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Atualmente, devido a maior preocupação com a saúde e com a praticidade das refeições, os 
indivíduos têm consumido cada vez mais alimentos crus. Apesar dos avanços obtidos na 
agricultura no que diz respeito à produção de hortaliças, vive-se ainda hoje num cenário propício à 
infecção por enteroparasitas, visto que esses alimentos podem estar contaminados por helmintos 
e/ou protozoários. Desta forma, este estudo teve por objetivo avaliar a frequência de 
enteroparasitas em hortaliças comercializadas na região de Presidente Prudente/SP.  Com esta 
finalidade, foram avaliadas 10 amostras de alface crespa e 10 amostras de couve pertencentes a 
três locais de comercialização (hortas domésticas, mercearias e ceasa), sendo as mesmas 
analisadas através dos métodos parasitológicos de centrífugo flutuação em sulfato de zinco (Faust) 
e sedimentação espontânea em água (Hoffman) para a pesquisa de cistos de protozoários e ovos 
de helmintos .  O coeficiente geral de prevalência dos parasitas encontrados nas hortaliças foi de 
55,00%, sendo a espécie comensal Endolimax nana observada em maior frequência, tanto nas 
alfaces quanto nas couves analisadas. Em relação às alfaces, os quatro pontos de comercialização 
no ceasa apresentaram enteroparasitas, enquanto 50,00% das hortas e mercearias avaliadas se 
mostraram também contaminadas. Para as couves, foram observados menores percentuais de 
contaminação entre os estabelecimentos avaliados, sendo assim, estes índices foram 
respectivamente: 33,33% para as hortas, 25,00% para o ceasa e 66,70% para as mercearias. Os 
resultados obtidos no presente estudo demonstram a contaminação de hortaliças por parasitas 
intestinais, especialmente, amostras de alfaces coletadas entre os meses de março a maio de 
2016. Um dos fatores que podem ter contribuído para esta contaminação pode ter sido a alta 
pluviosidade observada durante o período de coleta da hortaliça. A água da chuva ao cair no solo, 
permite que as partículas de terra acabem se alojando no vegetal, possibilitando, desta forma, a 
permanência das estruturas parasitárias entre as suas folhas.  Sendo assim, os resultados obtidos 
neste estudo atentam para a importância de se investigar a qualidade parasitológica de alimentos 
frescos de origem vegetal, visando melhorar as condições higiênicas envolvidas na sua produção, 
armazenamento e transporte e assim evitar a transmissão de enteroparasitas, principalmente, em 
indivíduos suscetíveis.     Universidade do Oeste Paulista     
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       Os culicídeos atuam na transmissão de sérias doenças aos seres humanos. O objetivo desse 
estudo é relatar pela primeira vez a atividade predatória de Macrobrachium pantanalense, 
Macrobrachium amazonicum, Macrobrachium brasiliense e Trichodactylus petropolitanus contra 
larvas de Aedes aegypti, Anopheles darling e Culex quinquefasciatus. As larvas foram colocadas 
em aquários com camarões e caranguejos, sendo a atividade predatória avaliada por meio de 
inspeção visual durante 24 horas. Foi observado que 100% das larvas foram consumidas em até 
dois minutos. Um fato inédito relatado nesse estudo foi a predação das larvas dos mosquitos A. 
aegypti, An. darling e C. quinquefasciatus por caranguejos da espécie T. petropolitanus. Estas 
mesmas espécies de crustáceos foram soltos em corpos d´água onde existem larvas desses 
insetos. Em apenas 48 horas houve eliminação total da população de larvas nesses locais. Houve 
acentuada redução na captura de mosquitos adultos pelas armadilhas instaladas nos locais de 
criadouros, ficando demonstrado que nas áreas onde os crustáceos foram liberados, a atividade 
predatória contra as larvas dos mosquitos foi suficiente para reduzir o número dos insetos adultos 
p=0,05. Concluimos que esta é a primeira descrição da atividade predatória de M. pantanalense, 
M. amazonicum, M. brasiliense e T. petropolitanus contra larvas de A. aegypti, An. darlingi e C. 
quinquefasciatus, constituindo assim uma importante ferramenta no controle biológico desses 
parasitos-vetores. 

 


