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Nova geração de pragas resiste aos antibióticos até se tornar invencível. 
Todos nós estamos vulneráveis 

 
Coloridas artificialmente, as bactérias que mais ameaçam a humanidade são até fotogênicas. Mas não se engane: são fatais 

Você pode não perceber, mas é um ecossistema ambulante. Noventa trilhões de micróbios habitam seu corpo – na maioria das 
vezes, harmonicamente. Só existe saúde e energia onde existem muitas, muitas bactérias do bem. Uma pop star como 
Madonna, por exemplo, não teria músculos invejáveis nem seria capaz de dar tantas piruetas se não estivesse colonizada por 
exércitos desses microorganismos. Em seu corpo bem cuidado, Madonna carrega 2,4 quilos de bactérias. Quer saber qual é a 
população que mora em você? Basta dividir seu peso por 20. Os habitantes invisíveis ocupam a pele, a boca, o estômago, os 
genitais – o corpo todo.  

Desempenham inúmeras funções, entre elas vencer bactérias maléficas. Nos últimos anos, no entanto, a vida das bactérias do 
bem tem ficado mais ameaçada. O uso irracional de antibióticos levou ao surgimento de uma nova geração de bactérias do mal 
capaz de resistir a todas as armas. Essas superbactérias matam as bactérias benéficas e não podem ser contidas pela maioria das 
drogas. Às vezes, por nenhuma delas. Infecções causadas por bactérias resistentes podem afetar qualquer um; os jovens e os 
velhos, as pessoas saudáveis e as cronicamente doentes.  

As superbactérias costumam ser encontradas primordialmente nos hospitais. É um ambiente propício a elas porque lá os 
organismos em que vivem (nossos corpos) estão debilitados por doenças e, portanto, são menos capazes de lutar contra elas. 
Além disso, o ambiente fechado favorece a contaminação – apesar dos cuidados extremos de limpeza. O problema, agora, é 
que elas deixaram de ficar restritas aos hospitais. Nos Estados Unidos, já foram identificadas em ginásios de esporte, 
academias, universidades, prisões. Os surtos provocados por uma única bactéria, a Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina (MRSA), afetaram centenas de milhares de pessoas e mataram 19 mil no país apenas em 2006. O ataque das 
superbactérias continua.  

O mesmo pode ocorrer no Brasil? A resposta, simples e direta, é sim. O Brasil está preparado para enfrentar uma praga como 
essa? A resposta, dura e realista, é não. “Há dez anos, quase todos os casos de MRSA ocorriam nos hospitais. Agora ela está 
em todos os lugares”, disse Robert Moellering, professor da Harvard Medical School, à revista The New Yorker. A bactéria 
destrói a membrana dos glóbulos brancos, danificando as defesas primárias do corpo contra o micróbio. Surgem erupções na 
pele e inúmeras inflamações internas. O que no início pode parecer um simples resfriado revela-se uma doença fatal, capaz de 
matar a vítima por infecção generalizada em poucos dias. Cerca de 50% dos infectados atendidos no Hospital da Criança da 
Universidade de Chicago morrem. Quando o microorganismo não é sensível à meticilina, à oxacilina e a outras drogas 
semelhantes, os médicos têm uma única opção. É a vancomicina, uma droga intravenosa considerada como último recurso. Ela 
pode salvar o doente. Mas o custo total de tratamento de um paciente nessas condições pode chegar a US$ 40 mil.  
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Recentemente foram relatados vários casos de MRSA parcialmente resistente até mesmo à vancomicina. E o pior: há no 
mundo pelo menos sete casos documentados de total resistência à droga. Essa bactéria resistente parece ter saído dos hospitais 
pegando carona nas mãos e nas roupas de médicos e visitantes. Pacientes dispensados do hospital e tratados da infecção em 
casa também podem disseminar a bactéria.  

Mais de 2 mil casos de infecção por MRSA adquirida fora dos hospitais foram registrados no Uruguai. Alguns casos 
esporádicos já foram relatados em cidades gaúchas próximas à fronteira. “Ninguém pede passaporte para as bactérias. Se vou 
ao Uruguai e troco um aperto de mão com uma pessoa infectada, posso trazer a bactéria comigo na volta ao Brasil”, diz Flávia 
Rossi, diretora do laboratório de microbiologia do Hospital das Clínicas em São Paulo.  

