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O controlo das pulgas 

 

Dipylidium caninum 

 
Esta ténia do cão e do gato é transmitida pelas pulgas. 
Quando os animais se coçam com a boca, ingerem a 
pulga, que liberta as larvas do parasita, no intestino. Os 
proprietários referem-se muitas vezes ao aspecto do 
céstodo, que parece uns “bagos de arroz”. Sempre que 
se faz um tratamento de controlo de pulgas é 
fundamental que se administre também um 
antiparasitário interno. Eliminando os parasitas externos 
e internos ao mesmo tempo, salvaguarda-se a saúde e o 
bem-estar dos animais. 

 

As pulgas são parasitas externos que causam grande 
preocupação aos proprietários dos animais. A farmácia tem 
solicitações constantes no que diz respeito aos procedimentos 
mais adequados à eliminação destes insectos.  

 
Existem várias espécies de pulgas, adaptadas a cada 
hospedeiro: Pulex irritans é a pulga dos humanos, 
Ctenocephalides canis, a do cão e Ctenocephalides felis, a do 
gato. Na ausência do hospedeiro preferencial, parasitam 
hospedeiros secundários, sem prejuízo para si próprias. 

A pulga fêmea, depois de fecundada e depois de se alimentar, 
coloca os ovos no próprio pêlo do animal ou em locais 
sombrios e abrigados (frestas, soalho, carpetes, tapetes, 
sofás, entre outros). Em condições ideias, os ovos evoluem 
para larvas, pupas e finalmente para pulgas adultas em cerca 
de 21 dias. Cada pulga pode colocar várias centenas de ovos 
por postura. Devido ao curto ciclo de vida e à elevada 
prolificidade e resistência (uma pulga adulta pode resistir sem 
alimento até 6 meses após uma única refeição de sangue), um 
número reduzido de pulgas pode rapidamente gerar um 
problema de infestação maciça do animal e do ambiente.  

Detectar pulgas num animal 
 
As pulgas são difíceis de detectar no animal, pois escondem-
se facilmente, emaranhando-se no pêlo ou saltando. Ainda 
assim, há métodos indirectos que nos permitem perceber se 
há ou não infestação por estes parasitas. O mais fidedigno 
prende-se com a existência dos excrementos das pulgas 
adultas na pele do cão ou do gato. Estes excrementos 
aparecem entre o pêlo com o aspecto de "areia" de cor negra, 
que facilmente se dissolvem em sangue, quando 
humedecidos.  
 

Doenças causadas pelas pulgas 
 
As pulgas alimentam-se do sangue dos mamíferos e das aves. 
Para além da espoliação sanguínea, podem provocar doenças, 

quer pela acção mecânica da sua picada, quer pela 
transmissão de hemoparasitas. Os animas infestados com 
este parasita sofrem frequentemente de anemia e de infecção 
por Haemobartonella sp.. A dermatite por alergia à picada da 
pulga é das afecções cutâneas mais comuns. 

 

Evitar e controlar as infestações 
 
Vários métodos permitem controlar 
eficazmente as infestações por estes 
insectos. O recurso a antiparasitários 
externos é fundamental, de 
administração quer nos animais, quer 
no ambiente. 
 
Alguns procedimentos de higiene 
podem também ser adoptados, tais como lavar e aspirar os 
locais e utensílios do animal e aplicar insecticidas nos locais de 
higienização menos acessível. 
 

Medicamentos e produtos mais utilizados 
 

 Animal Ambiente 
Administração no animal e 

acção no ambiente 

Advantage X   

Frontline Combo X  X 

Advantix* X   

Pulvex* X   

Program   X 

Bolfo Casa  X  

Frontline X   

 
*Utilização exclusiva em cães. Tóxico para gatos. 

As informações contidas neste documento são de carácter geral, para utilização exclusiva 
da equipa técnica das farmácias aderentes ao projecto ESPAÇO ANIMAL. Não dispensam 
a avaliação clínica dos animais pelo Médico-Veterinário e a receita Médico-Veterinária. 


