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Resumo
Objetivo – Indivíduos diretamente ligados com a manipulação dos alimentos podem representar fonte potencial de contaminação e dis-
seminação de patógenos. A identificação da ocorrência de enteroparasitos em manipuladores de alimentos pode contribuir na prevenção
da contaminação de alimentos. Este estudo investigou a presença de enteroparasitos em manipuladores de alimentos de escolas de um
município do estado da Bahia. Métodos – Foram analisadas 19 amostras fecais de merendeiras de oito escolas públicas. As técnicas uti-
lizadas foram: Sedimentação espontânea, Rugai, Kato Katz e Faust e Graham (fita adesiva). Resultados – A análise parasitológica mostrou
52.6% de positividade para parasitos intestinais nas fezes dos manipuladores, com presença de Endolimax nana, Entamoeba histolytica,
Giardia duodenalis, Entamoeba coli, Iodamoeba bustchlii; Enterobius vermicularis e Ascaris lumbricoides. Conclusões – A partir dos dados,
sugere-se que práticas inadequadas por parte dos manipuladores ao preparar os alimentos podem funcionar como veículo/vetor dos agen-
tes parasitários encontrados.

Descritores: Saúde; Trabalho; Parasitos; Enfermidades parasitárias; Parasitosis intestinais

Abstract
Objective – Individuals directly linked to food handling may represent a potential source of contamination and dissemination of pat-
hogens. The identification of the occurrence of enteroparasites in food handlers can contribute to the prevention of food contamination.
This study investigated the presence of enteroparasites in food handlers from schools in a municipality in the state of Bahia. Methods
– A total of 19 faecal samples from eight public schools. The techniques used were: Spontaneous sedimentation, Rugai, Kato Katz and
Faust and Graham (adhesive tape). Results – The parasitological analysis showed 52.6% positivity for intestinal parasites in the feces
of the manipulators, with Endolimax nana, Entamoeba histolytica, Giardia duodenalis, Entamoeba coli, Iodamoeba bustchlii; Enterobius
vermicularis and Ascaris lumbricoides. Conclusions – From the data, it is suggested that inappropriate practices by the manipulators
when preparing the food can function as a vehicle / vector of the parasitic agents found.

Descriptors: Health; Work; Parasites; Parasitic diseases; Intestinal parasites

Introdução
Grande parte das Doenças Transmitidas por Alimentos

(DTA) são ocasionadas devido à manipulação e condi-
ções sanitárias inadequadas, acarreta em impactos so-
cioeconômicos e na saúde pública1. É necessário iden-
tificar, tratar e prevenir as infecções parasitárias, a fim
de evitar formação de novas áreas endêmicas e de gas-
tos com tratamentos específicos2.
Todos os anos, milhões de pessoas no mundo são

hospitalizadas ou morrem devido às doenças de origem
alimentar e de acordo com os dados da Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS) do Ministério da Saúde, de
2000 a 2014, foram notificados no Brasil 9.719 surtos
de Doenças Transmitidas por Alimentos3. Segundo esta
Secretaria, as escolas ocupam o terceiro lugar em ocor-
rências de surtos de local não ignorado. Nestes locais
existe a possibilidade de alguns alimentos estarem
sendo preparados de maneira inadequada, quanto a
segurança alimentar, tornando-o(s) impróprio(s) para o
consumo.

Dentre os patógenos que contaminam os alimentos,
destacam-se as bactérias, vírus, fungos, helmintos e pro-
tozoários1. As doenças provocadas por estes agentes se
constituem em um grave problema de saúde pública, e
contribuem para problemas econômicos e sociais, so-
bretudo nos países em desenvolvimento, sendo um dos
principais fatores debilitantes da população, associando-
se a frequentes sinais e sintomas característicos que às
vezes podem acarretar um sério problema de saúde,
podendo levar o indivíduo à morte ou a um compro-
metimento no desenvolvimento físico e intelectual4.
Indivíduos diretamente ligados com a manipulação

dos alimentos podem representar fonte potencial de
contaminação e disseminação de patógenos, embora
estejam, na maioria das vezes, na condição de assinto-
máticos5,6.
Em escolas que oferecem o serviço da merenda es-

