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Recomendações para o tratamento de piolhos-da-cabeça 
 

Informações para os pais 
 
O aparecimento de piolhos-da-cabeça somente pode ser tratado com êxito no entorno 
familiar.  Informações sobre os métodos corretos de tratamento podem ser encontrados em 
nossa folha geral de informações na página: www.ag.llv.li. Faça um controlo minucioso de 
toda a sua família. 
 
Em caso de suspeita, poderá solicitar com a diretoria do jardim-de-infância e da escola 
primária que a equipa de frente (tias que tratam de piolhos) entrem em ação. Caso piolhos-
da-cabeça e ou ovos de piolhos sejam encontrados em seu filho, o aparecimento de piolhos-
da-cabeça terá de ser tratado. Por favor, proceda seguindo as instruções da recomendação 
de tratamento abaixo. 
Mesmo que a senhora/o senhor durante o controlo do cabelo, isto é ao utilizar o pente 
especial para piolhos, encontre piolhos vivos e/ou ovos, o aparecimento de piolhos terá de 
ser tratado.  
 
Recomendações para o tratamento de piolhos-da-cabeça 
 
Dia 1:   Tratamento com produto contra piolhos (champô contra piolhos) 
Dias 2 e 5:  Controlo com pente especial contra piolhos e condicionador de 

cabelos 
Dia 8:   Tratamento com produto contra piolhos (champô contra piolhos) 
Dias 9 e 12:   Controlo com pente especial contra piolhos e condicionador de 

cabelos 
Dia 15:   Tratamento com produto contra piolhos (champô contra piolhos) 
Dias 16 e 19:  Controlo com pente especial contra piolhos e condicionador de 

cabelos 
Dias 23 e 26:  Controlo com pente especial contra piolhos e condicionador de 

cabelos 
Champôs contra piolhos não se destinam à prevenção, devido o fato de tornarem-se 
resistentes! 
 
Aqui vê-se a comparação de tamanho de ovos de piolhos, bem como piolhos em seus 
diversos estados.  
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O tratamento será mais bem-sucedido, se for feita uma combinação da utilização do champô 
contra piolhos juntamente com o pente especial contra piolhos: 
 

Controlo com pente especial contra piolhos  
 
O controlo através do método com pente especial contra piolhos e condicionador de cabelos 
serve para encontrar-se os piolhos no cabelo. Para além disso, após um tratamento  este 
controlo com o pente especial remove piolhos recém-nascidos, verifica-se o êxito do 
tratamento com o produto contra piolhos, remove piolhos recém-transmitidos e o ciclo de 
vida dos piolhos é interrompido com este controlo que deve ser feito duas vezes por 
semana. 
 

Controlo com pente especial contra piolhos 
 
 Distribua generosamente um condicionador de cabelos comum (condicionador, 

bálsamo para cabelos, etc.) sobre o cabelo bem molhado. Isto dificulta a locomoção 
de piolhos que porventura tenham permanecido no cabelo e o pente desliza com 
mais facilidade pelo cabelo. 

 Desembarace o cabelo com um pente comum. 
 Em seguida penteie o cabelo sistematicamente com o pente especial contra piolhos. 

Puxe o pente especial contra piolhos, passando o mesmo pelo cabelo e exercendo 
leve pressão sobre  o couro cabeludo. Limpe o pente reiteradas vezes com toalhas de 
cozinha. Quando não houver mais resíduos no  pente especial contra piolhos, siga 
para a próxima porção de cabelo. 
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 Depois de haver penteado todo o cabelo desta maneira, o condicionador poderá ser 
enxaguado e o cabelo secado como de costume. 

 Faça este controlo com o pente especial contra piolhos duas vezes por semana 
durante pelo menos um mês ou até que não encontre mais piolhos por pelo menos 
duas semanas.  

 Faça este tratamento preventivamente uma vez por semana, assim descobrirá logo 
um novo aparecimento de piolhos, já antes de uma disseminação dos piolhos pelo 
cabelo. 

 
Do ponto de vista médico não é relevante, se uma criança, na qual foram constatados 
piolhos, é nviada para casa imediatamente ou somente depois do fim da escola naquele dia. 
Contudo, somente deverá retornar às aulas (inclusive de educação física e natação) quando 
já houver sido feito o tratamento. Isto significa que, se uma criança não puder ser tratada 
imediatamente, ela não deverá frequentar as aulas por motivos de segurança, para não 
colocar  em risco os colegas de escola. 
Também a participação em acampamentos escolares acaba por ser um tema delicado, já que 
o prosseguimento do tratamento de acordo com a recomendação de utilização do produto 
contra piolhos  tem de ser continuado durante o período do acampamento.  
 
Caso haja persistido alguma dúvida, solicitamos que se dirija à Amt für Gesundheit 
[Autoridade para Serviços de Saúde] ou à/ao pediatra.  
 

Muito obrigado por sua colaboração. 
AUTORIDADE PARA SERVIÇOS DE SAÚDE 


