
 

 

 

 

 

Florianópolis, 02 de março de 2020. 
 

COMUNICADO 021/2020 
 

Assunto: Pediculose. 
 

 
Srs. Pais, ou Responsáveis 
 

 
Hoje queremos falar sobre Pediculose. 

O que é Pediculose?  

Pediculose é a infestação por piolhos e lêndeas. Ela pode atingir qualquer pessoa, de 

qualquer idade, sexo ou classe social, com bons ou maus hábitos de higiene. Porém, 

ocorre principalmente em crianças em idade escolar. Como a pediculose é 

transmitida por contato pessoal (piolhos não tem asas) ou pelo uso de objetos de 

outro indivíduo infestado, locais como escolas são propícios para sua proliferação. 

Por isso, ao menor sinal de presença de piolhos, realizem os cuidados e tratamentos 

necessários. 

Como Prevenir e Tratar? 

A melhor prevenção é a observação. Por gentileza, examinar com frequência a 

cabeça de seu/sua filho/a. Assim, fica mais fácil detectar o problema logo no início. 

Procure um médico caso o problema persista. 

Contamos com o apoio da família a fim de evitarmos este problema com nossos 

alunos. 

Atenciosamente,  

Ana Maria Machado de Andrade 

Orientadora Educacional 
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