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Ar limpo  
em hospitais

RESUMO

Durante os últimos 15 anos, estudamos o problema 
das infecções hospitalares e as medidas de proteção. 
Era sabido que o fluxo unidirecional oferece boa pro-
teção ao paciente em salas de cirurgia e unidades de 
terapia intensiva para Transplante de Medula Óssea - 
TMO. Mas ainda faltavam determinar os requisitos de ar 
limpo em todos os quartos do hospital e uma abordagem 
mais ampla para fornecer proteção aos pacientes contra 
infecções.

Por este motivo o problema foi estudado de maneira 
abrangente. O resultado deste trabalho foi a publicação 
da norma russa GOST R 52539-2006, cujo título é “Lim-
peza do ar em hospitais. Requisitos gerais.” 

Esta norma estabelece cinco grupos de quartos, utili-
za as classes de limpeza descritas na norma ISO 14644-
1 e descreve métodos para atingir o nível necessário de 
limpeza do ar para diferentes classes dos ambientes 
(dimensões da seção transversal de fluxo unidirecional, 
velocidade do ar, tipos de filtros de ar necessários em 
cada tipo de quartos e outras medidas de proteção).

1. Risco para os pacientes

Hospitais estão infectados por micro-organismos pa-

togênicos. Permanecer em hospitais pode ser perigoso 
para os seres humanos. E, é triste dizer, mas é um fato 
que as infecções hospitalares matam muitas pessoas 
e geram muitas despesas. Uma pessoa saudável que 
entra em um hospital para ser operada por causa de um 
acidente pode ser infectada e ficar doente.

Reino Unido
Cerca de 5.000 pessoas morrem por ano no Reino 

Unido por causa de infecções hospitalares. Isto custa 
mais de 1 bilhão de libras / ano e excede o valor reser-
vado para a prevenção de acidentes de trânsito fatais. 
Cerca de 8% dos pacientes de hospitais foram infecta-
dos em 2006 (dados do Prof. R. James1).

França
Todos os anos, entre 60.000 e 100.000 pessoas são 

infectadas durante a permanência em hospitais ou algo 
entre 6% e 10% do número total de pacientes. Todos os 
anos, entre 5.000 e 10.000 pessoas morrem por causa 
de infecções hospitalares. Estes números são seme-
lhantes aos das vítimas de acidentes de trânsito (7.800 
pessoas em 2002)2.

Rússia
Cerca de metade das mortes após operações são 

causadas por infecções (Prof. Yu. Biryukov da Academia 
Médica de Moscou).
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2. Infecções hospitalares: história 
da proteção

O problema das infecções hospitalares é muito 
antigo e permanece nítido, apesar de muitos esforços 
para resolvê-lo. A história de luta contra as infecções 
hospitalares tem sua própria lógica e pode ser dividida 
em três períodos.

Período pré-antisséptico
É sabido que mais da metade das pessoas opera-

das por amputação morreram devido a infecções até 
o meio do século XIX. Operações em hospitais de pe-
queno porte, em casa ou nas condições de campo eram 
menos perigosas. Os pontos com alta concentração de 
pacientes leva a contaminação cruzada e disseminação 
de infecções. Ar fresco e ausência de outras pessoas 
melhoravam dramaticamente a situação, mas os hospi-
tais eram realmente lugares perigosos.

Era antisséptica
O cirurgião britânico Lister ofereceu a tecnologia de 

antissepsia, que incluiu imersão de instrumentos, suturas 
e esponjas no ácido carbólico e diminuiu a mortalidade 
após amputação de 40% a 15% durante os anos de 1864 
a 1866. Foi realmente um avanço que marcou o início 
da época da antissepsia em cirurgia. O sentido principal 
dessa época foi a ampla aceitação dos princípios de hi-
giene pela prática da rotina do hospital. Lister também 
tentou usar spray de ácido carbólico para desinfecção 
de ar, mas não obteve resultado.

