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O que faz o ar condicionado de um hospital ser prejudicial? 
 
Escrito por Dr. Eng. Marco Adolph 
 
Introdução  
 
Sistemas de climatização e ventilação propiciam qualidade de vida e bem-estar. Em várias regiões do mundo é 
impensável imaginar uma edificação de qualidade sem um mecanismo para controle de temperatura, seja para 
resfriamento seja para aquecimento. Em hospitais e clinicas os sistemas de climatização bem projetados, 
construídos e mantidos podem auxiliar no conforto do paciente e sua recuperação.  
 
O ar condicionado de um hospital deve ser capaz de controlar as condições ambientais como temperatura e 
umidade e mitigar o risco de contaminação e infecções. O controle da contaminação é realizado com cascatas de 
pressão, ventilação por diluição (renovação de ar do ambiente) e sistemas de filtragem adequados e pela forma 
que o ar se movimenta no ambiente. Cada área de um hospital tem requisitos específicos e guias de projetos de 
entidades reconhecidas auxiliam no processo. Algumas das fontes que podem ser referenciadas são ASHRAE, 
OMS, CDC, ICCCS e normas nacionais e internacionais.  
 
O engenheiro responsável pelos projetos tem a seu dispor equipamentos e ferramentas que devem ser 
adequadamente selecionadas. Neste artigo abordaremos inicialmente conceitos básicos necessários para 
atender os requisitos de controle de contaminação em ambientes hospitalares e de saúde. Em seguida uma 
revisão dos requisitos apresentados na norma brasileira para instalações de saúde.  
 
Infelizmente em diversas instalações hospitalares do Brasil e América Latina são realizadas sem os critérios 
técnicos mínimos o que gera mais problemas que benefícios.  O uso de equipamentos para uso residencial é o 
erro mais comum. Os sistemas de mini split e os split systems com VRF que foram concebidos para uso em 
residências e pequenos escritórios são encontrados em dezenas de hospitais e clinicas. Na parte final deste artigo 
serão apresentadas as razoes pelas quais esses equipamentos não são indicados para uso em hospitais. 
 
Climatização para hospitais – requisitos complexos e variados 
 
Excelentes referencias para auxiliar a entender em detalhes os projetos para hospitais são: 

• ASHRAE Applications Handbook 2019 - Chapter 9. Health care facilities.  

• ANSI/ASHRAE/ASHE Standard 170.   

• HVAC Design Manual for Hospitals and Clinics – ASHRAE. 

• ABNT NBR ISO 14644 Salas Limpas e Ambientes Controlados Associados, sendo esta série de normas traduzida 
oficialmente no Brasil pela SBCC.  
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Algumas enfermidades podem requerer condições do ar muito específicas para auxiliar na recuperação dos 
pacientes. Estudos indicam que há uma melhora do quadro de saúde dos pacientes quando se faz bom uso dos 
sistemas de climatização, o ASHRAE Applications handbook apresenta alguns exemplos: 

• Pacientes com thryrotoxicosis requerem um ambiente fresco e seco 

• Pacientes cardíacos e com traumas cranianos requerem temperaturas mais baixas 

• Pacientes com artrite reumatoide podem ser tratados com sucesso em ambientes mais quentes e secos (32C, 
35% UR) 

• Ambientes muito secos podem causar infecções secundarias 

• Doenças do trato respiratório superior e de terapia intensiva requerem uma umidade relativa mínima de 30% 

• Doenças respiratórias que provocam secreções viscosas requerem a inalação de ar mais quente e úmido   

• Pacientes com queimaduras necessitam que o quarto tenha temperaturas e umidade mais elevadas. 
 
Além de garantir o conforto por temperatura e umidade o ambiente hospitalar tem o objetivo de evitar que 
micro-organismos danosos à saúde contaminem pacientes suscetíveis e a equipe médica que está continuamente 
exposta. Por isso as áreas para pacientes infecto contagiosos devem ser separadas daquelas com pacientes 
imunodeprimidos. Além de uma separação física entre os pacientes, devemos criar barreiras para a 
movimentação do ar contaminado entre essas áreas. Também é necessário controlar a proliferação e dispersão 
de bactérias, vírus, fungos e gases químicos.  
 
