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Perigo Invisível ao Olho Humano. KPC! MRSA! MSSA! Norovírus! Influenza! Tuberculose! Pneunomia! 

Somos exigentes com Conforto e Qualidade de Vida; mas descuidamos sistematicamente onde vivemos, 
trabalhamos e divertimo-nos. Quando chegam o Outono e Inverno; ocorrem os aumentos das doenças respiratórias. 

A cada respiração consumimos 1/2 litro de ar; 24.000 litros por dia; este já circulou por outras pessoas sadias ou 
não. Ficamos mais de 85% do tempo em ambientes fechados que são propícias as inúmeras doenças e infecções 
causadas através da inalação do ar expelidas pela fala, tosse, manuseio de objetos, pelas mãos e produtos químicos 
como: desinfetantes e VOCs (Compostos Orgânicos Voláteis) e THMs (Trihalomethanes). 

Os cientistas e profissionais da Área da Saúde têm alertado constantemente que com o Aquecimento Global 
surgirão novos micro-organismos noviços a Saúde Humana; isto faz nos pensar no Apocalipse.  

A Baixa Qualidade do Ar pode causar: alergias, asma, rinite, sinusite, bronquite, resfriados, gripe, influenza aviaria 
e suína, dor de cabeça, enxaqueca, irritação dos olhos, conjuntivite, congestão nasal, problemas respiratórios, 
coriza, ressecamento das mucosas, garganta irritada, sonolência, fadiga, tontura, perda de concentração, irritação da 
pele, irritabilidade e depressão e outras. 

Organizações da Saúde e a EPA (Environmental Protection Agency), tem reportado sistematicamente que 
ambientes fechados são até 10 vezes, e em alguns casos além disto, mais poluídos que o ar externo e que 75% dos 
ambientes tem problemas sérios com Vírus, Bactérias, Germes, Ácaros, Fungos, Mofos, Odores, particulados e 
bioaerossóis. Ainda, que ambientes fechados e Ar Condicionado são uma verdadeira armadilha ao Corpo Humano 
devido à manutenção inadequada. O Ar Condicionado proporciona conforto; mas, para reduzir o consumo da 
energia elétrica opera como sendo um sistema fechado; minimizando a troca do ar interno com o externo.  

“Os filtros do Ar Condicionado foram projetados para proteger os equipamentos e não os ocupantes das áreas”. 

A porosidade dos filtros permite a livre circulação dos micro-organismos devido ao seu tamanho; circulando 
livremente através dele; contaminando e espalhando doenças em todos os ambientes; gerando a Síndrome do 
Edifico Doente (SED), conseqüentemente o Absenteísmo (ausência temporária do trabalho por motivo de doença). 
Na Europa e América do Norte é obrigatória a instalação dos Esterilizadores Germicidas UV-C nos dutos de ar, na 
central e em ambientes que requeriam manter o local saudável. 

Existe um custo que não aparece nas estatísticas que se refere à baixa Qualidade do Ar em ambientes fechados; a 
conscientização no Brasil é lenta e expõem os seus ocupantes a graves riscos à saúde. As principais doenças 
causadas pela Baixa Qualidade do Ar são a “Pneunomia” e a “Tuberculose”; nos hospitais é mais grave devido ao 
MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus aureus) que fica cada vez mais resistente a antibióticos; criando 
as chamadas “superbactérias”.  

Apartamentos e lares que não arejam ao Sol colchões, cobertores, travesseiros, sofás, tapetes, carpetes, e outros 
objetos, têm a maior incidência de Ácaros; sendo a segunda causa de alergias, sinusite, rinite, dermite e escabiose 
(conhecida sarna humana). Aspiradores de Pó não resolve o problema, eles se fixam nas tramas dos tecidos, 
cobertores, mantas, travesseiros, tapetes e carpetes. Medem 0,30 milímetros, são predadores naturais com mais 
30.000 espécies conhecidas e acasalam o ano todo. As fêmeas põem mais de 300 ovos a cada acasalamento. 
Sensações de presença de ácaros: formigamento, coceira, vermelhidão, bolhas, lesões; e hiperpigmentação. Sendo 
as áreas preferenciais de ataque: seios, punhos, braços, pernas, axilas, ventre, nádegas e órgãos genitais. Podem 
causar a Anafilaxia por contaminação de alimentos contaminados ingeridos. 