Ar limpo e princípios de assepsia
O próximo passo exigido foi limpeza adequada do ar.
A boa influência de ar fresco para os pacientes era 

conhecida há muito tempo. No século 19, foi entendido 
que contaminação microbiana do ar causava infecções. 
Lister era um cirurgião com visão de futuro e sabia da 
importância do ar limpo na luta contra infecções. Mas 
as tecnologias adequadas de tratamento de ar não 
estavam disponíveis e o problema da limpeza do ar 
não pôde ser resolvido nesta época. As tentativas de 
Lister para usar spray de ácido carbólico não deram 
resultado, porque as gotículas de ácido eram bastante 
grandes e não poderiam cobrir um número significativo 

de partículas viáveis (micro-organismos). A macro tec-
nologia não poderia resolver o problema. A solução foi 
encontrada mais tarde graças às pesquisas do mundo 
da microcontaminação.

O passo seguinte foi dado em meados do século 
XX. A taxa de infecções hospitalares foi influenciada 
por novos fatores:

 Novos tipos de operações tornaram a prática cirúr-
gica mais ampla (implantes de quadril e joelhos; 
cirurgias cardíacas etc); estas operações demanda-
vam um longo período de tempo (entre 4 e 8 horas) 
e tamanho das incisões também eram bastante 
grandes, o que impactava num risco de infecção 
durante a cirurgia muito maior;

 Aplicações de cirurgias ampliadas à escala real-
mente industrial atendendo muitos pacientes em 
hospitais grandes, de modo que o risco de conta-
minação cruzada entre as pessoas (pacientes e 
funcionários do hospital) tornou-se muito maior;

 Os antibióticos proporcionaram um grande avanço 
na proteção dos doentes, mas, ao mesmo tempo, 
alguns microrganismos resistentes aos antibióticos 
tornaram-se presentes nos hospitais e pacientes 
que nunca foram expostos a eles tiveram aumen-
tado seu risco de infecção durante a internação em 
hospitais. MSRA (Staphylococcus aureus resistente 
à meticilina) e outras bacterias tornaram-se ver-
dadeiros desastres na prática hospitalar atual. A 
síndrome dos edifícios doentes, especialmente em 
edifícios antigos colonizados por Aspergillus, enfati-
zou o problema. Permanecer no hospital tornou-se 
ainda mais perigoso do que na época de Lister.

Sendo assim, foram precisos novos métodos de 
assepsia para a proteção. E estes métodos foram en-
contrados devido ao desenvolvimento da tecnologia de 
ar limpo: filtragem de ar, salas limpas, o fluxo unidire-
cional e sistemas de ar limpo. O objetivo principal da 
tecnologia asséptica não é para matar as bactérias já 
presentes no quarto, mas para reter essas bactérias e 
não deixá-las penetrar na sala ou zona crítica.

O cirurgião britânico Sir John Charnley começou 
a utilizar o fluxo unidirecional no início dos anos 1960 
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inicialmente para proteger a mesa de cirurgia durante 
a inserção do quadril artificial. Ele obteve um grande 
resultado: reduzindo as infecções após tais operações 
de 9% para 1,3% 3.

Parecia que o problema estava praticamente resol-
vido. Mas não foi assim! A tecnologia de ar limpo ainda 
não é aplicada em todos os hospitais. O risco de infecção 
em hospitais ainda é muito elevado. E ainda não estão 
claros e bem compreendidos os critérios de limpeza ar 
em hospitais e medidas anti-infecciosas em geral.

3. Critérios para a proteção contra 
infecções

O tratamento de pacientes no hospital pode ser divi-
dido em dois processos distintos:
  Tratamento com medicamentos;
 Operações (que também utilizam medicamentos).

Estes dois processos geram risco para o paciente. Se 
o paciente está infectado, não importa para ele de onde 
veio a infecção. Ele espera que o risco permaneça baixo, 
não importa a sua natureza. Mas o risco real para dois 
processos mencionados é muito diferente (Tabela 1).