Dos poucos requisitos aqui apresentados já fica evidente que o projeto de um sistema de condicionamento para 
hospitais e áreas de saúde é complexo e requer uma análise detalhada.  
 
Conceitos básicos de controle de contaminação  
 
Não se pretende neste artigo detalhar profundamente os conceitos de controle de contaminação, mas serão 
apresentados os conceitos básicos. Os engenheiros têm a sua disposição quatro mecanismos para mitigar os 
riscos: contenção, captura e diluição das partículas e controle de condições ambientais para dificultar o 
desenvolvimento de microrganismos.  
 
Contenção: comentou-se anteriormente a necessidade de segregar pacientes em função de suas enfermidades. 
Os mecanismos de contenção consistem em direcionar os volumes de ar dos ambientes de maneira a mover as 
partículas de forma controlada, para isso se usam as cascatas de pressão. A figura 1 apresenta um esquema 
simplificado de um ambiente com um difusor de ar para insuflamento e um para extração de ar. O sistema está 
balanceado de modo que o volume de ar de exaustão seja maior que o insuflamento, isso gera uma pressão 
negativa o que gera uma infiltração de ar através da fresta da porta. Na figura 2 ocorre o efeito reverso, o volume 
de insuflamento de ar é maior que o da exaustão, o excesso de ar tem que sair pela fresta da porta. É importante 
frisar que isso somente será possível em ambientes construídos de maneira adequada. Durante o projeto 
realizado deve se especificar o tipo de ambiente, balanço de vazões, sentido do fluxo de ar e mecanismos de 
funcionamento. Os sistemas de controle das vazões de insuflamento e de exaustão devem receber sinais de 
transdutores de pressão que garantem a operação correta e segura.  

 



 
 

3 
 

  
Figura 1. Pressão negativa Figura 2. Pressão Positiva 

 

Captura. Consiste no uso de filtros adequados para reter os materiais particulados em suspensão no ar. As 

partículas podem ser viáveis (microrganismos) ou não viáveis, do ponto de vista dos mecanismos de filtragem 

não há diferença. Os filtros são divididos em dois grupos: filtros para pó e filtros absolutos. A figura 3 apresenta 

os grupos de filtros e algumas referências visuais das características construtivas.  

 
Figura 3. Tipos de filtro  

 

Filtros absolutos podem ser divididos em HEPA e ULPA. Nas instalações bem executadas os filtros HEPA são 

encontrados em salas de cirurgia e quartos para pacientes infecto contagiosos e de imunodeprimidos. Para 

desmistificar o senso comum de que estes filtros não podem reter vírus e bactérias apresentaremos os 

mecanismos pelos quais eles retêm as partículas.  Filtros são compostos por uma trama de fibras dispostas de 

modo aleatório. Partículas grandes são retidas entre as tramas dos filtros como em uma peneira, já as partículas 

de menor dimensão são retidas nas fibras sobre impactos (efeito inercial), por interceptação (atração de massa), 

por efeitos de difusão (movimento browniano) e em alguns filtros por atração eletrostática. O efeito eletrostático 
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em alguns meios filtrantes se perde com o tempo, as normas consideram esse fenômeno e requerem a 

informação da eficiência do filtro descarregado eletrostaticamente. Os mecanismos de captura são apresentados 

de modo visual na figura 4. Os filtros têm um ponto de eficiência mínima, conhecido por MPPS (most penetrating 

particle size, ou tamanho de partícula de maior penetração). Assim sendo, para partículas de dimensão inferior a 

eficiência do filtro HEPA/ULPA aumenta, esse efeito pode ser observado no gráfico da figura 5. As figuras são 

adaptadas do livro Handbook of contamination control in microelectronics. 

Para filtros HEPA e ULPA são adotadas a norma EN1822-1 e a ISO29463. Estes filtros são 100% testados em fabrica 

para garantir sua eficiência e devem ser testados para vazamentos também nas instalações. Na tabela 1 é 

apresentada a classificação desses filtros. Muito comum em ambiente hospitalar são os filtros da classe H13. Um 

ponto importante a considerar, é que como existem diferentes normas é necessário especificar com base em que 

norma a eficiência está determinada. É muito comum encontrar requisitos para aplicação em hospitais como 

HEPA como 99.97% a 0.3µm testado com fotômetro, e esse mesmo filtro seria um H13 quando testado na MPPS 

pela ISO ou EN. Na figura 6 pode-se visualizar o a dimensão das partículas em cada ensaio de normas variadas e 

qual a penetração esperada, esse gráfico tem função ilustrativa.  

