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As pulgas e o prurigo estrófulo

Fleas and prurigo scrofulous

Resumo

As pulgas são o principal agente causal do prurigo estrófulo (reação 
excessiva à saliva inoculada pelas picadas de insetos) nas crianças. 
Uma pulga fêmea adulta vive, em média, 6 semanas e pode deposi-
tar até 30 a 50 ovos por dia, totalizando mais de 2.000 ovos na sua 
vida. O ciclo de vida completa da pulga, que dura de 2 semanas a 12 
meses, passa por 4 fases: ovo, larva, pupa e pulga adulta. Na fase de 
pupa, larvas amadurecidas e cobertas por um casulo de seda, podem 
permanecer latentes durante muitas semanas ou meses à espera dum 
momento próprio para eclodir. Famintas, as pulgas adultas sugam o 
sangue dos animais ou humanos disponíveis, frequentemente crian-
ças curiosas, que invadiram o local onde foram depositados muitos 
ovos de pulgas.

Palavras-chave: prurigo estrófulo, pulgas, crianças.

Abstract

Fleas are the principal agent of prurigo scrofulous (excessive reaction 
to the saliva inoculated by insect bites) in children. An adult female flea 
lives an average of six weeks and can lay up to 30 to 50 eggs per day, 
totalizing more than 2,000 eggs in a life. In its life cycle, which can take 
from 2 weeks to 12 months, fleas go through four stages: egg, larva, 
pupa and adult flea. In the pupal stage, the larva matures and get cov-
ered by a silk cocoon and can remain latent for many weeks or months 
waiting for a moment to hatch itself. Hungry, adult fleas suck blood from 
animals or humans available, often curious children, who invaded the 
place where it was dropped many flea eggs.

Keywords: papular urticaria, flea, children.

A Pulga Adulta

•  A pulga dos cães e dos gatos, a Ctenocephalides felis, representa 
99,9% dos cerca de 2.000 tipos de pulgas existentes o mundo;

•  Morfologia da Ctenocephalides felis: esta pulga na fase adulta apre-
senta um comprimento entre 1,5 a 4 mm e 6 patas sendo maiores as 
posteriores, que lhe permitem saltos até 30 cm – cerca de 100 vezes 
o seu tamanho médio (Figura 1);

 •  Alimentam-se de sangue de mamíferos ou aves através duma ar-
madura bucal picadora-sugadora (Figura 1), preferindo animais de 
sangue mais quente do que o dos humanos, que só picam em último 
recurso;

•  As pulgas adultas representam apenas 5% do total das pulgas e vivem, 
em regra, no pelo de animais domésticos ou selvagens (Figura 2);

•  As pulgas fêmeas adultas vivem em média 6 semanas e são fecun-
dadas uma única vez na vida, a partir da qual põem 30 a 50 ovos por 
dia, podendo uma só fêmea totalizar mais de 2.000 ovos; 

•  Os ovos caiem facilmente dos animais para o chão onde completam 
o seu ciclo de vida.

Figura 1 •  Pulga adulta: notar nas patas posteriores de maior  
dimensão que as restantes e na armadura bucal 
picadora-sugadora.

Figura 2 •   Fases metamorfóticas do ciclo de vida da pulga e 
sua distribuição (em %) pelo ambiente versus para-
sitismo de animais.
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 TEXTO PARA PAIS – As pulgas e o prurigo estrófulo

O Ciclo de Vida Completo da Pulga

O ciclo de vida duma pulga passa por 4 fases – ovo, larva, pupa ou 
fase pré-adulta e pulga adulta – demora entre 2 semanas a 12 meses, 
passado maioritariamente  fora do pelo dos animais, é mais curto em 
ambientes quentes (Figura 2 e 3).
•  Os ovos são brancos e quase impercetíveis em superfícies como car-

petes, colchões e relvados, onde permanecem até a larva emergir, em 
regra em menos de 7 dias, demorando mais,exceto em ambientes frios; 