Para conseguir garantia de esterilidade necessária 
na fabricação de produtos estéreis GMP CE, o anexo 
1, apresenta requisitos obrigatórios para limpeza do ar 
em zonas diferentes, tanto para as partículas e micro-
-organismos (tabela 2).

Mas durante as operações de risco é muito 
maior e não é controlado por normas obrigatórias.  
Esta é a principal contradição na proteção contra infec-
ções em hospitais.

 1% de infecção é bom o suficiente ou não?
Em comparação com as disposições da CE para 

a fabricação de medicamentos estéreis este risco é 
muito alto.

O que esse 1% significa para uma pessoa? Se ela 
estiver dentro deste 1% ele se tornará 100% para ela e 
todas as estatísticas podem ser descartadas. Assim se-
gurança dita apenas uma regra clara: deve-se reduzir o 
risco tanto quanto possível por todos meios que podem 
ser utilizados no estado atual da tecnologia.

As pessoas ainda têm dúvidas para tornar claros 
alguns temas:

 Existe uma correlação entre o número de partí-
culas e os micro-organismos no ar?

 É necessário controlar a concentração de partí-
culas em hospitais?

 O fluxo unidirecional é necessário de  
alguma forma?

 O que é mais importante, a higiene ou ar limpo?

Perdendo tempo com essas discussões às vezes as 
pessoas esquecem que a luta contra a infecção é real-
mente complexa.

Micro-organismos são matérias viáveis que  
procuram sobreviver, sofrem mutações e estabelecem 

Tabela 1 - Risco de infecção causada por diferentes razões

Fonte de contaminação Risco de contaminação Documento normativo

Fabricação de produtos médicos

- esterilizadas terminalmente 10-6

(SAL – Limite de garantia de esterilidade) Farmacopeia Europeia (EP)

- produção asséptica Aprox. 10-4 GMP CE – Anexo 1

- produção asséptica com processos 
enclausurados (tecnologia de barreira) 10-5 Resultado de experimento nos EUA

Salas de operação

Sem requisitos especificados, 
dados práticos- sem fluxo unidirecional Aprox. 10% (ou 10-1)

- com fluxo unidirecional Aprox. 1% (ou 10-2)
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Tabela 2 - Exigências GMP da CE para a limpeza do ar em produção estéril

Grau

Número máximo permitido de partículas por m³ igual ou maior  
do que o tamanho tabulado

Limites para a 
contaminação 

microbiana 
em operação – 
amostragem de 
ar em CFU/m³

Em repouso Em operação

0,5 µm 5,0 µm 0,5 µm 5,0 µm

A 3.520 20 3.520 20 <1

B 3.520 29 352.000 2.900 10

C 35.2000 2.900 3.520.000 29.000 100

D 3.520.000 29.000 Não definido Não definido 200

novos problemas que requerem esforços de diferentes 
especialistas. Vamos tentar esclarecer essas questões.

4. Partículas e micro-organismos 
no ar

Quantos micro-organismos estão no ar, em compara-

ção com as partículas?
O livro da NASA NHB 5340 responde a esta pergunta:
 Uma a cada 1.000 partículas com tamanhos 

≥ 0,5µm carrega micro-organismos em áreas limpas 
ISO Classe 5.

 Uma a cada 40.000 partículas com tamanhos 
≥ 0,5µm carrega micro-organismos em áreas limpas 
ISO Classe 8:

REINTECH
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Deposição em superfícies por 1 m²

ISO Classe 5 12.900 micro-organismos  
em uma semana ou  

80 micro-organismos em  
uma hora

Ou

ISO Classe 8 323.000 micro-organismos em 
uma semana ou 2.000 micro-

-organismos em uma hora
  

Esta é uma estimativa aproximada, mas descreve o 
panorama geral.