 
 

Figura 4. Mecanismos de retenção de partículas Figura 5. Eficiência dos filtros em função tamanho 
da partícula.  
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Figura 6. Pontos de validação do filtro podem variar com a norma aplicada.  

 

Tabela 1. Classificação de filtros HEPA 

Classe ISO Eficiência IEST* EN 1822** Observações 

ISO 15 E ≥95%   E11 ISO aceita testes por amostragem 

ISO 20 E ≥99%       

ISO 25 E ≥99,5%   E12   

ISO 30 E ≥99,9%       

ISO 35 H ≥99,95%   H13 ISO aceita testes com fotômetros e nevoa 
de óleo 

- 99,97% A,B, E, H, I   Os tipos A, B, E são filtros HEPA tradicionais 

ISO 40 H ≥99,99% C, J, (K)   Em uso corrente, os filtros de maior 
desempenho K são preferíveis sobre o tipo J 
por segurança adicional. 

ISO 45 H ≥99,995% K H14   

ISO 50 U ≥99,999% D     

ISO 55 U ≥99,9995% F U15   

ISO 60 U ≥99,9999% G     

ISO 65 U ≥99,99995% G U16   

ISO 70 U ≥99,99999% G     

ISO 75 U ≥99,999995% G U17   

 

Os filtros grossos são pensados para proteção de equipamentos e evitar o acumulo de poeira nas serpentinas de 

resfriamento. Esses são os filtros comumente encontrados nas tomadas de ar exterior dos sistemas de ar 

condicionado. Usualmente são compostos por telas ou mantas e são de baixo custo. Não possuem eficiência para 

partículas pequenas como vírus e bactérias.  

Filtros médios e finos são utilizados quando se deseja boa qualidade do ar em ambientes fechados e são 

selecionados em função da contaminação do ar exterior. A ideia é remover material particulado para evitar que 

seja insuflado no ambiente. São selecionados para proteger a saúde dos ocupantes dos ambientes. A Europa tem 

sido pioneira nas exigências por norma para os filtros finos em função da poluição do ar nas grandes cidades.  

Normas aplicáveis para filtros grossos e finos são a ASHRAE 52.2, a ISO16890 e ainda há referências à EN779. As 

duas primeiras requerem que os filtros sejam testados para 3 faixas de partículas e são classificados pela 

capacidade de retê-las. Os ensaios realizados nesses filtros são destrutivos e são realizados na fase 

desenvolvimento e posteriormente por amostragem para controle de qualidade.  

Na figura 7 é apresentada uma equivalência entre as normas de filtragem. As normas apresentadas nesse gráfico 

adotam uma eficácia media para fins de reporte e apresentação de resultados. Na nova norma ISO 16890 

considera a eficiência do filtro limpo, sem simulação de vida útil como as normas mais antigas. Para fins de 

aproximação se incluiu a Tabela 2 que permite uma comparação entre as normas, ainda que não seja definitiva, 

as faixas merv por serem muito estreitas, levam a erros de medição e repetibilidade (Vijay, Adolph 2013). Na 

figura 8 são apresentados resultados para ensaios para filtros de várias eficiências. Cabe ressaltar que os filtros 

grossos são inferiores a MERV 8. Filtros desse tipo são pensados para partículas maiores e não tem a finalidade 

de reter micro-organismos. Instalações de maior qualidade de ar interior adotam filtros superiores à classe 
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MERV13, F7, ISO e PM1 50%. Essas instalações requerem uma unidade de tratamento de ar com ventiladores 

capazes de compensar a perda de carga gerada ao longo da vida útil dos filtros. Esses filtros também não são 

encontrados em aparelhos do tipo mini split.  

 

  
Figura 7. Comparação entre normas  Figura 8. Eficiência de filtros em função da dimensão das partículas. 

