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Atualização do SARS-CoV-2:
Túneis de desinfecção

À medida que a pandemia do COVID-19 se expande 
em todo o mundo, relatos de uso generalizado de 
túneis de desinfecção e pulverização de desinfetantes 
para a população gera uma crescente preocupação. 
As evidências disponíveis não demonstram que essas 
práticas são seguras e eficazes. Além disso, seu uso pode 
criar uma falsa sensação de segurança e apresentar riscos 
à população.

3) A eficácia da prática não foi demonstrada

Não encontramos evidências de eficácia. Isso dependerá 
de muitas coisas, tais como o objetivo da intervenção, o 
desinfetante escolhido, o tempo de permanência e o tipo 
de superfície, entre outras considerações. Atualmente, 
uma grande variedade de desinfetantes está sendo 
usada. Desinfetantes geralmente requerem um período 
de contato. Por exemplo, ao usar vapor de peróxido de 
hidrogênio para desinfetar as mascarás N9511, é necessário 
um ciclo de mais de 2 horas. Limpeza de têxteis12 requer 
um ciclo de lavagem com água quente (90 ° C) com 
detergente para a roupa normal, ou a adição de hipoclorito 
de sódio ao ciclo de lavagem ou a colocação do tecido 
em uma solução desinfetante. Não há evidências de que a 
pulverização de um desinfetante por 20 a 30 segundos em 
um túnel desinfete a superfície desejada. 

4) Uso em unidades de saúde

Nas unidades de saúde, a eficácia da pulverização 
desinfetante nos quartos dos pacientes não foi 
demonstrada. O Centro de Controle e Prevenção de 
Doenças dos Estados Unidos (CDC) relatou avaliações de 
eficácia com base em outros vírus em 2003, 2008 e 2011. 
Essas tecnologias foram consideradas para salas vazias 
nas unidades de saúde, não os ocupados. Esses estudos 
foram revisados após o surto de SARS-CoV-2. Com base 
nesses relatórios, o CDC conclui13:

• “Não pulverize desinfetante para fins de rotina nas 

áreas de atendimento ao paciente. Categoria IB” (ano 

2003)

• “Não pulverize desinfetante nas áreas de 

atendimento ao paciente. Categoria II “(ano de 2008)

No Guia de 2011 para a prevenção e controle de surtos de 
gastroenterite por norovírus em ambientes de atendimento 
médico, o CDC e o Comitê Consultivo para Práticas de 

Saúde sem Dano recomenda não usar túneis de 
desinfecção ou pulverizar desinfetantes para a população 
em geral pelas seguintes razões:

1) Túneis de desinfecção estão sendo construídos 
em todo o mundo, aumentando a preocupação 
crescente com a exposição a produtos químicos 
perigosos

Por exemplo, túneis estão sendo usados na Índia1, Malásia2, 
Bósnia e Herzegovina3, Argentina4, México5, China6, 
Paquistão7, Colômbia8, Albânia9 e muitos outros países. 

2) Os objetivos de desinfecção geral da população 
não foram articulados

Se o objetivo é reduzir a propagação do vírus 
descontaminando roupas, sapatos e pele do público em 
geral, não há evidências de que a roupa seja um vetor 
importante para a transmissão. Se o objetivo é atacar o 
vírus nas vias aéreas, quais são as evidências de que uma 
aplicação externa de 20 a 30 segundos é eficaz e segura? 
Organização Mundial da Saúde10 recomenda maneiras mais 
diretas e eficazes de abordar a higiene (especialmente a 
higienização das mãos), com intervenções com eficácia 
comprovada.

17 de abril de 2020. O conselho é atualizado regularmente com base nos con-
hecimentos mais recentes. Verifique novamente para obter as informações mais 
atualizadas. Contate-Nos: global@hcwh.org

Saúde Sem Dano (Health Care Without Harm) 
recomenda não usar túneis / cabines de desin-
fecção ou pulverizar desinfetantes para a popu-

lação em geral.
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Controle de Infecção Hospitalar (HICPAC) avaliaram novas 
tecnologias disponíveis desde 2003 e 2008, incluindo a 
pulverização para descontaminação de salas (por exemplo, 
água ozonizada, peróxido de hidrogênio vaporizado). O 
guia estabelece:

• “São necessárias mais pesquisas para esclarecer a 

eficácia e a confiabilidade do spray, irradiação por 

UV e água ozonizada para reduzir a contaminação 

ambiental por norovírus. (Sem recomendação / sem 

solução) 

5) A segurança desta prática não foi demonstrada

Os riscos associados à prática variam de acordo com o 
agente virucída, a concentração do desinfetante, o tempo 
de exposição e a vulnerabilidade da pessoa que entra 
no túnel, considerando fatores como idade, condições 
pré-existentes, gravidez etc. Existe a possibilidade de 
irritação respiratória, dependendo desses fatores, isso 
é preocupante porque o vírus tira proveito dos pulmões 
enfraquecidos.

Além disso, seria difícil controlar com precisão os níveis de 
exposição a desinfetantes para os usuários, levantando 
preocupações adicionais. As consequências geradas por 
exposições repetidas ou a própria exposição do pessoal 
que trabalha nos túneis podem ser significativas.

Por exemplo, o túnel a ser instalado em frente ao prédio do 
Parlamento em Sarajevo utilizará peróxido de hidrogênio 
e íons de prata em níveis não revelados. O peróxido de 
hidrogênio pode ser tóxico se ingerido, inalado ou tiver 
contato com a pele ou os olhos. Segundo a Agência dos 
Estados Unidos para o Registro de Substâncias e Doenças 
Tóxicas (ATSDR)14, a inalação de peróxido de hidrogênio 
(3%) pode causar irritação respiratória e irritação ocular 
leve. A inalação de vapores de soluções concentradas 
(acima de 10%) pode causar irritação pulmonar grave. 

