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ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DE UTILIDADE PÚBLICA NO COMBATE DO COVID 19 
PARA ADAPTAÇÃO DE AMBIENTES OU CONSTRUÇÃO DE NOVOS ESPAÇOS 

DESTINADOS AO TRATAMENTO EMERGENCIAL DE PACIENTES CONTAMINADOS 
 

 
INTRODUÇÃO: 
 
Este documento foi elaborado para orientar profissionais de engenharia, arquitetura, 
construção e manutenção envolvidos em adequações e ajustes de instalações existentes, 
ou de novas instalações emergenciais para atendimento e tratamento de pessoas 
contaminadas pelo COVID 19.  
 
Enfatizamos que a transmissão desse vírus ocorre pelo ar e pelo contato em superfícies 
onde o vírus está presente, por isso descrevemos aqui os cuidados e a forma de 
construção adequada sob os dois aspectos de prevenção. 
 
Os conceitos de arquitetura e dos sistemas de tratamento de ar devem seguir no mínimo 
as orientações para áreas de biossegurança NB2 onde os ambientes devem priorizar uma 
cascata de pressões negativas em relação ao lado externo, existindo antessalas ou 
construções de airlocks para as proteções nas entradas e ou saídas dos ambientes 
potencialmente contaminados com pacientes portadores do vírus.  
 
ARQUITETURA E LAYOUT: 
 
Os ambientes devem ser construídos, ou terem pelo menos os seus acabamentos, 
utilizando materiais que permitam fácil limpeza e descontaminação. 
 
Assim sendo, suas superfícies devem ser lisas, impermeável à água e resistente a ácidos, 
álcalis, solventes orgânicos e a calor moderado. Todas as juntas devem ser sem ressaltos 
ou formação de cantos priorizando superfícies contínuas que facilitam a limpeza e a 
descontaminação de forma a não permitir acúmulo de sujeira e partículas.  
 
Onde a formação de cantos for inevitável utilizar silicone antifungos para preencher o 
canto formado, mesmo que esse canto lhe pareça pequeno, pois eliminar cantos deve ser 
prioritário no acabamento dos ambientes. 

Especial atenção na distância entre as macas, bancadas, carrinhos gaveteiros, suportes 
de aparelhos e equipamentos maiores, pois devem ser posicionados de modo a permitir 
fácil acesso e passagem dos profissionais de saúde, evitando que precisem tocar nos 
mesmos para circularem no ambiente, pois podem estar com suas superfícies 
contaminadas.  

Cada unidade, módulo ou núcleo de tratamento deve possuir pia para lavagem das mãos, 
pois nessa situação e tipo de contágio, a lavagem é realizada após cada assistência a um 
paciente. Banheiros devem estar dentro da zona de risco e tratadas da mesma forma, 
devendo todos os rejeitos passarem por caixa de contenção para descontaminação. 
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Para instalações emergenciais e provisórias uma alternativa é utilizar containers que 
passem por um tratamento prévio de descontaminação antes de ser trabalhado para 
instalação de portas, acessos e acabamentos como orientado acima.  

Para estruturas emergenciais de campanha em locais inóspitos e afastados das áreas 
urbanas muitas vezes são utilizadas barracas de lona plástica. Nestas situações a cor 
recomendada da lona plástica é o branco e a barraca deve possuir uma estrutura metálica 
de sustentação que suporte a pressão negativa provocada pelo sistema de exaustão. 

 

SISTEMAS DE TRATAMENTO DE AR 

  

Figura 1- Tipo de instalação para tratamento de ambientes com Biossegurança 

A- Filtro Grosso 

B- Filtro Fino 

C- Filtro Absoluto (HEPA) 

D- Insuflação por Fan Filter 

E- Insuflação 

F- Caixa de exaustão com HEPA 

G- Retorno 

 

Os sistemas de tratamento de ar devem priorizar a insuflação do ar nos ambientes a partir 
do forro e posicionado de forma oposta à da cabeceira das macas dos pacientes. Os 
pontos de retorno e/ou exaustão devem ser posicionados próximo das cabeceiras das 
macas dos pacientes com a finalidade de remover o mais rápido possível o volume de ar 
potencialmente contaminado com o vírus disperso pelos pacientes em tratamento.  
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Caso o sistema de tratamento de ar existente possua retorno e beneficie também outros 
ambientes, conforme figura 1, uma caixa de filtro absoluto HEPA com ventilador buster 
para vencer a perda de carga do filtro, deve ser instalada na parte frontal da grelhas de 
retorno, pois somente desta forma será evitada a contaminação de todo o sistema de ar, 
dos outros ambientes beneficiados por esse sistema e ainda até mesmo agravar o nível 
de contaminação nesse mesmo ambiente, que passaria a ter uma insuflação de ar já 
contaminado.  

Caso o sistema de ar não possua retorno, significa tratar-se de um sistema com 
insuflação de 100% de ar externo e exaustão de todo o ar. As recomendações dos pontos 
de insuflação e de exaustão permanecem como descrito antes e a figura 2 exemplifica a 
distribuição do ar nos ambientes. 

  

Figura 2 

 

Visando garantir uma pressão negativa nos ambientes de tratamento dos pacientes, um 
sistema de exaustão deve exaurir a vazão necessária para estabelecer e garantir uma 
pressão negativa de no mínimo 5 Pa nessa zona de risco em relação a qualquer um dos 
ambientes adjacentes.  

Os acessos devem preferencialmente ser através de antecâmaras, beneficiadas pelo 
sistema de tratamento de ar, dispondo de dupla porta que não devem ser abertas 
simultaneamente, justamente para evitar a fuga de ar que causa a chamada 
contaminação cruzada com os ambientes adjacentes.  

O ideal é que esse sistema de exaustão seja feito por uma caixa de filtragem com filtro 
HEPA para que esse ar desprezado na atmosfera não propague o vírus na região.  
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Esse sistema de exaustão deve estar exaurindo também o ar do banheiro existente nessa 
zona de risco, e a captação do ar deve ser preferencialmente próximo do piso e do vazo 
sanitário.   

Para cálculo da vazão de ar de insuflação necessária em cada ambiente recomendamos 
utilizar pelo menos 6 trocas/hora em cada ambiente da zona de risco e caso o seu 
sistema seja com recirculação conforme a figura 2, a vazão mínima de ar externo 
recomendada é 2 trocas/hora.  

 
Uma alternativa de configuração viável é termos um sistema que trate somente o volume 
de ar externo a ser insuflado nos ambientes, sendo feita uma recirculação do ar do 
ambiente por meios de uma unidade de filtragem, conforme figura 3. 
   

 

Figura 3 

 
NOTA: Considerem que esta é uma situação de guerra onde todos os meios produtivos e 
logísticos estão afetados, por isso sejam criativos no sentido de recuperar equipamentos 
de ventilação, filtragem e de refrigeração que ficaram parados por falta de manutenção, 
para compor o que for necessário em atender as corretas condições de um ambiente de 
biossegurança nível 2 (NB2).   
 
 
 