Fonte Kowalski, W.J., Bahnfleth, W.P. 2002. MERV Filter Models for 
Aerobiological Applications. Air Media. Summer: 13-17. 
Building Retrofits for Increased Protection Against Chemical and 
Biological Releases 
 

 

Tabela 2. Comparação entre normas aplicáveis filtros de HVAC – a tabela é apenas orientativa 

 

 

ISO16890

Min. Efficiency

Reporting

Value

Average

Arresatance

Average

Dust Spot

Efficiency

Filter

Class

Average 

Arrestance

of Dust

Average 

Efficiency

at 0,4 µm

Min. Efficiency

at 0,4 µm

Min. Efficiency

at Particle Fraction

Filter

Class

Av. Efficiency

at MPPS

Filter

Class

Av. Efficiency

at MPPS

Range 1 Range 2 Range 3 Test Final 

Pressure Drop 

250 Pa

Test Final 

Pressure Drop 

450 Pa

PM1/2,5/10: Test Final 

Pressure Drop 300 Pa

MERV 0,30 - 1,0 1,0 - 3,0 3,0 - 10,0 % % % % % % %

1 n/a n/a E3 < 20 Aavg < 65 < 20 G1 50 ≤ Am ≤ 65

2 n/a n/a E3 < 20 Aavg < 65 < 20

3 n/a n/a E3 < 20 Aavg < 70 < 20

4 n/a n/a E3 < 20 Aavg < 75 < 20

5 n/a n/a E3 ≥ 20 80 20

6 n/a n/a E3 ≥ 35 85 20 - 25

7 n/a n/a E3 ≥ 50 90 25 - 30

8 n/a n/a E3 ≥ 70 92 30 - 35

9 n/a n/a E3 ≥ 85 95 40 - 45

10 n/a E2 ≥ 50 E3 ≥ 85 96 50 -55

11 n/a E2 ≥ 65 E3 ≥ 85 97 60 - 65

12 n/a E2 ≥ 80 E3 ≥ 90 98 70 - 75

13 n/a E2 ≥ 90 E3 ≥ 90 98 80 - 85 F7 80 ≤ Em ≤ 90 35 ISO ePM1 (≥ 50%)

14 E1 ≥ 75 E2 ≥ 90 E3 ≥ 90 99 90 - 95 F8 90 ≤ Em ≤ 95 55 ISO ePM1 (55-75%)

15 E1 ≥ 85 E2 ≥ 90 E3 ≥ 90 99 95 F9 95 ≤ Em 70 ISO ePM1 (≥ 80%)

16 E1 ≥ 95 E2 ≥ 95 E3 ≥ 95 100 99 E10 ≥ 85

ISO 15 E ≥ 95

ISO 20 E ≥ 99

ISO 25 E ≥ 99,5

ISO 30 E ≥ 99,9

ISO 35 H ≥ 99,95

ISO 40 H ≥ 99,99

ISO 45 H ≥ 99,995

ISO 50 U ≥ 99,999

ISO 55 U ≥ 99,9995

ISO 60 U ≥ 99,9999

ISO 65 U ≥ 99,99995

ISO 70 U ≥ 99,99999

U17 ≥ 99,999995 ISO 75 U ≥ 99,999995

EN1822 ISO29463

n/a

n/an/a
n/a n/a

≥ 95

≥ 99,5

≥ 99,95

≥ 99,995

≥ 99,9995

≥ 99,99995

E11

E12

H13

H14

U15

U16

n/a

65 ≤ Am ≤ 80

80 ≤ Am ≤ 90

ISO ePM10 (≥ 50%)

ISO ePM2,5 (50-60%)

90 ≤ Am

EN779:2012

n/a n/a n/a n/a n/a n/a

40 ≤ Em ≤ 60

60 ≤ Em ≤ 80

n/a

Composite Average Particle Size Efficiency

% in Size Range, µm

ASHRAE 52.1ASHRAE Standard 52.2:1999

G2

G3

G4

M5

M6

n/a n/a
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Diluição – o objetivo do controle de contaminação é remover ou diminuir a concentração dos contaminantes de 

um ambiente fechado. Nas sessões anteriores se discutiram mecanismos para conter e capturar partículas e 

micro-organismos. Todavia considerando um ambiente hospitalar, em que o paciente é fonte de contaminação, 

