
A lagarta do 
pinheiro exige 
cuidados especiais 
em espaço urbano 

PORQUÊ? 
�//
Porque pode provocar 
reações alérgicas
As lagartas têm milhares de pelos urticantes que, 
em contacto com a pele, mucosas e olhos, são res-
ponsáveis pelas alergias em pessoas e animais, cuja 
gravidade depende da intensidade da exposição e da 
sensibilidade individual. A reação urticariforme tra-
duz-se em irritação cutânea com prurido (comichão), 
ardor, eritema (pele vermelha) e edema (inchaço) ou 
irritação ocular, em tudo semelhante a uma conjun-
tivite com os olhos avermelhados, prurido e edema. 
A inalação dos pelos pode desencadear tosse e disp-
neia (dificuldade respiratória). Os sintomas podem 
surgir alguns minutos ou horas após o contacto e 
persistir por várias horas ou dias.

�//
Porque mais vale prevenir
Devem evitar-se zonas de pinheiros infestadas 
(ninhos com aspeto de novelo de seda ou lagartas no 
solo) e impedir que crianças e animais toquem nas 
lagartas. Em caso de aparecimento de urticária ou 
outra reação alérgica, dirija-se ao posto médico mais 
próximo. O tratamento depende da intensidade dos 
sintomas: lave a pele ou os olhos com água corrente, 
remova os pelos urticantes que possam ter ficado 
aderentes à pele (por exemplo com um adesivo), 
mas, se necessário, ligue para a linha Saúde 24 –  
808 242 424 ou, em caso de emergência, para o 
112. Em qualquer dos casos pode sempre contactar o 
Centro de Informação Antivenenos – 808 250 250.

�//
Porque é díficil o controlo da 
praga em espaço urbano
Têm-se verificado condições climáticas favoráveis 
à expansão da praga. A necessidade de práticas de 
controlo mais amigas do ambiente, que exigem a 
implementação de um plano integrado de combate 
ao longo de todo o ano, para isso usando métodos de 
luta distintos: biológico, ecológico, mecânico, biotec-
nológico, cultural e químico.

�//
Porque afeta os animais 
domésticos e de companhia
Os animais domésticos e de companhia são os que 
apresentam um maior risco de exposição à lagarta 
do pinheiro, uma vez que utilizam para diversão ou 
higiene os jardins e parques urbanos da cidade onde
existem pinheiros e cedros. Em caso de contacto com 
a lagarta, os animais devem ser levados de imediato 
ao veterinário.

�//
Porque está  
no espaço urbano
Devido ao valor ornamental paisagístico das princi-
pais espécies afetadas, pinheiros e cedros presentes 
na maioria dos espaços verdes. O pinheiro manso, é 
uma espécie autóctone e o principal hospedeiro da 
praga na cidade.

Caso identifique a presença da
lagarta do pinheiro na cidade de Lisboa, 

ligue para 808 203 232 ou 218 170 552. 

+ informações: lisboa.pt
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