  mg/ml  de  hipoclorito  de  sódio  e  0.002  mg/ml  de

permanganato de potássio. 

         Assim, após a incubação das hortaliças com as respectivas soluções foram

filtradas e deixadas sedimentando por 24 horas.  Em seguida, retirou-se 5,0 ml do

sedimento que foi  centrifugado a 1500 rpm, durante 2 minutos,  desprezando-se o

sobrenadante  e ajustando-se o  volume final  do  sedimento  para  0,5 ml com água

destilada, sendo assim homogeneizado.

         As mesmas hortaliças submetidas aos tratamentos com detergente, ácido

acético e anti-séptico foram, respectivamente,  lavadas em água corrente durante 3

minutos,  sendo que  a  vazão da torneira disponível no laboratório  antes da cada

lavagem em água corrente foi calibrada em 4,5 l/min. Posteriormente as porções de

hortaliças ficaram em contato com  água destilada (200 ml), durante 20 minutos, para

a realização da  nova filtragem e sedimentação (24 horas) . 

Analisou-se também 50 amostras de alfaces, variedade crespa, as quais foram

monoparasitadas experimentalmente com cistos, ovos e larvas de fezes humanas.

Com o auxílio de uma micropipeta graduada pipetou-se 0,05 ml do sedimento, que foi

examinado  por  meio  de  uma  lâmina  corada  com  lugol  e  exame  direto  com

microscópio óptico. O procedimento analítico foi idêntico aos itens 4.2. Os resultados

foram  expressos  pelo  número  total  (N.T.)  de  cistos,  ovos  e  larvas  por  50  g  de

amostras. Todas  as leituras foram realizadas em triplicata.

 Selecionou-se  50  amostras  de  alface  isentas  de  estruturas  parasitária,  as

quais foram analisadas previamente,  conforme procedimento analítico descrito nos

item  4.2.  Estas  hortaliças  foram  contaminadas  experimentalmente  com

monoparasitas de origem fecal.  Após a seleção das fezes monoparasitadas estas

foram diluídas com 100 ml de água destilada, sendo então postas em contato com as

respectivas hortaliças. O procedimento analítico foi idêntico ao itens 4.2 e 4.3. Nestas
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amostras  o sedimento foi analisado  com lugol, azul de  tripan (1:1) e eosina (2:1). A

leitura foi realizada em duplicata. (referência)

4.4   Análise microbiológica

           Foi avaliada a presença de coliformes totais e de coliformes de origem fecal

em uma amostra de 10 pés de alfaces, variedade crespa, obtidas de cada um dos

cinco  pontos  de  comercialização  selecionados  para  a  análise  parasitológica  em

hortaliças, e também 10 amostras de alfaces minimamente processadas , totalizando

60 amostras.

Cada pé de alface utilizado foi fatiado e homogeneizado, sendo que os talos

foram desprezados.  Assim,   100 g de  cada  amostra   foram homogeneizados  em

sacos plásticos estéreis com 100 ml de água destilada estéril.         

O número mais provável de bactérias dos grupos coliformes totais e coliformes

fecais  (NMP),  foi  determinado  segundo  metodologia  recomendada  pela  American

Public  Health  Association  (1992).  O  cálculo  do  NMP  de  coliformes  fecais  foi

determinado com auxílio da tabela do NMP-série de cinco tubos (CARVALHO, 1995). 

         Os resultados obtidos (coliformes totais e  fecais/100 ml da amostra) foram

multiplicados pela diluição mediana (10-2), sendo, portanto, os resultados encontrados

multiplicados por 102. Estes resultados foram divididos por 100, a fim de obter-se o

NMP de coliformes totais e fecais/ 1ml da amostra (CETESP, 1978).

          

4.6   Análise Estatística

         Aos resultados obtidos no trabalho foram aplicados o teste de Duas Proporções

(χ2) para verificar a existência ou não de diferenças significativas entre os percentuais

de  contaminação  parasitológico  encontrados  nas  hortaliças.  Para  a  análise  das
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médias totais de cistos de protozoários,  ovos e larvas de helmintos, de coliformes

totais e fecais, foi aplicado o teste de Tukey.

         Para a análise das estruturas parasitárias após o uso do ácido acético e anti-

séptico comercial utilizou-se o teste de Student.

         Foram considerados estatisticamente significativos  valores de p<0,05 (LEVINE

et al., 1998; BUSSAB & MORETIN, 2002).

5  RESULTADOS

         A figura  1 mostra os resultados das análises parasitológicos de cada variedade

de hortaliça, em relação a cada ponto de comercialização pesquisado, sendo que as

hortaliças provenientes dos pontos comerciais “Direto do Campo 1 e 2” foram mais

parasitadas do que às do Supermercado 1 e 2,  e Feira-livre. A figura 2 mostra que o

agrião foi a hortaliça mais parasitada, seguido da alface e rúcula.
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Figura 1- Porcentagens de amostras com contaminação parasitológica das diferentes

hortaliças  analisadas,  de  cultivo  tradicional,  em  função  dos  diferentes  pontos  de

comercialização da cidade de Florianópolis-SC- Brasil.
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Figura 2- Porcentagem de  unidades contaminadas por enteroparasitas em função do

tipo de hortaliça.

         Os resultados da  tabela  1 mostram que as taxas de  contaminação das

hortaliças  variaram  de   38  %  a  82%.   A  hortaliça  com  maior  freqüência  de

contaminação  foi  o  agrião  (70,4%),   e   que  apresentou  maior  concentração  de

estruturas  parasitárias.  A  análise  freqüencial  indicou  diferenças  estatisticamente

significativas entre a alface crespa e o agrião, e entre a rúcula e o agrião ( teste (χ2). A
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aplicação  do  teste  de  Tukey  para  análise  das  médias  totais  mostra  que  colunas

seguidas de letras iguais não diferem entre si de forma significativa.

Tabela  1-   Resultados  das  análises  das amostras de hortaliças (n=750), de
cultivo tradicional, obtidas de diferentes pontos de comercialização da cidade

Florianópolis- SC- Brasil, no período de junho de 2003 à maio de 2004, quanto a
ocorrência de enteroparasitas 

   Alface (n=50)      Agrião (n=50)    Rúcula (n=50)
Estabelecimentos N       % N.T.     N.M. N         % N.T       N.M.            N       % N.T.     N.M.

Direto do Campo 1 37      74 4250      85,0 40      80,0 7670    153,4 33      66,0 2740   54,8
Direto do campo 2 38      76 2630     52,6 41      82,0 5980    119,6 35      70,0 1350    27,0
Supermercado 1 30      60 3370     67,4 37      74,0 5390    107,8 25      50,0 1130    22,6
Supermercado 2 26      52 870       17,4 38      76,0 4510     90,2 27      54,0 900      18,0

Feira-livre
Total

19      38
150    60

440       8,8
11560b   46,2

20      40,0
176    70,4

440      8,8
23990a  95,7

21      42,0
141    56,4

980      19,6
7100 b  28,4

n= número de unidades analisadas de cada variedade de hortaliças em relação a cada ponto de comercialização  N=número de
unidades contaminadas; %= Percentagem de hortaliças parasitadas; N.T.= N0 total (total de ovos, cistos e larvas por 100 g de
amostra); N.M.= N0 médio de ovos, cistos e larvas por 100 g de amostra; *Tukey (p<0,05).                             