é necessário mover volumes consideráveis de ar para reduzir a concentração desses poluentes. As pessoas além 

de gerar a contaminação, exalam CO2 pela respiração e em um ambiente fechado sem renovação de ar, a 

concentração tente a subir até níveis não toleráveis. Normas nacionais e internacionais trazem a recomendação 

dos valores mínimos de renovação de ar para ambientes em função do uso a que são destinados. Por renovação 

de ar, entende-se, trazer ar exterior para o ambiente. Para cada volume de ar que se traz de fora uma parte 

equivalente é removida do ambiente. Na figura 9 é apresentada a situação em que não há tomada de ar exterior, 

ou seja, nesse ambiente o ar recircula no equipamento de climatização, e a concentração de contaminantes, CO2, 

e outras substancias aumenta indefinidamente. Essa situação não é a mais adequada para ambientes 

considerados críticos, como hospitais, escolas, escritórios. Uma situação mais adequada é encontrada na figura 

10, a instalação de tem um mecanismo que permite o descarte de parte do ar e substitui-lo por ar fresco. O ar 

exterior deve ser filtrado para reduzir a concentração de poluentes atmosféricos. Os estudos devem ser 

realizados na fase de projeto e com base em informações disponíveis dos centros de monitoramento de 

qualidade do ar nas grandes cidades. Na figura 11 é apresentada uma instalação com 100% de ar de renovação, 

ainda que em muitos casos isso seja o ideal, é limitada em muitas regiões por consumo energético. Cabe aos 

engenheiros de climatização explorar a possibilidade de operar sistemas com maiores taxas de renovação de ar, 

aplicando técnicas de recuperação de calor, estudos psicrométricos, etc. As normas indicam apenas condições 

mínimas e usuários podem requerer taxas de renovação superiores.  

 

 
Figura 9. Sistema sem renovação de ar Figura 10. Sistema com renovação de ar na unidade de 

tratamento de ar 

 

 
Figura 11. Instalação com 100% de ar de 
renovação.  

Figura 12. Faixa de umidade ideal para ambientes 
fechados.  

 

 Controle – consiste em criar condições no ambiente para que micro-organismos não proliferem ou para que o 

sistema imunológico e de defesas naturais funcione de maneira adequada. Há muitos anos a ASHRAE considera 
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que a umidade relativa deve ser mantida entre 30 e 60%. Mais recentemente estudos realizados pelos comitês 

técnicos dessa entidade indicam que há uma redução significativa dos casos de infecção hospitalar quando a 

umidade relativa é mantida entre 40 e 60%.  Sistemas centrais de climatização são capazes de controlar 

temperatura e umidade e devem ser considerados para ambientes considerados críticos. Na figura 12 apresenta-

se o diagrama da AHSRAE com micro organismos e contaminantes e as faixas em que causam mais impactos 

negativos. Pode-se afirmar que a umidade abaixo de 30% e acima de 60% é danosa para a saúde e para a estrutura 

do edifício.  

 

Normas para ar condicionado de hospitais 

CDC – quartos de isolamento. As recomendações do CDC no documento Guidelines for Environmental Infection 

Control in Health-Care Facilities apresenta os requisitos mínimos para redução de infecções em ambientes 

hospitalares. Nessa sessão nos limitaremos aos requisitos para o caso de quartos de isolamento de pacientes com 

doenças infecto contagiosas que podem ser transmitidas pelo ar. O esquema básico para um quarto deste tipo é 

apresentado na figura 13.  

Os requisitos básicos são: 

• Fluxo de ar direcionado, o ar deve fluir da área limpa para a área contaminada. De um modo mais simplificado, 

a equipe medica deve receber uma corrente de ar puro e esse ar flui em direção ao paciente. A extração de ar, 

preferentemente é realizada junto ao paciente (parede atrás da cama). 

• O quarto deve ter pressão negativa, ou seja, a extração de ar é maior que o insuflamento e um fluxo de ar 

deve ser observado pela fresta da porta (entrando no quarto). 

• A pressão diferencial mínima deve ser de pelo menos - 2.5 Pa em relação ao corredor. 

• A vazão de ar pela porta deve ser superior a 125 cfm (213 m3/h).  

• O ar insuflado deve ser filtrado por no mínimo filtros MERV 14.  

