
 

 
 
 

ORIENTAÇÕES EM CASO DE PEDICULOSE 
 

Executante: Enfermeiro e Técnico de Enfermagem 

Objetivos: 

 Prevenir infecções cruzadas; 

 Prevenir infecção secundária; 

 Promover bem estar da criança. 

Material Necessário 

 Não se aplica. 

Procedimento: 

 Identificar ocorrência de pediculose no grupo; 

 Conversar com as criança e explicar o procedimento; 

 Inspecionar o couro cabeludo para identificar a presença de lêndeas e pedículos; 

 Orientar as crianças a evitar o compartilhamento de roupas, toalhas, acessórios de cabelo 
como presilhas, bonés e outros objetos de uso pessoal; 

 Ao identificar a presença entrar em contato com os pais e orientar tratamento e 
encaminhando se necessário ao médico; 

 Comunicar os familiares das demais crianças quanto a ocorrência de pediculose na turma 
e monitoramento preventivo, sem identificar a criança que apresentou pediculose.  

Cuidados Especiais: 

 Orientar os familiares a passar pente fino sobre um pano branco para visualização dos 
pedículos e retirada dos mesmos; 

 Na presença de lêndeas utilizar para sua remoção uma solução composta de 1 parte de 
vinagre para 2 de água, aplicar no couro cabeludo deixando agir por 1 hora afim de que 
promova a desidratação da lêndea, após enxaguar com água em abundância; 
Observação: em caso de lesões no couro cabeludo essa solução não pode ser utilizada. 
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Nesse caso recomenda-se a aplicação de condicionador no couro cabeludo e remoção 
mecânica das lêndeas com auxilio do pente fino antes de enxaguar os cabelos; 

 No caso de lesões, ficar atento a possíveis infecções secundárias; 

 Na presença de pedículos recomenda-se procurar orientação médica para prescrição de 
medicação tópica adequada a faixa etária; 

 Evitar contato do medicamento com a cavidade ocular e oral; 

 Deixar o produto somente o tempo determinado e lavar os cabelos após; 

 Limpar os pentes e separa-lo para uso exclusivo da criança; 

 Orienta-se a inspeção do couro cabeludo dos contatos; 

 Em caso de infestação intensa recomenda-se o afastamento da criança para tratamento. 

Indicações:  

 Em caso de ocorrência de pediculose.  
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