
 

 
 
 

AVALIAÇÃO E CUIDADOS COM ESCABIOSE 
 

Executante: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Definição: 
Parasitose da pele causada por um ácaro cuja penetração deixa lesões em forma de vesículas, 
pápulas ou pequenos sulcos, nos quais ele deposita seus ovos. 

Objetivos: 

 Identificar precocemente suspeita de escabiose;  

 Encaminhar criança para avaliação médica e possível tratamento; 

 Reduzir o risco de infecção cruzada. 

Material Necessário 

 Luvas de procedimento. 

Procedimento: 

 Preparar a criança explicando o procedimento e descobrindo a área do corpo a ser  

avaliada; 

 Realizar exame físico; 

 Avaliar morfologia e distribuição das lesões cutâneas; atentar para lesões em forma de 

vesículas, pápulas ou pequenos sulcos; 

 Observar especialmente: regiões interdigitais, punhos (face anterior), axilas 

(pregas anteriores), região periumbilical, sulco interglúteo e órgãos 

genitais externos (nos meninos). Podem também ocorrer no couro cabeludo, nas palmas das 

mãos e plantas dos pés.  

 Em caso de suspeita de escabiose chamar imediatamente a família; 

 Solicitar à família que a criança seja submetida atendimento médico para identificação das 

lesões e confirmação ou descarte da suspeita; 

 Solicitar retorno da família quanto ao diagnóstico médico; 

 Em caso de confirmação da parasitose, solicitar que a criança seja afastada conforme atestado 
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médico, que deve ocorrer pelo menos até 48 horas após o início do tratamento médico 

prescrito. 

 Solicitar ao Serviço de Higienização a desinfecção da sala em que o grupo da criança está 

locado; 

 Solicitar a uma auxiliar de creche a desinfecção dos brinquedos e objetos a que a criança teve 

acesso frequentemente. A desinfecção dos objetos plásticos deve ser feita com água e sabão. 

Os objetos de madeira e similares devem ser higienizados com álcool. Os tecidos devem ser 

encaminhados à lavanderia; 

 Ao retorno da criança à instituição, solicitar aos pais o atestado médico. 

Cuidados Especiais: 

 O prurido intenso é causado por reação alérgica a produtos metabólicos 

do ácaro. Caracteristicamente essa manifestação clínica se intensifica durante a noite,              

por ser o período de reprodução e deposição de ovos desse agente. 

Indicações: 

 Sempre que houver uma criança com lesões pruriginosas. 
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