
As doenças ectoparasitárias como escabiose humana de origem 

canina são muito prevalentes nas áreas carentes do Brasil. Essa 

variante da escabiose é causada pelo Sarcoptis scabiei e se manifesta 

através de lesões cutâneas pruriginosas caracterizadas por pápulas e 

escoriações que, diferente da forma clássica, podem aparecer em 

regiões variadas do corpo. Apesar de sua elevada prevalência não 

existe, no Sistema Único de Saúde (SUS), campanhas de prevenção 

contra as ectoparasitoses. 

INTRODUÇÃO: 

Transmitir informações, de forma lúdica, para crianças da escola 

pública, acerca da profilaxia da escabiose humana. Estudo descritivo 

do tipo relato de experiência. Foi realizada uma ação na Escola 

Municipal Olívio Ribeiro Campos, na cidade de João Pessoa – PB. 

Nessa atividade foram realizadas palestras e dinâmicas direcionadas 

para 30 crianças do ensino fundamental. As palestras foram o mais 

breve, diretas e descontraídas possíveis para que a comunicação 

fosse bem estabelecida entre os palestrantes e o público e a dinâmica 

foi feita através de um jogo de perguntas e respostas, onde o 

palestrante sortearam os estudantes que deveriam responder as 

perguntas sobre o tema e, ao final, todas ganharam brindes pela 

participação e bom entendimento do que foi abordado.

OBJETIVOS, DESENHOS DO ESTUDO, 
MÉTODOS: 

As crianças conseguiram compreender bem o que foi abordado, 

tiveram participação ativa durante a palestra e responderam 

corretamente a todos os questionamentos feitos ao longo da 

dinâmica. 

RESULTADOS:

DISCUSSÃO:
Os resultados foram favoráveis devido ao uso da ludicidade e do 

dialogo informal usados durante a ação, dessa forma as crianças 

foram envolvidas pelas atividades realizadas e participaram de forma 

ativa de todo processo, podendo aprender de forma consolidada e se 

divertir ao mesmo tempo.

Devido a elevada prevalência desse tipo de ectoparasitose e da falta 

conhecimento a respeito do tema, faz-se necessário dar importância a 

essa doença tão prevalente através de campanhas profiláticas e de 

promoção da saúde que podem ser realizadas pelo SUS nas regiões 

mais acometidas.
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