2.000 micro-organismos podem ser depositados em 
1 m2 de superfície em sala limpa ISO Classe 8. Isso per-
mite compreender quantas partículas podem entrar em 
uma ferida aberta. Se a ferida tiver as dimensões apro-
ximadas de 20x20 cm = 0,04 m2, então, durante 6 horas 
480 micro-organismos podem entrar nesta ferida expos-
ta em sala ISO Classe 8. Para a ISO Classe 5 o cálculo 
semelhante resulta em 20 micro-organismos. Ainda não 
é o ideal, mas mostra o efeito do fluxo unidirecional.

Correlação entre partículas viáveis e não viáveis.

Por que tentamos encontrar essa correlação? Tenta-
mos por que:

 Limpeza do ar para as partículas é descrita por 
normas conhecidas e aceitas;

 A determinação das classes de limpeza para 
salas ou zonas oferece instrumento claro para projetar, 
construir e ensaiá-los;

 A contagem de partículas é um processo rápido e 
dá resultados em tempo real ao contrário dos ensaios para 
verificação da contaminação microbiana.

A maioria dos micro-organismos têm tamanhos entre 
0,5 e 20 µm. Estes tamanhos estão dentro da faixa de ta-
manho de partículas de 0,1 a 100 µm. Sabe-se também 
que os micro-organismos não se deslocam-se por si só 
no ar. Eles são depositados sobre partículas. Portanto, há 
dois tipos de partículas no ar: partículas viáveis e não viá-
veis. E ambas são retidas por filtros, especialmente filtros 
HEPA.

Isso significa que a filtragem do ar reduz a quantidade 

de partículas viáveis e não viáveis. No ar mais limpo, me-
nor será o número de partículas viáveis e não viáveis. As-
sim correlação entre eles (ar limpo e número de partículas 
viáveis) existe obviamente, mas ela não pode ser descrita 
pela fórmula matemática estrita com um fator constante de 
uma situação linear. Ela não é um fator determinista, ela 
está mais relacionada ao mundo estocástico mais comple-
xo que pode ser descrito em termos de probabilidade.

A correlação pode ser estimada com o coeficiente de 
variação e de outros parâmetros. Isso significa que a cor-
relação não pode ser descrita com uma linha e equação 
linear simples, mas pode ser demonstrada por um campo 
com limites flexíveis e utilizando termos de probabilidade 
para análise.

5. Fontes de contaminação 
microbiana

Para encontrar métodos adequados de proteção 
contra bactérias, é necessário o uso de uma aborda-
gem sistemática e levar todos os fatores importantes 
em consideração (tabela 3).

A contaminação cruzada é especialmente perigo-
sa. Esta via de disseminação da contaminação não 
é óbvia mas pode ser a razão pela qual as medidas 
de higiene nem sempre  tem efeito suficiente, por 
exemplo, para a proteção contra micro-organismos 
resistentes a antibióticos.

6. Medidas de proteção

Higiene
Isso significa limpeza das mãos, dos corpos, de 

alimentos frescos e bebidas, vestuário, etc. Isso prote-
ge paciente contra a contaminação direta. Esta é uma 
medida necessária e eficaz. Mas não suficiente.

Máscaras
O que as máscaras realmente fazem?
O ser humano distribui partículas e gotículas pela 

boca e nariz. Ao respirar e falar essa poluição de ori-
gem humana se espalha a distâncias de 2 a 4 metros 
na direção onde ele olha e fala. A tosse e o espirro 
distribuem poluições ainda mais longe.
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Tabela 3 - Fontes de infecções hospitalares

Fonte de 
contaminação

Rota para a contaminação

Contato direto Contato cruzado

Presença do contato 
direto Medidas e proteção Meio de 

contaminação
Medidas de 

proteção

Pessoal do hospital e 
outros pacientes:

- mãos,
- boca,
- nariz,

- outras.

