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Resumo 
Infecções hospitalares, também conhecido como infecções 
nosocomiais, podem ser reduzidas ou eliminadas. Agentes 
patógenos infecciosos não tem efeito adverso sobre o 
indivíduo saudável, pode ser fatal para um paciente com um 
sistema imunológico comprometido. O CDC1 informa que 
mais de 80% das infecções são por contato ou 
aerotransporadas e que passamos mais de 85% das nossas 
vidas em ambientes fechados. Um novo esforço para reduzir 
as infecções passa-se a adotando-a abordagem de bolso; ou 
seja, enfrentarão a perda de repasses financeiros públicos. 

Recentemente, um de grande hospital apresentou resultados 
do estudo de 2010 na Associação de Profissionais em 
Controle de Infecções e Epidemiologia reunião anual em 
Nova Orleans – Estados Unidos. O estudo examinou o 
impacto de superfícies contaminadas ambientais sobre o 
desenvolvimento dos cuidados de saúde de infecções 
adquiridas (HAIs). Conforme documentos, as superfícies do 
ambiente têm de 40 a 50 por cento associada a infecções 
hospitalares adquiridas. Muitos microrganismos são muito 
resistentes à limpeza e desinfecção práticas. A Agência de 
Investigação de Saúde e Qualidade (EUA) informa que as 
mãos sem luvas contaminam-se com  microrganismos 
patogênicos em mais de 50 por cento do tempo, mesmo em 
superfícies em quartos que tinham sido limpos e que o 
paciente teve alta. 

A colaboração entre o corpo clínico e pessoal de serviços é 
fundamental para manter um ambiente limpo, e também 
auxilia na redução da presença de microrganismos 
resistentes a antibióticos. Neste estudo, a equipe da unidade 
de prevenção de infecção colaborou com o departamento de 
serviços ambientais para implementar a melhor prática, 
baseadas em evidências para incluir a limpeza profunda de 
todos os quartos; a educação dos membros. E, reconhecendo 
o trabalhador de saúde e o meio ambiente serviços de 
função do trabalhador na prevenção de HAIs. 

Os hospitais empregam atualmente várias tecnologias, 
produtos e processos de limpeza, desinfecção e esterilização 
de diferentes aspectos ao ambiente. O uso da Tecnologia 
UV-C aumenta sobre maneira as práticas de higienização, 
oferecendo ao hospital uma abordagem sistêmica para a 
desinfecção e superfícies de contato. Reduzimos o risco de 
HAIs e fornecendo um ambiente saudável para os pacientes, 
visitantes e o corpo médico em geral. A irradiação UV-C 
mata ou desativa esses agentes infecciosos, tanto no ar, em 
superfícies e água. 

Empresários e corpo administrativo estão conscientes da 
perda de produtividade e seus efeitos adversos à saúde; 
processos judiciais tem surgido devido se espalhar doenças 
infecciosas pelo edifício. Este ano, além dos habituais 

constipações e gripes sazonais, há uma preocupação 
generalizada sobre a pandemia das super-bactérias. Além 
disso, a sempre presente ameaça de contaminação dos 
ácaros, mofos e fungos que provocam sintomas de alergia e 
asma aos ocupantes , levando a problemas de saúde mais. 

Portanto, independentemente da fonte de patógenos no ar, 
clima úmido e superficies, a irradiação eleva o padrão de 
segurança com investimento que retorna em pouco tempo; 
ao mantermos os ambientes adequados, aumentamos a 
eficiência e eficácia do sistema; reduzindo custos dos 
medicamentos, absenteísmo e tempo de internação. 

Introdução 
Por ano ocorrem milhões de infecções hospitalares que são 
evitáveis e milhares dos pacientes morrem ou ficam 
gravemente doentes ou incapacitados; até agora os hospitais 
não tinham sido obrigados a divulgar esta informação ao 
público. Mas uma iniciativa do governo americano que 
ameaça retirar uma parte dos repasses financeiros, caso os 
hospitais não reportarem esta informação crucial e 
lamentável estatística ao público. O início será a partir 01 de 
janeiro de 2011, de acordo com um relatório emitido pelas 
autoridades daquele país. 

