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RESUMO 
 

Estima-se que infecções provocadas por helmintos e protozoários atinja cerca 
de 3,5 bilhões de pessoas, causando enfermidades em 450 milhões em todo 
o mundo, especialmente em crianças. As infecções por parasitos estão 
sempre presentes no Brasil causando consequências como anemias, 
irritabilidade, retardo do crescimento e cognitivo, desnutrição, além da 
suscetibilidade a outras infecções. A utilização de métodos laboratoriais 
específicos, sensíveis e de baixo custo operacional é de grande interesse 
para o diagnóstico das parasitoses intestinais constituindo um valioso recurso 
para o diagnóstico individual e também para inquéritos epidemiológicos. O 
presente trabalho teve como objetivo comparar a flutuação da larva 
Strongyloides stercoralis através dos métodos de centrífugo-sedimentação, 
flutuação espontânea e sedimentação espontânea em amostras de areia e 
coentro. A escolha do coentro (Coriandrum sativum L) para análise teve como 
base o uso constante da hortaliça na culinária brasileira, constituindo dessa 
forma uma probabilidade maior de possíveis infecções parasitológicas, pois 
sabe-se que a contaminação desses produtos pode ocorrer antes da sua 
comercialização, isto geralmente acontece devido o uso de água contaminada 
para irrigação, assim como também pela adubação do solo com fezes. Para a 
consecução dos objetivos propostos, foram realizadas coletas de amostras de 
areia de espaços públicos da cidade de Maceió-AL bem como, para a 
obtenção dos coentros foram escolhidos, aleatoriamente, 10 supermercados 
da cidade de Maceió -AL, onde em cada um foi comprado 3 maços de coentro 
para análise. Durante o estudo foram analisadas 50 amostras totais de 10 
praças, as quais apresentaram-se positivas para algum parasito 
representando 100% de contaminação, sendo 80% para Strongyloide 
stercoralis, 40% para Entamoeba histolytica e 10% para trofozoíto de 
Balantidium coli. Dentre as fontes analisadas foi possível perceber 
divergências entre os resultados, sugerindo dessa maneira estudos mais 
aprofundados para a sustentação de teorias. 
 

           PALAVRAS-CHAVE: Coentro, Praças, Solo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Infections caused by helminths and protozoa are estimated to reach about 3.5 billion 
people, causing illnesses in 450 million worldwide, especially in children. Infections 
by parasites are always present in Brazil causing consequences such as anemia, 
irritability, growth retardation and cognitive, malnutrition, and susceptibility to other 
infections. The use of specific laboratory methods, sensitive and low operational cost 
is of great interest for the diagnosis of intestinal parasitoses constituting a valuable 
resource for the individual diagnosis and also for epidemiological surveys. The aim of 
the present work was to compare the fluctuation of the Strongyloides stercoralis larva 
through centrifugal-sedimentation, spontaneous flotation and spontaneous 
sedimentation in sand and coriander samples. The choice of coriander (Coriandrum 
sativum L) for analysis was based on the constant use of vegetables in Brazilian 
cuisine, thus constituting a greater probability of possible parasitological infections, 
since it is known that the contamination of these products may occur before their 
commercialization, this is usually due to the use of contaminated water for irrigation, 
as well as fertilization of the soil with feces. In order to achieve the proposed 
objectives, samples of sand from public spaces in the city of Maceió-AL were 
collected and, in order to obtain the coriander, 10 supermarkets were randomly 
selected from the city of Maceió -AL, where each one was bought 3 bundles of 
coriander for analysis. During the study, 50 total samples of 10 squares were tested, 
which were positive for some parasites representing 100% contamination, 80% for 
Strongyloide stercoralis, 40% for Entamoeba histolytica and 10% for Balantidium coli 
trophozoite. Among the analyzed sources it was possible to perceive divergences 
between the results, suggesting in this way more in depth studies for the support of 
theories. 
 
