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Para conseguir obter melhor desempenho dos 
trabalhadores diretos e indiretos e ainda 
permitir agregar elementos positivos no rápido 
restabelecimento dos pacientes, é salutar 

observar  que as  condições ambientais  e  de 
infraestrutura física assumem papel relevante no 
âmbito hospitalar. Inserido neste contexto da gestão 
de riscos ambientais, o Setor de Infraestrutura Física 
(SIF) e a Unidade de Saúde Ocupacional e Segurança do 
Trabalho (Usost), implantaram, em 2018, no Complexo 
Hospitalar - Hospital Universitário Walter Cantídio 
(HUWC) e Maternidade-Escola Assis Chateaubriand 
(MEAC), o controle da qualidade do ar em ambientes 
climatizados.

Convém destacar que elementos físico-
químicos podem estar presentes nas instalações 
climatizadas sem acarretar qualquer tipo de agressão à 
condição humana. No entanto, quando os níveis se 
encontram fora dos parâmetros aceitáveis podem 
interferir negativamente no exercício laboral, como por 
e x e m p l o :  n a  c a p a c i d a d e  d e  c o n c e n t r a ç ã o , 
produtividade e elevação das taxas de absenteísmo. 

As figuras 1 e 2 ilustramos procedimentos de 
coleta de amostras de elementos físico-químicos 
dispersos no ar em ambientes climatizados na MEAC e 
HUWC. Valendo-se dos aspectos que definem as regras 
sobre a importância do controle da qualidade do ar, oSIF 
e a Usost uniram forças na estruturação, planejamento 
e aplicação de medidas técnicas prevencionistas em 
prol da ampliação do processo de humanização 
hospitalar. Desta forma, consolidam a implantação de 
ações que permitam monitorar e analisar resultados 

semestrais nas instalações da MEAC e do HUWC. 
Com vistas ao pleno êxito dos processos de 

controles ambientais,o projeto estabeleceu objetivos, 
procedimentos metodológicos, delimitação da 
população, definição da amostra, forma de coleta e 
análise de dados que são por vezes instituídos pela 
equipe técnica em engenharia mecânica, engenharia de 
segurança e medicina do trabalho. Como norte e 
balizador, aspectos metodológicos foram aplicados, 
nos quais a equipe apoiou-se em princípios estabele-
cidos pela legislação vigente. 

Destarte, se consubstanciaram nos pilares que 
retratam as entrelinhas da Portaria nº 3.523/1998 do 
Ministério da Saúde (MS), ao que dispõe a Resolução 
09/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) e suas atualizações e alicerçaram-se nas 
determinações estabelecidas pela Lei 13.589/2018. Em 
atenção aos aspectos metodológicos, a equipe técnica e 
médica do SIF e Usost examinam a eficácia da prestação 
de serviços atribuídos no Plano de Manutenção 
Operação e Controle (PMOC) com escopo em resultados 
laboratoriais. Esses, são dispostos na forma de 
relatórios e laudos, que sinalizam indicadores acerca 
dos níveis da qualidade do ar. 

No campo da aferição dos controles da qualidade 
de ambientes climatizados, os aerodispersóides totais 
no ar  contagem de fungos(UFC/m³), o dióxido (µg/m³), 
de carbono(ppm), a temperatura do ar(°C) , a umidade 
do ar(%UR) e a velocidade do ar(m/s) são mensurados e 
comparados com parâmetros pré-determinados. Visto 
isso,  o  ob jet ivo  gera l  proposto  pe la  equipe 
multidisciplinar consiste em proporcionar e controlar 
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Figura 1 – Controle da Qualidade do Ar em Ambientes
climatizados-MEAC

Figura 2 – Controle da Qualidade do Ar em Ambientes
climatizados-HUWC
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locais de trabalho climatizados, mantendo-os 
saudáveis aos usuários, bem como cumprir relevantes 
apontamentos destacados pela vasta legislação 
vigente. 

Conforme os últimos dados divulgados pela 
Divisão de Gestão de Pessoas(DivGP), Setor de 
Hotelaria, Setor de Infraestrutura, Setor de Engenharia, 
Setor de Gestão de Processos e Tecnologia da 
Informação (SGPTI), Residência Médica (RESMED) e 
Residência  Mult iprofissional  (RESMULTI) ,  a 
representatividade de pessoal atuante no Complexo 
Hospitalar é formada por um total  de 4.414 
profissionais de múltiplos vínculos, distribuídos nos 64 
setores e/ou unidades que compõem o quadro 
funcional na MEAC e 111 setores e/ou unidades no 
HUWC. Por conseguinte, dentre o número total dos 
setores/unidades identificados foram selecionados 50 
para a realização das coletas amostrais de ar respirável, 
de forma a retratar a realidade da sua qualidade. Ainda 
no processo de seleção dos espaços amostrais, levou-se 
em consideração a incidência do número de atestados 
médicos X tipo de doença apresentados na USOST, nos 
quais os dados encontram-se constantes no repertório 
estatístico do “Relatório de Absenteísmo”apurados e 
registrados anualmente de 2015 ao presente período.

Exemplificando a importância da manutenção 

dos procedimentos de monitoramento da qualidade do 
ar, uma atenção especial deve ser despendida sobre os 
índices de dióxido de carbono e as taxas de agentes 
biológicos que podem proliferar dentro dos sistemas de 
refrigeração. 

Com relação à elevada concentração de dióxido 
de carbono, atesta-se que o ambiente laboral 
climatizado, tende a desencadear sintomas como 
cansaço, fadiga, falta de concentração, irritação nos 
olhos, nariz e garganta, pele seca, aumento da 
frequência cardíaca,  náuseas e sensação de 
abafamento. No que diz respeito aos agentes 
biológicos, a deficiência de limpeza nos filtros e dutos 
de ar refrigerado, tende a condicionar a proliferação de 
fungos, vírus, ácaros e bactérias, que podem acarretar 
aos ocupantes de ambientes climatizados contraírem 
doenças respiratórias, infecciosas ou alérgicas.

Torna-se conclusivo, que o emprego das técnicas 
de amostragem para o controle da qualidade de ar em 
recintos climatizados, permite traçar um panorama das 
condições da qualidade do ar para a área técnica do SIF e 
da Usost. Os indicadores apurados são capazes de 
fortalecer o planejamento da instituição hospitalar na 
adoção de medidas intervencionistas, objetivadas em 
buscar o bem-estar físico e mental dos ocupantes.

35


