
Espirro: Apenas um pode contaminar uma sala 
inteira com os vírus por horas 

Fonte: Mail Post Journal - England  
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Os pesquisadores da Área de Saúde descobriram que as gotículas microscópicas contaminadas por vírus 
emitidas pela tosse ou espirro flutuam no ar em grandes concentrações, suficientes para a propagação da 
gripe e outras doenças passando de pessoa para pessoa através do contato físico direto ou indireto. 

 
Imagem da Internet 

Respirar ar contaminado contendo partículas do vírus que podem ser encontradas em hospitais, 
consultórios, ambulatórios, escritórios, salas de espera em geral, transportes (terrestre, maritimo ou aéreo) 
contamina uma pessoa depois de apenas uma hora. A descoberta dá credito ao velho conselho de nunca se 
deve visitar sala de espera de hospital, consultório a menos que se queira ficar doente. 

O estudo destaca ainda que passageiros em aeroportos são contaminados pela gripe, resfriado e tosse 
provenientes de contatos com outros passageiros; ocorrendo a contaminação no início ou no seu retorno.  

 
Imagem da Internet 

A maioria dos estudos concentra-se em gotas maiores, conhecidas como aerossóis, que carregam o vírus 
no ar, mas que rapidamente caem no chão e superfícies próximas. Agora os estudos focam-se em analisar 
o risco das gotas menores, que pode permanecer no ar por horas ou dias. 
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Pesquisadores dos EUA da Universidade Virginia Tech, coletaram amostras de ar da sala de espera de 
uma clínica de saúde, três quartos de um berçário e três vôos nacionais. Metades das amostras coletadas 
continham gotículas contendo o vírus da gripe. 

Os cientistas descobriram que 1 metro cúbico de ar típico, contém em média de 16 mil partículas de vírus 
da gripe. A maioria tinha menos de 2.5 milésimos de milímetro de diâmetro e permanece ativo em 
suspensão no ar por horas a fio. 

"Uma pessoa inala em média 24.000 litros de ar por dia. Dadas as quantidades de vírus encontradas no 
local, uma hora é tempo suficiente para sua contaminação. Os aerossóis com vírus são pequenos o 
suficiente para que fiquem suspensos por vários dias no ambiente" disse a Dra. Linsey Marr, que liderou 
o estudo, publicado no Journal of the Royal Society Interface - England. 

Em um sistema de climatização fechado de ar condicionado que atenda vários ambientes, estes também 
serão contaminados pela circulação do ar. Os filtros de ar condicionado não têm a função de eliminar os 
micro-organismos, mas, sim de proteger o equipamento central. Ocorrendo o chamado SED – Síndrome 
do Edifício Doente ocasionado por esta circulação de ar. Os profissionais que trabalham nestes locais 
serão afetados pela DRT – Doença Relacionada ao Trabalho causando o “absenteísmo”  

O mesmo ocorre na área de transportes e mais especificamente em aeronaves. 

Uma tosse típica atira jatos de ar de vários centímetros de comprimento, com cerca de 3.000 gotículas de 
saliva em velocidades de até 80 km/h; e espirros normalmente podem conter até 40.000 gotículas, alguns 
que deixam o corpo em mais de 160 km/h. 

 

 
Imagem da Internet 

A Empresa X-Germs, localizada no CECOMPI – 
Parqtec em São José dos Campos – SP, atua no 

segmento da Tecnologia UV-C para esterilização 
de ambientes; tendo uma gama de produtos para 
atender as necessidades após uma analise técnica 

do local e das condições existentes 

 