- - Partículas no ar Máscaras e filtragem 
do ar

+ Higiene Superfícies
Mãos

Limpeza pessoal
Higiene

Paciente por si só + Higiene Superfícies
Mãos

Limpeza
Higiene

Alimentos para pacientes + Higiene
Alimento limpo ? ?

Produtos médicos e 
dispositivos médicos + GMP - -

Materiais +/- Limpeza Partículas no ar
Mãos

Filtragem do ar
Higiene

Superfícies +/- Limpeza Partículas no ar
Mãos

Filtragem do ar
Higiene

Ar interior +/- Filtragem do ar Partículas no ar Filtragem do ar

Superfícies
Superfícies atraem contaminação. Partículas  

viáveis e não viáveis podem ser depositadas sobre  
as superfícies. Uma superfície limpa pode se tornar 
rapidamente contaminada se o ar estiver contami-
nado. Muitas vezes, a limpeza de superfícies reduz  
contaminação do ar e ajuda a combater a infecção.

A limpeza das superfícies exige trabalho manual 
intensivo. Mas ele não remove partículas do ar.

Filtragem do ar e áreas limpas
A filtragem do ar é o meio mais eficaz para eliminar 

partículas em suspensão. Em conjunto com a adequada 
construção e procedimentos de operação, pode propor-
cionar o necessário nível de limpeza do ar. Em conjunto 
com as precauções de higiene, ela pode fornecer uma 
boa proteção contra a infecção.

A concentração tanto das partículas viáveis como 
não viáveis pode ser reduzidas por filtragem do ar e 
a intensiva troca do ar na sala usando a tecnologia  
e métodos de salas limpas (fluxo unidirecional, su-
perfícies lisas, limpeza adequada, etc). Esta é a  
conclusão principal.

7. Classificação dos quartos de 
hospital

A norma russa GOST R 52539 “Limpeza do ar 
em hospitais. Requisitos gerais” define classificação  
e requisitos para diferentes salas e zonas em hospitais.  
O texto completo em Inglês está disponível.

Todas as instalações hospitalares são divididas em 
cinco grupos, dependendo do risco para os pacientes:

Grupo 1 - salas de operação com técnica asséptica 
e fluxo de ar unidirecional com feridas extensas e longa 
duração da cirurgia;

Grupo 2 - unidades de cuidados intensivos, com 
fluxo de ar unidirecional, para os pacientes após o 
transplante de medula óssea, pacientes com imunode-
ficiência, etc;

Grupo 3 - salas de operação, sem fluxo de ar unidi-
recional, ou com fluxo de ar unidirecional, mas menos 
restritas do que para o grupo 1;
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Grupo 4 - salas com nenhuma medida especial de prote-
ção para o paciente em questão, pessoal e outros pacientes;

Grupo 5 - Quartos para pacientes infectados (enfer-
marias de isolamento).

8. Requisitos para limpeza do ar

Os requisitos para a limpeza do ar e os métodos res-
pectivos estão apresentados na tabela 4.

Notas:
1 - De forma a prolongar a vida útil dos filtros de clas-

se F7, é recomendado utilizar uma pré-filtragem através 
de filtros classe G3 ou G4.

2 - As taxas de troca de ar apresentadas na tabela 
são referenciais e apenas refletem os requisitos para a 
limpeza do ar.

Os principais requisitos incluem seguinte:

a) a zona de fluxo unidirecional para salas de ope-
ração do grupo 1 devem ter área não inferior a 9m² 
para cobrir o paciente, equipe de cirurgia e mesa dos 
instrumentos. A velocidade do fluxo unidirecional deve 
ser entre 0,24 e 0,30 m/s;

b) a zona de fluxo unidirecional em quartos do gru-
po 2 deve cobrir cama do paciente e ter velocidade do 
fluxo entre 0,24 e 0,3 m/s;