KEY-WORDS: Coriander, Squares, Soil. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

Estima-se que infecções provocadas por helmintos e protozoários atinjam cerca de 

3,5 bilhões de pessoas, causando enfermidades em 450 milhões em todo o mundo, 

especialmente em crianças. As infecções por parasitos estão sempre presentes no Brasil 

causando consequências como anemias, irritabilidade, desnutrição, retardo do crescimento 

físico e cognitivo. Estima-se que infecções provocadas por helmintos e protozoários atinja 

cerca de 3,5 bilhões de pessoas, causando enfermidades em 450 milhões em todo o mundo, 

além da suscetibilidade a outras infecções (BELO et al., 2012). 

Os helmintos que necessitam de um estágio no solo para completar seu ciclo 

evolutivo são chamados de geohelmintos estes possuem uma ampla distribuição no Brasil, 

principalmente em municípios de baixo índice de desenvolvimento humano. No período de 

1995 a 2010 foi notório positividade de 13,7% para o Ascaris lumbricoides, 8,2% para 

Ancilostomídeos e de 5,1% para Trichuris trichiura (SILVA et al., 2017). Ressaltando que os 

estados do Nordeste possuem predomínio em relação aos demais, onde apresentaram 

prevalência em infecções por Ascaris lumbricoides de 20,6%, Ancylostoma sp. de 11,0% e de 

7,7% para Trichuris trichiura (CUNHA et al., 2013). 

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) apontou que 3,5 bilhões de pessoas que 

possuem infecções por parasitos, 400 milhões estão infectados por Ascaris lumbricoides, de 

800 a 900 milhões por Trichuris trichiura e Ancilostomídeos, 400 milhões infectadas por 

Entamoeba histolytica/díspar e 200 milhões por Giardia lamblia (CARDOSO et al., 2015). 

As helmintíases que afetam o nordeste do Brasil estão diretamente relacionadas com 

a umidade do solo da região.  Consequentemente acredita-se que as regiões semi-áridas 

determinam circunstâncias limites para proliferação de parasitos (ALVES et al., 2003).  

Isso acontece, pois, os fatores climáticos são diretamente proporcionais a resistência 

dos ovos dos geohelmintos. Por esse motivo os mesmos suportam condições ambientais 

adversas que são adequadas e essenciais para a eclosão e embrionamento ou até mesmo 

desenvolvimento de larvas (HOLANDA, VASCONCELLOS, 2015). 

O nematódeo intestinal responsável por causar a maior parte da infecção relacionada 

ao solo é o Strongyloides stercoralis causando a estrongiloidíase, essa infecção ocorre 



 

 

normalmente de forma crônica e assintomática a qual, é distribuída mundialmente com 

maior intensidade em países que possuem clima tropical (DE BONA, BASSO, 2008). 

O parasito é representado em vários estágios, e possui duas formas adultas macho e 

fêmea de vida livre, isto é, são capazes de sobreviver e completar seu ciclo biológico normal 

independentemente do ser humano, contaminando dessa forma o solo. Além disso, a 

contaminação das areias de espaços públicos acaba sendo ainda maior devido o grande fluxo 

populacional, pois podem ser reservatórios de microrganismos, facilitando a transmissão de 

parasitos de uma forma geral (CÍCERO et al., 2012).  

É importante destacar que a presença de animais também contribui para essas 

contaminações, uma vez que animais contaminados, tais como cães e gatos são capazes de 

eliminar cerca de 15.000 ovos de parasitos por gramas de fezes. A convivência desses com 

seus proprietários acabam propiciando o risco de infecções pois o homem acaba sendo um 

hospedeiro acidental e as crianças ficam mais propensas, devido o contato direto com solo 

(SILVA et al., 2013). 

A utilização de métodos laboratoriais específicos, sensíveis e de baixo custo 

operacional é de grande interesse para o diagnóstico das parasitoses intestinais constituindo 

um valioso recurso para o diagnóstico individual e também para inquéritos parasitológicos 

(MENEZES et al., 2013). 