•  A fase de larva dura 2 a 4 semanas;
•  A fase de pupa ou pulga pré-adulta (larvas amadurecidas e cobertas 

por um casulo de seda) é a de duração muito variável; nesta fase 
a pulga pré-adulta mantém-se latente no casulo durante semanas 

a meses, como que a hibernar. Estimuladas pelo ruído, movimento, 
mudança na luminosidade local, etc., pressentindo um hospedeiro 
próximo, são estimuladas a sair do casulo. Isto explica que, num es-
paço aparentemente «limpo», onde tenham estado apenas tempora-
riamente animais com pulgas, por exemplo num jardim ou numa casa 
de verão, inesperadamente surja um número incontável de pequenas 
e jovens pulgas famintas;

•  Das potenciais pulgas adultas, 95% permanecem fora do pelo dos 
animais sob a forma de ovos, larvas ou pupas, mas na sua maioria 
acabam por morrer sem atingirem a vida adulta (Figura 2).

Implicações das Pulgas na Saúde Humana

Até ao século XX, as pulgas foram responsáveis pela transmissão de 
doenças infetocontagiosas graves: a peste negra, o tifo e a tularémia. 
Nos dias de hoje apenas o prurigo estrófulo é uma doença muito fre-
quentemente causada por pulgas. Trata-se de uma reação excessiva à 
saliva de insetos, nomeadamente as pulgas, caraterizada pelo apareci-
mento, 3 a 8 horas depois, de lesões (pápulas, vesiculas ou bolhas) nas 
zonas expostas corpo expostas ao ambiente, com cerca de 3 a 10 mm 
de diâmetro, muito pruriginosas, nas quais frequentemente se consegue 
identificar um ponto central como o local da picada (Figura 4).
A maioria dos pais e dos profissionais de saúde não evocam a relação en-
tre prurigo estrófulo e pulgas, por falsos conceitos e falsos pressupostos.

Exemplos de Falsos (F) Conceitos e Falsos Pressupostos Sobre 
Pulgas e a Realidade dos Factos (R):
«Não podem ser pulgas porque…»

Figura 3 • Fases sequenciais do ciclo de vida da pulga.

1 – F. A casa não é habitada e/ou o jardim não é frequentado há 
vários meses….
R. No inverno ou num ambiente frio duma casa, os ovos podem 
demorar muitas semanas ou meses para eclodirem; esse longo 
período de latência é ainda mais típico da fase de pupa. 
2 – F. O chão da casa é de madeira, de tacos ou de tijoleira…
R. As três fases iniciais do ciclo de vida da pulga desenvolvem-se 
facilmente nas fissuras existentes numa casa, por exemplo debai-
xo duma orla de madeira, na junção entre o chão e as paredes. 
3 – F. A roupa da cama não tem sinais de pulgas...
R. As pulguinhas adultas, acabadas de sair da fase de pupa, são 
muito pequenas em tamanho e as suas fezes são minúsculas; facil-
mente passam despercebidas, exceto se forem muito numerosas.
4 – F. Se o meu animal de estimação tivesse pulgas nós seríamos 
também picados…
R. As pulgas só picam os humanos em último recurso; preferem 
sempre animais de sangue mais quente que o dos humanos.
5 – F. Só a criança tem «borbulhas»; nós também as teríamos...
R. A reação excessiva às picadas das pulgas vai diminuindo ao 
longo dos anos, por aquisição de imunidade à saliva das pulgas e 
a consequente tolerância às picadas destas; a maioria dos adultos 
reage apenas com pequenas «borbulhas» de curta duração ou não 
as fazem de todo.
6 – F. Os animais de estimação vivem apenas dentro de casa, não 
podem apanhar pulgas...
R. A pulga fêmea é fecundada uma única vez na vida; bastará que 
um habitante da casa traga uma pulga fêmea para casa para os 
animais domésticos ficarem infestados em poucas semanas.
7 – F. Não as vejo no meu animal de estimação…
R. Pelo lamber, os animais afastam as pulgas das zonas mais ex-
postas e mais visíveis.

Figura 4 •  Nódulos (com algumas vesículas) muito prurigino-
sos em superfícies não cobertas pela roupa
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