colar, todos os estudantes, funcionários, visitantes con-
vidados que façam uso da alimentação servida, estão
expostos a chances de riscos de contaminação, na pos-
sibilidade da existência de um manipulador infectado7. 
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Em ambientes que servem alimentação para coletivi-
dade o manipulador de alimento deve ser instruído por
profissionais capacitados, que os sensibilize sobre os
riscos e as maneiras adequadas durante o preparo das
refeições, além de instrui-los sobre as Boas Práticas no
Processo de Fabricação (BPF), para que esses procedi-
mentos resulte em refeições com melhor qualidade e
segurança alimentar8,9 .
Considerando o exposto, este estudo investigou a

presença de agentes parasitários no material fecal de
manipuladores de alimentos (merendeiras) em escolas
de um município do Recôncavo da Bahia, cujos resul-
tados podem representar subsídios para futuras ações
de controle, bem como contribuir para o aprimora-
mento da educação sanitária destes profissionais.

Métodos
Desenho do estudo
Trata-se de um estudo transversal descritivo-explora-

tório desenvolvido em escolas municipais de Santo An-
tônio de Jesus-Bahia, atendidas pelo Programa Nacional
de Alimentação Escolar (PNAE), durante o período de
janeiro a maio de 2011, com autorização prévia da Se-
cretaria Municipal de Educação. A amostragem do es-
tudo foi por conveniência e composta com a escolha
aleatória de 8 escolas, para investigação parasitológica
em 20 manipuladores.

Análise parasitológica
Os manipuladores que consentiram na participação

dessa pesquisa, receberam um frasco plástico estéril
identificado para coleta das fezes; as amostras foram
recolhidas após três dias e analisadas no Laboratório
de Parasitologia do Centro de Ciências da Saúde da
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na ci-
dade de Santo Antônio de Jesus-Bahia-Brasil.
Foram realizados exames parasitológicos de fezes

pelas técnicas: sedimentação espontânea10 (para pes-
quisa de ovos de helmintos), flutuação em sulfato de
zinco11 (para pesquisa de cistos de protozoários), Rugai12

(para pesquisa de larvas de helmintos), Kato Katz13 (para
quantificar ovos de helmintos) e método de Graham14

(para pesquisa de ovos de Enterobius vermicularis e/ou
Taenia sp).

Dados estatísticos e considerações ética
Os dados obtidos foram digitados no programa

EPI_INFO, versão 6.03 para a criação do banco de dados.
Esta pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética para

pesquisa com Seres Humanos da Faculdade de Tecno-
logia e Ciências (FTC / Salvador), sob o Protocolo nº
3312/2011. Para a participação, os envolvidos foram
esclarecidos sobre a finalidade do estudo, expresso por
meio do Consentimento Livre Esclarecido. A identifi-
cação dos participantes foi mantida em sigilo, assegu-
rando o anonimato e a confidencialidade das informa-
ções.

Resultados
Observa-se na Tabela 1 os resultados dos exames pa-

rasitológico de fezes, por escola e por manipulador.
Todos os manipuladores pertenciam ao gênero femi-
nino. Dentre os 20 manipuladores, houve apenas uma
pessoa que negou fazer o parasitológico das fezes, ale-
gando “sentir nojo” (sic) ao realizar a coleta. Quando
questionada sobre a possibilidade de ter feito este
exame em outro momento, a mesma negou.
Observou-se nos 19 manipuladores estudados, o en-

contro de 52.6% (n=10) de positividade para parasitos
intestinais, com predominância para o parasito não pa-
togênico Endolimax nana em 42.1% (n=8) e dos pato-
gênicos Entamoeba histolytica/E. dispar em 15.8% (n=3)
e Enterobius vermicularis em 15.8% (n=3). Outros en-
teroparasitos encontrados foram: Ascaris lumbricoides
em 10.5% (n=2), Giardia duodenalis em 5.3% (n=1),
Entamoeba coli em 5.3% (n=1) e Iodamoeba bustchlii
em 5.3% (n=1) (Tabela 2). Verifica-se uma maior diver-
sidade no encontro de agentes parasitários nos resulta-
dos dos parasitológicos de fezes dos manipuladores da
Escola 4 (E4) (Tabela 1). Destaca-se positividade para
E. vermicularis verificada apenas pela técnica da fita
adesiva.
Os resultados obtidos demonstraram que 52.6% das