Existem dois tipos de métodos para a identificação de enteroparasitos, o método 

quantitativo e o qualitativo. O quantitativo avalia o grau de intensidade do parasitismo 

através da contagem dos ovos dos parasitos nas fezes. Os mais conhecidos são os métodos 

de Stoll-Hausheer e o método de Kato-Katz. Já os métodos qualitativos são utilizados para 

identificar a presença das formas dos parasitos são estes: o método de Willis, Hoffman, Pons 

e Janer (HPJ), MIF, BLAGG ou Ritchie, Faust, Baermann-Moraes e Rugai, onde esses dois 

últimos são específicos para pesquisa de larvas de Strongyloides stercoralis (CROZETTA, 

2012). 

Rotineiramente a técnica empregada no exame parasitológico é a técnica de 

Hoffman-Pons-Janer ou Lutz (HPJ), por possuir uma necessidade mínima de materiais e 

recursos financeiros, mas, como desvantagem apresenta uma grande quantidade de detritos 



 

 

fecais na amostra, dificultando a identificação microscópica pelo analista (SANT’ANNA et al., 

2013). 

O tempo entre a coleta e a realização do exame e as condições da coleta do material 

bem como a forma biológica do parasito são alguns fatores que interferem na qualidade e 

sensibilidade do exame, visto que a análise sofre influência, dependendo da maneira de 

como o mesmo é coletado (VALE et al., 2013). 

 Apesar dos inúmeros métodos existentes utilizados para o exame parasitológico de 

fezes, estes apresentam limitações seja na complexidade, baixa sensibilidade, ou elevado 

custo de execução o que dificulta sua utilização na rotina laboratorial. Desta forma, analisar 

a viabilidade, especificidade e a aplicabilidade do procedimento bem como fazer a utilização 

de diferentes técnicas parasitológicas é importante para identificar diferentes espécies de 

parasitos, potencializando a precisão diagnóstica (SANT’ANNA et al., 2013). 

O método do HPJ possui fundamentação voltada para a sedimentação espontânea 

em água, sendo um meio de enriquecimento, possibilitando evidenciar cistos de 

protozoários, larvas, ovos de helmintos após uma sedimentação de até 24 horas (REZENDE, 

2015).  

O método de Willis ao contrário do HPJ baseia-se nas características de densidade e 

no tigmotropismo do parasito. Nesse método utiliza-se uma solução saturada de cloreto de 

sódio com uma densidade alta, produzindo um efeito de flutuação, fazendo os ovos leves e 

cistos de protozoários flutuarem até a superfície da solução. Ao atingir a superfície entrarão 

em contato com a lâmina de vidro, graças ao tigmotropismo que é definido como a 

capacidade que os corpos tendem a se aderir em superfícies sólidas após o contato físico, 

fixando-se assim na lâmina (MENEZES et al., 2013). 

 O método de Ritchie tem como base uma metodologia conhecida e eficaz para o 

diagnóstico de helmintos e protozoários nas fezes pela realização da centrífugo-

sedimentação com o uso do éter etílico (C4H10O), que tem como finalidade a eliminação da 

gordura fecal. E o formaldeído (HCHO) que é usado para clarear o sedimento. Esses dois 

reagentes são tóxicos tanto para a saúde ambiental quanto para a ocupacional (ALMEIDA et 

al., 2009).  



 

 

As amostras parasitárias possuem variação no que se refere ao seu peso e sobrevida 

no meio exterior. Por esse motivo é inexistente um método parasitológico capaz de 

diagnosticar, ao mesmo tempo, todas as formas parasitárias. Determinados métodos são 

mais gerais dessa forma, possibilitando o diagnóstico de diferentes parasitos intestinais, 

outros são métodos mais restritos, sendo eles específico (NEVES, 2004). 

 O presente trabalho tem como objetivo detectar a presença da larva Strongyloides 

stercoralis através dos métodos sedimentação espontânea, de centrífugo-sedimentação e 

flutuação espontânea em diferentes fontes de contaminação. 

2.0 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo qualitativo, de caráter exploratório e descritivo realizado em 

amostras de diferentes fontes que independem do comitê de ética para análise, pois não 

envolvem diretamente seres humanos e estão disponíveis para a população. 

