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Crianças em idade escolar constituem um grupo suscetível à pediculose.
Esta se constitui em um problema de saúde pública de difícil resolução,
pois dela dependem ações de vários setores em diversos níveis. O
presente projeto surgiu durante o estágio da disciplina ENF-3002
Fundamentos de Enfermagem Comunitária, do Curso de Graduação em
Enfermagem, na Unidade de Saúde Jardim Itu do Serviço de Saúde
Comunitária do Grupo Hospitalar Conceição, a partir da solicitação da
Escola Estadual de Ensino Fundamental Dr. Gustavo Armbrust, no
segundo semestre de 2005. Em 2006, esta atividade foi estendida para a
Escola Itália, também por solicitação desta, instituição situada na área de
abrangência da Unidade Jardim Itu. O projeto visa analisar a temática sob
enfoque multidisciplinar, não se detendo apenas na questão da
pediculose. Para isto, envolvemos a equipe da Unidade básica Jardim Itu
e a comunidade educacional, promovendo um diálogo franco sobre a
temática, obtendo assim um espaço de discussão e aprendizagem mútua.
Para  o  desenvo lv imento  de  es t ra tég ias ,  a  equ ipe  reun iu -se
periodicamente para discutir achados da l i teratura e relatos de
experiências.  A partir destas discussões e dos contatos realizados com a
direção das duas Escolas, foram adotadas as seguintes estratégias: 1)
Conversa informal com as crianças, abordando: piolhos, lêndeas, formas
de transmissão e formas de prevenção e a distribuição de panfletos com
informações sobre a prevenção; o contágio e o tratamento da pediculose
em linguagem didática; 2) Levantamento das crianças com piolho e/ou
lêndea nas turmas; 3 )Realização de uma reunião com os pais abordando
a prevenção, o contágio e o tratamento da pediculose, com enfoque
central neste último tópico. No segundo semestre de 2005 e no primeiro
de 2006 a equipe trabalhou com prevenção e tratamento da infestação
nos alunos, desenvolvendo atividades educativas com as crianças,
levantamento da dimensão da infestação na coletividade escolar e
reunião com os pais para a discussão do problema. Dentre as estratégias
educacionais desenvolvidas, foi realizada a narração da história ''O
Ataque dos Piolhos'' para os alunos de Jardim as terceiras-séries. A
história foi contada com a participação dos alunos e construída a partir do
conhecimento destes. Já com os alunos das quartas-séries, foi realizado
um jogo no qual as crianças responderam perguntas sobre pediculose
com o objetivo de fixar o conteúdo. As perspectivas para o segundo



semestre incluem a realização de oficinas para o desenvolvimeno de
medidas alternativas para o controle da pediculose. Assim, através desta
atividade de extensão saímos de uma perspectiva meramente curativa
realizando ações de prevenção e promoção da saúde.


