
Informação sobre piolhos (pediculose) 

O que são Piolhos 
O piolho é um inseto que vive exclusivamente nos nossos cabelos e que possui uma 

vida média de 30 a 40 dias, sendo a fêmea capaz de produzir até dez ovos por dia. Os 

ovos do piolho, que recebem o nome de lêndea, ficam agarrados à base dos cabelos 

por até oito dias, tempo médio para o nascimento de um novo piolho.  

Transmissão 
O piolho não salta, não voa, não infecta o animal de estimação. A transmissão do 

piolho é feita por contato pessoal e por objetos (como roupas, toalhas, chapéus, 

auscultadores, bandoletes, pentes, escovas e roupa de cama). O tamanho do cabelo 

não influencia na transmissão. O facto de os cabelos estarem sempre bem lavadinhos 

não diminui o risco dos mesmos serem afetados.  

Sintomas 
O principal sintoma é uma intensa comichão na cabeça, surgindo geralmente no 

mesmo dia da contaminação ou no máximo no dia seguinte. Comichão na nuca e atrás 

das orelhas são bastante comuns. Alguns casos são tão intensos que a criança tem 

dificuldade em dormir; outras coçam tanto que produzem feridas na pele o que leva a 

outros problemas mais graves. 

Tratamento 

Existe uma grande variedade de tratamentos. Porém, é importante inspecionar os 

cabelos. Se uma criança for tratada, mas os irmãos ou colegas de turma, também 

infetados, não o forem, a criança pode voltar a ser infetada com muita probabilidade. 

Existe uma diversidade de produtos para tratar e que podem ser aplicados sob a forma 

de champô, loções ou cremes. Deve ser consultado o médico de família, o Centro de 

Saúde ou o farmacêutico para saber que tratamento deve ser realizado. 

Nunca use remédios ou produtos que não foram concebidos para tratar do problema 

dos piolhos. Não é só a criança que deve ser tratada, os objetos pessoas e a roupa de 

cama devem também ser intervencionados (lavados e desinfetados). 

As crianças podem ser infetadas com piolhos, naturalmente, mas devem ser tratadas 

rapidamente. Não deve haver pânico, nem se deve transmitir grande stress à criança.  

O tratamento é simples e rápido, mas exige paciência e insistência. 

Consulte o seu Médico ou o Centro de Saúde. 

 