2.1 Análise do solo de ambientes públicos 

 

Para a consecução dos objetivos propostos, foram realizadas coletas de amostras de 

areia de espaços públicos da cidade de Maceió-AL, onde em cada um dos locais pesquisados 

foram estabelecidos três pontos de coleta na área de recreação, sendo cada uma a 10cm de 

distância uma das outras. As amostras foram coletadas com 5cm de profundidade obtendo 

80g de areia por local resultando em 3 amostras, na qual cada amostra foi lacrada e 

etiquetada com o nome do respectivo local. Após isso foram transportadas em temperatura 

ambiente e chegando ao laboratório de parasitologia do Centro Universitário Tiradentes, 

foram devidamente armazenadas sob refrigeração para posterior realização dos métodos. 

Esta metodologia da coleta das praças foi baseada em estudos realizados no solo para 

detecção de geohelmintos (NETO et al., 2017). 

  Os métodos de análise selecionados foram: Hoffman Pons e Janer, Ritchie com base 

na técnica de sedimentação por centrifugação e Willis com base na técnica de flutuação 

espontânea. No primeiro método citado foi adicionado 40g da areia contida no coletor 

previamente identificado em um becker. Sendo, está dissolvida em 250mL de água, depois 

transferindo-a para um cálice de fundo cônico fez-se filtração com 2 unidades de gazes 



 

 

hidrófilas e então deixou-se sedimentar por 24 horas. Após o tempo de sedimentação, foi 

desprezado todo o sobrenadante, retirando 1 gota do sedimento e colocando na lâmina 

juntamente com 1 gota de lugol para análise em triplicata por 3 leitores diferentes. 

O segundo procedimento realizado foi o Ritchie adaptado: dissolveu-se 40g de areia 

em um becker com 150mL de água. Em seguida colocou-se 13mL em um tubo que foi 

submetido a centrifugação por 3 minutos em uma rotação de 3400 rpm, após isso foi 

realizada a análise.  

A técnica de Willis, baseia-se em características de densidade para análise. Valendo-

se de 40g de areia foi realizada a diluição empregando 250mL de solução saturada de NaCl 

em um becker e em seguida transferiu-se cerca de 120mL da diluição para o frasco de borrel 

empregando 2 unidades de gazes hidrófilas onde foi feita a filtração. Após essa etapa, foi 

sobreposta uma lâmina no borrel e adicionou-se mais solução saturada até a composição 

atingir a lâmina. Aguardou-se 20 minutos para a análise, em seguida incorporou-se 1 gota de 

lugol em uma lâmina para a observação ao microscópio óptico. 

Técnica de Willis com variação foi realizada quando diluiu-se 40g de areia em 120mL 

de água com o auxílio de um bastão de vidro, em seguida transportou-se o líquido para o 

borrel com a ajuda de 2 unidades de gazes, para filtrar a amostra, por fim foi adicionada uma 

lâmina em sua superfície e adicionou-se 20mL de solução saturada de NaCl para completar o 

borrel deixando em repouso por 20 minutos, em seguida foi realizada a análise. 

Técnica de flutuação espontânea com água: Foi acrescentado 40g de areia em um 

becker, posteriormente adicionou-se 120mL de água, com o auxílio de um bastão de vidro 

para misturar a solução, em seguida transferiu-se para um borrel por meio de uma filtração 

usando 2 unidades de gazes e por fim colocou-se uma lâmina na superfície do mesmo 

fazendo com que a solução atingisse a lâmina, deixou-se 20 minutos para posteriormente 

leitura. 

 

2.2 Análise do coentro (Coriandrum sativum L) 

 



 

 

Para a obtenção dos coentros foram escolhidos, aleatoriamente, 10 supermercados 

da cidade de Maceió-AL, onde em cada um foi comprado 3 maços de coentro para análise, 

foi feita a identificação de cada maço e após isso, foram transportados em temperatura 

ambiente até o laboratório de Parasitologia do Centro Universitário Tiradentes e chegando 

lá foram armazenados e mantidos sob refrigeração. Para posteriormente serem analisados 

através das técnicas de Ritchie, Willis e Willis variação. 