Conforme dados do CDC1, as infecções hospitalares são a 
quarta causa de morte. Muitos pacientes internados para 
cirurgias ou outros procedimentos de rotina acabam 
contraindo estas infecções devido aos ambientes fechados, 
equipamentos contaminados e pela dificuldade dos 
funcionários em manter a qualidade da higiene, 
esterilização, disinfecção e sanitarização. O Próprio Corpo 
Médico, os funcionarios dos mais variados departamentos 
estão sujeitos a elas; e acabam por elas acometidos, tornam-
se números nas estatísticas das infecções hospitalares -HAIs 

No Brasil, a Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho 
do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); atráves das 
Normas NR-9 e NR-32 (complementar para a área de saúde) 
define uma metodologia de ação que garanta a preservação 
da saúde e integridade dos ocupantes face aos riscos 
existentes nos ambientes de trabalho; a legislação considera 
como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e 
biológicos. A metodologia se define como PPRA (Programa 
de Prevenção de Risco Ambiental). É obrigatória a 
implememtação deste Programa em todas e quaisquer 
instituições; ou seja, hospitais, indústrias; fornecedores de 
serviços; hotéis; condomínios; drogarias; escolas; 
supermercados; shoopings, igrejas, prisões, clubes; 
transportes e etc. A legislação é ampla, as atividades e o 
número de estabelecimentos sujeitos a implementação deste 
programa são tão grandes que torna impossível a ação da 
fiscalização; em decorrência disto muitas empresas 
simplesmente ignoram a obrigatoriedade e os direitos dos 
ocupantes. A cada seis meses deve ser elaborado um Laudo 
Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) 
existentes no local por um laboratório e pessoal 
especializado em  coleta, cultura dos agentes contaminates e 
para a elaboração do documento. Infelizmente; 
pouquíssimos hospitais e empresários tem esta 
conscientização, resultando em Processos Judiciais 
Trabalhistas, em multas, interdições e pesadas indenizações 
por não cumprirem as exigências das normas vigentes no 
País. Ainda, no caso dos funcionários, todas as informações 
e documentações devem constar do Perfil Profissiográfico 
Previdenciário afins de aposentadoria. (veja o site: 
www.previdenciasocial.gov.br). Ainda, o PCMSO 



(Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional) é 
um direito dos funcionários garantido pela Norma NR 07 do 
MTE em âmbito nacional desde 1.994. A tempo; pessoas 
que tiveram conhecidos falecidos em Centro de Saúde; 
podem requerer o LTCAT via jurídica para que se 
comprovem as condições dos locais e requerer indenizações 
devido ao falecimento dos entes queridos. O que se vê não 
Brasil não é a falta de Leis e sim a sua aplicabilidade e 
conscientização por parte dos empresários. Estes processos 
são também válidos para a sociedade civil como um todo. 

No sentido de reduzir riscos de infecção hospitalar a muito 
tempo a Vigilância Sanitária requer a constituição da CCIH 
– Comissão de Controle de Infecção Hospitalar; através da 
Portaria do Ministério da Saúde 2.616 de 1998 em seus 
Anexos, que regulamenta as ações de controle de infecção 
hospitalar no país, em substituição a Portaria Ministério da 
Saúde 930 de 1992. Porém poucos hospitais o faz de forma 
correta. A Comissão é responsável por uma série de 
medidas para a higienização, o controle do uso de 
antimicrobianos, a fiscalização da limpeza esterilização de 
ambientes e superfícies. Tem por objetivo não só prevenir e 
combater à infecção hospitalar de forma a beneficiar a 
sociedade, mas também proteger o hospital e o corpo 
clínico. Manter todos os documentos arquivados que 
comprovem a existência e sua operacionalidade como os 
protocolos que orientem o tratamento mais adequado 
efetivado a cada paciente e os dados estatísticos que 
demonstrem os índices de infecção do hospital, para que, 
quando solicitados judicialmente, possam ser comprovados, 
mantendo estes índices de infecção dentro dos limites 
estabelecidos por Lei. 