         A tabela 2 mostra os resultados da pesquisa das condições de cultivo e de

manipulação  (anexo).  As  hortaliças  provenientes  dos  pontos  de  comercialização

“Diretos  do  Campo”  foram  obtidos  de  5  diferentes  produtores  (A,  B,  C,  D,  E),

enquanto que para os dois Supermercados e Feira-livre as hortaliças foram obtidas

de  um  só  produtor.  Somente  os  produtores  que  forneciam  as  verduras  para  os

Supermercados utilizavam nas embalagens uma marca (“nome fantasia”). 

Tabela 2-  Dados levantados sobre as condições de cultivo e manipulação de
hortaliças comercializadas em Florianópolis-SC-Brasil, considerando os

diferentes fornecedores.
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   Condições de
cultivo

Estabelecimentos

Diretos do campo
1   e 2

Supermercado
1

Supermercado
2

Feira-livre

Sistema de irrigação 1. sim 4. sim sim Sim não

2. sim 5. sim

3. sim

Água de irrigação 1. rio 4. rio córrego Córrego córrego

2. rio 5. rio

3. córrego

Tipo de adubo 1.esterco de
boi

4.esterco
de galinha

matéria  orgânica
decomposta e esterco

de galinha

esterco de galinha esterco de  galinha

2.esterco de
galinha

5.esterco
de galinha

3.esterco de
galinha

Lavagem pós-coleta 1. sim 4. sim sim Sim sim

2. não
       3. não

5. sim

Uso de luvas (coleta) 1. não 4. não sim Sim não

2. não 5. não

3. não

Embalagem 1. sim 4. não sim Sim não

2. não 5. sim

3. não

Transporte 1. caminhão
fechado

4.
caminhão

aberto

caminhão fechado caminhão fechado caminhão  aberto

2. caminhão
aberto

5.
caminhão

aberto
3. caminhão

aberto.
Animais domésticos 1.cães/gatos 4.não cães Não gatos

2. não 5.não

3. não

Sistema pecuarista 1. bovino 4. bovino não Não bovino

2. não 5. bovino

3. bovino

Latrina 1. não 4. não não Não não

2. não 5. não

3. não

Uso de agrotóxicos 1. não 4. sim sim/não* Sim não

2. sim 5. sim

3. sim

Alvará da prefeitura 1. não 4. não sim Sim não
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2. não 5. não

3. não

1, 2, 3, 4 e 5 representam os cinco fornecedores de hortaliças, para os estabelecimentos “Diretos do Campo;
*somente para as hortaliças de cultivo orgânico.

A tabela 3 mostra que as alfaces minimamente processadas, provenientes do

Supermercado 1, apresentaram 22% de contaminação parasitológica (22%), havendo

diferenças  estatísticas  significativas  pelo  emprego  do  teste  χ2,  em relação  as  de

cultivo  orgânico.  Por  outro  lado,  as  alfaces  do mesmo  estabelecimento  de  cultivo

orgânico foram menos parasitadas do que as de cultivo tradicional.  O emprego do

teste de Tukey para análise de médias mostra que colunas seguidas de letras iguais

diferiram entre si de forma significativa.

Tabela 3- Resultados das análises parasitológicas das amostras de  alfaces
(n=150) obtidos do ponto de comercialização:  Supermercado 1.  Florianópolis-

SC- Brasil.

Amostras n           N          % N.T.    N.M.

Minimamente processadas                         50             11          22                         310a      6,2
De cultivo orgânico                         50              25         50 730a     14,6

De cultivo tradicional                         50              30         60                         3370b      67,4    

n= número de unidades analisadas;  N= número de unidades contaminadas; N.T.= N0 total (total de ovos, cistos e
larvas por 100 g de amostra); N.M.=N0 médio de ovos, cistos e larvas por 100 g de amostra;* Tukey= (p>0,05).

         

         A tabela 4 mostra que as taxas de contaminação por enteroparasitas obtidos

das 3 variedades de hortaliças dos pontos de comercialização “Direto do Campo 1”,

“Direto do Campo 2”, Supermercado1, Supermercado 2 e Feira-livre foram de 73,3%,

76%, 61,3%, 60,6% e 40%, respectivamente.

         Esta tabela também demonstra o período em que foram realizadas as análises

laboratoriais.  Embora  as  hortaliças  tivessem  sido  coletadas  em  diferentes

estabelecimentos, todas foram cultivadas na cidade de Antônio Carlos. Nota-se que

nas estações mais secas, principalmente durante o inverno (junho, julho, agosto e

setembro de 2003), onde foram analisados as hortaliças dos pontos de venda “Direto

do  Campo  1”  e  “Direto  do  Campo  2”,  houve  uma  maior  freqüência  de  amostras

parasitadas  e  uma maior  quantidade de cistos,  ovos e larvas em cada  100  g de
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amostra.  Por  outro  lado,  na  estação  mais  chuvosa,  durante  o  verão  (fevereiro  e

março), onde foram analisadas as hortaliças do ponto de comercialização Feira-livre,

observou-se um menor percentual de hortaliças contaminadas, sendo que o emprego

do  teste  χ2 evidenciou  diferenças  estatísticas  significativas  entre  as  estações.  A

aplicação do teste de Tukey para análise de médias mostra que colunas seguidas de

letras iguais não diferem entre si de forma significativa.

Tabela 4- Resultados das análises parasitológicas das amostras de hortaliças
(n=750), de cultivo tradicional, obtidas de diferentes pontos de comercialização

e  analisadas no período de junho de 2003 a maio de 2004, na cidade de
Florianópolis- SC- Brasil.

Pontos de venda Período da análise *Chuvas(mm) Temp. (0C) Um. rel. (%)   N       %  N.T.      N.M.

Direto do Campo 1** junho-julho/2003 53,85 16,79 81,58         110    73,3 14660a 97,7
Direto do campo 2** agosto-setembro/2003 59,9 19,33 74,48   114    76,0 9960ab  66,4
Supermercado 1** outubro-novembro/2003 113,1 23,01 73,62  92     61,3 9890ab   65,9
Feira-livre** fevereiro-março/2004 201,9 23,98 75,25  60     40,0 1860c   12,4
Supermercado 2** abril/maio/2004 174,7 20,85 79,64 91     60,6 6280bc  41,8

**= número de unidades (n=150) de cada variedade de hortaliças (alface + agrião +  rúcula) em relação a cada
ponto de venda;  N= número de unidades  contaminadas; %= Percentagem de hortaliças parasitadas; N.T.= N0

total (total de ovos, cistos e larvas por 100 g de amostra); N.M.=N0 médio de ovos, cistos e larvas por 100 g de
amostra; Temp. (0C) = temperatura (0C); Um. rel. (%) = umidade relativa (%);* representa as médias de

pluviosidade, temperatura e umidade relativa entre os meses de junho  de 2003  à maio de 2004 . **Tukey=
(p>0,05).

