Uso de Repelentes para crianças entre 6
meses a 2 anos
1- Não é recomendado abaixo de seis meses,
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2- em menores de 2 anos usar com cuidado e
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seguindo instruções do produto
3- nos ingredientes dos repelentes encontramse substâncias tóxicas, podem levar a
reações alérgicas,
4- Repelentes compostos por DEET, IR3535 ou
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Icaridin podem ser aplicados na pele exposta
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ou nas roupas e seu uso deve estar em
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conformidade com as instruções do rótulo:
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-DEET: concentração 6% a 9%, ação de 2h.
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Recomendado para crianças acima de dois
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REPELENTES de insetos

anos.
-DEET: concentração 14%, ação de até 6h.

Uso na INFÂNCIA

Recomendado para crianças acima de 12 anos.
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-Icaridina: concentração 50%, ação de até 5h.
Recomendado para maiores de 12 anos.
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-Icaridina: concentração 25% (extreme), ação de
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Repelentes de insetos: recomendações para uso
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até 10h. Recomendado para maiores de 10
anos.
-Icaridina: concentração 25% (infantil), ação de
até 10h. Recomendado para maiores de dois
anos.
-IR3535: ação de até 4h. Recomendado para
maiores de seis meses.
-Óleo de citronela: concentração 1,2%, ação de
2h. Recomendado para maiores de dois anos
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-Se a criança for brincar ao ar livre, deve usar

8. ao aplicar na face, primeiro aplique o

roupas finas, com mangas compridas, punhos

produto nas mãos e depois espalhe no

fechados, cobrindo braços e pernas

rosto com cuidado,
9. Sempre lave as suas mãos após aplicação
de qualquer tipo de repelente.
10. Evitar aplicar nas mãos das crianças, elas

Como se prevenir de picadas de insetos

Alguns cuidados gerais importantes para o uso
de REPELENTES em CRIANÇAS

Podem ser usadas telas nas janelas e nas portas

for indicado pelo fabricante,

saúde.

inseticida). São recomendados pela Organização
Mundial da Saúde (OMS), inclusive para adultos,
principalmente no combate a doenças transmitidas
por mosquitos, como a malária.

12. A opção de usar loção repelente no lado
externo da roupa da criança, deve ser
1. Evite repelentes tópicos em crianças
menores de dois meses de idade.
2. Procure na embalagem do produto a partir
de que idade o produto pode ser usado,
3. Leia todo o rótulo antes de aplicar o produto

-Usar mosquiteiros no berço e cama é o mais

e guarde-o para consulta ( pode ser

recomendado para crianças e adultos,

necessário em casos de alergia),

-Aparelhos de tomada que liberam inseticida podem
ser ligados quando a criança não estiver no quarto
porque podem ser prejudiciais à saúde. Podem ser
ligados longe do berço ou da cama.
-os aparelhos ultrasonicos não apresentam
comprovação de boa eficácia
-Velas de citronela também podem ser usadas,
quando o bebê não estiver no quarto ( pouca
eficácia)

lave-as se ocorrer o contato,
11. Usar quantidade suficiente, reaplicar quando

do quarto da criança, é o método mais inofensivo à

-Hoje existem telas com permetrina ( produto

constantemente colocam as mãos na boca,

4. Aplique o produto conforme instruções do

cuidadosa, a criança pode colocar na boca.
13. A criança não deve dormir com repelente no
corpo,
14. evite usar em conjunto com protetores
solares, pois diminui a eficácia,
15. No caso de qualquer reação alérgica ou
intoxicação, lave a área onde o repelente
foi aplicado, entre em contato com serviço

fabricante, somente nas partes do corpo

de controle de intoxicações ou um posto

permitidas,

médico. Leve consigo a embalagem do

5. Mantenha os repelentes fora do alcance de
crianças, longe de alimentos, e não permita
que apliquem sozinhas,
6. Não use próximo das mucosas (boca, nariz,
olhos, genitais),
7. não usar em pele irritada ou ferida,

repelente.

