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INSTRUÇÃO PARA PREPARAÇÃO DAS ÁREAS ONDE 
SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS E MEDIDAS DE 

SEGURANÇA DO USUÁRIO 
 

Documento original: MEDIDAS SEGURANÇA DO USUÁRIO, POP 18,1ª EDIÇÃO, 12/12/2012. 

 

 

 

MATERIAL 

Ficha de Medidas de Segurança 

 

CUIDADOS 

Manter crianças, idosos, alérgicos, pessoas sensíveis e animais afastados da área de aplicação. 

 

CONDIÇÕES INICIAIS 

Antes de qualquer serviço de controle de pragas, o técnico deverá inspecionar todo o local a ser 

tratado para verificar se o ambiente está preparado para a execução do serviço. Nenhum serviço 

poderá ser executado caso o cliente não tenha providenciado as Medidas de Segurança 

solicitadas. 

 

EXECUÇÃO 

 

Antes da aplicação: 

• Inspeção: o técnico deverá ter acesso a todas as dependências do local para a Inspeção 

 

• Pessoas e Animais: animais domésticos, crianças, idosos e pessoas alérgicas ou com 

problemas respiratórios deverão estar afastados do local tratado com inseticida líquido 

por um período mínimo de 12 h. Aquários devem ser vedados com forro plástico, ou 

retirados do local sob tratamento. 

• Cozinhas: Nos casos de aplicação líquida, retirar dos armários: alimentos, louças e 

utensílios domésticos; guardando-os em recipientes tampados ou cobrindo-os com 

plástico. 

• Escritórios: Quando houver indicação de tratamento nesses locais, as gavetas, armários 

e arquivos deverão estar abertos. 

• Vestiários: A abertura e retirada dos objetos e roupas de todos os armários é fundamental 

para a obtenção de bons resultados nesse tipo de ambiente. 

• Depósitos: os pallets de produtos armazenados deverão estar afastados da parede e 

entre si, pelo menos 50cm. 

• Áreas de manipulação e produção: Todos os equipamentos, utensílios, produtos e matéria 

prima exposta deverão ser protegidos. Os locais de manipulação de alimentos deverão 

estar limpos, sem poeira e sem gordura. 

• Preparo do Inseticida: a calda inseticida será manipulada somente pelo técnico da 

Uniprag com seus devidos EPI´s e preparada no local do serviço. 

• Área externa: ralos, caixas de esgoto e passagem de água pluvial deverão estar em 

condições de serem destampados. 
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Durante a execução dos serviços: 

 

• Pessoas: Não deverá haver durante a pulverização líquida, funcionários no local, apenas 

o acompanhante (se estritamente necessário), devidamente protegido pelos EPIs 

indicados para a situação. 

 

Após a conclusão dos serviços: 

 

• Retorno: retornar ao ambiente tratado após o tempo estipulado pela Uniprag. 

• Ventilação: O ambiente deverá permanecer arejado por, no mínimo, 1 hora. 

• Limpeza: Usar luvas emborrachadas para fazer a limpeza dos locais tratados com 

inseticida líquido. A aplicação de produtos de limpeza deve ser retardada ao máximo, 

pois ela remove o tratamento, impedindo seu efeito de controle. A faxina deve ser 

recomendada no pré-tratamento. A limpeza pós-tratamento deve se restringir as 

superfícies horizontais, e eventuais acúmulos de produtos. 

• Cozinha: lavar ou passar um pano umedecido em água no piso, nos armários. Lavar os 

utensílios. 

• Banheiro: lavar ou passar um pano umedecido em água no piso. 

• Área de Serviço: lavar ou passar um pano umedecido em água no piso. 

 

O tempo de segurança para liberar o ambiente após aplicação líquida dependerá da situação de 

ventilação do local tratado: tempo mínimo respeitando-se a legislação local. 

 

 

Situação do Local Pessoas / Animais 
Tempo de segurança 

para 

retorno ao local de 
aplicação 

Sem ventilação Grupo de Risco: Crianças, idosos, grávidas, 
 

(sem janelas para pessoas alérgicas ou com problemas 24 horas 

ventilação, com ar respiratórios e Animais domésticos 
 

acondicionado) Pessoa comum 4 horas 

 
Com ventilação (Exceto ar 

acondicionado) 

Grupo de Risco: Crianças, idosos, grávidas, pessoas 
alérgicas ou com problemas 
respiratórios e Animais domésticos 

 
12 horas 

Pessoa comum 2 horas 

 
Estabelecimento 24 horas 

Grupo de risco: Crianças, idosos, grávidas, pessoas 
alérgicas ou com problemas 
respiratórios e Animais domésticos 

 
12  horas 

Pessoa comum 2 horas 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 

 

• Para desinsetização com gel, pó e iscas: não tocar no produto aplicado! 

