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PÁGINA DA WEB ARQUIVADA: Esta página da web está disponível para �ns históricos. O CDC não está mais atualizando esta página
da web e ela pode não re�etir as orientações atuais do COVID-19 do CDC. Para obter as informações mais recentes, visite a página
inicial do COVID-19 do CDC .
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Fundo
O CDC recomenda uma estratégia em camadas para reduzir a exposição ao SARS-CoV-2, o vírus que causa o COVID-19. Uma
estratégia em camadas combina várias estratégias de prevenção, como o uso consistente e correto de máscaras , ventilação ,
distanciamento físico , limpeza e desinfecção e higiene das mãos .

As intervenções de ventilação podem ajudar a reduzir o número de partículas virais infecciosas (por exemplo, SARS-CoV-2) no
ar. As intervenções de ventilação  incluem a abertura de janelas, o uso de ventiladores, a adição de sistemas de ventilador /
�ltro de partículas de ar de alta e�ciência (HEPA) e a adição de irradiação germicida ultravioleta de sala superior (UVGI). Este
folheto informativo apresenta informações sobre UVGI de sala superior, que pode ser e�caz na redução da exposição ao
SARS-CoV-2 em algumas con�gurações de grupo.
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atos ge a s de UVG
O que é UVGI?
A irradiação germicida ultravioleta, ou UVGI, é o uso da energia ultravioleta (UV) para matar organismos virais, bacterianos e
fúngicos. As luminárias UVGI produzem energia UV-C, que tem comprimentos de onda mais curtos do que os raios UV-A e
UV-B mais penetrantes e representam menos risco para a saúde humana. UVGI de quarto superior refere-se a uma zona de
desinfecção de energia UV localizada acima das pessoas nos quartos que elas ocupam. Isso mata os patógenos
transportados pelo ar na sala onde são liberados. As luminárias são instaladas para evitar a exposição direta aos raios
ultravioleta das pessoas na sala.

Como funciona o Upper-Room UVGI?
1. O ar passa pela zona de desinfecção do �uxo de ar através do sistema HVAC, ventiladores e / ou janelas abertas.

2. Os patógenos transportados pelo ar são mortos assim que recebem uma quantidade apropriada de energia UV. As
partículas permanecem no ar, mas não são mais infecciosas.

Nota: Para partículas virais transportadas pelo ar, os sistemas UVGI de sala superior fornecem trocas de ar por hora que são
semelhantes à introdução de ar limpo no espaço.

Considerações para o uso de UVGI superior
Os locais mais importantes para UVGI são con�gurações internas de alto risco. Esses incluem:

Áreas com maior probabilidade de pessoas doentes (por exemplo, enfermaria escolar, sala de espera de hospital).

Espaços lotados, principalmente quando o estado de saúde dos ocupantes é desconhecido (por exemplo, tribunais,
saguões, dormitórios para moradores de rua).

Espaços onde as pessoas devem tirar máscaras para comer ou beber (por exemplo, refeitórios de escolas /
institucionais, restaurantes, salas de descanso).

Áreas onde é difícil �car a pelo menos 6 pés de distância dos outros.

UVGI é recomendado em espaços com sistemas AVAC insu�cientes ou nenhum sistema mecânico ou onde ventilação
natural adequada não pode ser mantida durante todo o ano. Os espaços devem ter pelo menos 2,5 metros de altura,
mas é preferível uma altura de teto mínima de 2,5 metros, com algum �uxo de ar para mover o ar (por exemplo,
ventiladores em baixa velocidade). UVGI superior não é necessário em ambientes ao ar livre, como áreas de estar ao ar
livre ao ar livre.

Se o sistema HVAC permitir uma �ltragem e�ciente ou fornecer �uxo de ar externo acima dos requisitos mínimos do
código, ele removerá a maioria das partículas de vírus transportadas pelo ar e a UVGI da sala superior não traria tantos
benefícios.

Como o UVGI foi usado no passado?
O UVGI superior tem sido usado por mais de 70 anos para eliminar patógenos transportados pelo ar. Desde 1950, a maior
parte da pesquisa em sistemas UVGI de sala superior se concentrava no controle da propagação da tuberculose (TB).
Orientação atual [6 MB, 87 páginas] do CDC e do Instituto Nacional de Segurança e Saúde Ocupacional (NIOSH) no projeto,
instalação, teste e operação segura de sistemas UVGI de sala superior é baseado em evidências cientí�cas e práticas para
controlar a tuberculose (TB).
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UVGI e SARS-CoV-2
Até o momento, a pesquisa de UV sobre o SARS-CoV-2 indica que o vírus que causa o COVID-19 é muito semelhante a
outros coronavírus (por exemplo, SARS e MERS) no que diz respeito à dose de UV necessária para inativá-lo. 

Os sistemas UVGI de sala superior podem ser usados   para controlar o SARS-CoV-2 como uma ferramenta de ventilação
útil a ser considerada na redução da disseminação de patógenos infecciosos.

UVGI não substitui a necessidade de limpar ou desinfetar superfícies onde gotas infecciosas de SARS-CoV-2 podem estar
presentes.