Nem todas as pessoas que têm contato com a bactéria adoecem. O risco é maior em crianças e idosos porque eles costumam ter 
o sistema imune menos fortalecido. Pela mesma razão, outros grupos podem adoecer gravemente se forem infectados: 
portadores do HIV, pessoas em tratamentos contra o câncer, transplantados ou doentes crônicos, como diabéticos.  

Outro exemplo é a Klebsiella pneumoniae. Ela tem formato oval e uma camada externa dura e cheia de açúcar. Essa cápsula 
dificulta o trabalho dos glóbulos brancos, que não conseguem engolfá-la e destruí-la. Pessoas saudáveis podem viver muito 
bem com a bactéria. Os que estão debilitados, no entanto, costumam adoecer gravemente. Em 2000, uma cepa da bactéria foi 
isolada de um paciente da UTI do hospital da Universidade de Nova York. Ela resistia à maioria dos antibióticos. Nem amônia 
e desinfetantes poderosos conseguiam eliminá-la das instalações do hospital. Vários pacientes foram infectados. Além de 
pneumonia, sofreram infecções sanguíneas e no trato urinário provocadas pela Klebsiella. Dos 34 pacientes infectados no 
hospital naquele ano, quase metade morreu.  

O retorno à era pré-antibióticos está se tornando realidade em várias partes do mundo 
O mesmo tem acontecido com muitas outras bactérias (confira a ilustração). “Há cada vez mais relatos de infecções causadas 
por microorganismos contra os quais não existem opções terapêuticas adequadas”, escreveu recentemente o microbiologista 
Christian Giske, do Hospital da Universidade Karolinska, em Estocolmo. Ele e outros colegas publicaram em março um 
levantamento sobre a ameaça global das bactérias multirresistentes na revista científica Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy. “O retorno à era pré-antibióticos está se tornando realidade em várias partes do mundo”, escreveu Giske.  

Por que chegamos a esse ponto? A resistência das bactérias aos remédios existe desde que os antibióticos foram inventados. 
Alexander Fleming, o descobridor da penicilina, ganhou o Prêmio Nobel em 1945 por sua enorme contribuição, até hoje 
considerada uma das mais importantes da medicina. Em seu discurso, Fleming ressaltou que o uso inadequado de penicilina 
iria torná-la ineficaz. O perigo, ele explicou, era usar uma dose insuficiente para matar as bactérias mas suficiente para ensiná-
las a resistir à penicilina.  

O alerta foi dado, mas não impediu o uso incorreto da medicação. O primeiro caso de resistência à penicilina foi registrado em 
1947, apenas quatro anos depois de o remédio começar a ser produzido em larga escala. Nas décadas seguintes, verificou-se 
que o problema se repetia em todas as novas gerações de antibióticos. As bactérias aprendem a resistir aos remédios e passam a 
informação até mesmo para colegas de outras espécies (confira como elas fazem isso na ilustração).  

A única forma de evitar a resistência é usar antibióticos apenas quando eles são estritamente necessários. Estima-se que metade 
das prescrições de antibióticos seja desnecessária. Durante a consulta, o médico não tem condições de saber se a infecção é 
causada por uma bactéria ou por um vírus. Um exemplo: sete de cada dez casos de pneumonia são causados por vírus. Mas o 
médico não pode esperar a chegada dos exames (o que pode demorar até dois dias) para tomar uma decisão. Há outras razões. 
Muitos médicos prescrevem os remédios quando examinam um bebê com febre e uma dolorosa infecção de ouvido. 
Racionalmente eles sabem que o remédio pode ou não fazer efeito. Mas a receita é uma forma de acalmar os pais. No Brasil, 
onde os antibióticos são vendidos sem receita e a automedicação é uma mania nacional, a situação pode ser ainda mais grave.  

Outro fator que contribui para a resistência bacteriana é abandonar o tratamento quando os sintomas começam a desaparecer. 
Apesar da falta de sintomas, em geral ainda há muitas bactérias vivas, e a interrupção do tratamento pode fazer com que elas se 
tornem resistentes. “Quando uma pessoa toma um antiinflamatório de forma inadequada, o problema é dela. Quando faz isso 
com um antibiótico, o problema é de todos nós”, diz Flávia Rossi, do HC de São Paulo. “As mudanças que essa pessoa 
provocou na flora bacteriana dela serão transmitidas aos outros.” Evitar o consumo irracional de antibióticos é fundamental 
para preservar as bactérias boas. Onde há bactérias boas, as ruins não entram porque elas competem pelo mesmo espaço.  

