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Piolhos: "Raramente é 

preciso cortar o cabelo 

e deixar de ir à 

escola", diz pediatra 
Seu filho está com piolhos? Calma! Não é preciso entrar em pânico, nem 

levá-lo direto ao cabeleireiro e afastá-lo da escola! Especialista fala sobre 

cuidados e a forma mais eficaz de acabar com o problema 
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Quem já teve, sabe bem: é uma coceira sem fim! Apesar 

de não ser incomum, há muitos mitos e verdades sobre os 

piolhos e, por isso, resolvemos esclarecer as principais 

dúvidas com o pediatra Tadeu Fernando Fernandes, do 

Departamento de Pediatria Ambulatorial da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo (SPSP). Afinal, precisa cortar os 

cabelos ou deixar de ir à escola? Veja! 

 

+ Cabeleireira mostra pior caso de piolhos que já viu, 

em uma criança de 7 anos 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/noticia/2020/02/piolho-8-mitos-e-verdades.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/05/cabeleireira-mostra-pior-caso-de-piolhos-que-ja-viu-em-uma-crianca-de-7-anos.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/05/cabeleireira-mostra-pior-caso-de-piolhos-que-ja-viu-em-uma-crianca-de-7-anos.html


 

Como acabar com os piolhos? (Foto: Getty) 
Salvar 

1. Piolho transmite doenças? 

Não transmite doenças, mas as feridas que se formam a 

partir da coceira podem ser uma porta para infecções, 

principalmente bacterianas. 

 

+ Menina de 4 anos quase morreu por causa de 

piolhos; mãe é presa por negligência 

 

2. Eles se espalham facilmente? Isto é, se alguém da 

casa pegar, todos pegam? 

O piolho não pula nem salta, ele se arrasta. Por isso, só é 

transmitido por meio de contato direto entre a pessoa 

infectada e a não infectada. A transmissão devido a 

compartilhamento de objetos pessoais, como escova de 

cabelo e roupa de cama, é mais rara. Porém, ao pentear o 

https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/05/menina-de-4-anos-quase-morreu-por-causa-de-piolhos-mae-e-presa-por-negligencia.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2021/05/menina-de-4-anos-quase-morreu-por-causa-de-piolhos-mae-e-presa-por-negligencia.html


cabelo seco é possível produzir eletricidade estática que 

pode lançar os insetos a até um metro de distância. 

3. Crianças são mais suscetíveis aos piolhos? 

Nas crianças, a pediculose (doença causada pela infestação 

por piolhos) é mais frequente porque elas têm um contato 

físico muito maior entre si, principalmente em creches e 

escolas. Além disso, na infância, os hábitos de higiene 

ainda não estão desenvolvidos completamente. 

Normalmente, o número de casos aumenta após a volta às 

aulas e reduzem nas férias; prova que o contato direto é o 

maior fator de risco. 

SAIBA MAIS 
Mulher conta como adotou duas irmãs em situação de cortar o coração: 

"Uma chegou toda suja e cheia de piolhos e a outra, com o braço quebrado 

e grandes feridas na pele" 

Casos de piolhos aumentaram durante a pandemia, relatam clínicas 

 

4. Os piolhos podem infestar tapetes, animais de 

estimação ou bichos de pelúcia? 

A transmissão pode ocorrer de duas maneiras: por meio do 

contato direto, encostando cabeças para tirar uma 

fotografia, por exemplo, ou pelo compartilhamento de 

objetos de uso pessoal, como pentes e escovas, 

prendedores e lenços de cabelo, bonés, capacetes, 

travesseiros, entre outros, apesar de menos frequente. 

Animais de estimação, cães e gatos também têm piolhos, 

mas são piolhos de espécie diferente daqueles que nos 

afetam, não são transmissíveis aos humanos. 

5. Criança com piolho precisa, obrigatoriamente, faltar 

a escola? 

https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2021/02/mulher-conta-como-adotou-duas-irmas-em-situacao-de-cortar-o-coracao-uma-chegou-toda-suja-e-cheia-de-piolhos-e-outra-com-o-braco-quebrado-e-grandes-feridas-na-pele.html
https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2021/02/mulher-conta-como-adotou-duas-irmas-em-situacao-de-cortar-o-coracao-uma-chegou-toda-suja-e-cheia-de-piolhos-e-outra-com-o-braco-quebrado-e-grandes-feridas-na-pele.html
https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2021/02/mulher-conta-como-adotou-duas-irmas-em-situacao-de-cortar-o-coracao-uma-chegou-toda-suja-e-cheia-de-piolhos-e-outra-com-o-braco-quebrado-e-grandes-feridas-na-pele.html
https://revistacrescer.globo.com/Saude/noticia/2020/07/casos-de-piolhos-aumentaram-durante-pandemia-relatam-clinicas.html


Não precisa, fazendo o tratamento e evitando o contato 

direto, pode ir à escola. 

6. Piolhos causam apenas coceira ou há outro sintoma? 

O principal sintoma é a coceira que, de tão intensa, pode 

provocar pequenos ferimentos na cabeça, atrás das orelhas 

e nuca. Ainda é possível visualizar o parasita e seus ovos 

(lêndeas) no couro cabeludo do paciente acometido. Na 

pediculose do couro cabeludo é comum o aparecimento de 

ínguas atrás das orelhas e nuca. 

 

7. O que é mais eficaz para acabar com eles? 

São utilizados vários tratamentos. Roupas e utensílios 

pessoais de pano usados nas últimas 48 horas devem ser 

lavados com água em temperatura acima de 50 graus 

Celsius e/ou secados em máquinas de secar roupas nas 

mais altas configurações de calor. Pediculicidas tópicos 

constituem o método mais efetivo, sendo a permetrina a 

mais usada. O médico pode ainda recomendar uma 

medicação oral (ivermectina). Pentear o cabelo molhado 

com pente fino ajuda e é fundamental que os familiares 

também façam tratamento. 

8. Como prevenir? 

Raramente é necessário o corte de cabelos de crianças 

acometidas. O mais importante mesmo é a prevenção. Para 

prevenir a pediculose, o ideal é evitar o compartilhamento 

de roupas, toalhas, acessórios de cabelo e outros objetos 

de uso pessoal, bem como evitar o contato direto cabeça 

com cabeça ou cabelo com cabelo de pacientes 

infestados. Limpeza exagerada e uso de inseticidas no 

ambiente domiciliar são desnecessários. Manter escovas 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2019/04/4-maneiras-de-combater-ou-aliviar-coceira-em-criancas.html
https://revistacrescer.globo.com/Educacao-Comportamento/noticia/2020/08/9-dicas-para-cortar-o-cabelo-do-seu-filho-em-casa.html


de cabelos submersas em água por 10 minutos é uma 

medida suficiente para matar o piolho presente nos 

utensílios contaminados. 

 

+ Estudo comprova a presença de populações de 

‘super-piolhos’ nos EUA 

https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2015/08/estudo-comprova-presenca-de-populacoes-de-super-piolhos-nos-eua.html
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Saude/noticia/2015/08/estudo-comprova-presenca-de-populacoes-de-super-piolhos-nos-eua.html