Para combater o problema, o governo americano criou um 
sistema de informação para manter  o controle do 
desempenho dos hospitais e que aos usuários saibam os 
níveis de segurança destes. Caso os hospitais não cumpram 
as metas, perderão os percentuais do repasse público 
financeiro referente a saúde. O último passo do governo é 
forçar os hospitais a intensificar a luta contra as infecções 
relacionadas com a saúde e uma série de superbactérias que 
aparecem a cada ano e mais resistentes aos antibióticos. 
Dizem os especialistas, que a medida vai dar mais atenção à 
higiene do hospital melhorando a segurança e reduzindo o 
tempo médio de internação. 

O CDC – Centro de Controle de Doenças (EUA); diz que 
cerca de dois milhões de pacientes por ano contraem 
infecções enquanto recebem cuidados médicos. Sendo 50% 
dos custos associados a todas as complicações médicas; e, 
gastam cerca de 40 bilhões dólares por ano para o 
tratamento das infecções hospitalares adquiridas. Conforme 
estimativas do CDC; ocorrem cerca de 100.000 mortes; 
além disso, os leitos ficam ocupados devido a um problema 
gerado dentro do próprio hospital impossibilitando o 
tratamento aos mais necessitados.  

Estas condições geram o SED (Sindrome do Edificio 
Doente) que descadeia o DRT (Doença Relacionada ao 
Trabalho); que acaba afastando os funcionários do trabalho 
(absenteísmo) por se adoentarem reduzindo a capacidade 
trabalhadores especializados na área da saúde. A infecção 
também pode estar ligada ao transportes dos pacientes 
(ambulâncias) que podem estar contaminadas e contaminar 
os pacientes e os profissionais da saúde. 

Apenas doenças cardíacas, câncer e derrames mataram mais 
pacientes, segundo dados das organizações de saúde. As 

pesquisas mostram que quase todas as infecções são 
preveníveis quando as medidas de segurança, higiene, 
esterilização e sanitização são usados constantemente pelas 
equipes dos hospitais.  

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), formigas, baratas, mofos e fungos. 
Ainda, as alergias geradas pelos VOCs (Compostos Voláteis 
Orgânicos) e THMs (Trihalomethanes) que são altamente 
tóxicos. Disinfetantes e nem o alcool (gel ou não) não 
eliminam os micro-organismos; panos de limpeza somente 
transferem os micro-organismos de um  local para outro. 

Ao acender uma luz sobre esta realidade crua e suja, esta na 
esperança que os hospitais terão que agir em conjunto ou 
enfrentar intenso escrutínio público e à perda dos repasses 
financeiros. 

Como o cloro, que não é  recomendado nem fazer a inalação 
para quem está com problemas respiratórios embaixo do 
chuveiro pois gera ácido clorídrico (HCℓ) por ser uma 
solução aquosa ácida; corrosiva, incolor, não inflamável e 
de odor irritante.. Isto se deve a temperatura promovida pelo 
chuveiro; ainda assim  alguns Profissionais da area da saúde 
ainda recomendam este procedimento; sabe-se ainda que o 
cloro como o fluor é acumulativo no corpo humano e está 
proibido nos países mais desenvolvidos principalmente para 
tratamento da água.  

Nos Estados Unidos; está havendo um grande impulso para 
remover o fluor do abastecimento de água, graças à 
crescente evidência de que o subproduto químico tóxico do 
alumínio e as indústrias de fertilizantes fosfatados provoca 
danos cerebrais, problemas de tireóide e câncer. 