O uso indiscriminado de antibióticos na pecuária também ajuda a explicar a crise atual. Estima-se que 70% de todos os 
antibióticos usados nos Estados Unidos estejam nas fazendas. As drogas não são usadas para curar animais doentes, mas para 
evitar que eles fiquem doentes. Além disso, baixos níveis de antibióticos parecem acelerar o crescimento dos animais. A idéia 
é matar bactérias intestinais para reduzir a competição por energia. Com isso, o animal absorve mais energia da comida e 
cresce rapidamente. Bactérias resistentes a antibióticos são encontradas no ar e no solo das fazendas, na água, na carne e no 
frango processados. As bactérias são levadas para a cozinha e contaminam outros alimentos.  
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SOBREVIVENTE: Paula sofreu um grave acidente e ficou em coma durante 22 dias. Uma infecção hospitalar tornou sua 
recuperação ainda mais improvável. Hoje ela comemora a vitória: “Foi como ganhar na Mega Sena” 

Para agravar o quadro, há pouquíssimo interesse da indústria farmacêutica no desenvolvimento de novos antibióticos. A 
aprovação de novos agentes antibacterianos pela FDA, a agência que regula medicamentos nos EUA, caiu 56% nas últimas 
duas décadas. As empresas estão mais interessadas em criar remédios que devem ser consumidos por toda a vida, como os 
antidepressivos e as drogas contra o colesterol. O custo total da resistência aos antibióticos para a sociedade americana é de 
US$ 5 bilhões a cada ano. Tratar patógenos resistentes freqüentemente requer drogas mais caras e o prolongamento da estadia 
no hospital. A cada ano, cerca de 2 milhões de pessoas adquirem infecções bacterianas nos hospitais americanos. Noventa mil 
morrem. Cerca de 70% das infecções são resistentes a pelo menos uma droga. 

Não espere encontrar dados tão objetivos no Brasil. Infecção hospitalar ainda é um assunto tabu. Nem autoridades sanitárias 
nem microbiologistas ficam à vontade para falar sobre o tema. Faltam informações básicas. O Ministério da Saúde não tem 
uma estimativa sobre o número de casos ocorridos no país anualmente. Nem a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa). “Não existe no país uma definição de critérios do que seja infecção hospitalar. É preciso melhorar esse sistema”, diz 
Heder Murari Borba, gerente-geral da área de tecnologia em serviços de saúde da Anvisa.  

A resistência bacteriana aos antibióticos custa US$ 5 bi por ano nos EUA 

Os surtos recentes de infecção por micro-bactéria servem de amostra do que poderia ocorrer no país caso uma grave infecção 
como a MRSA atingisse a população brasileira. Mais de 2 mil pessoas foram infectadas pela Mycobacterium massiliensis nos 
últimos meses em cirurgias estéticas ou feitas por videolaparoscopia. O problema foi provocado por cânulas infectadas. Não 
houve registro de mortes, mas as vítimas sofreram graves feridas pós-operatórias. A mesma cepa da bactéria já afetou 
pacientes nos seguintes Estados: Pará, Goiás, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Paraná. “Parece ser o maior 
surto já ocorrido no mundo, mas ainda não sabemos qual foi a causa”, diz Borba, da Anvisa. Embora o problema esteja 
ocorrendo há vários meses, apenas a partir da próxima semana a Anvisa vai passar a exigir a notificação compulsória dos 
casos. A agência também editará uma norma técnica para padronizar o tratamento e evitar o uso indiscriminado de antibióticos 
contra essa cepa.  