•
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Instalação e Manutenção
Os sistemas UVGI para ambientes superiores são geralmente projetados de acordo com o ambiente em que serão
usados. Os sistemas devem ser projetados, instalados e testados com a ajuda de um pro�ssional HVAC quali�cado ou
um fabricante de sistema UV de con�ança. Esses pro�ssionais têm as ferramentas e a experiência para fornecer um
sistema e�caz e seguro, incluindo a instalação e o posicionamento adequados dos acessórios, conexões elétricas em
conformidade com o código e treinamento sobre o uso adequado.

Uma sala típica com 500 pés quadrados (ft  ) de espaço físico geralmente requer duas a três luminárias UV. O custo
para instalar o sistema em um espaço de 500 pés  é de aproximadamente US $ 1.500 a US $ 2.500.

Depois de instalados, os sistemas requerem pouca manutenção. As lâmpadas precisarão ser substituídas uma vez por
ano, embora alguns fabricantes ofereçam lâmpadas com cronogramas de substituição de 2 anos. Se as lâmpadas
�carem cobertas de poeira, elas podem ser limpas quando a unidade for desligada, esfregando-as com álcool
isopropílico.

Sempre que a manutenção das lâmpadas for necessária ou os trabalhadores precisarem acessar áreas próximas ao teto
(por exemplo, manutenção de luminárias, teste de detectores de fumaça) ,  as luminárias UV devem ser desligadas. Os
trabalhadores de manutenção devem receber treinamento especial antes de trabalhar em sistemas UVGI.
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Considerações de implementação
Os sistemas UVGI para ambientes superiores têm sido usados   com segurança e e�cácia há décadas. No entanto, a
energia UV direcionada ou re�etida no espaço ocupado tem o potencial de causar danos temporários aos olhos ou à
pele. A assistência de um pro�ssional HVAC quali�cado ou de um fabricante de sistema UV con�ável garantirá que o
sistema seja instalado corretamente, de forma que a energia UV seja direcionada para o espaço ocupado e opere com
segurança.

Os sistemas devem ser conectados a interruptores elétricos designados com acesso limitado ao público e à equipe ou
voluntários não treinados no gerenciamento do sistema. Por exemplo, considere usar interruptores com chave ou
colocar interruptores em uma área restrita que somente funcionários treinados possam acessar usando uma fechadura
e chave. Isso evita que as lâmpadas UV sejam ligadas ou desligadas acidentalmente e permite que os aparelhos sejam
desligados com segurança quando necessário, sem medo de serem ligados durante a manutenção.

Os vírus da gripe são mais suscetíveis à energia ultravioleta do que a bactéria que causa a tuberculose. Portanto,
qualquer sistema UVGI de sala superior instalado para ajudar durante a pandemia de COVID-19 também será útil contra
a gripe sazonal, se mantido de maneira adequada. 

A energia UV-C pode dani�car as plantas colocadas na zona de desinfecção (por exemplo, em cima de estantes altas ou
prateleiras altas). A energia também pode causar desbotamento e manchas cosméticas em superfícies de madeira e
papéis de parede (a maioria das tintas de parede e teto não são afetadas). Portanto, deve-se ter cuidado ao instalar
sistemas UVGI de ambiente superior em espaços com plantas e elementos arquitetônicos ornamentados.

•
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Selecionando um Sistema UVGI para Sala Superior
Deve-se tomar cuidado ao usar UVGI em áreas onde as pessoas possam ter acesso à zona de desinfecção da unidade
UVGI perto do teto (por exemplo, armazenamento suspenso, beliches). Isso inclui revisar as precauções de segurança,
colocar adesivos de advertência onde a UVGI está localizada e ter uma equipe treinada familiarizada com o produto.

•
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O CDC não fornece recomendações a favor ou contra qualquer fabricante ou produto. Consulte um pro�ssional de UVGI
de boa reputação (um fabricante de acessórios UVGI ou um projetista de sistema UVGI experiente) que esteja
familiarizado com as diretrizes de UVGI de sala superior do NIOSH para projetar e instalar o sistema. Os consumidores
são incentivados a pedir aos pro�ssionais informações sobre as instalações anteriores do sistema, testes para garantir a
segurança dos ocupantes da sala e treinamento fornecido com o sistema. Não contrate um empreiteiro que forneça
reivindicações infundadas ou suporte limitado durante a fase de projeto, instalação e operação. Ao contratar um
especialista:

Solicite a prova de registro da Agência de Proteção Ambiental (EPA) e um portfólio de projetos de instalação de
UVGI. A instalação que fabrica o dispositivo UV pendurado na parede ou suspenso no teto deve ser registrada na
EPA e o fabricante deve ter um portfólio signi�cativo de projetos de instalação de UVGI, de preferência alguns em
instalações de saúde de médio e grande porte.

Considere perguntar sobre quaisquer associações pro�ssionais com as quais o fabricante / projetista do sistema
UVGI possa estar envolvido (como a Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar-
Condicionado , ou ASHRAE) e, em caso a�rmativo, em que capacidade eles estão envolvidos.

Considere perguntar sobre garantias de desempenho que o fabricante ou pro�ssional pode fornecer e se eles
oferecem manutenção contínua ou programas de treinamento para os usuários de seus produtos.
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