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As parasitoses intestinais constituem um importante problema de saúde pública 
pelos efeitos que podem ocasionar sobre os estados físico, nutricional e mental 
da população. Dentre estas, observa-se uma maior frequência de infecções 
causadas por protozoários intestinais, com destaque para a Giardia lamblia. O 
objetivo do trabalho foi investigar a prevalência de protozooses intestinais em 
moradores do povoado Mangabeira, pertencente ao município de Pilar (Alagoas, 
Brasil). O grupo de estudo abrangeu 181 residentes com faixa etária entre dois a 
70 anos. Foram realizados inquéritos socioambientais, com indagações sobre 
condições de moradia, saneamento, hábitos higiênicos e foram coletadas 
amostras fecais para exames laboratoriais. As análises parasitológicas foram 
realizadas pelo método de Lutz. Moradores que obtiveram resultados positivos 
nos exames receberam prescrições médicas. Atividades lúdicas foram realizadas 
a fim de sensibilizar os moradores para a educação em saúde. Dos 181 
indivíduos avaliados, 159 (87,85%) apresentaram positividade para ao menos um 
enteroparasito. O protozoário G. lamblia destacou-se no estudo, estando presente 
em 28,46% dos indivíduos, seguido pelo complexo Entamoeba 
histolytica/Entamoeba dispar, com 16,67% de positividade nas amostras 
analisadas. Ao relacionar os resultados positivos com os dados do inquérito 
socioambiental não foi observada nenhuma diferença significativa, nem em 
relação à água consumida (χ²=0,399; p=0,527; GL=1), nem aos hábitos de 
higiene como lavar as mãos antes das refeições (χ²=3,558; p=0,0592; GL=1) ou 
após o uso do banheiro (χ²=1,653; p=0,198; GL=1). A ocorrência de protozooses 
revela uma possível contaminação da água e indica a necessidade de medidas 
efetivas para promover uma salubridade adequada. Além disso, o conhecimento 
das enteroparasitoses, assim como dos bons hábitos de higiene, se fazem 
necessários, e deverão ser uma ação contínua para os escolares e suas famílias. 
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