• Não remover os produtos aplicados. 

 

• Para a desratização: os paletes e estantes de produtos deverão estar afastados da parede 

e entre si, pelo menos 50 cm. 

• Não tocar os locais tratados com raticida na formulação pó. Não mexer nas armadilhas 

de cola e iscas raticidas instalados. 

• Caso encontre roedores mortos, coletá-los com pá de lixo, descartá-los em saco plástico. 

Não danificar os porta-raticidas. 

 

PARA CASOS DE INTOXICAÇÃO: 

Caso ocorra a intoxicação por inseticidas ou raticidas em qualquer funcionário ou animal 

doméstico, realizar os seguintes procedimentos: 

 

• Recolher a Ordem de Serviço (documento que contém os dados dos produtos químicos 

utilizados); 

• Encaminhar a vítima junto com a documentação acima citada para o Centro de 

Toxicologia mais próximo ao cliente ou hospital mais próximo do acidente. 

• Caso a vítima seja um animal doméstico, encaminhá-lo a uma clínica veterinária mais 

próxima do local do acidente portando a documentação citada no item 1. 

 

PROCEDIMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS 

 

• Instruções para uso médico: tratamento sintomático (Verificar ordem de serviço e Ficha 

de segurança dos produtos utilizados). 

• Irritabilidade: Caso o produto diluído entre em contato com a pele, algumas sensações 

cutâneas podem ocorrer, tais como queimação, sensação de ardência na face e na 

mucosa, sem lesões, sendo passageiras por algumas horas, máximo de 24 horas. 

• Inalação: Remova para local arejado. Ajude a vítima desobstruir as narinas. Caso 

necessário, chame um médico imediatamente. 

• Contato cutâneo: Lave intensamente com água e sabão. Irritações cutâneas podem ser 

tratadas com cremes umectantes e localmente com pomadas anestésicas. Em caso de 

persistência de irritação, procure ajuda médica. 

• Contato ocular: Caso o material diluído respingue nos olhos, lave-os imediatamente com 

água em abundância por pelo menos 15 minutos. Então procure um oftalmologista. 

• Ingestão: Em caso de ingestão acidental, não provoque vômitos, faça lavagem estomacal 

seguida de administração de carvão ativado e procure imediatamente um médico e o 

centro de controle de intoxicações mais próximo. 
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Recomendações para manutenção de locais tratados 
contra cupins. 

 
O TRATAMENTO CONTRA CUPINS CONSISTE EM: 

 

• Tratamento focal: Aplicação de pesticidas no madeiramento, visando em proteger o 

madeiramento e inutilizá-lo como fonte de alimento para os cupins. 

• Tratamento estrutural / Barreira química: Aplicação de pesticidas no solo e em locais 

utilizados pelos cupins como acesso, impossibilitando a penetração destes invasores ao 

interior da estrutura/edificação. 

• Os produtos químicos utilizados nestes tratamentos foram desenvolvidos levando em 

consideração eficácia e eficiência contra os insetos alvo e segurança proporcionada para 

espécies não alvo e meio ambiente, sendo assim são biodegradáveis e fotossensíveis. 

Estas vulnerabilidades exigem atenção permanente a fatores que propiciem novas 

infestações ou situações que inviabilizem o tratamento químico como, por exemplo: 

• Acúmulo de material orgânico (ripas, sarrafos, caixas de papelão restos de madeira, etc); 

• Infiltrações pluviais (chuva); 

• Vazamentos em tubulações hidráulicas; 

• Intervenções físicas ou mecânicas (obras, reparos, modificações na alvenaria); 

• Rachaduras na estrutura; 

• Substituição ou reparos no madeiramento tratado; 

• Devido ao elevado grau de complexidade no controle de cupins e das diversas variáveis 

envolvidas podemos afirmar que as reinfestações são bastante comuns, motivo este pelo 

qual recomendamos enfaticamente que caso ocorra em seu imóvel, localização de 

vestígios de cupim, suspeita de reinfestação por cupins ou situações iguais ou similares 

às discriminadas na relação acima, comunique imediatamente o fato a Imuni Service 

Controle de Pragas para que as medidas cabíveis sejam tomadas no mais curto espaço 

de tempo, evitando assim prejuízos maiores.   

 

ATENÇÃO: 

• Após a visita de nossos técnicos será elaborado relatório com análise do ambiente tratado 

e as recomendações cabíveis. 

• O não cumprimento das medidas preventivas e o não atendimento as recomendações 

poderá acarretar na inutilização do serviço e/ou a perda da garantia sobre o mesmo. 

• A garantia de assistência técnica não cobrirá eventuais infestações em móveis, áreas ou 

ambientes não tratados pela Imuni Service Controle de Pragas. 
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