merendeiras tiveram positividade para parasitos intes-
tinais, sendo que destas, 40% estavam monoparasita-
das, 20% poliparasitadas e 40% biparasitadas (Figura
1A e 1B).
Cerca de 63.2% das entrevistadas apresentaram al-

gum tipo de sintomatologia nos últimos 15 dias que
antecederam a pesquisa, mas apenas 31.6% estavam
parasitadas. As frequências dos sinais e sintomas pre-
sentes na população correlacionada com positividade
para algum enteroparasito foram: manchas na pele,
n=1; nervosismo/irritação, n=5; perda de sono, n=3;
prurido anal, n=2; dores abdominais, n=2;
anorexia/falta de apetite, n=2; vômitos/náuseas n=1.
Houve o registro de 2 casos assintomáticos com alguma
positividade para enteroparasitos (Figura 2).

Discussão
Tratando-se de manipuladores de alimentos, o ato de

manipular inadequadamente os alimentos pode ser um
fator de risco de veiculação de algum(ns) agente(s) de
doenças, a exemplo da salmonelose, shiguelose, gas-
trenterites bacterianas, parasitoses, giardíase, amebíase
e até a cólera15.
Uma vez que ocorreu a recusa na participação na

presente pesquisa por uma das manipuladoras de ali-
mentos dos locais avaliados, optou-se por observar se
a mesma realizava-se esse tipo de exame periodica-
mente, onde observou-se que a mesma nunca havia
realizado esses exames. Sendo assim, vale salientar que
indivíduos que manipulam alimentos que possuem con-
tato permanente e na qualidade de assintomáticos, po-
dem tornar-se fonte potencial de contaminação e dis-
seminação de vários patógenos, entre eles
enteroparasitos.
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Escola Manipulador Resultado do parasitológico de fezes

E1
M1 Negativo

M2 Iodamoeba bustchlii e Enterobius vermiculares

E2
M3 Negativo

M4 Endolimax nana

E3
M5 Negativo

M6 Se recusou a fazer

E4

M7 Endolimax nana, Entamoeba histolytica/ E. dispare Enterobius vermiculares

M8 Negativo

M9 Enteroboius vermiculares e Entamoeba coli

M10 Entamoeba histolytica / E. dispar, Giardia duodenalis e Endolimax nana

M11 Endolimax nana e Ascaris lumbricoides 

E5
M12 Endolimax nana

M13 Endolimax nana

E6 M14 Negativo

E7

M15 Negativo

M16 Endolimax nana e Entamoeba histolytica / E. dispar

M17 Negativo

E8

M18 Negativo

M19 Negativo

M20 Endolimax nana e Ascaris lumbricoides

Tabela 1. Resultados das análises parasitológicas de fezes nos manipuladores de alimentos – Santo Antônio de Jesus-BA

Fonte: Arquivo Pessoal

Fonte: Arquivo Pessoal

Tabela 2. Freqüência de enteroparasitos encontrados nos manipuladores de alimentos em escolas públicas de Santo Antônio
de Jesus-BA

Agente parasitário n %

Endolimax nana 8 42,1

Entamoeba histolytica 3 15,8

Enterobius vermicularis 3 15,8

Ascaris lumbricoides 2 10,5

Giardia lamblia 1 5,3

Entamoeba coli 1 5,3

Iodamoeba bustchlii 1 5,3
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Figura 1. Dados dos exames parasitológicos de fezes. (A) Positividade das amostras analisadas. (B) Grau de 
parasitismo dos manipuladores com amostras positivas. Fonte: Arquivo pessoal

Figura 2. Frequências dos sinais e sintomas presentes na população com positividade para algum enteroparasito.
Fonte: Arquivo pessoal