Também; o uso de ozonizadores em ambientes fechados, 
piscinas e na purificação da água foi proibida nos Estados 
Unidos devido a grande possibilidade de causar doenças 
respiratórias e de câncer nos pulmões; por não existe um 
meio efetivo do controle do volume do ozônio (ou 
trioxigénio ) presente em ambientes ou água; 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 nos mais modernos 
centros de saúde, que são os Esterilizadores UV-C (ou 
também conhecida como UVGI – Ultraviolet Germicidal 
Irradiation).  

Discussão 
Tecnologia UV-C (ou UVGI) 

A tecnologia é conhecida a mais de cem anos; a seguir um 
breve histórico. Em 1800, um astrônomo alemão Fredrich 
William Herschel, estava experimentando a passagem da luz 
solar por um prisma de vidro; observou que as temperaturas 
aumentavam mais na direção do espectro vermelho. Ele 
mediu além do espectro vermelho nomeando-o ultra-
vermelho. Um ano depois, Johann Wilhelm Ritter, físico 
polonês, ao tomar conhecimento da descoberta de Herschel, 
quiz saber se existia algo a mais. Na Universidade Friedrich 
Schiller na cidade de Jena, Alemanha; Ritter fez 
experimentos com cloreto de prata. Material sensível à luz, 
usando em diferentes cores que passam através de um 
prisma de vidro; achou uma intensa reação com o cloreto de 
prata, e além do extremo vermelho do espectro, ele também 



achou a luz violeta que denominou de raios químicos. Mais 
tarde, essa luz foi renomeada como a luz ultravioleta. 

Em 1877 dois cientistas Inglês, WB Hugo Downes e 
Thomas Porter Blunt, descobriram que o sol mata as 
bactérias. Ao realizarem uma experiência com água e 
açúcar; o lado ilumindo pelo sol ficou clara e quando a que 
não recebeu a claridade do sol ficou escura e ocorreu um 
aumento de bactérias. Muito tempo depois, Marshall Ward 
descobriu que a porção ultravioleta tinham a propriedade de 
eliminar as bactérias.  

Em 1903, o Dr. Niels Ryberg Finsen (um médico 
dinamarquês) foi agraciado com o Nobel de Fisiologia e 
Medicina pelo uso da tecnologia no combate contra a 
tuberculose (Lupus vulgaris); reconhecido com o Pioneiro 
da Fototerapia.  

A irradiação ultravioleta germicida é um método de 
esterilização que utiliza a luz ultravioleta no comprimento 
de onda na faixa de 220 a 280 namometros, tal comprimento 
de onda é raro na atmosfera terrestre. Tem capacidade de 
danificar os microorganismos, causando um dano 
fotoquimico na estrutura do DNA, tornando-os inofensivos, 
coibindo o crescimento e a reprodução. Os micro-
organismos têm menor proteção contra os raios e não 
sobrevivem à exposição prolongada a eles. Tem aplicações 
em produtos orgânicos, na purificação da água, ar, 
superficies, alimentos e recentemente no combate ao bio-
terrorismo. Com utilização para os segmentos hospitalares, 
empresarias, comerciais, transporte, domésticos e tendas de 
campanha hospitalares, exercito e da defesa civil. A 
tecnologia da irradiação ultravioleta evoluíu ao ponto em 
que agora temos aparelhos em qualquer tamanhos; podendo 
utiliza-la em qualquer lugar, incluisive em nossas próprias 
casas. 

A geração da faixa germicida vem de lâmpadas especiais 
que usam o quartzo com elemento; uma vez que o vidro 
comum bloqueia a irradiação. É um método altamente eficaz 
na destruição de micro-organismos. Quando concentrada é 
letal aos micro-organismos em ambientes fechados e 
sistemas de ar condicionado climatizados. Em muitos 
sistemas de redundância a exposição dos micro-organismos 
à radiação é alcançada pela circulação repetida no ar ou na 
água. 

Resultados 
A Tecnologia UV-C (ou UVGI) é reconhecida e 
recomendada pelas seguintes organizações a nível mundial: 
CDC1, WHO2, NIOSH3, EPA4, FDA5 FEMA6, USDA7 
,ASHRAE8; ECDC9. EFSA10;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. 

