
Português (Portugiesisch)

Indicações sobre a terapia para tratamento da escabiose 

Caros pais, caros pacientes,
foi diagnosticado, a si ou ao seu filho, um caso de ácaros causadores da escabiose. Foi-lhe prescrito ivermectina-
biomo 3 mg em comprimidos para tratar a escabiose, uma infeção causada por ácaros na pele. Na linguagem 
técnica, o contágio com os ácaros da sarna é conhecido por escabiose ou sarna. Para que possa tratar esta doença 
com êxito e rapidez, siga as recomendações do seu médico e observe as seguintes informações gerais.

O que é a escabiose?
Os ácaros da escabiose têm apenas 0,3 a -0,4 mm e usam as suas fortes mandíbulas para cavar pequenas tocas 
na camada superior da pele humana. Certas regiões do corpo, como mãos, pés, cotovelos ou a região púbica são 
as preferidas dos ácaros. Nas áreas afetadas, ocorre um prurido intenso, especialmente durante a noite, na cama 
quente. Muitas vezes, é possível ver a olho nu ou com uma lupa umas tocas irregulares em forma de vírgula. As 
reações inflamatórias e os arranhões nas áreas com prurido resultam geralmente em nódulos alongados ou bolhas, 
que podem formar crosta. Se você ou seu filho estão infestados com ácaros da escabiose, tal não é necessariamente 
resultado de má higiene pessoal. Os parasitas são democráticos e não fazem distinção de idade, limpeza ou 
posição social. No entanto, as medidas de higiene são muito importantes se deseja remover os parasitas de forma 
permanente. No texto seguinte, encontra informações a este respeito.

Como é transmitida a escabiose?
Os ácaros da escabiose são transmitidos de pessoa para pessoa através do contacto intensivo com a pele. Após a 
transmissão, geralmente demora de 2 a -6 semanas, ou menos no caso de reinfestação, até que os primeiros sinais 
se tornem visíveis. Especialmente em equipamentos comunitários, como escolas, jardins-de-infância, lares de cri-
anças, idosos e instituições de prestação de cuidados de saúde por vezes pode ocorrer com mais frequência. Isto 
acontece especialmente quando os quartos são partilhados. Em casos raros, é possível transmitir os ácaros através 
dos lençóis, almofadados e cobertores. Os ácaros da escabiose podem sobreviver 3 a 4 dias fora do corpo humano, 
em climas frios e húmidos podem até sobreviver durante mais tempo. 

Como utilizar o ivermectin-biomo 3 mg
Os comprimidos ivermectin-biomo 3 mg com a substância ativa Ivermectina são do-
seados individualmente e de acordo com o peso corporal (0,2 mg por kg de peso cor-
poral). O seu médico ou farmacêutico irá calcular e indicar-lhe o número correto de 
comprimidos a tomar. 

Tome o número de comprimidos prescrito pelo seu médico de uma só vez, com água e 
com o estômago vazio. Não ingira qualquer alimento duas horas antes e após tomar os 
comprimidos, porque não se sabe como a alimentação pode influenciar a absorção do 
medicamento pelo corpo. 

Para crianças com idade inferior a 6 anos, os comprimidos devem ser partidos em pe-
daços mais pequenos para facilitar a sua ingestão.

Quando deve tomar os comprimidos?
Os comprimidos podem ser tomados a qualquer altura do dia. Tome o número de com-
primidos que lhe foi prescrito com o estômago vazio. 24 horas após a toma, pode voltar 
ao trabalho e as crianças podem voltar à escola ou ao jardim-de-infância.
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O que ter em consideração antes de tomar os comprimidos?
Mantenha as unhas das mãos e pés o mais curtas possíveis e limpe-as cuidadosamen-
te. As unhas compridas podem proporcionar um esconderijo aos ácaros da escabiose.

Que outras medidas de higiene são importantes para o sucesso da terapia?

Mudar de roupa
Certifique-se que veste roupa limpa enquanto toma os comprimidos. No vestuário usa-
do podem existir escamas de pele e ácaros da escabiose.

Use toalhas e roupas limpas durante, pelo menos, 4 dias após o tratamento. Além disso, troque a roupa de cama na 
manhã seguinte ao tratamento.

Lavagem correta 
A roupa de cama e as toalhas e roupas usadas nos últimos 4 dias devem ser lavadas na máquina a, pelo menos, 
60 °C. Todas as roupas que usou e que não possam ser lavadas de acordo com as instruções (a, pelo menos, 60 °C) 
e objetos que tenham contacto com o seu corpo por um longo período de tempo (manga para medição da pressão 
arterial, calçado, brinquedos de peluche, etc.) devem ser mantidos num saco plástico que possa ser selado e arma-
zenados em local seco e quente (pelo menos a 21°C). 

A roupa que não possa ser lavada a 60 °C pode ser limpa a seco. Pode vestir roupa limpa e fresca sem hesitação.

Outros objetos
Os colchões, móveis estofados, almofadas e carpetes devem ser cuidadosamente limpos com aspirador de pó (é 
imprescindível trocar o filtro ou limpá-lo bem após aspirar). Todos os pisos e móveis devem ser limpos a húmido, 
pelo menos uma vez.

A utilização de pesticidas (ou inseticidas) em casa não se justifica nem é eficaz. Os desinfetantes são absolutamente 
ineficazes contra os ácaros da escabiose. 

O que ter obrigatoriamente em consideração nos dias seguintes ao tratamento?
Por norma, uma única toma de ivermectin-biomo 3 mg em comprimidos é suficiente. O prurido típico da escabiose 
dura geralmente alguns dias a semanas.

Durante este período, poderá tomar medidas de cuidado da pele para reduzir o prurido (p. ex., cremes hidratantes). 
Se o prurido for muito intenso, o seu médico também lhe pode prescrever preparados antipruriginosos.

As pessoas de contacto também devem fazer tratamento?
As pessoas que moram na mesma casa, ou seja, geralmente todos os membros da família e todos os outros contatos 
próximos, também devem ser tratadas, independentemente de apresentarem sintomas como alterações na pele ou 
prurido ou não. O seu médico deverá definir quem deve também realizar tratamento.

Indicação: O conteúdo do presente folheto é meramente informativo e não substitui, em caso algum, o conselho 
de um médico. Em caso de perguntas específicas, contacte o seu médico.

As nossas dicas terapêuticas também estão disponíveis 
para download em www.biomopharma.de
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