O parasitismo observado neste estudo indica inade-
quadas práticas de higiene pessoal e doméstica do
grupo estudado, somado ao fato de que possam ter re-
lutância em modificar seus costumes, não dando real
importância à prevenção de doenças parasitárias. De-
vido a falta de conscientização quanto a importância
da segurança alimentar durante o preparo e manipula-
ção dos alimentos.
Um diagnóstico adequado deve considerar a pecu-

liaridade de cada enteroparasito, levando em conside-
ração a biologia do helminto ou protozoário a ser pes-
quisado, pois não existe um método único capaz de
identificar com precisão todas as formas parasitárias16,17.
Apesar do método da sedimentação espontânea ser
uma boa escolha para o diagnóstico das protozooses
intestinais, a infecção por E. vermicularis só foi obser-
vada pelo método de Graham, que se mostrou mais
eficiente para a pesquisa deste parasito, cuja biologia
é típica, pois as fêmeas depositam seus ovos na região
perianal. Paralelo a isso, o diagnóstico clínico coincidiu
com as amostras positivas pela presença de sintoma
bastante específico na população estudada, que foi o
prurido anal, que é uma das manifestações clínicas que
pode surgir em casos de enterobiose.
Assim, a utilização de diferentes métodos coproscó-

picos na rotina de diagnóstico de enteroparasitos se
faz necessária. Pois a aplicação de mais de uma meto-
dologia para o diagnóstico específico das enteropara-
sitos facilita a determinação da prevalência de porta-
dores assintomáticos, principalmente manipuladores
de alimentos que podem representar uma fonte de trans-
missão duradoura. 

Endolimax nana e Entamoeba coli, são comensais do
intestino humano, mas não patogênicos, vivendo na
luz do intestino grosso do homem e de alguns primatas.
Apresentam os mesmos mecanismos de transmissão de
outros protozoários patogênicos como Entamoeba his-
tolytica e Giardia duodenalis. São encontrados em pra-
ticamente todos os países, mais frequentemente em re-
giões tropicais e subtropicais onde a população
apresenta baixo nível socioeconômico e higiênico-sa-
nitário podendo servir como bons indicadores das con-
dições sócias sanitárias e da contaminação fecal a que
os indivíduos estão expostos18.
Capuano et al19 observaram que o parasitismo intes-

tinal foi mais elevado nos manipuladores que exerciam
ocupações envolvidas com a manipulação direta de
alimentos (68.0%). Moura e Avelar20 encontraram
27.3% de 22 manipuladores de alimentos de escolas
públicas nas cidades de Luz e Dores do Indaiá (MG)
com amostras fecais positivas para enteroparasitos e
em 13.6% foram encontrados comensais. Estes autores
afirmam que a identificação de manipuladores porta-
dores de enteroparasitos é uma medida a fim de evitar
a contaminação dos alimentos e garantir a segurança
alimentar. Visto que, as infecções parasitárias intestinais
são em sua maioria assintomáticas e, quando determi-
nam alguma sintomatologia, esta é geralmente discreta
e inespecífica, não sendo muitas vezes diagnosticada.
Portanto, o manipulador de alimentos parasitado e as-

sintomático pode representar uma fonte de transmissão
duradoura, podendo propagar os enteroparasitos para
os alimentos através das mãos contaminadas. 
A legislação recomenda que os alimentos a serem

consumidos crus devem ser submetidos a processo de
higienização a fim de reduzir a contaminação superfi-
cial21. Um alimento apto para o consumo, ou seja, se-
guro é aquele que não causa injúria ao consumidor,
que não contenha nenhum tipo de contaminantes físi-
cos, químicos e/ou biológicos, assegurando suas ca-
racterísticas e propriedades sensoriais e nutricionais6.
Sabe-se que o manipulador que trabalha diretamente

com os alimentos, oferece diversas vias de contamina-
ção, como mãos, ferimentos, boca, cabelos, unhas,
pele, dentre outras, representando o principal veículo
de contaminações em serviços de alimentação6,22.
Diante isto, os programas de treinamentos e/ou capa-
citações de manipuladores enfatizam a importância da
higiene pessoal e ambiental e destacam os danos que
a ausência desses cuidados causa sobre a saúde do
consumidor, conscientizando os manipuladores do seu
papel na prevenção das DTA. 
A prevenção é possível e o tratamento costuma ser

muito eficaz. O problema ainda é o diagnóstico, onde
independente da classe social e da presença ou não de
sintomas, o exame parasitológico de fezes deve ser rea-
lizado pelo menos uma vez por ano23.
A maioria das doenças transmitidas por alimentos

está ligada às condições da matéria prima, aos maus
hábitos dos manipuladores, à higienização e ao controle
ambiental. É de suma importância a conscientização
das populações quanto às principais formas de trans-
missão e profilaxia das enteroparasitoses, visando di-
minuir os índices apresentados, dando ênfase a traba-
lhos que estimulem os hábitos de higiene pessoal e do
ambiente24.
As normas que regem as chamadas Boas Práticas de