Há pouca informação também sobre o controle das demais infecções nos hospitais. Eles são obrigados por lei a manter 
comissões de prevenção de infecção hospitalar. Nem todas as instituições mantêm esses grupos funcionando adequadamente. 
Nem os hospitais mais conceituados, que dispõem de comissões atuantes e competentes, revelam o número de casos de 
infecção hospitalar que enfrentam a cada ano. Os hospitais Sírio-Libanês e Albert Einstein, em São Paulo, não aceitaram 
divulgar esses dados. Ambos alegam que os clientes que fizerem essa pergunta receberão a informação. Portanto, da próxima 
vez que precisar internar algum familiar em um hospital, faça o teste da transparência. “Conhecer esse índice é um direito do 
paciente”, diz Borba.  
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Infecções por bactérias resistentes existem a todo o momento e até nos melhores hospitais. “Algumas instituições informam 
que têm taxa zero de infecção hospitalar”, diz Denise Brandão de Assis, diretora-técnica da divisão de infecção hospitalar do 
Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo. “Isso é ruim. É sinal de que o hospital não está investigando 
direito. Se investigar corretamente, certamente irá encontrar infecção.”  

Denise coordena no Estado de São Paulo um sistema que, desde 2004, faz a vigilância das infecções ocorridas em hospitais. 
Em 2007, o sistema recebeu notificações de infecção enviadas por 593 instituições. Nem todos os hospitais do Estado precisam 
enviar dados de infecção – apenas os que realizam cirurgias, os que têm UTI (neonatal, pediátrica, adulto ou coronariana) e os 
hospitais psiquiátricos de longa permanência. No ano passado, foram notificados 13.322 casos de infecção de corrente 
sanguínea associada a cateter venoso central. É o tipo de infecção mais comum em pacientes graves que passam muito tempo 
na UTI. Os demais tipos de infecção hospitalar não foram computados. As bactérias mais comuns foram a Staphylococcus 
epidermidis (30%) e a Staphylococcus aureus resistente à oxacilina (16%), a temida bactéria conhecida como MRSA nos 
Estados Unidos. A existência de várias outras bactérias resistentes, entre elas a Klebsiella pneumoniae, foi notificada pelos 
hospitais paulistas.  

Quando um paciente enfrenta uma grave infecção, o médico freqüentemente recorre à chamada terapia empírica. Ou seja: ele 
dá um antibiótico de amplo espectro (que pode funcionar contra vários tipos de bactérias) em vez de aguardar o resultado do 
exame de laboratório que vai apontar a cepa da bactéria que afeta o paciente. “O médico não tem bola de cristal e não pode 
esperar 48 horas sem medicar o paciente”, diz o infectologista Alexandre Rodrigues Marra, da UTI do Hospital Albert 
Einstein. “Essa prática, porém, acaba contribuindo para tornar as bactérias resistentes.”  

A Staphylococcus aureus resistente a oxacilina (a MRSA) complicou o caso da estudante Paula Mossa de Souza Dias, de 25 
anos. Em junho do ano passado, ela sofreu um grave acidente de carro em Assis, interior de São Paulo. Teve 18 fraturas, 
hemorragia interna e rompimento do diafragma. Os órgãos internos saíram do lugar e o baço foi esmagado. Paula foi atendida 
corretamente num hospital do SUS na cidade. Depois, foi transferida de helicóptero para o Sírio-Libanês, na capital. A tia de 
Paula, Maria Beatriz Souza Dias, é a responsável pela comissão de infecção hospitalar da instituição.  

Paula ficou em coma induzido na UTI durante 22 dias. Como todo paciente grave, tinha várias portas de entrada para bactérias, 
como catéteres e sondas. Nem todo o conhecimento da tia impediu que Paula contraísse a MRSA. “Ela pegou a infecção no 
ambiente hospitalar, mas é difícil saber se foi no Sírio-Libanês ou em Assis”, diz Maria Beatriz. Apesar do vínculo afetivo com 
a sobrinha, a médica tentou agir com racionalidade. “Sabíamos exatamente qual antibiótico usar porque tínhamos feito um 
diagnóstico preciso da bactéria.” A moça foi tratada com dois antibióticos potentes: a vancomicina e a linezolida. “Lembro de 
estar acordando na UTI e ouvir meu pai dizer que eu tinha ganho na Mega Sena dez vezes”, diz Paula.  

Nem sempre a infecção é causada por bactérias que circulam no ambiente, como ocorreu no caso de Paula. “Cerca de 80% dos 
casos de infecção hospitalar são causadas por bactérias endógenas”, diz Maria Beatriz. Tradução: as próprias bactérias que o 
paciente carrega podem fazê-lo adoecer no momento em que ele está com a imunidade debilitada.  