c) é recomendável que se tenha zonas de fluxo uni-
direcional em salas de operação do grupo 3, entretanto 
com áreas menores (entre 3,0 e 4,0 m²); 

d) Quartos do grupo 4 são normalmente servidos 
por ventilação natural;

e) Isoladores para pacientes infectados (grupo 5), 
deverão ter pressão negativa e limpeza de acordo com a 
classe sua finalidade (salas de operação, enfermarias);

f) Limpeza deve ser fornecida pelo fluxo unidirecio-
nal nas zonas ISO Classe 5 e pela taxa adequada de 
troca de ar para quartos com requisitos inferiores. Ti-
pos e sequência de filtros devem ser escolhidos depen-
dendo da classe de limpeza. (ver comentários a seguir).

Os requisitos detalhados estão descritos na norma 
russa GOST R 52539.

9. Ensaios para quartos em 
hospitais

Requisitos para os métodos de ensaio em quartos de 
hospitais estão apresentados na tabela 5.

Tabela 4 - Requisitos para limpeza do ar de por  grupo de ambientes

Grupos

Classe de 
limpeza do 

quarto (ou zona) 
– ISO 14644-1

Tipo de fluxo de ar Taxa de trocas 
de ar

Classes dos filtros (EN779 
e EN1822)

1

Zona da mesa de 
operação ISO Classe 5 Unidirecional Não especificado F7+F9+H14

Zona ao redor da 
mesa de operação ISO Classe 6 Não unidirecional 30 – 40 F7+F9+H13

2

Zona da cama do 
paciente ISO Classe 5 Unidirecional Não especificado F7+F9+H14

Zona ao redor da 
cama do paciente ISO Classe 6 Não unidirecional 30 – 40 F7+F9+H13

3 ISO Classe 8 Não unidirecional 12 – 20 F7+F9

4 - Não unidirecional 1 – 3 F7+F9

5 ISO Classe 8 Não unidirecional 12 – 20 F7+F9

* Em quartos do grupo 4, a ventilação natural é o mais comum. Para a ventilação forçada, é recomendável utilizar 
filtros aplicados em salas dos grupos 3 e 5, entretanto podendo manter uma taxa de trocas de ar inferior. 
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Таbela 5 - Parâmetros controlados do ar para cada grupo de ambientes
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1

Dentro 
das zonas 
com fluxo 

unidirecional
- + + + - - + -

Fora das 
zonas 

com fluxo 
unidirecional

+ - + + +* +* + +

2

Dentro 
das zonas 
com fluxo 

unidirecional
- + + + - - + -

Fora das 
zonas 

com fluxo 
unidirecional

+ - + + + - + +

3 + -** + + +* +* + +

4 -*** - - + - - + +

5 - -** + + + - + +

* Os seguintes parâmetros são controlados: pressão diferencial ou a direção do fluxo de ar e da velocidade / 
vazamento de ar em uma abertura (fresta) sob a porta quando a mesma está fechada.

** Parâmetros são controlados de acordo com os requisitos de velocidade de fluxo de ar para os quartos de tais 
grupos se eles tiverem zonas com fluxo de ar unidirecional.

*** Vazão de ar no quarto do grupo 4 só é controlada no caso do uso de ventilação forçada.

Nota do Conselho Editorial
Este artigo visa conhecer os padrões estabeleci-

dos para os ambientes hospitalares na Rússia e sua 
nova norma, ilustrando os métodos estabelecidos.

No Brasil, as normas aplicáveis para estes ambien-
tes são, atualmente, a NBR 7256:2005 e a RDC 50.

Entretanto, vale considerar que o artigo apresen-
tado menciona também os ensaios de avaliação e 
certificação que podem ser realizados nos ambientes 
hospitalares.Estes ensaios estão sendo discutidos e 
estudados pelo GT-53 da SBCC – “Hospitais” com o 
objetivo de desenvolver critérios semelhantes para a 
aplicação em normas brasileiras. 


