
 

 

 

Prezado Cliente, 

Parabéns por escolher a BD Clean!  

Você acaba de adquirir um serviço de alto padrão de qualidade, coordenado por Médicos Veterinários Especialistas 
em Saúde Pública e certificado pela Vigilância Sanitária, Ministério da Saúde, Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e IBAMA. 

Cientes da importância em formalizar as informações repassadas pelo Setor Comercial da BD Clean, através do 
atendimento telefônico realizado, desenvolvemos este informativo para reforçar orientações sobre evacuação da 
área imunizada, bem como, condições para posterior reutilização da mesma. Este material objetiva destacar as 
condutas necessárias para a realização de procedimentos que obedeçam aos mais altos padrões de segurança. 

 Ambientes imunizados com produtos em formulação LÍQUIDA e PÓ não poderão ser frequentados por Humanos e 
Animais pelo período mínimo de 4 (quatro) horas, após o fim da aplicação. O prazo em questão é válido para locais 
mantidos ventilados, após o fim dos serviços. Locais que sejam privados de ventilação e aeração, posterior, deverão 
ser reutilizados após período de 24 (vinte e quatro) horas do término da imunização. 

 

 Aconselhamos que Humanos e Animais que tenham histórico de alergia, imunossupressão e gestação, retornem aos 
locais tratados com formulação LÍQUIDA E PÓ, somente após ausência mínima de 12 (doze) horas, para locais mantidos 
ventilados, e 24 (vinte e quatro) horas, para locais sem ventilação e aeração. Para ambientes muito ventilados o prazo 
de ausência será de 4 (quatro) horas. 

 

 Imunizações realizadas com produtos em formulação GEL não demandam evacuação da área ou qualquer alteração 
nas rotinas normais da estrutura. Podem ser realizadas com a presença de Humanos e Animais sem qualquer risco aos 
mesmos. Idosos, crianças, gestantes, imunossuprimidos e alérgicos podem continuar frequentando normalmente o 
local tratado. A mesma recomendação se aplica aos serviços estruturados pela colocação exclusiva de ISCAS RATICIDAS 
ou aplicação líquida e pó apenas em ralos, caixas de esgoto e demais conexões com tubulação. 

 

 Aconselhamos que janelas, basculantes, venezianas, dentre outras estruturas do local, sejam mantidas abertas, após o 
fim dos serviços, para obtenção de ventilação e aeração efetivas do ambiente. Informamos e destacamos que não 
existe potencialização dos efeitos dos produtos em locais mantidos fechados, portanto não é recomendada tal 
conduta.   

 

 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO deverão ser mantidos desligados em todos os ambientes imunizados com 
produtos em formulação LÍQUIDA e PÓ. Poderão ser religados juntamente a reintrodução de Humanos e Animais nos 
locais tratados. 

 

 A limpeza e higienização, posterior, dos ambientes imunizados poderá acontecer de forma superficial (vassoura ou 
pano úmido com água), após 4 (quatro) horas do fim dos processos, e de forma pesada (faxina geral, com produtos 
químicos e jatos de água), após 72 (setenta e duas) horas do término dos serviços. O cumprimento desta 
recomendação é fundamental para a maior durabilidade do efeito residual dos produtos utilizados.  

 

 Crianças e Animais de Estimação não correm riscos, respectivamente ao engatinhar ou lamber as superfícies 
imunizadas, após o prazo de 4 (quatro) horas do fim das imunizações. Após este período, os produtos aplicados estarão 
completamente aderidos à estrutura em questão, não sendo lixiviados por qualquer contato físico.  

 

Diante de tais informações, contamos com a colaboração e empenho de todos! Sua ajuda será fundamental para a 
manutenção dos altos índices de sucesso de nossos trabalhos. Ser referência em qualidade é uma honra que 
buscamos a cada dia dividir com todos os nossos clientes e colaboradores. 

Att,             
Gustavo Dinardi Elian Auad 

Diretor Técnico - Brasil 



 

 

 
O que fazer para prevenir a ocorrência de escorpiões 

 
 

As medidas de controle e manejo populacional de escorpiões baseiam-se no controle químico e modificação das 
condições do ambiente a fim de torná-lo desfavorável à ocorrência, permanência e proliferação destes animais. 
 
 
Na área externa do domicílio 
 
 
 Manter limpos quintais e jardins, não acumular folhas secas e lixo domiciliar; 
 Acondicionar lixo domiciliar em sacos plásticos ou outros recipientes apropriados e fechados, e entregá-los 

para o serviço de coleta. Não jogar lixo em terrenos baldios; 
 Limpar terrenos baldios situados a cerca de dois metros (aceiro) das redondezas dos imóveis; 
 Eliminar fontes de alimento para os escorpiões: baratas, aranhas, grilos e outros pequenos animais 

invertebrados; 
 Evitar a formação de ambientes favoráveis ao abrigo de escorpiões, como obras de construção civil e 

terraplenagens que possam deixar entulho, superfícies sem revestimento, umidade, etc.; 
 Remover periodicamente materiais de construção e lenha armazenados, evitando o acúmulo; 
 Preservar os inimigos naturais dos escorpiões, especialmente aves de hábitos noturnos (corujas, joão-bobo, 

etc.), pequenos macacos, quati, lagartos, sapos e gansos (galinhas não são eficazes agentes controladores de 
escorpiões); 

 Evitar queimadas em terrenos baldios, pois desalojam os escorpiões; 
 Remover folhagens, arbustos e trepadeiras junto às paredes externas e muros; 
 Manter fossas sépticas bem vedadas, para evitar a passagem de baratas e escorpiões; 
 Rebocar paredes externas e muros para que não apresentem vãos ou frestas. 

 
 

Na área interna 
 
 
 Rebocar paredes para que não apresentem vãos ou frestas; 
 Vedar soleiras de portas com rolos de areia ou rodos de borracha; 
 Reparar rodapés soltos e colocar telas nas janelas; 
 Telar as aberturas dos ralos, pias ou tanques; 
 Telar aberturas de ventilação de porões e manter assoalhos calafetados; 
 Manter todos os pontos de energia e telefone devidamente vedados. 

 
 

Observação: em áreas rurais, a preparação do solo para plantio pode promover o desalojamento de escorpiões de 
seu habitat natural (barranco, cupinzeiros, troncos de árvores abandonadas por longos períodos). 
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                             

              Gustavo Dinardi Elian Auad 
Diretor Técnico – Brasil 

 