Mas os hospitais têm obrigação de evitar os outros 20% dos casos. Neste mês será inaugurada a nova UTI do Sírio-Libanês, 
com 40 apartamentos totalmente individuais. Reduzir o risco de infecção hospitalar foi uma das principais preocupações do 
novo projeto. “Parece uma coisa boba, mas quando visitamos outras UTIs vemos poucas pias. Aqui teremos 70. O médico 
‘tropeça’ na pia antes de tocar no paciente”, diz Guilherme Schettino, gerente-médico de pacientes críticos.  

Lavar as mãos adequadamente é a medida mais eficaz. A nova UTI também contará com recursos sofisticados. No caso de 
infecções graves, o paciente será colocado num quarto de isolamento. Ele é equipado com um sistema que controla a pressão 
do ar e evita que as bactérias do ambiente viajem pelo restante da UTI.  

A medida mais urgente que o Brasil precisa tomar para combater a infecção hospitalar é investigar o problema a fundo e falar 
abertamente sobre ele. Há duas semanas, uma proposta de transparência total foi discutida em Washington durante o congresso 
da Sociedade Americana de Doenças Infecciosas. Os especialistas pretendem chegar a um acordo para que todos os países 
informem publicamente seus índices de infecção hospitalar e a situação de resistência das bactérias aos antibióticos. Aí talvez 
os brasileiros conquistem o direito de conhecer a verdadeira dimensão do problema.  
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A raiz da resistência 

Como as bactérias conseguem sobreviver aos antibióticos 
1 Elas têm os genes da resistência 
Bactérias que já tiveram contato com antibióticos têm genes especialmente dedicados a resistir aos remédios. Esses 
genes ficam nos plasmídeos, moléculas de DNA em formato de círculo. Os genes podem agir de três formas  

   

Destroem o antibiótico que penetrou 
na célula Expulsam o antibiótico da célula Tornam o antibiótico inativo 

2 Elas fazem um intercâmbio de genes com outras células  
As bactérias podem ficar multirresistentes ao adquirir o DNA resistente de outras bactérias. Elas podem fazer isso 
de três formas  

      

Reciclam os genes de bactérias 
mortas 

Recuperam genes de bactéria por 
meio de uma infecção viral 

Trocam genes com bactérias vivas 
por meio dos plasmídeos 

O Terror dos Hospitais: Conheça algumas bactérias que habitam pessoas saudáveis sem causar 
danos. Em pessoas debilitadas, elas provocam graves doenças e escapam da ação dos antibióticos 
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STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS 

O QUE É 
Bactéria muito comum que vive na pele da maioria das pessoas. Pode causar acne e 
furúnculos  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Em pessoas debilitadas, pode causar infecções respiratórias e urinárias  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA  
É uma das principais causas de infecção hospitalar e resiste à maioria dos antibióticos  

 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
 
O QUE É  
Habita a pele e o nariz de 20% da população sem causar maiores estragos  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Pode causar pneumonia e infecção generalizada  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA 
A forma resistente à meticilina (MRSA) é difícil de ser combatida. Nos EUA, ela já 
provoca infecções fora dos hospitais  

 

ESCHERICHIA COLI  
O QUE É  
Faz parte do ecossistema natural do intestino  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Quando disseminada em outros órgãos pode causar infecção generalizada  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA  
Costuma ser combatida com carbapenemos, embora casos de resistência ocorram em 
várias regiões do mundo  

 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE  
 
O QUE É  
Existe normalmente na boca, na pele e no intestino. Possui uma camada externa que 
dificulta a entrada dos antibióticos  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Pode provocar pneumonia e graves infecções sanguíneas  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA  
Resiste à maioria dos antibióticos. Pode matar metade dos infectados  
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PSEUDOMONAS AERUGINOSA  
 
O QUE É  
É freqüentemente encontrada na água, no solo, nas plantas e em animais  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Pode provocar pneumonia, feridas na pele e infecções urinárias  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA  
Resiste à maioria dos antibióticos. Em geral é sensível apenas às polimixinas  

 

ACINOBACTER BAUMANNII 
 
O QUE É  
Bactéria muito comum no ambiente hospitalar. Não causa danos quando coloniza 
pessoas saudáveis  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Provoca graves infecções urinárias e mata na maioria dos casos  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA 
Pode ser vencida com imipenem. No Brasil, há casos de resistência também a essa droga  