 

Tabela de Dose UV-C para desativação alguns micro-
organismos 

Nota: Dose UV-C em: micro-watts segundo por centímetro 
quadrado (µWs/cm2) 

Bactéria Dose UV-C 
Agrobacterium lumefaciens 15 8500 
Bacillus anthracis 11,14,15,17,19(anthrax veg.) 8700 

Bacillus anthracis Spores (anthrax spores)* 46200 
Bacillus megatherium Sp. (veg) 14,15,19 2500 
Bacillus megatherium Sp. (spores) 14,19 5200 
Bacillus paratyphosus 14,19 6100 
Bacillus subtilis 13,14,15,16,19 11000 
Bacillus subtilis Spores 2,3,4,6,9 22000 
Clostridium tetani 14,19 23100 
Clostridium botulinum 14,19 11200 
Corynebacterium diphtheriae 11,14,15, 17,18,19 6500 
Dysentery bacilli 13,14,17,19 4200 
Eberthella typhosa 11,14,19 4100 
Escherichia coli 11,12,13,14,19 6600 
Legionella bozemanii 15 3500 
Legionella dumoffill 15 5500 
Legionella gormanil 15 4900 
Legionella micdadei 15 3100 
Legionella longbeachae 15 2900 
Legionella pneumophila 15 12300 
Leptospira canicola-Infectious Jaundice 11,19 6000 
Leptospira interrogans 11,15,19 6000 
Micrococcus candidus 14,19 12300 
Micrococcus sphaeroides 11,14,16,19 15400 
Mycobacterium tuberculosis11,13,14,15, 17,18,19 10000 
Neisseria catarrhalis 11,14,15,19 8500 
Phytomonas tumefaciens 11,14,19 8500 
Proteus vulgaris 11,14,15,19 6600 
Pseudomonas aeruginosa 11,12,13,14,151,9 10500 
Pseudomonas aeruginosa (Lab. Strain) 15, 17 3900 
Pseudomonas fluorescens 14,19 6600 
Rhodospirillum rubrum 15 6200 
Salmonella enteritidis 13,14,15,19 7600 
Salmonella paratyphi (Enteric Fever) 15,17 6100 
Salmonella Species 14,17,19 15200 
Salmonella typhimurium 14,15,19 15200 
Salmonella typhi (Typhoid Fever) 17 7000 
Salmonella17 10500 
Sarcina lutea 11,14,15,16,19 26400 
Serratia marcescens 11,14,16,19 6160 
Shigella dysenteriae Dysentery 11,15,17,19 4200 
Shigella flexneri - Dysentery 15,17 3400 
Shigella paradysenteriae 14,19 3400 
Shigella sonnei 15 7000 
Spirillum rubrum 11,14,16,19 6160 
Staphylococcus albus 11,16,19 5720 
Staphylococcus aureus 13,14,16,19 6600 
Staphylococcus epidermidis 15,17 5800 
Streptococcus faecaila 15,17,18 10000 
Streptococcus hemolyticus 11,13,14,15, 16,19 5500 
Streptococcus lactis 11, 13,14,15,16 8800 
Streptococcus pyrogenes11,13,14 4200 
Streptococcus salivarius11,13,14 4200 
Streptococcus viridans 13,14,15,19 3800 
Vibrio comma (Cholera) 13,17 6500 
Vibrio cholerae 11,15,18,19 6500 



Mofos Dose UV-C 
Aspergillus amstelodami11,14,15 77000 
Aspergillus flavus 11,14,15,16,19 99000 
Aspergillus glaucus 14,15,16,19 88000 
Aspergillus niger (breed mold) 12,13,14, 15,16,19 330000 
Mucor mucedo11,13,14 77000 
Mucor racemosus (A & B) 11,13,14,16,19 35200 
Oospora lactis 11,13,14,16,19  11000 
Penicillium chrysogenum14,15,16 56000 
Penicillium digitatum 14,15,16,19 88000 
Penicillium expansum 11,14,15,16,19 22000 
Penicillium roqueforti 11,12,13,14,15,16 26400 
Rhizopus nigricans (cheese mold)13,14,15,16,19 220000 