O Primeiro maço de coentro foi submerso em 100mL de água por um período de 20 

minutos, após o tempo proposto foi aplicada a técnica de Ritchie, onde utilizou-se 13mL da 

água resultante desta imersão que fosse centrifugada em 3400 rpm por 3 minutos. Após 

essa etapa foi desprezado o sobrenadante e analisado o sedimento. Nesse método não foi 

utilizada nenhuma substância que promovesse a manutenção estrutural dos parasitos, pois, 

as coletas foram realizadas um dia antes da análise, sendo mantidas sob refrigeração para a 

manutenção das estruturas parasitárias. 

 Com o segundo maço de coentro foi utilizada a técnica de Willis: onde submergiu-se 

em 100mL de solução saturada de NaCl por um período de 20 minutos, em seguida colocou-

se o líquido desta imersão em um borrel e adicionou-se uma lâmina em sua superfície por 20 

minutos, logo após foi realizada a leitura da lâmina 

Com o terceiro maço de coentro foi realizada a técnica de Willis variação. onde foi 

utilizado um becker com 100mL de água, deixou-se o coentro submerso por 

aproximadamente 20 minutos. Após esse tempo o líquido resultante foi filtrado e 

transferido para o borrel. Depois desse processo foi colocada uma lâmina em sua superfície 

e completou o borrel com 20mL de solução saturada de Nacl. Esperou-se por 20 minutos e 

analisou-se no microscópio óptico. 

 

2.3 Leitura de Lâminas 

 

A análise das lâminas foi realizada em microscópio óptico nas objetivas de 10X para 

visualização de ovos e larvas de helmintos e trofozoítos de protozoários em se tratando 

método de Willis e em 40X para visualização de cistos de protozoários. Destacando que 



 

 

quando foi necessário a visualização de motilidade das larvas, em qualquer um dos métodos, 

não se empregou o lugol. 

 

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante o estudo foram analisadas 50 amostras totais de 10 praças sendo 1 praça do 

bairro da Mangabeiras, 1 Pajuçara, 1 Jatiúca, 3 Ponta Grossa e 4 Farol. Dos bairros analisados 

todos apresentaram positividade para algum parasito. Na análise dos métodos de Ritchie, 

HPJ e Willis foi evidenciado um total 3 espécies diferentes de parasito em todo o estudo 

como mostra figura 1. No estudo não foi discriminado a visualização de estruturas 

parasitárias sem importância da clínica médica. 

 

Figura 1- Parasitos encontrados na análise do solo em ambientes públicos de Maceió-AL 

pelos métodos de Ritchie, HPJ e Willis.   

 

 

 

 A - Larva Strongyloides stercoralis, B - Cisto de Balantidium coli, C - Cisto de Entamoeba 

histolytica/díspar.  Fonte: Dados desta pesquisa.  



 

 

 

 Após a análise laboratorial todas as 10 praças apresentaram-se positivas para algum 

tipo de parasito sendo, 80% larva de Strongyloides stercoralis, 40% cistos de Entamoeba 

histolytica/díspar e 10% para trofozoíto de Balantidium coli, representado pelo Gráfico 1. 

Gráfico 1: Resultado de HPJ e Willis para as praças públicas de Maceió analisadas.  

 

Das 120 amostras de areia examinadas de seis praças públicas de Maceió-AL 69 

amostras estavam positivas para algum parasito, sendo 58,0% para Strongyloides sp e 40,5% 

para Ancylostoma sp (OLIVEIRA, 2013).  Já em um estudo das 39 praças coletadas em 

Pelotas, Rio Grande do Sul, apenas 23% foram positivas para parasitos, sendo 23,1% para 

Toxocara sp 2,6% Strongyloidea, 2,6% Trichuris sp e 5,1% para protozoários (TAVARES et al., 

2008).  

