
  

 
O QUE SÃO OS PERCEVEJOS DE CAMA? 
Os percevejos de cama são insetos que se 
alimentam do sangue de pessoas e animais. São 
pequenos, achatados, ovais, e de cor castanha. Não 
têm asas. 

QUAL É O ASPECTO DOS PERCEVEJOS? 
• Seus ovos são brancos e em forma de pêra. 

Quando jovens, os percevejos são marrom 
claros. Conforme vão crescendo, eles se tornam 
mais escuros. 

• Os percevejos adultos são de uma cor castanho-
vermelha, têm um corpo achatado e oval com 
pêlos amarelos. Emanam um cheiro de umidade 
um pouco adocicado. Ao comer, os percevejos 
incham e sua cor se torna vermelho-escura. 

POR QUE OS PERCEVEJOS SÃO  
UM PROBLEMA? 
Nas cidades, o problema com os percevejos é 
cada vez maior. Uma explicação pode ser que 
cada vez mais pessoas estão viajando para o 
exterior, a locais onde há problemas com os 
percevejos. Outra razão pode ser que certos 
tipos de inseticidas para os percevejos foram 
banidos. 
 
COMO OS PERCEVEJOS ENTRAM  
NAS CASAS? 

Geralmente os percevejos chagam nas casas em 
bagagem, roupas ou outros objetos pessoais após 
uma viajem. Às vezes, hotéis têm percevejos. Eles 
podem entrar nas suas malas e ser transportados 
para casa. Precisa-se apenas de um percevejo 
para uma infestação começar na sua casa. 

Os percevejos também podem ser transportados 
para casa na roupa do corpo, mas isto é pouco 
provável. Uma maneira comum de trazer 
percevejos para casa é ao comprar e usar roupas e 
móveis usados que já estão infestados de 
percevejos. 

O QUE POSSO FAZER PARA EVITAR TRAZER 
PERCEVEJOS PARA DENTRO  
DE CASA? 
Você deve examinar móveis usados antes de 
trazê-los para casa.  
Verifique apartamentos e dormitórios. As moradas 
muito próximas facilitam a criação  
de percevejos. Os percevejos se abrigam nos 
espaços entre as paredes. Se o apartamento do 
lado do seu tiver percevejos, é provável  
que você também os tenha. É difícil resolver  
o problema até que todos os apartamentos  
no prédio tomem medidas para eliminar  
esses insetos. 

Antes de mudar para um apartamento  
vazio, faça uma vistoria para detectar percevejos. 
Eles podem sobreviver vários meses sem alimento. 

ONDE ELES SE ESCONDEM? 
• Camas (costuras, estofamento e pregas dos 

colchões e caixas), bases, cabeceiras, e objetos 
debaixo de camas 

• Tapetes e rodapés 
• Atrás do papel de parede que  

estiver descolando 
• Dobras de cortinas 
• Relógios, radios, e telefones perto de camas ou 

sobre mesinhas ao lado da cama. 
• Dentro ou debaixo de gavetas 
• Porta-retratos 
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QUAIS SÃO OS SINAIS DE UMA INVASÃO DE 
PERCEVEJOS? 
Os sinais podem ser os seguintes: 

• Manchas escuras (avermelhadas ou castanhas) 
nos lençóis, fronhas, colchões ou áreas 
próximas da cama. Isto vem das fezes dos 
percevejos. 

• Cheiro particular de umidade 
• Aparecimento de pequenos vergões vermelhos e 

comichão na pele. Isto vem  
das picadas desses insetos. 

O QUE ACONTECE COM A PICADA  
DO PERCEVEJO? 
Os percevejos não causam doenças infecciosas. 
Sua picada é semelhante à picada de outros 
insetos que se alimentam de sangue, e pode 
causar irritação na pele. Você pode não notar 
certas picadas, mas algumas podem virar feridas 
maiores. 

COMO DEVO TRATAR UMA PICADA DE 
PERCEVEJO? 
Lave a picada com sabão anti-séptico para reduzir 
a infecção e evite se coçar. Fale  
com seu médico ou enfermeira se a  
picada infeccionar. 

COMO POSSO ELIMINAR  
OS PERCEVEJOS? 
Se você notar os sinais de uma invasão de 
percevejos, deverá examinar todas as áreas da sua 
casa para ter certeza de que tem percevejos. 

• Identifique a origem. 
• Com um aspirador de pó (de preferência um que 

tenha filtro “HEPA”) retire os percevejos de todas 
as áreas da casa onde os achou  
ou onde eles possam estar. Faça isto durante a 
vistoria inicial e novamente uma vez por 
semana. 

• Jogue fora colchões ou esfregue-os bem e logo 
passe o aspirador neles. Cubra-os com uma 
capa plástica com fecho. 

• Lave cabeceiras de camas e bases. 
• Use um vedante de silicone de alta qualidade 

para vedar qualquer fenda, racha ou furo nas 
paredes, especialmente em áreas a 20 pés ao 

redor de locais onde ocorreram picadas de 
percevejos. 

• Não use inseticida por conta própria. Isto poderá 
piorar o problema. 

• Entre em contato com um  
dedetizador certificado. 

• Após lavar as roupas (por exemplo:  
roupa de cama e de vestir) coloque-as  
em sacos plásticos ou recipientes plásticos bem 
fechados para evitar o retorno  
dos percevejos. 

• Separe os objetos já limpos (sem percevejos) 
até acabar com o problema. 

QUEM TEM A RESPONSABILIDADE DE ELIMINAR 
OS PERCEVEJOS? 
Na maioria dos casos o senhorio ou a pessoa 
encarregada deve, segundo a lei, “manter seus 
imóveis livres de pragas de insetos” (MA 105 CMR 
410 550). O senhorio tem a responsabilidade de 
responder a queixas relacionadas ao problema dos 
percevejos. 
Se você aluga uma casa de uma família, o 
proprietário não é responsável pela dedetização, 
sempre que ele manter a casa em boas condições. 
Nesse caso o inquilino deve pagar pela 
dedetização. 
Se você é o inquilino, entre em contato com o 
senhorio para que ele contrate um dedetizador 
certificado. O dedetizador identificará a origem dos 
percevejos e fará um plano para eliminá-los (IPM – 
Integrated Pest Management,  
em inglês). 

RESPONSABILIDADES DO SENHORIO 
Sugerir que os inquilinos o avisem se acharem 
percevejos. Responder rapidamente perante 
queixas relacionadas aos percevejos e tomar as 
providências necessárias. 

RESPONSABILIDADES DO MORADOR 
• Seguir as instruções de avisar o senhorio se 

houver percevejos. 
• Colaborar com os trabalhadores contratados 

para o controle de insetos. 

 

  

 
 

Como posso obter mais informação?  
Seu conselho de saúde local ou:  

Bureau of Environmental Health  
MA Department of Public Health  
250 Washington Street, 7th Floor, Boston, MA 02108  
Telefone: 617-624-5757 | Fax: 617-624-5777 | TTY: 617-624-5286  
www.mass.gov/dph/environmental_health  
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