
DESINFESTAÇÃO 

 

Percevejos de cama 
 

O mais importante  

 Nos últimos anos, deu-se uma grande propagação de 

percevejos de cama por todo o mundo.  

 Esta propagação ocorre através de malas de viagem e 

de móveis usados.  

 Sugam o sangue humano e animal à noite.  

 Pode acontecer a qualquer um e não está relacionado 

com a higiene.  

 Em caso de existência de percevejos, apenas uma 

desinfestação profissional poderá ajudar. 

 Se suspeitar da sua existência, deverá recolher os 

insetos e mandá-los analisar por um profissional. 

 

Aparência  

 Os adultos têm 4 a 6 mm de comprimento, 

completamente alimentados têm quase 10 mm, cor 

castanha-avermelhada e são achatados.  

 Os percevejos não-adultos são mais pequenos e de cor 

clara.  

 

 

Foto: Ciclo de vida dos percevejos de cama 

 

Modo de vida 

 Sugam sangue humano e animal, preferencialmente à 

noite. 

 Durante o dia escondem-se nas fendas das camas, dos 

móveis e do quarto. 

 Podem migrar de um apartamento para o outro, por 

exemplo, quando se tenta combater a praga por meio 

de inseticidas.  

 As fêmeas põem até 500 ovos.  

 Suportam frio por um longo período de tempo e 

aguentam seis meses sem se alimentar.  

 Vivem cerca de um ano. 

 

Danos  

 Picam à noite nas zonas a descoberto (pescoço, cara, 

braços, tornozelos, etc.).  

 Muitas vezes, a reação de comichão na pele apenas 

aparece algumas horas ou dias após a picada.  

 Cerca de 20% das pessoas não demonstram nenhuma 

reação na pele.  

 Até ao momento, não é conhecida a transmissão de 

doenças através de percevejos.  

 

 

 

Como se percebe a existência de percevejos de cama? 

 Durante o dia, escondem-se nas estruturas das camas 

e nas fendas junto à cama.  

 É possível observar-se pequenos pontos pretos de 

excremento (ver figura abaixo) ou pontos vermelhos de 

sangue.  

 Recomenda-se a inspeção do apartamento por meio de 

cães treinados para se obter um tratamento mais 

eficiente e económico.  
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Desinfestação 

 Apenas proceder à desinfestação depois de encontrar 

percevejos de cama.  

 Não tentar fazer sozinho(a) a desinfestação por meio de 

inseticidas, pois poderá fazer com que os percevejos se 

espalhem por todos os apartamentos ou prédio. 

 Recorrer apenas aos serviços de empresas 

profissionais de desinfestação com permissão de 

trabalho na Suíça.  

 Objetivo bem definido: exterminação total.  

 Na maioria dos casos, é necessário um tratamento com 

vários inseticidas. Alternativas: tratamento a altas 

temperaturas. 

 Um tratamento não impede que haja uma nova 

infestação. 

 

Prevenção 

 Verificar se as camas e os móveis usados têm 

percevejos de cama, fezes ou gotículas de sangue.  

 As caixas de cartão usadas também poderão alojar 

percevejos de cama. 

 Lavar o vestuário a 60º C ou colocar na máquina de 

secar a 45º C.  

 Se houver percevejos de cama, não depositar os 

móveis na escadaria, na cave, nem no sótão, para que 

os percevejos não se propaguem para os seus vizinhos.  

 Quando deitar fora os móveis, marque-os bem com a 

inscrição contêm percevejos de cama ou destrua-os 

para que as outras pessoas não levem os móveis nem 

os percevejos para as suas casas. 

 

O que fazer se houver percevejos de cama em quartos 

de hotel? 

 Informar a pessoa responsável do hotel.  

 Solicitar outro quarto, preferencialmente longe do 

quarto infestado.  

 Deixar a mala o mais afastada possível da cama e tapar 

todas as fendas. 

 

O que fazer depois de ter pernoitado num quarto 

infestado de percevejos? 

 Desfazer a mala de viagem na varanda ou na 

lavandaria.  

 Se não a puder lavar de imediato, guardar a roupa 

dentro de sacos do lixo bem fechados com fita-cola. 

 Lavar imediatamente a roupa a 60º C durante 30 

minutos ou duas vezes de seguida a 40º C. 

 Pôr na máquina de secar a 45º C durante 30 minutos.  

 Pôr no congelador a -17º C durante 24 horas. 

 Pôr a mala de viagem ao ar livre e pulverizar 

diretamente com um inseticida, deixando, por fim, arejar 

muito bem na varanda ou na cave.  

 

Posição legal  

 No caso de mais de um apartamento estar infestado, o 

administrador do prédio deve contratar uma empresa 

especializada em desinfestação. Todos os 

apartamentos têm de ser examinados quanto à 

existência de percevejos de cama. 

 Não é permitido imputar os custos aos inquilinos. 

Consulte o nosso folheto informativo Posição legal em 

caso de infestação. A posição legal de imóveis para 

habitação está prevista no Direito das Obrigações 

suíço, Artigos 256, 257f, g, h, 258, e 259.  

 

Nós ajudámo-lo(a) 

Telefone-nos, envie-nos ou traga-nos os insetos para obter 

uma confirmação. O nosso serviço de apoio é gratuito, 

estando disponível apenas para os(as) habitantes da 

cidade de Zurique. 

 

Serviço de apoio à desinfestação  

Isabelle Landau Lüscher, Dr. Gabi Müller, Marcus Schmidt  

 

Horário de apoio telefónico ou presencial para os 

habitantes da cidade de Zurique:  

Walchestr. 31, 2.º Andar, Sala 232 

Telefone 044 412 28 38 

Seg – Sex: 13:30 – 14:30 horas 

 

Para cartas:  Walchestrasse 31 

   Postfach 3251, 8021 Zürich 

Para encomendas:  Walchestrasse 31 

   8006 Zürich 

 

ugz-bsb(at)zuerich.ch 

www.stadt-zuerich.ch/schaedlingsbekaempfung

 