Nos estudos realizados em Maceió-AL é possível observar uma taxa maior de 

contaminação por Strongyloides stercoralis quando comparado com Pelotas, Rio Grande do 

Sul. A diferença entre as taxas de contaminação pode acontecer devido a disponibilidade de 

matéria orgânica presente no solo dessas regiões, ocorrendo assim uma positividade 

divergente entre os parasitos. Além disso o clima é um fator determinante para este 

resultado. 



 

 

As condições climáticas possuem um importante papel nas infecções parasitárias, 

devido às necessidades dos parasitos, onde em regiões de clima árido possui uma baixa 

prevalência de infecção, já em regiões onde o clima é úmido e quente a prevalência é 

relativamente alta, pois estas são condições ideais para a sobrevivência de larvas e o 

embrionamento de ovos. (SILVA et al., 2015). Dessa forma, pode-se concluir que existe uma 

taxa de contaminação parasitária diferente de acordo com a região (DA SILVA MELLO et al., 

2011).  

Quando os métodos foram comparados pôde-se observar uma positividade para 

larva de Strongyloides stercoralis nos métodos de HPJ e Willis sendo respectivamente 80% e 

50% (Gráfico 1). 

O método de HPJ apresentou uma positividade maior para larva de Strongyloides 

stercoralis quando comparado ao Willis. A presença de larvas no método de HPJ era 

esperado uma vez que nessa técnica os elementos mais densos sedimentam 

espontaneamente. No entanto, a positividade de larvas no método de Willis não era 

esperado, haja visto que a literatura indica o método de flutuação espontânea para 

estruturas parasitárias que tenham baixa densidade, como cistos e alguns ovos de 

helmintos, que flutuam em uma solução com alta densidade, não sendo, as larvas 

apresentam maior possibilidade de sedimentar. A partir deste resultado começou-se a 

investigar esse comportamento de flutuação da larva em solução saturada de cloreto de 

sódio.  

 Na literatura, não foram identificados trabalhos que tenham relatado a presença de 

larvas no método de Willis. Porém, em algumas pesquisas que também compararam 

métodos de análises, dentre eles a flutuação por centrifugação, foi possível observar nos 

resultados a presença de larvas, não sendo identificado se tais estruturas foram encontradas 

no método de sedimentação ou de flutuação.  

Um estudo realizado em Goiânia com 6 praças analisadas pelos métodos de HPJ e 

Faust. Todas as amostras foram positivas, sendo 2 delas (33%) com presença de larvas 

rabditóides (ANDREIS et al., 2008). 

Na avaliação da contaminação por parasitas em espaços públicos realizada em 

Apucarana-PR das 5 praças colhidas todas apresentaram-se positivas para protozoários e 



 

 

helmintos, no método do HPJ apresentou positividade de 64,3% para protozoários e 71,4% 

para helmintos, por outro lado o método de Faust teve 35,7% de positividade para 

protozoários e 28,6% para helmintos (SPÓSITO, VIOL 2012). Nesta última pesquisa, não foi 

identificado a forma evolutiva nem o gênero do helminto. 

 Na busca por respostas sobre a visualização de larvas no método de Willis, foi 

realizado uma nova coleta nas praças estudadas onde foi possível observar que 100% das 

praças apresentaram-se positivas para trofozoíto de Balantidium coli, 100% foram positivas 

para larvas de Strongyloides stercoralis, sendo 60% com motilidade, 30% sem motilidade no 

método Ritchie. Além disso foi observado uma positividade de 50% para larva de 

Strongyloides stercoralis no método de Willis enquanto que no Willis com variação 

apresentou-se positivo em 70% para larva de Strongyloides stercoralis como mostra abaixo 

(Gráfico 2). 

 

Gráfico 2: Resultados analisados dos métodos: Ritchie, Willis e Willis variação. 