         A tabela 5 mostra que houve uma maior contaminação parasitária de cistos de

protozoários do que por ovos e larvas de helmintos, sendo a E. coli o protozoário mais

encontrado nas amostras. Também foram encontrados cistos patogênicos como a E.

histolytica (10,8% nas amostras de alfaces; 6,8% nas amostras de agrião e 4,4% nas

amostras  de  rúculas)  e  Giardia  spp (12,4%  nas  amostras  de  alfaces;  9,2  nas

amostras de agrião e 12% nas amostras de  rúculas). Entre os helmintos houve uma

maior ocorrência de larvas de Ancilostomídeos (6,8% nas amostras de alfaces; 9,6%

nas  amostras  de  agrião  e  6%  nas  amostras  de  rúcula),  seguido  de  ovos  de

Ancilostomídeos  (2%  nas  alfaces;  12,8%  nas  amostras  de  agrião  e  1,2%  nas

amostras de rúcula)  e ovos de Trichostrongylus sp (4,4% nas  amostras de alfaces;

7,2% nas amostras de agrião e 3,2% nas amostras de rúculas).
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Tabela 5 -   Freqüência  e porcentagem de   hortaliças  parasitadas  (n=750)
de diferentes pontos de comercialização   em  relação  a distribuição de

ovos, larvas de helmintos  e cistos de protozoários. 
Alface (n=250) Agrião (n=250) Rúcula (n=250)

Parasitas F      % F       % F        %
Ancilostomídeos-ovo 5       2,0 32      12,8 3        1,2
Ancilostomídeos-larva 17     6,8 24      9,6                   15      6,0

Strongyloides stercoralis 12     4,8 13      5,2 6        2,4
Trichostrongylus sp 11     4,4 18      7,2 8        3,2

Toxocara canis 2       0,8 6        2,4 13      5,2
Ascaris lumbricoides 4       1,6 16      6,4 0        0
Hymenolepis nana 2       0,8 2        0,8 0        0

Enterobius vermicularis 1       0,4 0        0 0        0
Trichiuris trichiura 0       0 1        0,4 0        0
Entamoeba coli 107  4,8 123    49,2 112    44,8

Entamoeba histolytica?dispar 27    10,8 17      6,8 11      4,4
Giardia spp 31    12,4 23      9,2 30      12,0

Endolimax nana 35    14,0 32      12,8 41      16,4
Entamoeba hartmanni 56    22,4 96      38,4 63      25,2

Blastocystis hominis 52    20,8 62      24,8 32      12,8
Total 250   100 250    100 250    100

         A tabela 6 mostra que quando se utilizou para lavagem das hortaliças uma

solução de anti-séptico comercial houve um aumento médio de 70,8% de estruturas

parasitárias em relação à solução detergente,  sendo que com a solução de ácido

acético houve uma diminuição média de 81% dos parasitas encontrados. A tabela 6

mostra ainda que a descontaminação foi efetiva somente quando as hortaliças foram

lavadas  em  água  corrente,  após  incubadas  em  uma  solução  de  anti-séptico  ou

vinagre.  O  processo  de  lavagem  eliminou  as  estruturas  parasitárias  em  93,8%,

quando as hortaliças eram incubadas em uma solução de detergente, e em 99,5% e

99,4%  quando  as  mesmas  eram  lavadas  em  água  corrente,  após  incubá-las  na

solução de vinagre e anti-séptico, respectivamente.
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Tabela 6- Resultados das análises parasitológicas de 150* amostras de
hortaliças (agrião n=50, rúcula n=50 e alface n=50), provenientes do “Direto do

Campo 1”, incubadas por 20 minutos em diferentes soluções e lavadas em água
corrente.

Sd As Aa Sd** As** Aa**
Amostras N.T. N.T. N.T.      N.T.       % N.T.       % N.T.        %

Agrião 4370 73201 7201      4301      90,2 501       98,9 301          99,3
Rúcula 3170 56201 6201      1701      94,6 101       99,7 101          99,7

Alface*** 2360 39601          5201      1101      96,6 01         100 201          99,2
Total 9990 169001         1860      7101      93,8 601       99,5 201          99,4

*representa 50 g de cada hortaliça; Sd= Solução detergente; As= Solução de anti-séptico; Aa= Solução de ácido acético; %=

percentagem de descontaminação das hortaliças; N.T.= N0 total (total de ovos, cistos e larvas por 50 g de amostra);
**representa a lavagem em água corrente após o uso das respectivas soluções; ***representa 50 alfaces experimentalmente

monoparasitadas por  fezes humanas.

      A tabela 7 mostra a distribuição dos parasitos e a freqüência dos mesmos após

incubar as hortaliças em diferentes soluções e lavá-las em água corrente.  Nota-se

que  quando  as  hortaliças  foram  incubadas  em  uma  solução  de   anti  séptico,

comparada à solução detergente,  houve um aumento dos cistos de protozoários. Os

parasitas mais presentes foram:  E. coli, Blastocystis hominis, Giardia sp e E. nana.

Por outro lado, houve uma diminuição somente dos cistos de protozoários após o uso

da solução de ácido acético. 

Tabela 7- Freqüência de descontaminação de amostras de hortaliças (n=100)*
após incubá-las em diferentes soluções e lavá-las em água corrente.
Parasitas   Sd As Aa Sd** As** Aa**

Ancilostomídeos
F
10

F
10

F                    
10

F                     
0

F                   
0

F
0

S. Stercoralis 3 3 3 0 0 0
Trichostrongylus sp 4 3 3 0 0 0

T. Canis    3 3 3 0 0 0
A.  lumbricoides 6 6 5 0 0 0

H. nana    2 1 1 0 0 0
E. vermicularis 1 1 0 0 0 0

E. coli     57 98 10 16 2 3
E. histolytica/E.dispar 5 9 1 1 0 0

Giardia spp    12 20 2 3 0 0
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E. nana    10 17 2 2 0 0
E. hartmanni

Blastocystis hominis           
7
14

12
24

1
2

1
0

0
0

0
0

Onde,   * representa   50 g de   cada hortaliça;   Sd = solução detergente;    As = solução de anti-séptico;
Aa =    solução  de ácido acético; F=  Freqûência   de descontaminacão  das hortaliças;  * * representa

a lavagem em água corrente após uso  das respectivas soluções.

         A tabela 8 mostra a freqüência de descontaminação das amostras de hortaliças.

Verificou-se  que  utilizando-se  a  solução  de  anti-séptico  comercial  as   estruturas

parasitárias  mantiveram-se  inalteradas,  enquanto  que  com   a  solução  de  ácido

acético houve uma deformidade parcial em relação aos cistos de protozoários. Esta

deformidade foi confirmada  pela incorporação dos corantes   azul de tripan (1:1) e

eosina  (2:1)  .  Esta  tabela  mostra  também  que  o  processo  de  lavagem em água

corrente após o uso das soluções detergente, anti-séptico comercial e ácido acético

resultou em um decréscimo de todas as estruturas parasitárias. 