 

MYCOBACTERIUM MASSILIENSE  
 
O QUE É  
Bactéria de crescimento rápido que infecta instrumentos cirúrgicos como cânulas de 
lipoaspiração e videolaparoscopia  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Mais de 2 mil brasileiros foram infectados e sofreram feridas  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA 
Pode ser tratada com quatro antibióticos. Não há notícia de mortes  

 

ENTEROCOCCUS  
 
O QUE É  
Gênero de bactérias que em condições normais habitam o intestino sem causar danos  

 
POR QUE É UM PROBLEMA NOS HOSPITAIS  
Pode provocar infecções urinárias, diverticulite e meningite  

 
GRAU DE RESISTÊNCIA  
As bactérias ainda são sensíveis à vancomicina. Mas há casos de resistência à droga no 
Brasil  

O que você pode fazer 
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Nem sempre a infecção ocorre por falha do hospital. Os cuidados ao seu alcance 

  

Lave as mãos antes e depois de visitar um paciente. Oitenta por cento das infecções 
hospitalares são evitadas com a higiene das mãos 

  

Não sente na cama do doente. As roupas dos visitantes têm bactérias que não devem se 
misturar com as do hospital 

  

Evite levar comida ao paciente. Prefira presentear a pessoa com um livro, uma revista ou um 
brinquedo 

  

Se estiver resfriado ou com alguma lesão na pele, adie a visita. Bactérias corriqueiras podem 
provocar graves danos ao doente 

  

Evite ir ao quarto de outros doentes. Você pode virar um veículo de disseminação de germes 
de um paciente para o outro 

  

Se o paciente voltar para casa infectado por uma bactéria resistente, lave as mãos muito bem 
antes e depois de atendê-lo 

 



O ataque das superbactérias 
Fonte: Revista Época  
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Os principais inimigos por via de contato, superfícies, vestimentas e aerotransportados das infecções são micro-
organismos: KPC, VRE, MRSA, MSSA, Legionella, TB, Norovírus, E-Coli, Clostridium difficile, Rhinovírus e 
vírus da Hepatite e Herpes; e associados a estes os ácaros, percevejos (bed bugs), mofos e fungos. Ainda, as 
alergias geradas pelos VOCs (Compostos Voláteis Orgânicos) e |THMs (Trihalomethanes) que são altamente 
tóxicos. Sabem-se que disinfetantes e muito menos o alcool (gel ou não) não eliminam os micro-organismos; panos 
de limpeza somente transferem os micro-organismos de um  local a outro. 
Como o cloro, que acumulativo no corpo humano e está proibido nos países desenvolvidos principalmente para 
tratamento da água; o uso de ozonizadores em ambientes, piscinas e na purificação da água foi proibida nos 
Estados Unidos devido a possibilidade de causar doenças respiratórias e até câncer de pulmões; por não existe um 
meio efetivo do controle do volume do ozônio (ou trioxigénio ) presente em ambientes ou água; ainda é um dos 
poluentes mais difundidos do mundo. Assim, no intuito de reduzir as infecções hospitalares adquiridas, uma 
poderosa tecnologia alia-se e está sendo utilizada que são os Esterilizadores UV-C (ou também conhecida com 
UVGI – Ultraviolet Germicidal Irradiation). 

A Tecnologia UV-C (ou UVGI) é recomendada pelas seguintes organizações a nível mundial: WHO1, CDC2, 
NIOSH3, EPA4, FEMA5, ASHRAE6; para aplicabilidade nos segmentos hospitalares, clinicas, empresariais, 
comerciais, locais fechados (como: shoopings, restaurantes, escolas, igrejas, bibliotecas, teatros, prisões e etc) e em 
transportes aéreos, água e terrestre (especialmente em ambulâncias). Ainda, para a produção, preparação, 
conservação de alimentos de uma forma em geral. 

 

 
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 

 
 

                                                   
1 WHO –World Health Organization 
2 CDC – Centers for Disease Control and Prevention 
3 NIOSH - National Institute for Occupational Safety and Health 
4 EPA – Environmental Protection Agency 
5 FEMA - Federal Emergency Management Agency 
6 ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers 


