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talações, sendo cada uma delas suscetível de ser co-
lonizada pela bactéria Legionella e, portanto, ser um 
risco potencial à saúde.

3. Aspectos básicos para realizar o tratamento das 
instalações
É essencial ter um conhecimento exaustivo das insta-
lações e seus componentes, a fim de poder realizar 
um bom diagnóstico da situação, uma análise de ris-
co e, assim, ser capaz de elaborar um Plano de Pre-
venção e Controlo eficaz, tendo em conta todos os 
aspectos das mesmas e sobretudo, a localização de 
seus pontos críticos. Por lei, diversas instalações de 
risco obrigam já à realização de uma análise de risco 
e, com base nessa análise, elaborar um Plano de Pre-
venção e Controlo.
De um modo genérico, para a realização de um Plano 
de Prevenção e Controlo adequado das instalações, 
torna-se necessário:
• Elaborar e aplicar Programas de Manutenção higiénico-
-sanitária adequada às características de cada instalação; 

• Dispôr de plano e de esquema hidráulico das insta- 
lações de risco; 
• Identificação das competências e responsabilidades 
dos profissionais envolvidos;
• Programa de revisão de todas as partes da instala-
ção, establecendo pontos críticos, parâmetros a me-
dir e procedimentos; 
• Programa de monitorização e tratamento da água 
que garanta a sua qualidade, tanto físico-química co-
mo microbiológica;
• Planificação de limpezas/desinfeções, estabelecen-
do procedimentos claros;
• Ter instruções claras do que se deve fazer perante 
imprevistos e incumprimentos; 
• Definir com exatidão ações corretoras; 
• Registo de Manutenção de cada instalação;
• Um programa de vigilância da saúde dos trabalha-
dores com risco de exposição profissional a Legionella.

4. Que faz a Adiquimica e como pode atuar na pre-
venção? }

Prevenção e Controlo Ambiental 
da Bactéria Legionella em Unidades de Saúde

1. Porque razão devemos realizar operações 
preventivas em instalações hospitalares?
As bactérias do género Legionella são encon-

tradas em ambientes aquáticos naturais e também 
em sistemas artificiais, como redes de abastecimen-
to/distribuição de água, redes de água quente e fria, 
sistemas de ar condicionado e sistemas de arrefeci-
mento (torres de refrigeração, condensadores eva-
porativos e humidificadores) existentes em edifícios, 
especialmente em hotéis, banhos termais, centros 
comerciais e hospitais.
Em estabelecimentos públicos e especialmente em 
hospitais, deve ser cumprida, desde há quase 1 ano, a 
nova regulamentação publicada em agosto de 2018. 
A Lei 52/2018 de 20 de agosto estabelece o regime 
de prevenção e controlo da doença dos legionários 
e procede à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 
118/2013, de 20 de agosto. 
Esta Lei estabelece o seguinte:
• Regulamenta o regime de prevenção e controlo da 
doença dos legionários;
• Procedimentos relativos à utilização e à manutenção  
de redes, sistemas e equipamentos propícios à proli-
feração e disseminação de Legionella;
• Bases e condições na criação de estratégia de pre-
venção primária e controlo da bactéria Legionella em 
todos os edifícios e estabelecimentos de acesso ao pú- 
blico, quer sejam de natureza pública ou privada.
Os estabelecimentos de saúde (hospitais, centros de 
saúde, unidades de cuidados paliativos, unidades de 
diálise, entre outras) ganham responsabilidade acres-
cida na prevenção da doença dos legionários, na me-
dida em que a probabilidade de serem frequentadas 
por pessoas de grupos de risco, predisponentes para 
infeções por Legionella é maior nestas instituições, 
pelo que é fulcral ter planos de prevenção de Legi-
-onella bem exímios em execução. Adicionalmente, 
nos locais onde estão alojados pacientes de alto ris-
co, devem ser consideradas precauções adicionais, 
como a instalação de filtros de alta eficiência de ab-
sorção de partículas na entrada de ar, monitorização 
dos sistemas de arrefecimento e vigilância acrescida 
dos doentes.
O Guia da CS04/IPQ - Prevenção e Controlo da Le- 
gionella nos sistemas de água, publicado o ano passa-
do, descreve que a nível hospitalar a Legionella pneu-

mophila deve estar ausente. E refere ainda que no ca- 
so de surtos de Legionella em Hospitais, pode-se 
equacionar, considerar o isolamento de doentes de 
alto risco (imunodeprimidos e áreas de transplante 
de órgãos, etc.) obrigando a uma logística própria, en- 
quanto não se instalam sistemas de tratamento com-
plementares da água.
Olhando para os anos recentes, encontram-se vários 
surtos reportados associados a hospitais, com conse-
quências mais ou menos gravosas:

Rumo à minimização do risco para os mais suscep-
tíveis e controlo de surtos que podem ser nefastos, 
destaca-se cada vez mais o papel fulcral da realização 
de tratamentos preventivos neste tipo de instalações.
 