Tabela 8-   Freqüência de descontaminação de amostras de hortaliças  após
incubar   as   alfaces    monoparasitadas   por  fezes

humanas (n=50)*, em diferentes soluções, e lavá-las em água corrente.

Parasitas
Sd

    F
As
F

Aa
F

Sd*
F

     As**
   F

Aa**
F

A. lumbricoides 5 5 5 0 0 0
S. stercoralis 5 5 5 0 0 0

Ancilostomídeos 5 5 5 0 0 0
E. vermicularis 1 1 1 0 0 0

E. coli 15 15 12 0 0 0
E. histolytica/E. dispar 1 1 1 0 0 1

Giárdia spp 6 6 4 1 0 0
E. nana 9 9 7 1 0 0

B. hominis 3 3 2 0 0 0
Onde,   * representa   50 g de   cada hortaliça;   Sd = solução detergente;    As = solução de anti-séptico;
Aa =    solução  de ácido acético;  F=  Freqûência   de descontaminacão  das hortaliças;  * * representa

                       a lavagem em água corrente após uso  das respectivas soluções.

        

         A tabela 9 mostra as concentrações de coliformes totais e fecais  por  ml de

amostra, em 60 amostras provenientes de 5 pontos de comercialização. Em todas as
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amostras as concentrações de coliformes totais foram superiores as de coliformes

fecais.  Esta tabela também exibe que 2 amostras provenientes do “Direto do Campo

1”,  1  amostra  proveniente  do  “Direto  do  campo  2”,  2  amostras  da  Feira-livre,  8

amostras do Supermercado 1, 3 amostras processadas Diretas para o Consumo e 4

amostras  do  Supermercado  2  apresentaram  uma  concentração  superior  a  da

estabelecida pela legislação em vigor (100coliformes fecais/grama de hortaliça).  O

emprego do teste de Tukey para análise de médias, aplicado separadamente para

coliformes totais e coliformes fecais, mostra que colunas seguidas de letras iguais não

diferem entre si de forma significativa.

Tabela 9 – Resultados das análises microbiológicas  de  60 amostras  de
alfaces comercializadas na   cidade de Florianópolis, pela técnica

bacteriológica.

Direto do
campo

1

Direto do campo
2

Feira-livre Supermercado
1

Minimamente 
processada

Supermercado
2

Amostras CT        CF CT        CF CT        CF CT        CF CT        CF CT        CF
(NMP/1ml) (NMP/1ml) (NMP/1ml) (NMP/1ml) (NMP/1ml) (NMP/1ml)

1 950        920 120       110 320        200 >2400     580    290       170 1100        540
2   >2400    100 100        80 120        120 >2400     450 120       90   450         450
3    >2400    60 330        60 80          80 >2400     400     210       120   270         240
4    >2400     0 280        40 140        40 >2400     320   60         20   310         260
5    >2400     0 490        20 60          50 >2400     310 250        0   60           20
6 350       20 80          20 60          60 >2400     260 200        0 200          80
7 60          20 40          20   80          0 >2400     210 150        0          190          0
8     170        0       1600       0   330        0 520        110 140        0          150          0
9     140        0       140         0   40          0 360         80 90          0 90         0

10     70          0       130         0   60          0 320         40 80          0 70         0
teste tukey Bc          ab         ab         a a          ab bc          b a          a a           ab
*proveniente do Supermercado 1; CT- coliformes Totais; CF- coliformes Fecais; NMP/1ml-Número mais provável por ml; Tukey=

(p>0,05); Padrão de número mais provável por grama de C. fecal = 100/g de hortaliça.
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6 DISCUSSÃO

          Muitos  são  os  fatores  que  concorrem  para  ocorrência  de  doenças

parasitárias por meio da ingestão de frutas  e verduras consumidas cruas, oriundas

de  áreas  cultivadas  contaminadas  com  dejetos  fecais  ou  irrigadas  com  águas

poluídas (MARZOCHI & CARVALHEIRO, 1978; GELLI et al., 1979).  O controle  de

doenças veiculadas por alimentos, que são resultantes do ciclo de contaminação

fecal-oral  tem  recebido  atenção  maior  em  todo  o  mundo  (BLASER,  1996;

KÄFERSTEIN  &  ABDUSSALAM,  1999).  Em  Florianópolis,  apesar  da  Secretaria

Sanitária  exigir  um  rigoroso  sistema  de  vigilância  em  estabelecimentos  que

trabalham com alimentos, recentemente foi verificado em indivíduos que atuavam

em  uma  empresa  de  alimentos  e  trabalhadores  de  Feiras-livres  e  “Sacolões”

apresentavam  um  elevado  grau  de  parasitismo,  sendo   que  os  fatores  sócio-

econômicos como distribuição de renda,  escolaridade e categorias ocupacionais

foram importantes dentro deste contexto (NOLLA, 2004).

Assim,  o  presente  trabalho  considerou  a  possibilidade  monitorar  a

contaminação fecal ambiental por meio da pesquisa de enteroparasitas em hortaliças
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comercializadas em alguns pontos de venda  da cidade de Florianópolis –SC-Brasil,

fornecendo dados de interesse para Saúde Pública e Vigilância  Sanitária sobre o

estado higiênico desses produtos e o  controle retrospectivo das condições em que

foram cultivados. 

 As hortaliças examinadas foram as variedades mais comercializadas: alface,

rúcula e agrião. Nas 750 amostras analisadas, de cultivo tradicional, o percentual de

contaminação  variou  de   38% à  82% de contaminação,  sendo  que as  hortaliças

provenientes  dos  pontos  de  comercializaçã  “Direto  do  Campo  1  “  e  “Direto  do

Campo 2“,  foram  mais parasitadas do que as dos Supermercados e Feira-livre

(tabela 1  e figura 1). 

Diversos  estudos  realizados  não  só  no  Brasil  (MESQUITA  et  al.,  1999;

GUILHERME et  al.,  1999)  como também  no  México  (TSUJY et  al.,  1997)  e  na

Noruega  (ROBERTSON   &  GJERD,  2001)  comprovaram  os  altos  níveis  de

contaminação  parasitológica  em  hortaliças.  Os  percentuais  de  contaminação

parasitária (ovos e larvas de helmintos e cistos de protozoários)  encontrados nessa

pesquisa foram altos, quando comparados a outros trabalhos.  GUILHERME et al.

(1999)   encontraram  taxas  de  contaminação  de  16,6%  por  enteroparasitas  nas

hortaliças  comercializadas  na  Feira  do  Produtor  de  Maringá;  SILVA  et  al.  (1995)

encontraram  uma  taxa  de  21,4%  em  amostras  de  hortaliças  coletadas  em

supermercados  da  zona  Sul  e  Norte  da  cidade  do  Rio  de  Janeiro.  A  maior  taxa

encontrada  em  nosso  trabalho  poderia  ser  conseqüência  das  baixas  condições

higiênico-sanitárias dos que manipulam alimentos, o que incluíra também o produtor,

a  água utilizada no  cultivo  de  hortaliças  e  outras  condições  de cultivo  que serão

discutidos abaixo. 