• O ar extraído deve ser filtrado por um filtro HEPA se for recirculado no sistema de HVAC 

o Podem ser usados emissores UVGI em conjunto, mas não são aceitos como substitutos para filtros HEPA 

o Outra opção é descartar todo o ar e trabalhar com 100% de ar exterior.  

• 6 trocas de ar por hora (ACH) em instalações existentes 

o Para novos hospitais e renovações, esse volume de ar foi aumentado para 12 ACH.  

• Quartos selados, as fugas de ar não podem ser superiores a 0.5 cfm por ft2.  

 
Figura 13 – quarto de isolamento, recomendações do CDC 
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ABNT – NBR 7256 Tratamento de ar em estabelecimentos assistenciais de saúde (EAS) – Requisitos para projeto 

e execução de instalações. É um documento de 2005 e atualmente está em revisão pela ABNT e ABRAVA. Esta 

norma apresenta uma tabela com requisitos mínimos e está desatualizada em relação as melhores práticas 

internacionais. Para quartos de isolamento e terapia intensiva para pacientes com infecções transmitidas pelo ar: 

• Classificados como risco 3 

• Situações a controlar: agentes biológicos 

• Temperaturas entre 21 e 24 C 

• Umidade relativa de 40 a 60% 

• Vazão mínima de ar 18 m3/h/m2 – para um quarto com 3 m de pé direto isso representa 6 ACH 

• Pressão negativa, nas notas da norma considera pressão de -2.5Pa 

• Filtragem mínima para o ar de insuflamento nível G4.  

• Todo o ar da sala deve ser exaurido e descarregado na atmosfera para dispersão por diluição.  

o Se não puder ser realizado de forma segura, o ar deverá ser filtrado por filtros A3 (Hepa13 ou ISO35H).  

o Opcionalmente 

▪ Recirculação apenas na sala 

▪ 2 renovações de ar exterior  

▪ Adicionar no insuflamento filtros F7 e A3 (antiga classificação para filtros HEPA no Brasil, seria 

equivalente a um H13 ou ISO35H) 

 

Nota-se que apesar das diferenças na forma de apresentação dos requisitos, o CDC e a NBR tem requisitos básicos 

muito similares. Outras normas e recomendações internacionais tem características semelhantes. Existe uma 

base de conhecimento que determina os limites mínimos para que as instalações de climatização garantam a 

proteção de pacientes e equipe médica. Infelizmente muitas instalações não seguem as normativas e um exemplo 

é o uso de sistemas de mini split ou VRF em hospitais.  

A má aplicação do split 

Aparelhos de climatização do tipo split foram desenvolvidos para conforto térmico. São de um modo simplificado 

um conjunto de ventilador e uma serpentina de resfriamento ou aquecimento. Estes aparelhos são indicados 

apenas para uso residencial. Equipamentos split são compostos por duas partes: evaporadora e condensadora 

que podem ser visualizadas na figura 14. Nota-se que não há um sistema de dutos de ar, apenas uma tubulação 

de fluido refrigerante. A unidade evaporadora (que fica no interior do ambiente), possui um ventilador de baixa 

capacidade de pressão e vazão, uma serpentina e uma tela filtrante (figura 15). As unidades evaporadoras não 

tem um mecanismo para dispersão do ar no ambiente que permita atender as normas de conforto térmico como 

a NBR16401. O sistema de filtragem dificilmente chega à classe G1, pois em geral trata-se de telas como as 

apresentadas na figura 16.  

Considerando apenas os ambientes para infecto contagiosos apresenta-se os argumentos técnicos contra 

sistemas do tipo split. Considere a figura 17 que apresenta um aparelho split e um paciente emitindo 

contaminantes. O ar é recirculado no ambiente sem um tratamento adequado o que impede a diluição dos 

contaminantes. Ambientes com este tipo de aparelho aumentam a proliferação de doenças infecto contagiosas 

transmitidas pelo ar.  

A seguir discutem-se os pontos requeridos pela norma para um quarto ou UTI para infecto contagioso: 
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• Temperaturas entre 21 e 24 C, 

o tecnicamente possível atender com um aparelho split 

• Umidade relativa de 40 a 60%,  

o não é possível atender com aparelhos split. Esses aparelhos por recircularem o ar e não possuírem uma 

tomada de ar exterior não apresentam mecanismos para controle de umidade. O ar em um quarto fechado 

tenderá a desumidificar e com altas possibilidades de estar abaixo de 40%.  

