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Updated 8/1/19

O que são os percevejos?
Os percevejos são insetos pequenos e sem asas, de uma cor
marrom-avermelhada.
Eles gostam de picar as pessoas, especialmente à noite.

Os percevejos são
ruins para a saúde?
Os percevejos NÃO AFETAM a saúde a
longo prazo.
As mordidas dos percevejos podem
coçar, inchar e ficar vermelhas, mas
somem logo.
Os percevejos NÃO TRANSMITEM
doenças.
Os percevejos NÃO VIVEM no corpo,
como os piolhos.

Como posso evitar o
surgimento de percevejos?
NÃO COMPRE móveis ou malas usadas.
Feche as rachaduras em paredes, tetos
e pisos.
Ache-os logo no início da infestação. Se
você acha que há percevejos na sua
casa, ligue para 617-534-5965 e peça
uma inspeção.

617-534-5965

1010 Massachusetts Ave
Boston, MA 02118

Como eu faço para saber se há
percevejos na minha casa?
Geralmente, os percevejos são encontrados em
colchões, móveis, sob tapetes e dentro de malas. Eles
também podem aparecer em paredes, atrás de quadros
e próximos de tomadas. Você verá:
Manchas vermelhas e marrons em lençóis e colchões.
Mordidas em você e nos seus familiares. As mordidas
se parecem com picadas de mosquito.
Percevejos, o excremento deles (pequenas manchas
escuras) ou os seus ovos (pequenos objetos ovais
amarelo-claro), sob o colchão ou nos cantos e dobras.
Se você acha que há percevejos na sua casa, ligue
para 617-534-5965 e peça uma inspeção.

Tem percevejos na minha
casa. O que eu devo fazer?
Se a sua casa é alugada, informe o proprietário
imediatamente.
É responsabilidade do proprietário contratar uma
empresa licenciada para acabar com a infestação de
percevejos.
Lave TODAS as roupas, mantas e cobertores com
água quente e seque-as em alta temperatura. Após o
início da infestação, sele tudo em sacos plásticos.
Siga todas as instruções do extreminador. Pode ser
necessária mais de 1 sessão de tratamento para
eliminar os percevejos.
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