De acordo com a classificação e rotulagem de perigo 
da União Europeia15, esta substância causa queimaduras 
graves na pele, lesões oculares e é prejudicial se ingerida 
ou inalada. Em relação ao uso de íons de prata, cientistas 
nos EUA concluíram16 que o uso de nanopartículas de 
prata em produtos em aerossol pode causar inalação e 
deposição de prata no trato respiratório. Na UE, biocidas 
à base de íons de prata ainda não estão autorizados 
(atualmente em revisão). Os Dados científicos17 mostram as 
propriedades citotóxicas e genotóxicas dos íons de prata 
e inalação de íons aerossóis podem causar inflamação 
pulmonar em animais. Parece não haver proteção ocular 
ou pulmonar obrigatória para quem entra nos túneis. A 

proteção pulmonar pode precisar incluir respiradores com 
filtro de ar, dependendo da natureza do desinfetante.

6) Problemas de saúde ocupacional para 
trabalhadores que gerenciam esses produtos

Veja acima os perigos de pelo menos dois produtos 
químicos usados na desinfecção. O Instituto Nacional de 
Segurança e Saúde Ocupacional dos Estados Unidos 
(NIOSH) recomenda18 o uso de equipamentos de proteção 
individual se as exposições estiverem acima de certos 
níveis. 

7) As consequências do uso generalizado de 
desinfetantes na população são desconhecidas

Os riscos de drenar uma quantidade significativa de 
desinfetantes em sistemas de esgoto ou cursos de água 
como consequências do uso contínuo de túneis não foram 
particularmente avaliados. Existe a possibilidade de que 
isso possa contribuir para o surgimento de organismos 
resistentes a desinfetantes.

8) Os túneis de desinfecção podem dar às pessoas 
uma falsa sensação de segurança e desencorajar 
ações efetivas comprovadas para diminuir a 
transmissão.

Ações efetivas comprovadas para diminuir a transmissão 
incluem distanciamento social e lavagem das mãos10. A lista 
de mitos da OMS sugere que vários mitos estão circulando, 
o que pode minar as ações efetivas comprovadas.

Não há evidências de que os túneis de desinfecção 
abordem a fonte do vírus. Depois que uma pessoa atravessa 
o túnel, a carga viral que ela carrega na boca, nariz e vias 
respiratórias - as principais fontes de exposição a outras 
pessoas - ainda não foi abordada. O vírus em aerossol 
exalado (partículas muito pequenas na fase gasosa ou 
gotículas minúsculas) pode persistir no ar por mais tempo 
do que se acreditava anteriormente. As pessoas infectadas 
ainda levarão o vírus para sua casa depois de atravessar o 
túnel.

9) Agências governamentais não recomendam 
esta prática

Ministério da Saúde do México20 não recomenda o uso de 
túneis e arcos de saneamento.



SAÚDE SEM DANO www.noharm.org3

• “Não há evidências sobre a eficácia desses sistemas 

para eliminar efetivamente o vírus SARS-CoV-2”.

Na Índia, a Direção Geral de Serviços de Saúde do 
Ministério da Saúde e Bem-Estar Familiar21 emitiu uma 
declaração contra o uso de túneis de desinfecção que 
afirma:
• Mesmo que uma pessoa esteja potencialmente 

exposta ao SARS-CoV-2, pulverizar a parte externa 
do corpo não mata o vírus que reside dentro dela. 
Também não há evidências científicas que sugiram que 
seja efetivo na desinfecção de roupas ou do corpo.

• A pulverização de cloro em indivíduos pode causar 
irritação nos olhos e na pele e possíveis efeitos 
gastrointestinais, como náusea e vômito. A inalação do 
hipoclorito de sódio pode causar irritação da mucosa 
nasal, garganta, trato respiratório e broncoespasmo.

• Além disso, a aplicação dessas medidas pode causar 
uma falsa sensação de desinfecção e segurança, 
em dificultar o cumprimento de medidas como 
distanciamento físico e lavagem das mãos.

O Departamento de Saúde das Filipinas (DOH)22 
desaconselha o uso dessa prática devido à falta de 
evidência e eficácia, em ambientes internos ou externos. 
Ele observou que também pode causar a propagação de 
patógenos durante a pulverização e causar irritação na 
pele e inalação de produtos químicos. O DOH acrescentou 
que também poderia causar poluição ambiental.

Na Malásia, o Diretor Geral do Ministério da Saúde disse 
que não recomendaria o uso da cabine, câmara ou túnel de 
desinfecção, acrescentando que não há evidências de que 
essas equipes sejam eficazes para diminuir a propagação 
de SARS-CoV-2. “O processo não mata o vírus no corpo 
de alguém. Os produtos químicos usados podem ser 
prejudiciais aos olhos e à boca “, disse ele em entrevista 
coletiva em 15 de abril. 
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“A pulverização de indivíduos ou grupos 
NÃO é recomendada em nenhuma 

circunstância. Pulverizar um indivíduo ou 
grupo com desinfetantes químicos física e 

psicologicamente prejudicial”.

“Ninguém deve usar pulverizadores ou 
nebulizadores com desinfetantes neste 

momento. Mergulhe completamente objetos 
ou desinfecte diretamente superfícies para 

matar o vírus”, recomendado no comunicado.
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