O fator mais ressaltado e que determina o parasitismo nas verduras é  a

origem da água utilizada na irrigação (ROCHA; SHIROTA, 1999; GUILHERME et

al., 1999). A tabela 2 mostra que  os quatro produtores que forneciam hortaliças

para os pontos de comercialização “Diretos do Campo” utilizavam  como água de

irrigação,  a  água  do  rio  Rachadel,  o  qual  é  responsável  também  pelo
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abastecimento hídrico do município.  Por outro lado, a água de irrigação utilizada

no  cultivo  das  hortaliças,  comercializadas  em  ambos  Supermercados  era

proveniente de córregos naturais.  Já os agricultores da Feira-livre foram os únicos

que  não  possuíam  na  propriedade  sistema  de  irrigação,  sendo  esta  feita

manualmente.  É  possível  que  as  águas  de  córregos  naturais  recebam  menos

esgoto  domiciliar   e,  conseqüentemente,  suas  águas  estejam  menos

contaminadas. 

Assim, é preciso manter a avaliação sistemática do sistema de abastecimento

de água, com base no histórico das características de suas águas, nas características

físicas  do  sistema,  nas  práticas  operacionais  e  na  qualidade  da  água  distribuída.

Também  é  preciso  que  se  promova,  em  conjunto  com  os  órgãos  ambientais  e

gestores de recursos hídricos, as ações cabíveis para a proteção do manancial de

abastecimento e de sua bacia contribuinte. Da mesma forma, é necessário que se

efetue  controle  das  características  das  suas  águas  notificando  imediatamente  a

autoridade de Saúde Pública sempre que houver indícios de risco à saúde, ou sempre

que amostras coletadas apresentarem resultados em desacordo com os limites ou

condições da respectiva classe de enquadramento, conforme definido na legislação

específica vigente (BRASIL, 1986) 

         Tanto o acondicionamento,  como o transporte  podem influir  na taxa de

contaminação das hortaliças (SILVA et al., 1995, ROBERTSON & GJERDE, 2000).

Nesta  pesquisa  observou-se  que  as  condições  higiênico-sanitárias  durante  a

produção,  coleta,  transporte  e  armazenamento  das  hortaliças  fornecidas  aos

pontos  de  venda  “Diretos  do  Campo”  foram  inferiores  aos  dos  produtores  dos

Supermercados.   Notou-se ainda que os primeiros  não usavam luvas durante  a

coleta, nem todas as verduras eram embaladas em sacos plásticos e o transporte

das  mesmas,  na  sua  maioria,  era  feito  em  caminhão  aberto.  Além  disso,  as

propriedades rurais desses produtores  não possuíam alvará da prefeitura (tabela

2).

           As alfaces provenientes do Supermercado 1 foram mais parasitadas do que a

dos Supermercado 2 e “Direto do Campo 2”. Segundo inquérito epidemiológico, essas
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hortaliças não são cultivados no local de produção investigado, mas fornecidas por

outros agricultores, sendo embaladas como se fossem da respectiva marca. Devido

ao  grande  número  desses  locais,  não  foi  possível  visitá-los.  É  provável  que  as

condições higiênico-sanitárias dos fornecedores  das alfaces de cultivo tradicional do

Supermercado  1  sejam  mais  precárias,  podendo   explicar  os  maiores  índices  de

contaminação dessas hortaliças.

         Entre as hortaliças mais consumidas pela população encontram-se a alface,

o agrião, e a rúcula. A figura 2 mostra que o agrião foi a hortaliça mais parasitada.

É possível  que a  estrutura do vegetal interfira com o grau de contaminação  do

mesmo. Assim o agrião, apresentando folhas múltiplas e separadas, com grande

área de contato, permitiria maior adesão de enteroparasitas. A alface, por sua vez,

apresenta folhas largas, firmemente justapostas,  o que dificulta  a aderência dos

ovos e larvas (OLIVEIRA & GERMANO, 1992a). Alguns autores atribuem que os

menores percentuais de contaminação da alface deve-se às melhores condições

de  cultivo  (CRHISTOVÃO  et  al.,  1967).  Assim,  é  possível  ainda  que  o  maior

parasitismo encontrado no agrião deve-se em parte pela forma como  o mesmo é

adubado.  De fato, a tabela 2 mostra  que o agrião sofre, uma vez por semana, o

processo chamado “chuva de adubo”, que é a utilização de estrume de carneiro e

gado  dissolvidos na água de irrigação.

 No Brasil, freqüentemente as verduras são adubadas com dejetos humanos

ou irrigadas com águas contaminadas com matéria fecal (MARZOCHI, 1977). A tabela

2 mostra que, no cultivo das hortaliças,  todos os agricultores utilizavam o estrume

como adubo. Embora a incidência real de doenças associadas a essa contaminação

ainda não tenha sido avaliada, sabe-se que raramente o estrume é armazenado por

tempo suficiente para prevenir a contaminação dos alimentos e da água por agentes

patogênicos. Talvez este hábito possa explicar o alto de grau de parasitismo em todas

hortaliças analisadas. É necessário pois que  os serviços de extensão rural orientem

os agricultores para manejarem adequadamente o estrume, focalizando os cuidados

domésticos no preparo e consumo dos alimentos.
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Os produtos considerados orgânicos, sem o uso de  insumos químicos,  vem

se tornando uma ótima alternativa em relação aos de cultivo tradicional.  Embora os

preços das hortaliças orgânicas sejam mais elevados que as de cultivo tradicional

esse tipo de comércio vem crescendo muito nas últimas décadas, principalmente nos

países  desenvolvidos, devido  ao  número  crescente  de  pessoas  interessadas  na

produção de alimentos mais saudáveis e na preservação  do meio ambiente. A tabela

3 mostra que as alfaces mais parasitadas foram as de cultivo tradicional. Esse dado

coincide com o estudo de ESTRADA et al., 2004, que afirma que solos,  misturados

com  lodo,  utilizados  para  o  cultivo  de  hortaliças,  são  menos  contaminados  por

bactérias do grupo fecal do que solos que contém fertilizantes químicos. Por outro

lado,  AMOAH (2000) considerou que o uso da matéria orgânica minimiza os riscos

de contaminação fecal por agentes fecais patogênicos, além de diminuir o volume de

resíduos nos aterros, melhorando o ambiente quanto às questões sanitárias: vetores,

lençol freático, entre outros.

  O hábito alimentar de consumir hortaliças in natura possibilita a exposição

de  uma  grande  parcela  da  população  às  formas  transmissíveis  de  parasitas

(COELHO  et  al.,  2001).  É  de  se  esperar  que  as  hortaliças  processadas

diretamente para o consumo sejam totalmente isentas de contaminação parasitária

(RODRIGUES  et  al.,  2002;  GIMENEZ  et  al.,  2003).  Contudo  nossos  dados

mostram que 22% das alfaces processadas diretas para o consumo apresentaram

algum  tipo  de  estrutura  parasitária  (tabela  3).  A  contaminação  poderia  estar

ocorrendo por  falta  de  condições  adequadas,  nos  locais  de  preparo;  falta  de

conhecimento de técnicas de manipulação higiênica por parte dos comerciantes; ou

ainda  pela  falta  de  limpeza  dos  utensílios,  superfícies  e  equipamentos  utilizados

durante o processamento. 

