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MATERIAL E METODOS 

Foram analisadas 64 placas de Petri, contendo ágar

Sabouraud dextrose acrescido de cloranfenicol.

Distribuição aleatória de oito placas em cada

laboratório, aberta durante 15 minutos para colheita de

esporos fúngicos dispersos no ar por sedimentação

espontânea. Todas as placas de Petri demonstraram

proliferação de fungos, após 15 dias em manutenção

em estufa de 25°C. Foi realizada, ainda, a contagem de

unidades formadoras de colônias (UFC)/mm3 de ar em

cada sala analisada de acordo com a técnica de

Friberg e Burman, 1999.

Ares condicionados são aparelhos que asseguram a

regulação da temperatura, da umidade, da limpeza e da

distribuição do ar no ambiente. A manutenção da limpeza

periódica desses aparelhos dificulta a proliferação de

fungos, fator preponderante para a manutenção da

qualidade do ar e ambiente salubre para a respiração dos

seres humanos. Este trabalho avaliou a qualidade do ar

emitida por 16 ares condicionados, mantidos dois a dois,

em oito laboratórios de ensino de graduação de uma

Instituição de Ensino Superior (IES) de âmbito federal na

cidade de Goiânia/GO – Brasil.

A qualidade de ar dos ambientes laboratoriais analisados da IES federal

ainda encontra dentro de condições de salubridade (< 750 UFC/mm3)

aceita pela legislação federal da Agência Nacional de Vigilância Sanitária

(ANVISA/Brasil), embora os fungos cotonosos detectados sejam

propícios a ocorrência de problemas respiratórios aos indivíduos que

convivam nesses ambientes.

CONCLUSÃO

Observou-se uma média 620 UFC/mm3 de ar em relação as oitos salas de

laboratórios estudadas. Houve predominância de fungos filamentosos com

números expressivos de isolados.

RESULTADOS
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