PEDICULOSE

Suspeita ou
confirmação de
Violência?

Notificar, realizar o
seguimento e seguir
fluxo específico3

Consulta do Enfermeiro

Localização de lêndeas e/ou
parasitas no cabelo

Lesões no couro
cabeludo e
secreção purulenta

Cuidados de enfermagem ¹

Prescrição Medicamentosa ²

Retorno de acordo com
avaliação do enfermeiro

Melhora do quadro clinico

Sim

Não

Alta

consulta médica

Acompanhamento/ puericultura

1. Inspecionar a cabeça diariamente á procura de piolhos e lêndeas e passar assiduamente o pente fino para retirada de piolhos. As lêndeas devem ser retiradas
um a uma, já que os medicamentos muitas vezes não eliminam os ovos. Para facilitar a retirada das lêndeas, pode ser usada uma mistura de vinagre e água em partes
iguais, embebendo os cabelos por meia hora antes de proceder a retirada. Não se deve compartilhar objetos pessoais tais como: travesseiro, pente, boné, lenço de
cabeça, presilha, etc; manter cabelos curtos e presos. A escola deve ser comunicada para que outros pais verifiquem a cabeça de seus filhos, interrompendo assim o
ciclo de recontaminação; manter as unhas limpas e curtas para evitar lesões e contaminação no couro cabeludo.

2. Permetrina 1% loção. Aplicar sobre os cabelos limpos e molhados, deixar agir por 10 min e enxaguar com água corrente. Em geral uma única aplicação é
suficiente. Se ainda houver piolhos e lêndea após 7 dias da primeira aplicação, aplicar o medicamento pela segunda vez. Após 7 dias da segunda aplicação caso o
paciente ainda encontre algum piolho vivo, deverá procurar o médico. Não deve ser usada nas crianças menores de 02 anos. Advertências e Precauções: O paciente
deve testar este medicamento em uma pequena área do couro cabeludo para saber se tem hipersensibilidade. Se o paciente apresentar coceira ou vermelhidão ou
irritação no couro cabeludo, na área de teste, o produto não deverá ser aplicado. Se o paciente apresentar alguma irritação e não houver melhora com a suspensão do
uso do produto, ele deverá procurar o médico. Permetrina não é irritante ocular, mas o contato deve ser evitado, pois os outr os componentes podem ser muito
irritantes. Em caso de contato acidental com os olhos o paciente deve lavar abundantemente com água. Em caso de ingestão acidental do produto o paciente deve
procurar orientação médica imediatamente. Este medicamento não deve ser aplicado se tiver alguma inflamação, ferimento, queimadura ou outros tipos de lesões no
couro cabeludo. O paciente não deve usar secador de cabelo enquanto estiver usando este medicamento, não há dados evidenciando se esse uso poderia afetar a
eficácia da permetrina no tratamento. O paciente deve usar este medicamento apenas na presença de piolhos vivos ou lêndeas, não podendo ser usado para
prevenção.
Mulheres
grávidas
ou
amamentando
não
devem
usar
este
medicamento
sem
orientação
médica.http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=5022362014&pIdAnexo=2096200
3. Invermectina, dose única, VO, obedecendo a escala de peso corporal (15 a 24 kg – ½ comprimido; 25 a 35 kg – 1 comprimido; 36 a 50 kg - 1 e ½ comprimidos; .
51 a 65 kg - 2 comprimidos; 66 a 79 kg - 2 e ½ comprimidos;80 kg ou mais 3 comprimidos ou 200mg/kg.), a dose pode ser repetida após uma semana.
Os comprimidos de ivermectina devem ser ingeridos com água. Em geral, uma dose única do medicamento é suficiente para a eliminação de vermes e parasitas. A
necessidade,
ou
não,
de
repetir
o
tratamento
dependerá
de
avaliação
médica
e/ou
realização
de
testeslaboratoriais..http://www.anvisa.gov.br/datavisa/fila_bula/frmVisualizarBula.asp?pNuTransacao=12869882017&pIdAnexo=7703436