Seja  qual  for  o  motivo,  esse  dado  é  bastante  preocupante,  pois  os

consumidores normalmente compram essas hortaliças e não utilizam o processo

de lavagem das mesmas,  pois acreditam que estejam comprando um produto de

qualidade garantida, pronto para ser consumido. Assim, é importante que ações de
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Saúde  pública  focalizem  estas  questões,  a  fim  de  que  se  possa  reduzir  a

contaminação durante  todo processo.  É importante   que se promova também a

educação dos consumidores, no sentido  de cozinhar os alimentos ou garantir  a

descontaminação do vegetais consumidos crus.

         Objetivando avaliar a intensidade de contaminação das verduras nos diferentes

meses,  em  relação  aos  parâmetros  meteorológicos,  neste  trabalho  analisou-se  a

soma das freqüências de hortaliças parasitadas, as quais foram coletadas em cada

mês.  Não  foi  possível  correlacionar  os  nossos  achados  frente  aos  parâmetros

climáticos.  Contudo, foi possível verificar uma melhor relação com as variações de

pluviosidade,  ocorrendo  aumento  de  cistos  de  protozoários  e  ovos  de  helmintos

quando a pluviosidade foi baixa  e uma  diminuição dos mesmos quando ocorreu o

inverso (tabela 4).  Isso pode ser explicado pelo fato dos  produtores  utilizararem

menos água de irrigação nas hortaliças em períodos de grande pluviosidade. Talvez

esse dado possa esclarecer o menor parasitismo encontrado nas hortaliças obtidas

da Feira-livre, visto que as outras condições de cultivo dessa Feira foram similares

àquelas encontradas nos Supermercados (tabela 1), 

         Alguns autores consideram que a ordem de freqüência dos enteroparasitas

nas hortaliças não é necessariamente a mesma encontrada na população humana

local  estudada,  devido  sobretudo  às  diferenças  na  carga  parasitária  e  na

eliminação diária dos ovos e cistos pelos hospedeiros, variáveis para cada tipo de

parasita (FILGUEIRA, 1982).

         Quanto aos parasitas nas amostras analisadas é importante salientar a

presença  de  helmintos  como  Ancilostomídeos  e  S.  stercoralis.  Esses  helmintos

são de grande  importância  em Saúde Pública,  não só pelas  altas  prevalências,

mas pela diversidade de manifestações clínicas que geram em seus hospedeiros

(GRILLO, 2000). Em relação ao S. stercoralis, BLATT & CANTOS (2003) relataram

que a  população  de Itajaí  é  altamente  exposta  a infecções  por  esse nematoda

(10% no grupo HIV positivo e 5,6% no grupo HIV negativo).   Em Criciúma esta

parasitose foi de 2,25%, e em Florianópolis, em manipuladores de alimentos foi de
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1,7%  (NOLLA  &  CANTOS,  2002).  Este  helminto  tem  um  ciclo  complexo,  com

geração de vida livre (macho e fêmea de vida livre, larvas rabditóides e filarióides)

e  vida  parasitária  (larvas  rabditóides  e  filarióides  e  fêmea  partenogenética)

(GENTA,  1992).  Provavelmente  esses  dados  possam  explicar  a  alta  ocorrência

desse helminto nas hortaliças analisadas.

         Em relação aos Ancilostomídeos, as altas freqüências dos mesmos estão

concordantes  com  trabalhos  anteriores,  desenvolvidos  em  Maringá  e  região

noroeste do Paraná, onde é grande a prevalência de Ancilostomíase na zona rural

(PUPULIM  et  al.,  1996;  TEODORO  et  al.,  1988).   Neste  trabalho  as  amostras

analisadas foram provenientes de Antônio Carlos,  que é uma região tipicamente

agrícola.  Como este helminto  se transmite  pela  penetração de larvas na pele  é

possível  que  estes  agricultores  estejam  disseminando  a  doença  e  se

recontaminando  com  as  larvas  que  vivem  no  solo  em  torno  de  três  meses,

disseminando, dessa forma, a doença.

         Quanto ao A. lumbricoides, apesar dos ovos desse helminto serem altamente

resistentes no solo, sua prevalência nos inquéritos parasitológicos no Sul do país

tem se mostrado relativamente baixos. Em Itajaí a ocorrência foi de  de 3,8%, e em

Florianópolis, os manipuladores de alimentos apresentaram uma taxa de infecção

de 2,5% (NOLLA, 2004).         

         Também foram encontrados significantes  ovos de Trichostrongylus (tabela

5)  nas  hortaliças  analisadas.  Embora  esse  parasita  seja  pouco  comum  em

humanos,  quando  presente  causam  perturbações  intestinais  de  intensidade

variável.  A  presença  desse parasita  revela  provável  contaminação  por  fezes  de

animais ruminantes utilizadas, provavelmente, na adubação das hortas (CANTOS

& MATTOS, 1997).   De fato, na avaliação de alguns aspectos das condições de

cultivo,  realizada  nesta  pesquisa,  pode-se  notar  que  alguns  produtores  de

hortaliças dos pontos de comercialização “Direto do Campo1” e “Direto do Campo

2” tinham como sistema pecuarista o bovino e o  esterco de boi  era usado como

adubo (tabela 2). 
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          No presente estudo houve ocorrência expressiva de ovos de Toxocara sp

nas amostras de rúcula (5,2%). A ocorrência desse helminto nas hortaliças pode

ser  proveniente  de  solos  contaminados  com  ovos  deste  parasita  originários  de

cães  ou  gatos  parasitados,  ou  devido  ao  comprometimento  do  sistema  de

irrigação.  De  fato,  no  inquérito  parasitológico  realizado  com  os  produtores  de

hortaliças,  pode-se  notar  a  presença  de  cães  e  gatos  nas  propriedades  rurais

(tabela  2).  A  toxocaríase  pode  acarretar  no  homem  manifestações  da  larva

migrans  visceral,  incluindo  graves  complicações  pulmonares,  oculares  e

neurológicas (MACKENZIE et al., 1995).

         Neste trabalho amebas como E. coli, Entamoeba hartmani e E. nana também

foram observadas.  Apesar  de não serem considerados organismos patogênicos,

estes  protozoários  apresentam grande  valor  como indicadores  de  contaminação

fecal  de  origem  humana  nas  hortaliças.  (OLIVEIRA  &  GERMANO,  1992b).

