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RESUMO

INTRODUÇÃO: A alta prevalência de giardíase na população brasileira está
relacionada com a facilidade da ingestão de cistos através de alimentos e
água. A contaminação dos ambientes públicos proporciona um risco
epidemiológico para a população em geral. Isso se dá pelo fato de muitos
proprietários não recolherem as fezes de seus animais em locais públicos.
OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo analisar a importância
zoonótica da Giardíase na saúde pública, observando a sua ocorrência,
tanto em humanos, quanto nos animais, abordando assim sua relevância
para a saúde pública. METODOLOGIA: Para a elaboração desse trabalho
foram usados dados científicos disponibilizados através de bancos de
dados especializados na área e a ferramenta online Google Acadêmico,
sobre as características epidemiológicas da doença e sua importância na
saúde pública da população em geral. RESULTADOS: A giardíase é uma
doença de importância considerável em nossa sociedade, já que se trata
de uma zoonose, tendo como um parasito de ciclo monóxeno. Em
humanos, a contaminação do protozoário ocorre através do descuido em
relação a limpeza de alimentos e filtração correta da água, onde os cistos
são passados para as pessoas, e quando nos intestinos das mesmas
evolui para sua forma trofozoíta. Já os animais infectados, possuem a
capacidade de disseminar os cistos através de suas fezes, representando
assim um grande risco para os humanos. Tal fato ocorre através de um
tutor que não recolhe as fezes de seu animal nas ruas, praias e parques
contaminando o ambiente, colocando em risco as pessoas que
frequentarão esses locais. CONCLUSÃO: O controle epidemiológico deve
ser realizado de forma ampla, sendo importante destacar a criação de
eventos que visam difundir informações sobre os riscos de transmissão da
doença e sua importância para a saúde, tanto humana quanto animal.
Dessa maneira, educando a população sobre a necessidade de manter as
vias públicas limpas, assim como a adoção de todas as medidas sanitárias
básicas necessárias para controlar a doença.
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