 

A diferença na positividade das praças pode ser explicada através da disponibilidade 

matéria orgânica que constitui o solo das praças, pois quanto maior a disponibilidade desta, 

maior será a quantidade de parasitos em uma única praça. A matéria orgânica é composta 

de restos de plantas e outros organismos, sofrendo alterações devido à atividade de 



 

 

microrganismos e substâncias. Essa fração pode conter mais de 95% de nitrogênio, de 5 a 

60% de fósforo e 10 a 80% de enxofre total (SCHLABITZ, OLIVEIRA, 2009).  

Observando os números de amostras positivas para larvas, foi visto uma taxa de 

positividade maior no método de Willis com variação, a possível explicação para esse evento 

é a constituição do solo. 

A matéria mineral sólida do solo possui composição de fragmentos de rochas, 

minerais primários e secundários provenientes da argila como óxidos e hidróxidos de ferro e 

alumínio, carbonatos de cálcio, magnésio, zinco, oxigênio, silício, alumínio, sódio, titânio, 

potássio, fósforo, manganês, enxofre, cloro e outros elementos, expressos em óxidos 

constituem menos de 10% (SCHLABITZ, OLIVEIRA, 2009).  

Devido a diversidade dos componentes que constituem o solo estes, pode ser gerado 

uma alteração de densidade da solução formada a partir da mistura com a areia. Para a 

aplicação do método de Willis, é utilizado uma solução saturada de cloreto de sódio. Essa 

solução, portanto, não apresenta mais capacidade de dissolver nenhuma outra substância. 

Quando foi aumentada a quantidade de água, no método de Willis com variação, ocorreu 

um aumento na positividade para larvas, sugeriu-se que, com maior concentração de água, 

os minerais provenientes do solo no momento da mistura, acarretaram em uma alteração de 

densidade da solução tornando-a mais densa, por conseguinte a flutuação das larvas.  

Outra possível explicação para esse evento, seria a degradação da larva morta por 

bactérias presentes no solo as quais acarretam a liberação de gases tornando-a mais leve e 

consequentemente alterando sua densidade possibilitando a flutuação 

Com o intuito de provar a interferência de algum constituinte do solo ou a presença 

de gás na larva, foi realizada uma análise utilizando apenas a areia da praça e água. Nessa 

etapa foi observado que para o método de Ritchie, 100% das praças públicas apresentaram-

se positivas para larva de Strongyloides stercoralis, sendo 60% das larvas sem motilidade e 

40% com motilidade, também foi visualizado 40% de trofozoíto de Balantidium coli. Já na 

análise de flutuação com água, as amostras apresentaram-se positivas para larva de 

Strongyloides stercoralis com 90%, sendo 80% para larvas sem motilidade e 10% para larvas.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: Apresentação dos resultados das análises através dos métodos: Ritchie. 

 

 



 

 

Como foi observado no gráfico 3, 60% das larvas no método de Ritchie não 

apresentavam motilidade, indicando possivelmente a morte dessas larvas, causa provável do 

processo de flutuação. No entanto, essa hipótese foi descartada quando foi visto o resultado 

da praça Centenário ao qual apresentou resultado positivo na flutuação com água para larva 

de Strongyloides stercoralis com motilidade. Nesse momento, foi sugerido outra 

possibilidade para o fenômeno de flutuação das larvas, que a presença de alguma substância 

orgânica, constituinte da alimentação das larvas, esteja gerando alteração da densidade. 

Com a perspectiva de concluir as hipóteses lançadas que levam a influência na 

presença das larvas pelo método de flutuação, foi determinado a realização da mesma 

análise em outra fonte de infecção. foi escolhido o coentro (Coriandrum sativum L) pois, 

diversas pesquisas realizadas no Brasil apontam altos índices de contaminação parasitária 

nessa hortaliça.  

Uma pesquisa realizada em Maceió/AL para isolamento e identificação de parasitos 

em verduras foram analisadas 171 amostras de hortaliças de supermercados aleatórios da 

cidade, as quais foram submetidas ao método de concentração, identificados através do 

estudo de sua micromorfologia, sendo encontrados trofozoíto de Balantidium coli (61,98%), 

cisto de Entamoeba histolytica/díspar (8,77%), cisto de Entamoeba coli (6,43%), cisto de 

Endolimax nana (1,16%), ovo de Ancilostomídeo (20,46%), larva de Ancilostomídeo (19,29%), 

larva de Strongyloides stercoralis (14,03%) e ovo de Schistosoma mansoni (1,16%). (DOS 

SANTOS et al., 2017). 

