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Resumo: Giardíase é uma infecção causada por um protozoário Giárdia Lamblia, sua
contaminação é através da ingestão de cistos vindos das fezes de pessoas contaminadas. Os
sintomas são: diarreia, gases, azia, dor abdominal, perda de peso e fezes amareladas.
Diagnóstico: consiste na avaliação desses sintomas, acompanhado de um exame de fezes, para a
averiguação se há presença dos cistos parasitas. A giardíase, é frequente em locais onde as
condições sanitárias são baixas, por exemplo na creche onde apresenta um ambiente propício a
contaminação deste protozoário, devido aos envolvidos não terem os devidos cuidados no
preparo de alimentos. A proposta foi realizar um trabalho voltado ao aconselhamento dos
funcionários, pais e crianças da creche a métodos de prevenção da Giardíase. Objetivo: Orientar
todos que frequentam e trabalham nesta creche do Município de Manhuaçu, cuidados necessários
para que não ocorra a contaminação com Giárdia Lamblia, realizando o diagnóstico de possíveis
contaminados. Método: Apresentar aos funcionários métodos que influenciam na prevenção da
contaminação, como preparação dos alimentos, lavagem correta de vegetais consumidos cru,
assepsia das mãos antes de se alimentar, beber água filtrada, ou oriundas de um aquecimento que
a torne potável, apresentar a doença as crianças, e orientá-las, através de um pequeno teatro os
métodos de prevenção, orientar os pais, através de panfletos informativos, o que é a Giardíase, os
sintomas, como é feito o diagnóstico, como se tratar, e cuidados que devem ser tomados no dia a
dia, para que não haja a contaminação. Resultado: Os funcionários, assim como os pais
receberam todas as informações possíveis sobre todos os métodos de profilaxia focando
principalmente na alimentação das crianças. Conclusão: Concluímos com este trabalho a
importância da higienização correta dos alimentos e também a importância de informações sobre
a profilaxia da Giardíase para os pais e funcionários da creche, diminuindo níveis de
contaminação.
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