Manipulação envolvem requisitos fundamentais que
compreendem desde as instalações do estabelecimento,
a rígida higiene pessoal, local e dos equipamentos e
utensílios e a descrição detalhada dos procedimentos
tomados em uma Unidade de Alimentação e Nutrição25. 
A Resolução. RDC 216, de 15 de setembro de 2004,

elaborada pela Agência Nacional de Vigilância em
Saúde (ANVISA), dispõe dos princípios das Boas Práti-
cas que contemplam o Regulamento Técnico de Boas
Práticas para Serviços de Alimentação, estabelecendo
os procedimentos corretos com a finalidade de garantir
as condições higiênico-sanitárias dos alimentos prepa-
rados21, requerendo monitoramento contínuo de todos
os processos pelos quais os alimentos passam, assim
como das pessoas relacionadas a eles25. 
Não foi observada a presença do manual de boas

práticas no local das pesquisas, mas 80% já tinha par-
ticipado de Curso de Capacitação de Boas Práticas em
Manipulação de Alimentos pelo menos alguma vez na
vida26. Apesar do treinamento ser um instrumento im-
portante para aplicação de Boas Práticas em Unidades
de Alimentação e Nutrição, a conduta do manipulador
é muito importante na segurança do alimento27.
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A presente pesquisa limitou-se a avaliar a presença
de parasitos ou não em fezes dos manipuladores de
alimentos, contudo, existem também outros tipos de
investigações que somam nas doenças transmitidas por
alimentos. Como por exemplo, a presença de patógenos
em roupas28, a presença de patógenos na região da
boca e garganta que também pode ocasionar contami-
nação nos alimentos durante o período do pré preparo
e preparo se o indivíduo em questão for um manipula-
dor de alimentos e tossir ou espirrar sobre o alimento29.
Por questões relacionadas à logística orçamentária,
estes objetivos não estiveram inseridos na pesquisa re-
latada neste estudo. Destaca-se que são pontos impor-
tantes e que devem ser levados em consideração neste
tipo de trabalho com manipuladores de alimentos. 
Nas escolas estudadas no Recôncavo da Bahia, se as

condutas de Boas Práticas em Manipulação de Alimen-
tos não forem seguidas, poderão levar à contaminação
alimentar e favorecer o crescimento e desenvolvimento
de patógenos. Visto que, a maioria dos entrevistados,
encontravam-se também com amostras fecais positivas
para algum parasito intestinal que podem ser transmi-
tidos pela via hídrica ou alimentar. 
O manipulador de alimentos com uma boa saúde e

com hábitos adequados de higiene, minimizará o perigo
de contaminação alimentar e o mercado/escola poderá
oferecer ao consumidor/estudantes alimentos seguros
e inócuos. 

Conclusão
Este trabalho considerou a importância dos manipu-

ladores de alimentos como potenciais transmissores de
patógenos e a possibilidade de interromper este elo na
cadeia de transmissão. Apesar da relevância e da atua-
lidade do problema, são poucos os trabalhos avaliando
a ocorrência de patógenos em manipuladores de ali-
mentos, cujos resultados podem representar subsídios
para ações de controle e contribuir para o aprimora-
mento da educação sanitária local.
Mostrou a presença de agentes parasitários no mate-

rial fecal da maioria dos  manipuladores de alimentos
(merendeiras) em escolas de um município do Recôn-
cavo da Bahia, um dado relevante para a saúde do in-
divíduo e da coletividade que utiliza alimentos por eles
preparados. Desta forma, espera-se que estes resultados
sirvam de alerta para mais trabalhos na área da (in)se-
gurança alimentar.
Conclui-se que há necessidade de acompanhamento

das condições saúde da comunidade local e adoção
de medidas que visem orientar e conscientizar os pro-
fissionais envolvidos sobre a transmissão de agentes
parasitários em alimentos. 
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