Protozoários Dose UV-C 
Chlorella vulgaris (algae) 11,12,13, 14,15,19 22000 
Blue-green Algae  420000 
E. hystolytica 84000 
Giardia lamblia (cysts) 3  100000 
Nematode Eggs 6  40000 
Paramecium 11,12,13,14,15,16,19 200000 

Vírus Dose UV-C 
Adeno Virus Type III 13 4500 
Bacteriophage 11,13,14,15,16,19 6600 
Coxsackie  6300 
Infectious Hepatitis 1,5,7,9 8000 
Influenza 11,12,13,14,15,17,19 6600 
Rotavirus 15  24000 
Tobacco Mosaic 2,4,5,6,9  440000 

Fungos Dose UV-C 
Baker's Yeast 11,13,14,15,16,17,19 8800 
Brewer's Yeast 11,12,13,14,15,16,19 6600 
Common Yeast Cake 11,14,15,16,19  13200 
Saccharomyces cerevisiae 14,16,19 13200 
Saccharomyces ellipsoideus 13,14,15,16,19 13200 
Saccharomyces sp. 12,13,14,15,16,19 17600 

Conclusões 
A Tecnologia UV-C (ou UVGI) é um método considerado 
altamente eficiente e eficaz de destruir microorganismos e 
outros agentes patogênicos nos países mais desenvolvidos; e 
como também demonstrado no trabalho cientifico elaborado 
produzido no país - “Desenvolvimento de um sistema de 
esterilização utilizando radiação UV-C para aplicações 
hospitalares” 20; porém a utilização do vidro comum como 
um anteparo ao meio a ser esterilizado bloqueia a radiação 
em mais de 90% conforme os fabricantes das lâmpadas 
germicidas (Philips, Osram, Hanovia, UVDI); recomendam 
a aplicação direta ao meio a ser esterilizado. As lâmpadas 
usam quartzo para que a geração do fluxo UV-C não seja 
bloqueado. 
A eficácia da irradiação depende do ambiente, e outros 
fatores como: o tempo de exposição do micro-organismos, 
as flutuações de potência da fonte, a presença de partículas 
que podem proteger o micro-organismos dos raios UV-C e 
da capacidade dos micro-organismo em resistir a irradiação 
durante a sua exposição. Os sistemas que operam em 
redundância atráves da circula do ar ou do tempo de 
exposição são os recomendados. Também depende 
exposição direta aos micro-organismos como qualquer 

medicamento que assim é necessário. Assim, o projeto e 
instalação devem ser avaliados para que possibilite o 
máximo de exposição contra os agentes patogênicos; de 
forma a reduzir os pontos-cegos para a penetração da 
irradiação. 

Outro imprevisto é o pó que pode se acumular nos bulbos de 
quartzo das lâmpadas, assim recomenda-se a limpeza 
preventiva dos mesmos. Recomenda-se para aumentar a 
eficácia da intensidade de irradiação UV-C através da 
reflexão usando o alumínio espelhado; tem a maior taxa de 
refletividade comparado a outros refletores inclusive o 
espelho como meio de reglexão. 
Como todo é qualquer medicamento, deve-se ter seus 
cuidados. Em certos comprimentos de onda de ultra-violeta 
são prejudicial aos seres humanos e outras formas de vida. 
Os sistemas UV-C as lâmpadas estão protegidos em 
ambientes que limite de exposição direta aos seres humanos, 
como em sistema de circulação fechada de ar condicionado; 
ou via forma de iluminação indireta; a exposição direta deve 
ser limitada para minimizar o riscos; causando problemas de 
visão temporários. As lâmpadas UV-C (254 nm) são 
projetadas de forma a não produzir o ozônio. O EPA4 

designa como seguro de 0,05 partes por milhão (ppm) para 
o ozônio contido em um ambiente. 

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.  
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