Considerando que a forma de transmissão desses parasitos ocorre particularmente

através  de  alimentos  e  água  contaminada  é  possível  que  a  água  utilizada  na

irrigação dessas hortaliças esteja contaminada com cistos desses parasitas. Assim

é  de  fundamental  importância  uma  reavaliação  do  quadro  atual  dessas

parasitoses,  buscando-se  a  identificação  das  causas  e  focos  de  contaminação

responsáveis pela manutenção da freqüência tão elevada dessas protozooses nas

hortaliças.

         Nas amostras analisadas merece atenção a presença de B. hominis.  Este

protozoário é freqüentemente encontrado em exames parasitológicos de fezes de

indivíduos  imunocompetentes,  e/ou  imunossuprimidos  (BRITES,  1997;  NETO  et

al., 2004)  com ou sem manifestações gastrintestinais. A patogenia deste helminto

é discutível, admitindo-se que permaneçam no intestino em períodos que vão de

semanas  a  anos  (NETO  et  al.,  2003).  Na  cidade  de  Florianópolis,  em

manipuladores de alimentos, este parasita foi o segundo mais freqüente (14,3%).

Talvez  a  alta  prevalência  desse  parasita   em  nosso  meio  possa  explicar  a

presença do mesmo nas hortaliças analisadas.
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         Deve-se ressaltar a importância de se realizar a higienização de hortaliças

que  são  consumidas  pelo  homem,  visto  que  protozooses  como  E.  histolityca e

G.lamblia são  organismos  patógenos  que  podem  provocar  lesões  teciduais,

levando a quadros de desinteria até a formação de úlcera e abcessos (EURICO &

LITTON,  1999).  Estes  parasitas  são  transmitidos  via  fecal-oral  e  o  risco  de

infecção aumenta com a contaminação ambiental. Provavelmente a água utilizada

na  irrigação  das  hortaliças  pode  ter  significante  papel  no  encontro  desses

parasitas (SIMÕES et  al.,  2001).  Assim, é importante que as hortaliças sejam a

rigor  bem  lavadas  a  fim  de  se  minimizar  os  riscos  de  transmissão  de

enteroparasitoses através desses alimentos, uma vez que a lavagem simples não

reduz a contaminação por cistos (OLIVEIRA & GERMANO, 1992b).

         A qualidade sanitária das hortaliças consumidas pela população tem sido

avaliada por alguns autores, sendo que o risco de contaminação depende, entre

outros  fatores,  da  freqüência  com  que  os  cistos  de  protozoários  e  ovos  de

helmintos  estão  presentes  nesses  alimentos (CARVALHO  et  al.,  2003).  Alguns

estudos  relatam que produtos  como o  ácido  acético,  o  hipoclorito  de  sódio  e o

permanganato de potássio são importantes para a descontaminação de verduras e

legumes (ZANINI & GRAEFF-TEIXEIRA, 1995; WEISSINGER & BEUCHAT, 2000;

ZANINI  &  GRAEFF-TEIXEIRA,  2001;  SHERMAN  &  HASH,  2001).  No  Brasil  a

maioria  dos  trabalhos  avaliam  a  contaminação  das  hortaliças  por  formas

parasitárias,  sendo que a atividade parasiticida desses produtos, nas verduras e

legumes,  têm  sido  pouco  explorada  (SAYAD  et  al.,  1997;  ROBERTSON  &

GJERDE, 2001; MASSARA et al., 2003). Assim o presente estudo permitiu estimar

simultaneamente  a  descontaminação  de  hortaliças  (alface,  rúcula  e  agrião),

utilizando  soluções  de   anti-séptico  comercial  e  ácido  acético,  considerando  as

prescrições que os mesmos são utilizados.

         As tabela 6 mostra que quando as hortaliças foram incubadas por 20 minutos

em um anti-séptico comercial, utilizando a recomendação do fabricante houve uma

maior  retirada  de  estruturas  parasitárias  nas  hortaliças  examinadas,   se
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comparado à solução de detergente, de forma que foi observado um aumento na

contagem do número total de estruturas parasitárias, em decorrência do aumento

da  freqüência  de  cistos  de  protozoários,  nas  amostras  analisadas  (tabela  7).

MASSARA   et  al.  (2003)  comentam  que  os  ovos  de  Ascaris possuem  grande

capacidade de aderência à superfícies e por isso não são retirados com facilidade

por lavagens. Assim, é possível que substâncias como permanganato e potássio e

hipoclorito de sódio removam com mais facilidade as estruturas parasitárias, sendo

produtos importantes no controle da transmissão de enteroparasitas.

         Em relação ao vinagre o efeito das soluções de descontaminação do ácido

acético tem sido bastante discutível.  SHERMAN & HASH (2001) afirmaram que o

vinagre e outros temperos usados em cozinha representam um grande benefício à

saúde,  pois  descontaminam alimentos  parasitados  e patógenos  antes  de  serem

ingeridos, reduzindo dessa maneira a infecção. SAYAD et al. (1997) demonstraram

que  a  prevenção  da  fasciolíase  humana  depende  da  limpeza  das  folhas  das

saladas,  onde  habitam a metacercária.  Estes  autores  concluíram que o vinagre

comercial  (0.54%  de  ácido  acético)   retirava  toda  a  metacercária  após  uma

exposição  de  10  minutos,  classificando-o,  dessa  forma,  como  um  importante

parasiticida, pois também fora letal a outros parasitas em vegetais. 

         MASSARA et al. (2003)  utilizaram detergentes e desinfetantes, em várias

concentrações, de uso comum em domicílios, e notaram que em todas as diluições

e tempos  testados  os  desinfetantes  utilizados  não  produziam o  desejado  efeito

ovicida total para o  A. lumbricoides.  Esses autores verificaram também que tanto

o hipoclorito de sódio, como o  meio acético  também não  interferiam na evolução

desses  ovos.  Nossos  resultados  mostram também que,  utilizando  a  solução  de

ácido  acético  à 0.54%,   houve  uma  diminuição  de  estruturas  parasitárias,  em

virtude da deformidade dos cistos de protozoários (tabela 6), sendo que o vinagre

não inviabilizou os ovos e larvas de helmintos (tabela 8), observado pelo teste do

azul tripan e eosina. 
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         Outro fato  importante a ser ressaltado é a importância  da lavagem das

verduras  em  água  corrente,  seja  após  o  uso  de  produtos  químicos  ou  não

(BEHRSING et al., 2000; WEISSINGER & BEUCHAT, 2000).  Este estudo mostrou

que após o uso de solução detergente  e lavagem das verduras em água corrente

houve uma significativa descontaminação parasitária das hortaliças. Contudo este

processo foi mais eficiente quando as hortaliças foram incubadas em vinagre e/ou

anti-séptico comercial e  lavadas em água corrente (tabelas  6 e 7).  Estes dados

reforçam  a  importância  do  processo  de  lavagem  na  eliminação  de  estruturas

parasitárias  e  também  à  necessidade  de  se  reavaliar  os  procedimentos  de

descontaminação das hortaliças,  principalmente  àquelas  que são consumidas  in

natura.

