
Sabia que...

NÃO HÁ 
PREVENÇÃO?

Não adianta usar 
loções ou champôs 
por antecipação. 
Use-os só quando 
for necessário.

Ter piolhos não é sinónimo de falta 
de higiene. Bem pelo contrário.  
Este tipo de parasitas prefere 

cabelos limpos. E, quando encontra 
uma cabeça disponível, instala-se 
confortavelmente, passeando por cada 
fio de cabelo, alimentando-se do sangue 
do couro cabeludo e libertando uma 
substância que causa irritação.  
Daí que a comichão seja o primeiro 
sinal da existência de piolhos na cabeça, 
sobretudo em crianças em idade 
escolar. Algumas chegam mesmo a ter 
dificuldade em dormir, tal é a intensidade 
da comichão. Também podem surgir 
pequenas feridas no couro cabeludo 
e minúsculos resíduos castanhos nos 
lençóis, que denunciam a presença  
destas indesejáveis criaturas.  

Oito lêndeas por dia
Ao inspecionar a cabeça da criança, 
pode detetar piolhos, que são castanho-
-acinzentados, mas também é possível 
encontrar pequenas bolinhas brancas, 
parecidas com caspa ou com areia.  

piolhos
acabe com a comichão

Ele está a coçar a cabeça? Outra vez? Para os pais de crianças em idade escolar, esta imagem não é nova.  
Está na hora de voltar à (para)farmácia e deitar mãos à obra para eliminar piolhos e lêndeas.  

Conheça os métodos mais eficientes para pôr fim à mais pequena infestação

São lêndeas, os ovos do piolho. Cada 
fêmea liberta, em média, oito lêndeas 
por dia, e de cada ovo nasce um piolho 
sete a dez dias depois. Por isso, qualquer 
tratamento para eliminar estes parasitas 
deve ser repetido ao fim de sete dias. 
Só dessa forma se eliminam os piolhos 
nascidos entretanto das lêndeas que 
nem sempre são exterminadas com os 
champôs ou loções de tratamento.

Loções e champôs matam piolho
Entre os muitos produtos disponíveis para 
tratamento, há alguns com inseticidas e 
outros com ação sufocante, em formato 
de loção ou champô. As loções devem 
ser aplicadas imediatamente antes 
da lavagem. Deixe-as atuar durante 
alguns minutos. Já o champô de 
tratamento é usado para lavar o cabelo, 
em substituição do champô habitual. 
Também deve permanecer alguns 
minutos na cabeça antes de a enxaguar. 
Muitos destes produtos trazem na 
embalagem um pente de dentes muito 
finos, para eliminar os piolhos mortos  

e as lêndeas. Separe o cabelo em 
pequenas mechas, penteie repetidamente 
cada uma e passe o pente por água 
sempre que encontrar um parasita ou um 
ovo. Certifique-se de que analisou toda  
a cabeça e de que retirou todos os 
resíduos da infestação.

Roupa e objetos desinfestados
Atuar rapidamente em caso de infestação 
é fundamental para evitar o contágio 
a toda a família e a outras crianças da 
escola. A transmissão dá-se por contacto 
entre cabeças ou por troca de roupas  
e objetos infestados, sobretudo toalhas, 
almofadas, pentes e escovas.     
Por essa razão, além de fazer o 
tratamento, deve lavar a 60ºC toda a 
roupa usada pela criança nos dois dias 
anteriores, bem como os lençóis, as 
toalhas e até a cadeira do carro. Aspire 
ainda os sofás, as cortinas e os tapetes. 
Se algumas peças não puderem ser 
lavadas, opte pela limpeza a seco ou, em 
alternativa, guarde-as num saco plástico 
fechado durante duas semanas. 
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Produtos com inseticida ou de ação sufocante custam entre 10 e 15 euros e eliminam os piolhos  
numa só passagem. Mas é recomendável uma segunda utilização, uma semana depois.  

Há outros produtos no mercado, mas ainda sem eficácia comprovada.

SEM  
EFICÁCIA

COMPROVADA

Formas de tratamento

Outros tratamentos € 10 - € 19
Vários produtos ditos naturais, à base de óleos essenciais, 
anunciam a sua vocação para eliminar piolhos e lêndeas.  
A eficácia não está cientificamente comprovada, mas é possível 
que algumas pessoas obtenham bons resultados. Por comprovar 
está também a competência do pente elétrico, que promete 
eliminar piolhos e lêndeas através de pequenos choques elétricos 
nos parasitas. Já as soluções caseiras de prevenção que passam 
por pintar o cabelo ou por aplicar vinagre, maionese ou perfume  
na cabeça revelaram-se inúteis. 

Produtos com inseticida € 11 - € 15
São seguros e eficazes a matar piolhos, mas nem sempre eliminam 
lêndeas. É necessário repetir o tratamento uma semana depois, 
para matar todos os piolhos que eventualmente tenham nascido 
nos últimos dias e impedir que estes depositem novos ovos no 
cabelo. Estão disponíveis em champô ou loção. A última é mais 
eficaz, mas não deve ser usada em asmáticos, pois liberta vapores 
de álcool. O uso continuado pode criar resistências  
e comprometer a eficácia.

Produtos  € 11 - € 15  
de ação sufocante
Não matam os parasitas por meios químicos, mas devido  
à sua composição à base de silicones, que sufoca os piolhos.  
O uso continuado não cria, assim, qualquer resistência, pelo que a 
eficácia é sempre elevada. Nem todos os sufocantes conseguem 
destruir lêndeas. O tratamento deve ser repetido uma semana 
depois, para eliminar os piolhos que eventualmente tenham 
nascido após a primeira aplicação. 

Pente
Se não pode ou não quer recorrer a produtos químicos para 
eliminar piolhos e lêndeas, resta-lhe o método manual. Dá muito 
trabalho, mas pode ser igualmente eficaz. Implica apenas lavar o 
cabelo, colocar amaciador e pentear cada mecha com um pente 
de dentes muito finos, para remover os parasitas. Deve repetir esta 
operação de dois em dois dias durante duas semanas. O pente, 
fornecido com os champôs ou loções, deve ser também usado 
como complemento do tratamento.
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