• Vazão mínima de ar 18 m3/h/m2 – para um quarto com 3 m de pé direto isso representa 6 ACH 

o Não é possível com aparelhos split, independentemente das movimentações de ar, esses aparelhos não 

possuem mecanismos de renovação de ar. A norma é especifica que todo o ar deve ser extraído do ambiente e 

descartado na atmosfera. 

• Pressão negativa, nas notas da norma considera pressão de -2.5Pa 

o Não é possível com aparelhos split. Alguns vendedores de sistemas split argumentam que a movimentação 

de ar gera a pressão negativa. Isso não é verdade, uma vez que diferencial de pressão entre ambientes só é obtida 

quando há entre uma diferença entre vazão de insuflamento e exaustão. Isso não é tecnicamente possível em um 

sistema split.  

• Filtragem mínima para o ar de insuflamento nível G4.  

o Não é possível com filtros instalados nos aparelhos split. Não cumprem ou apresentam certificados de 

conformidade com as normas vigentes para filtragem. 

• Todo o ar da sala deve ser exaurido e descarregado na atmosfera para dispersão por diluição.  

o Se não puder ser realizado de forma segura, o ar deverá ser filtrado por filtros A3 (Hepa13 ou ISO35H).  

o Opcionalmente 

▪ Recirculação apenas na sala 

▪ 2 renovações de ar exterior  

▪ Adicionar no insuflamento filtros F7 e A3 (antiga classificação para filtros HEPA no Brasil, seria 

equivalente a um H13 ou ISO35H) 

o Sistemas split não tem sistemas de filtragem adequados e os ventiladores não tem pressão suficiente para 

compensar a perda de carga de um filtro HEPA. Adicionalmente os aparelhos Split não tem tomadas de ar exterior.  

  
Figura 14. Componentes de um sistema split 
Fonte: https://www.finehomebuilding.com/2019/03/07/high-
performance-hvac-2 

Figura 15. Componentes da unidade evaporadora 
Fonte: http://twentyonecelsius.com.au/blog/everything-you-need-
to-know-about-hvac-systems/ 

https://www.finehomebuilding.com/2019/03/07/high-performance-hvac-2
https://www.finehomebuilding.com/2019/03/07/high-performance-hvac-2
http://twentyonecelsius.com.au/blog/everything-you-need-to-know-about-hvac-systems/
http://twentyonecelsius.com.au/blog/everything-you-need-to-know-about-hvac-systems/
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Figura 16. Filtros encontrados em sistemas split Figura 17. Distribuição de ar gerada por um split 

 

Conclusões 

Foram apresentados os conceitos básicos de controle de contaminação para embasar tecnicamente a 

compreensão dos requisitos das normas. Os mecanismos de mitigação de contaminantes são: contenção, 

captura, diluição e controle. Tecnologias historicamente provadas existem e podem ser encontradas no mercado. 

A combinação e correta seleção dos componentes deve ser realizada em um projeto detalhado de engenharia e 

contar com informações dos usuários e arquitetos do hospital. A norma brasileira para projeto de instalações de 

saúde apresenta os requisitos mínimos para cada ambiente de um hospital e aqui foram discutidos apenas os 

quartos para pacientes infecto contagiosos. A norma brasileira está alinhada a recomendações internacionais. 

Projetos realizados de acordo com as recomendações internacionais e normas brasileiras garantem a boa 

qualidade do ar e controle de contaminação em hospitais.  

O uso de soluções de baixo custo e sem base técnica adequada tem gerado a percepção de que os sistemas de 

climatização de hospitais são mais danosos a saúde do que benéficos. Infelizmente isso é a realidade de muitas 

instalações de saúde brasileiras. O uso desenfreado de aparelhos do tipo split nesse tipo de aplicação não tem 

base técnica e está em desacordo com todas as normas e recomendações. Pode-se afirmar que instalações de 

saúde com sistemas split aumentam o risco à saúde e infecções hospitalares. Cabe às agências de fiscalização, 

CREA e ANVISA exigir o cumprimento das normas, requerer os atestados de responsabilidade técnica de projeto, 

execução e manutenção.  
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