         Este trabalho mostrou também a viabilidade de cistos de protozoários, ovos e

larvas de helmintos  por meio dos corantes azul de tripan (1:1) e eosina (2:1)  após

o uso das soluções detergente, de anti-séptico, de ácido acético e procedimento

analítico.  Com  a   utilização   de  ambos  corantes  não  houve  incorporação  dos

mesmos nos ovos e larvas de helmintos, podendo-se visualizar o nítido movimento

dessas últimas. Quanto aos cistos de protozoários (E. coli,  E. histolytica,  Giardia

spp,  E. nana e  B. hominis) pode-se notar que somente as estruturas deformadas

incorporavam o corante.  Esses dados confirmam a ação parasiticida parcial  do

ácido acético  somente para cistos de protozoários.          

Conclui-se que embora os tratamentos com soluções de hipoclorito de sódio/

permanganato de potássio e ácido acético melhoram o processo de descontaminação

parasitária  é de fundamental importância lavar corretamente  as hortaliças em água

corrente, de maneira a eliminar completamente todas possíveis estruturas parasitárias

presentes nas mesmas.

         Vários autores têm realizado estudos da ocorrência de coliformes em hortaliças,

mostrando que as mesmas estavam inadequadas para o consumo ( TAKAYANAGUI

et  al.,  2001;  ROBERTSON  et  al.,  2002;  PAULA  et  al.,  2003).   Sabe-se  os  que

coliformes  totais  correspondem  ao  total  de  microorganismos  gram-negativos
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encontrados  em  uma  amostra,  patogênicos  ou  não.  Apesar  de  não  existir  para

alimentos  leis  que  padronizem  limites  de  concentrações  permitidas,  a  sua

enumeração  é  muito  utilizada  em  indústrias  alimentícias,  indicando  poluição  pré-

sanitização, contaminação pós-sanitização ou pós-processo, evidenciando práticas de

higiene  e  sanitização  aquém  dos  padrões  requeridos  para  o  processamento  de

alimentos (CROWTHER et al., 2002). 

Outros  trabalhos  demonstram  que  a  água  utilizada  na  irrigação  constitui

importante fonte de contaminação para hortaliças  (OLIVEIRA  & GERMANO, 1992 a;

MARZOCHI  &  CARVALHEIRO,  1978; TAKAYANAGUI  et  al.  2001;  ROCHA  et.al,

2002).    No  presente  estudo  a  freqüência  de  amostras  em  desacordo  com  a

legislação vigente em ordem decrescente foi: Supermercado 1 (80%), Supermercado

2 (40%), Supermercado 1-direto para o consumo (30%), “Direto do Campo 1” (20%),

Feira-livre (20%) e “Direto do Campo 2” (10%). 

 A  presença  de  coliformes  fecais  e  estruturas  parasitárias  nas  hortaliças

analisadas,  no  presente  estudo,  demonstrou  que  em  algum  momento,  seja  na

produção, na manipulação ou no armazenamentos das hortaliças, houve contato das

mesmas  com  fezes  do  homem  e/ou  animais.  Considerando  a  relevância  da

transmissão de parasitas pela ingestão dessas verduras é de se supor que em uma

alimentação  do  tipo  vegetariana  há  uma  maior  possibilidade  contaminação  por

agentes  patogênicos,  em  indivíduos  adeptos  deste  estilo  alimentar.   Nossos

resultados, ainda que preliminares, são indicativos da contaminação fecal de origem

humana e/ou animal, evidenciando desta forma a má condição higiênico-sanitária na

produção e manipulação de hortaliças, ressaltando a importância da transmissão de

enteroparasitoses  por  esta  via.  Por  outro  lado,  a  constatação da  permanência  de

alguns desses patógenos, mesmo após alguns procedimentos de lavagem doméstica

indicou à necessidade de adoção de medidas,  por parte dos órgãos de Vigilância

Sanitária para melhoria da qualidade higiênica dessas hortaliças tão consumidas pela

população.
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7  CONCLUSÕES

1. As  hortaliças  examinadas  (alface,  agrião  e  rúcula),  de  cultivo  tradicional,

apresentaram elevado grau de parasitas intestinais, que variou de 38% à 82%.

2. As hortaliças  obtidas  dos pontos de comercialização  “Diretos do Campo ”,

apresentaram maior freqüência de contaminação do que àquelas obtidas dos

Supermercados e  Feira livre.

3. O agrião foi a hortaliça mais parasitada.

 

4. Diversos fatores, como a água de irrigação, níveis de pluviosidade e condições

higiênico-sanitárias dos produtores de hortaliças podem ter contribuído para a
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elevada  contaminação  fecal  nas  hortaliças  comercializadas,  nos  diversos

pontos de comercialização da cidade de Florianópolis-SC.

5. As  alfaces,  advindas  de  um  mesmo  ponto  de  comercialização,  de  cultivo

tradicional, foram mais parasitadas do que as de cultivo orgânico

6. As hortaliças minimamente processadas apresentaram um elevado percentual

de enteroparasitas (22%), mostrando-se inadequadas para o consumo direto.

7. O  anti-séptico  comercial  removeu  com  mais  facilidade  as  estruturas

parasitárias presentes nas hortaliças, mas não apresentou ação parasiticida.

8. O  vinagre,  na  concentração  normalmente  utilizada,  mostrou  uma  ação

parasiticida parcial somente em relação aos cistos de protozoários.

9. O  processo  de  lavagem  das  hortaliças  em  água  corrente  mostrou  ser  de

fundamental importância para a descontaminação parasitária das hortaliças.

10.  Em todas hortaliças analisadas as concentrações de coliformes totais foram

superiores as de coliforme fecais, comprovando que houve contaminação fecal

dessas verduras.

  

11.As verduras comercializadas nos pontos de venda analisados na cidade de

Florianópolis  podem  transmitir  agentes  patogênicos  aos  consumidores,

havendo  necessidade  de  medidas  profiláticas  no  sentido  de  melhorar  a

qualidade higiênica  das hortaliças consumidas por esta população.
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9 ANEXO 

Investigação das causas de contaminação nas propriedades agrícolas

         Foram visitados, informalmente, as propriedades agrícolas responsáveis pelo

fornecimento das hortaliças, a fim de se visualizar e investigar as condições higiênico-

sanitárias dos ambientes rurais, onde fora aplicado um questionário.

 

 Elaboração do questionário
 
         O questionário foi composto pelas seguintes perguntas:

         1. O local de produção possui sistema de irrigação próprio?
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         2.A água de irrigação é proveniente da onde?

            (  ) poço      (  )rio     ( )córrego

         3. É usado algum tipo de adubo? Qual o tipo?

           (  )esterco de animais  ( )adubos industrializados

         4. As hortaliças sofrem algum tipo de lavagem na pós-colheita?

         5. As hortaliças são embaladas no local de produção?

         6. Os manipuladores  usam luvas?

         7. Como são transportadas as hortaliças?

   8. No local de produção há animais domésticos como cães e gatos?

   9. Há algum sistema pecuarista no local de produção?

10.Há alguma latrina no local de produção?

11.Há uso de agrotóxicos?

12.A  propriedade  possui  alvará  da  prefeitura  ou  um  outro  documento  de

fiscalização?
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