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Informações sobre piolhos para os pais
Os estudantes de nossa escola estão com piolho. A erradicação dos piolhos é
importante e, por isso, uma inspeção extremamente cuidadosa do couro cabeludo das
crianças deve ser feita em todos os lares. O cabelo e o couro cabeludo são
inspecionados dividindo-se os cabelos em pequenas mechas e inspecionando
meticulosamente as mesmas. Desta forma, todo o couro cabeludo é inspecionado. Dê
especial atenção à área atrás das orelhas e no pescoço.
O tratamento para erradicar piolhos pode ser feito em seu filho usando-se o xampu NIX
ou o xampu/solução PRIODERM. O xampu pode ser obtido na farmácia e a embalagem
contém claras instruções de uso. Lave também as roupas de cama da criança e de
todos os membros da família a uma temperatura de 60 graus Celsius, e também
desinfete os pentes/escovas fervendo-os ou mantendo-os no congelador ou do lado de
fora, se for inverno e as temperaturas estiverem bem abaixo de zero. No caso de
roupas difíceis de lavar, coloque-as na sauna a uma temperatura acima de 80 graus
Celsius por duas horas. Isto é suficiente para destruir os piolhos e as lêndeas. Além disso, é
importante pentear os cabelos da criança diariamente com um pente de dentes finos,
que vem com a embalagem do xampu. O ato de pentear remove mecanicamente as
lêndeas, ou seja, os ovos dos piolhos. As lêndeas também podem ser arrancadas dos
cabelos com os dedos, porque nem sempre o pente é suficientemente eficaz.
O couro cabeludo da criança deve ser inspecionado cerca de uma semana após a
lavagem. Desta forma, pode-se ter certeza de que possíveis lêndeas também foram
destruídas. Conforme o caso, o tratamento de erradicação é repetido semanalmente,
trocando-se a marca do xampu, se necessário. As lêndeas são pequenas esferas
brancas localizadas perto do couro cabeludo ou ovos de piolhos fixados ao cabelo.
Piolhos são pequenos parasitas pretos ou marrom-escuros que movem-se rapidamente
pelo couro cabeludo, cujo tamanho varia entre 0,5 e 3 mm. Os piolhos geralmente
gostam de ficar atrás das orelhas ou no pescoço. Além disso, pequenos pontos pretos
estáticos podem ser observados no couro cabeludo. Tais pontos são o invólucro exterior
de piolhos que morreram devido ao ato de pentear o couro cabeludo.
Piolhos são disseminados através do contato. Por esta razão, recomendamos também
que as mãos sejam lavadas com frequência durante o período de infestação. Além
disso, é bom avisar às crianças que não usem chapéus ou outras roupas de seus colegas
e que usem apenas os seus próprios pentes e acessórios para cabelos. Chapéus e bonés
devem ser guardados dentro da manga da jaqueta e não pendurados nos cabides.
Você também pode contatar o seu profissional de saúde no caso de assuntos
relacionados a infestações por piolho.
A criança pode frequentar a creche ou escola assim que o tratamento for administrado
à ela e, ao mesmo tempo, aos membros da família da mesma casa.
Infestações por piolhos também acontecem em países com um nível de vida mais alto e
não é, necessariamente, um sinal de má-higiene.
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