Após a análise do coentro, observou-se que 100% das amostras apresentaram-se 

positivas para larva de Strongyloides stercoralis no método de Ritchie, ao contrário dos 

métodos de Willis e Willis variação que não apresentaram positividade para este parasito 

como mostra o (Gráfico 4). 

 

Gráfico 4: Análise microscópica dos coentros utilizando os métodos: Ritchie, Willis e Willis 

variação. 



 

 

 

A análise realizada no coentro, foi direcionada para a observação da forma evolutiva 

de larvas, não sendo descartada a possibilidade de contaminação por outros parasitos. O 

método de Willis variação foi realizado apenas para manter o padrão das análises 

executadas nas areias não apresentaram positividade em nenhuma amostra não houve a 

necessidade de executar o método de flutuação com água.  

 

 

4.0 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo foi realizado na cidade de Maceió-AL em diferentes fontes de 

contaminação com finalidade em identificar estruturas parasitárias e comparar métodos 

parasitológicos. A investigação teve início em amostras de areia das principais praças 

públicas de diferentes bairros, visto que essas possuem intenso fluxo de pessoas e animais, 

facilitando dessa forma a contaminação. Posteriormente ao detectarmos a presença da larva 

de Strongyloides stercoralis através do método parasitológico de Willis, técnica que não 

possui especificidade para tal forma parasitária, foram realizados outros experimentos para 

justificar a positividade destas formas evolutivas nessa técnica. Foi determinada a realização 

dos mesmos procedimentos parasitológicos nas amostras de coentros, as quais foram 



 

 

obtidas nos principais supermercados da cidade de Maceió-AL. Com isso foi possível 

perceber divergências entre os resultados, sendo sugerido ou a presença de um soluto que 

na diluição altere a densidade da solução ou de uma substância orgânica que altere a 

densidade da larva, fazendo com que haja a presença de Strongyloides stercoralis nos 

métodos de flutuação espontânea. 

Sabendo-se do alto índice de contaminação nas areias faz-se necessário a 

implementação de políticas públicas, pois a maior contaminação observada foi por larva de 

Strongyloides stercoralis a qual tem penetração ativa sendo necessário apenas o contato 

direto com a amostra de areia pode ocorrer uma contaminação por larva de Strongyloides 

stercoralis pois estas têm penetração ativa, além disso devem ser tomadas medidas 

profiláticas como a despoluição das praças, incentivo a educação ambiental e sanitária às 

pessoas que frequentam bem como a disponibilidade de saquinhos para coleta das fezes dos 

animais. Acerca da contaminação presente nos coentros é indispensável a 

autoconscientização em relação a higienização do mesmo de maneira adequada evitando 

uma eventual infecção. Além disso é necessário que os agricultores tenham consciência 

durante o cultivo para tentar diminuir a contaminação de parasitos presentes no solo, sendo 

importante que os órgãos que regem os cultivos desta hortaliça aumentem sua fiscalização. 
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   Imagem 1.  Coleta de areia.          

 

                     

   

   Imagem 2.  Coletores identificados.                      

 

        

 

 

 

Imagem 3. Método de Willis. 



 

 

 

 

Imagem 4. Método de HPJ. 

 

          

Imagem 5. Coentro submerso em água. 

 

 



 

 

 

Imagem 6. Método de Willis. 

 

 

  Imagem 7. Mistura da areia com solução saturada.        

 

 



 

 

   

  Imagem 8. Preparação da solução solução saturada.                                       

 

           

   Imagem 9. Momento da coleta das amostras.                 

     

 



 

 

   

  Imagem 10. Momento da coleta das amostras.                                                

 

 

 

 


