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Introdução: O piolho é um parasita que causa uma doença chamada de pediculose, causada 

pelo agente etiológico Pediculus humanus capitis, um ectoparasita que não possui asas, 

visível a olho nu e que geralmente se aloja no couro cabeludo do seu hospedeiro [1]. O piolho 

passa por estágios de desenvolvimento. A fêmea coloca seus ovos no fio do cabelo e seus 

ovos são conhecidos como “lêndeas”, de sete a dez dias os ovos liberam as ninfas e de nove a 

doze dias as ninfas chegam na fase adulta, na fase final as fêmeas se alimentam e acasalam. 

As fêmeas produzem acerca de 150 a 300 ovos e sua vida duram em média 30 dias [2]. A 

transmissão ocorre a partir do contato direto entre os indivíduos infestados. O diagnóstico 

clínico do piolho pode ser realizado através da identificação dos sintomas da parasitose, 

coceira excessiva na cabeça, com a identificação a olho nu dos indivíduos adultos, assim 

como de ovos “lêndeas”.[3] A transmissão é direta de pessoa para pessoa e com isso é 

recomendável não emprestar acessórios de uso pessoal, como: boné, pente e escovas, 

capacete, travesseiros, entre outros. [4] E para combater o piolho pode ser indicado pelo 

médico o uso de produtos químicos (xampu ou remédios), porém a melhor forma de eliminar 

o parasita é o uso do pente fino constante. [5] Objetivos: O presente trabalho teve como 

objetivo relatar a experiência de uma atividade de prevenção e combate da pediculose, 

utilizando um jogo da memória, jogo dos cinco erros e pinos de boliche com crianças da 

comunidade Radional, Belém, Pará. Descrição da Experiência: As atividades do projeto 

“DESMITIFICAÇÃO DA PEDICULOSE NA ESCOLA”, aprovado pelo Comitê de ética 

pesquisa (CEPs) com o número do parecer: 3.636.473, foram realizadas na turma do jardim II 

A, contendo 30 alunos entre 4 e 5 anos. No primeiro momento foram feitas perguntas diretas, 

mas de maneira simples como por exemplo: “ Vocês já ouviram falar sobre pediculose? “, 

“Aonde fica o piolho? “, “Como é que o piolho reage na cabeça? “, “O que o piolho se 

alimenta? “, “Como eu posso tirar o piolho da cabeça? “, entre outras levantando os 

questionamentos para serem respondidas pelos próprios alunos. Em seguida abordamos o 

conceito geral da pediculose de maneira didática utilizando imagens transmitidas pelo 

notebook, o que possibilitou a exposição de imagens do piolho e demais informações sobre a 

doença, após a explicação as crianças foram divididas em 3 grupos para jogar o “jogo da 

memória”, onde em cada par de cartas possuíam imagens ilustradas como: crianças com 

piolhos, mães utilizando pente fino, piolhos fazendo careta ou com expressão de medo, 

crianças sujas (sendo que o piolho não está relacionado a sujeira) e o “jogo dos cinco erros” 

foi ilustrado com a imagem de uma garotinha tendo o cabelo cheio de piolho e com o objetivo 

dos alunos em encontrar os erros na segunda imagem, porém houve dificuldades dos alunos 

em compreender a dinâmica do jogo, mais com a ajuda dos pesquisadores e da professora eles 

conseguiram executar com êxito a atividade . Por fim, todas as crianças sentaram em círculo e 

no centro ficou os “pinos de boliche com piolho”, onde cada aluno, um de cada vez tinham 

duas chances de jogada e a dinâmica do jogo além das crianças se divertirem teve o objetivo 
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de leva-las a combater o maior número de piolho simbolizado pelos pinos de boliche, e esse 

jogo fez com que as crianças torcessem pelos colegas dando o apoio para que eles pudessem 

derrubar os piolhos (pinos de boliche). Resultados: Ao início das atividades as crianças e a 

professora foram bem receptivas, onde mostraram felicidade em está participando de algo 

novo. As perguntas de início tinham o objetivo de levar os alunos a responderem de forma 

que eles entendiam sobre o piolho, e no decorrer das atividades e das explicações elas se 

tornavam cada vez mais empolgadas e curiosas para saber mais do assunto demonstrando 

interesse e diversão junto com os colegas. As dinâmicas fizeram com que as crianças 

trabalhassem em grupo e pudessem visualizar que as imagens dos jogos estavam relacionadas 

a questões da doença, onde foi enfatizado as maneiras de prevenção mais eficaz que seria a 

utilização do pente fino. Observamos que as crianças tiveram mais dificuldades no jogo dos 

cinco erros, mas com a ajuda dos participantes do projeto eles conseguiram executar a 

atividade com êxito, levando a professora da turma se admirar com a capacidade que muitos 

alunos tiveram na atividade. A atividade foi encerrada com fotos para registrar o momento e a 

entrega de um kit para complementar as atividades da ação contendo (pente fino, e um guia 

prático resumindo a doença e suas formas de prevenção) além de pipoca e alguns bombons, 

incentivando os alunos a importância de tratar da doença de maneira correta. Conclusão: 

Durante as atividades realizadas, na escola em questão, concluímos que o processo de 

desmitificação da pediculose foi de suma importância para esclarecimento da população 

atendida, alunos e pais foram conscientizados para melhor entender as causas, efeitos, 

prevenção e tratamento dessa parasitose. Além disso, nos foi proporcionado uma nova 

experiência enquanto discentes de Biologia, atuar de forma ativa na escola e na comunidade, 

através da utilização de atividades lúdicas, disseminando métodos de prevenção e combate a 

infestação de piolhos, principalmente nas escolas, no qual as crianças são mais propensas a 

contrair o parasita. Outrossim, foi observado durante a palestra e realização das atividades que 

a pedagoga da classe atendida não demonstrou acreditar na capacidade dos seus alunos na 

execução das atividades lúdicas, por vezes, agindo com a impaciência, e tentando impor a sua 

autoridade. No entanto, os alunos atenderam e executaram a todas as propostas desenvolvidas, 

cada um com a sua peculiaridade de aprendizagem, mas atendendo de forma correta a 

proposta. Dessa forma, agregando ao processo de ensino-aprendizagem utilizado, a 

participação das crianças como público alvo foi satisfatório, onde as atividades puderam 

despertar nos alunos a curiosidade e o interesse através dos jogos e a conhecer mais sobre essa 

importante relação parasitária. 

 

Descritores: Pediculus humanus capitis, Ensino aprendizagem, Prevenção à doença. 
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