Conhecemos a irradiação ultravioleta como causadora do câncer da pele; porém ela é necessária também para 
manter a nossa Saúde! A irradiação eletromagnética é produzida pelo Sol; divida em quatro categorias: UV-A, UV-
B, VUV e UV-C (que contém o poder germicida; muitos micro-organismos são desabilitados em contato com esta 
irradiação). No Brasil, estes conceitos são pouco difundidos; sabe-se que a ausência do UV-A, o corpo humano 
deixa de produzir a Vitamina D, que é responsável pela fixação do cálcio no organismo, podendo gerar 
osteoporose. Existem relados, fora do país que a falta da Vitamina D pode causar osteoporose e demência em 
crianças e desequilibra o nosso biorritmo. 
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O uso do filtro-solar é importante; mas deve-se tomar Sol pela manhã ou à tarde; quando a irradiação é menor. 
Vendeu-se a idéia do uso exagerado dos filtros solares; fora do Brasil, existe campanhas alertando sobre o uso 
exagerado devido os produtos serem acumulativos no organismo humano. Na Itália, difunde-se a idéia de comer 
alimentos orgânicos (verduras e legumes) de tonalidade mais forte para fortalecer a derme. O conceito é que 
quando aparece à mancha do câncer na epiderme, o problema já está na derme há mais tempo. 

Os profissionais da Área da Saúde conhecem bem os benefícios da Irradiação Germicida desde 1.936; com várias 
aplicações em Hospitais (ex: sala de operação, UTIs, quartos, enfermarias, estoques), desinfecção de ambientes e 
água, preparação e conservação da alimentação etc. Ainda, reconhecem que desinfetantes são nocivos à Saúde 
Humana e que não eliminam os micro-organismos. O Efeito Germicida UV-C pode ser produzido artificialmente 
através de equipamentos especiais para a desinfecção. Ela desativa o DNA e RNA dos elementos patogênicos 
destruindo suas habilidades de se reproduzir e causar doenças e matando-os. Os Centros de Controle de Doenças 
Contagiosas, nos Estados Unidos, atestam a eficácia da Irradiação UV-C através dos dados que demonstraram 
“redução do tempo de internação” quando os Esterilizadores Germicidas estão instalados nos ambientes. Eles são 
corretamente Ecológicos não usam produtos tóxicos para desinfecção, esterilização de ambientes e objetos.  

A Empresa X-Germs, localizada na CECOMPI – Parqtec em São José dos Campos – SP, atua no 
segmento da Tecnologia UV-C tendo uma gama de produtos para atender as necessidades após uma 
analise técnica do local e das condições existentes.  

Você sabia? 
 Que em Equipamentos de Ar Condicionado e Dutos de Climatização instalados em ambientes fechados como 

lares, empresas, veículos, ônibus, trens, navios e aviões; permitem a circulação livre das bactérias, vírus, 
fungos! 

 Que filtros instalados nos dutos de ar condicionado não os retém devido aos seus tamanhos. Passando 
facilmente pela porosidade dos filtros e retornam ao ambiente e espalhando doenças! 

 Você já reparou que seu colega de trabalho fica resfriado ou gripado e, que existe grande possibilidade de você 
ficar também! Devido à livre circulação dos micro-organismos e outros agentes patológicos. 

 Você sabia que os equipamentos eletro-eletrônicos emitem para o ambiente THMs (Trihalomethanes) e VOCs 
(Compostos Voláteis Orgânicos) que causam alergias, rinites, sinusites, coriza e vermelhidão nos olhos e outras 
doenças? 

 Que já existem Processos Indenizatórios contra as Empresas, que estão sendo acionados pelos empregados; 
tanto no Ministério do Trabalho e na Justiça Cível, devido à baixa qualidade de ar fornecida aos ambientes.  

 Que o Ministério da Saúde tem duas Normas Regulamentadoras (NR 9 e 32); para que se faça o exame 
bacteriológico a cada 6 meses pela Empresa. E o não cumprimento a estas gera indenizações aos trabalhadores. 

 Que já existem registros de tuberculose e pneumonia devido à baixa qualidade do ar nos ambiente. Tais 
ambientes recebem o nome de SED - Síndrome do Edifício Doente que causam o Absentismo (ausência ao 
trabalho). E em hospitais esta situação se agrava devido ao MRSA e KPC! 

 Você sabia que uma cama pode ter mais de dois milhões de ácaros vivendo. E, que eles podem estar em outros 
lugares como berços, sofás, almofadas, carpetes, tapetes, cortinas, zonas de PETs e etc? 

 Você sabia que tapetes, carpetes, almofadas podem conter urina de PETs, ácaros, E.coli, Rhinovirus? E que as 
crianças brincam se saber disto? 

 Você sabia que lá fora, a bactéria “Propionibacterium acnes - (P.Acne) causadora dos problemas de acne ser 
destruída por luz em certo comprimento de onda (que é um tratamento evasivo ao contra do laser) sem precisar 
de medicamentos de “traja preta” que causam depressão e outros doenças inclusive a dependência do 
medicamento ? 

 Você sabia que lá fora, se trata as marcas do tempo através da luz em certo comprimento de onda (que é um 
tratamento evasivo ao contra do laser) ativando a mitocôndria que é responsável pela fabricação do colágeno; 
em vez da aplicação de Botox? 


