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O Brasil é considerado o maior produtor mundial de frutas, bem como o que 
apresenta um elevado crescimento quanto ao comercio de polpas de frutas 
congeladas, devido à enorme variedade de frutas e sabores que o mesmo possui. 
Pesquisa de parasitos em polpa de Taperebá (Spondias mombin), comercializada 
no bairro do Guajará em Ananindeua-PA. Foi obtido uma polpa de Taperebá 
pesando cerca de 1Kg congelada, comercializada na feira do município de 
Ananindeua, mais especificamente na feira do Guajará, para pesquisa de parasitos 
utilizando o método: Hoffman, Pons e Janer ou Lutz Adapatado. Após o 
descongelamento e pesagem foi possível obter 5 cálices contendo cerca de 100g 
de polpa, cada cálice resultou em 100 lâminas totalizando 500 lâminas lidas, 
destas, 43 foram positivas para estruturas parasitárias, sendo 21 para larvas de 
helmintos, 4 para cistos de Entamoeba spp, 1 para cisto de Giardia spp, 8 para 
Toxocara spp, 4 para ovos de Ancilostomideos e 5 para ovos de Taenia spp. Devido 
a presença de estruturas parasitárias como ovos, cistos, larvas ou parasitas a polpa 
é considerada imprópria para o consumo de acordo com a Instrução Normativa 
N°01, de 7 de Janeiro de 2000, representando assim um risco a saúde do 
consumidor além de mostrar a falta de cuidados higiênicos durante o manuseio e 
processamento do produto, que tratando-se de uma polpa artesanal e por ser 
manipulada em um ambiente em que a circulação de animais os cuidados durante 
a sua fabricação deveriam ser maiores, afim de evitar contaminações.   
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