2. Quais as instalações de risco tipo em hospitais? 
Num hospital podemos encontrar diferentes tipos de 
instalações que funcionam com água, onde a bactéria 
Legionella pode proliferar. Estas instalações, caso não 
sejam mantidas corretamente, podem tornar-se am-
plificadores desta bactéria e tornar-se fonte de um  
grave problema de saúde pública.
Seguidamente apresentamos uma lista dos tipos de 
instalações que geralmente podem ser encontradas 
num hospital:
• Torres de arrefecimento ou condensadores eva-
porativos;
• Redes prediais de água: água quente sanitária e água  
fria de consumo humano;
• Sistemas de água climatizada com agitação constante;
• Fontes ornamentais;
• Sistemas de rega por aspersão;
• Sistemas de água contra incêndios;
• Humidificadores.
Cada centro hospitalar, pode ter diversas destas ins-

Surto (data) Local
agosto 2001 Hospital de Pamplona (Espanha)
março 2005 Duran i Reynals hospital (Espanha)
dezembro 2017 Hospital de Valência (Espanha)
outubro/
novembro 2017

Hospital de Lisboa São Francisco 
Xavier

fevereiro 2018 Hospital CUF Descobertas
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Uma conceção única garantia de segurança e  
higiene no meio médico
A nova misturadora de duche SECURI-

THERM termostática H9769 responde perfeitamente 
às expetativas dos utilizadores dos estabelecimentos 
de saúde, em termos de segurança anti-queimadu-
ras, higiene e conforto, permitindo ao gestor otimizar 
a sua fatura de água. A sua conceção única, torna 
impossível a intercomunicação entre a água quente  
e a água fria, reduzindo consideravelmente, o risco de 
proliferação bacteriana.

Securitherm: Segurança anti-queimaduras total
Como todas as torneiras Securitherm Delabie, esta 
nova misturadora de duche garante uma segurança 
anti-queimaduras total. 
O cartucho termostático assegura uma estabilidade 
da temperatura sejam quais forem as variações de 
pressão e de débito na rede. Esta misturadora está 
equipada com um duplo limitador de temperatura,  
o primeiro desbloqueável a 38°C, o segundo, bloque- 
ável a 41°C, o utilizador não corre qualquer risco de 
se queimar. 
A tecnologia termostática garante uma segurança 
automática. Em caso de corte inesperado da alimen-
tação de água fria, a água quente fecha totalmente  
e instantaneamente. 
Da mesma forma, em caso de interrupção da alimen-
tação de água quente, a água fria fecha totalmente  
e instantaneamente, evitando assim o risco de um du-
che frio, que pode provocar a perda de equilíbrio ou 
queda do utilizador. A misturadora H9769 também 
beneficia da tecnologia Securitouch, não havendo 
qualquer risco de queimadura ao tocar na mistura-
dora. Esta misturadora, permite também realizar fa-
cilmente os choques térmicos à temperatura da água 
quente da rede, sem desmontar o manípulo ou cor-
tar a alimentação da água fria.

Biosafe: controlo da proliferação bacteriana inter-
comunicação água quente/água fria 
A nova misturadora de duche H9769 foi especial-
mente estudada para limitar o risco de desenvolvi-
mento bacteriano. Devido à sua conceção, a interco-
municação entre água quente e água fria é totalmente 
impossível. Na verdade, a Delabie desenvolveu uma 

Delabie: Torneiras para Estabelecimentos 
Hospitalares e de Cuidados de Saúde

patente única que permitiu obter uma misturadora 
termostática com fecho de água fria e de água quen-
te diretamente nas entradas, tornando assim inúteis 
as válvulas antirretorno. Não é necessário prever ne-
nhuma manutenção específica e o risco de interco-
nexão é eliminado. 
A misturadora H9769 está de acordo com a as exi- 
gências da nova norma Francesa, NF M Médical (Meio  
Médico). Esta misturadora foi igualmente concebida 
para limitar ao mínimo o volume de água em estag-
nação no seu corpo, logo, o risco de desenvolvimen-
to bacteriano.

Economia de água e de energia
Com um débito regulado a 9 litros por minuto, a mis-
turadora H9769 permite uma economia de água de 
50%, em comparação com as torneiras do mercado, 
preservando o conforto do utilizador. 
A economia de água realizada, gera uma poupança 
de energia e economia em equipamento. Além dis-
so, menos volume de água na instalação, significa um 
menor risco de proliferação bacteriana. A misturado-
ra de duche Securitherm termostática Securitouch 
H9769, também está disponível em kits de duche 
para colocação na parede à face. Ã

Para mais informações, visite o link: www.delabie.pt

Securitherm duche Securitouch sem intercomunicação H9769: 
misturadora de duche bicomando, sem válvulas antirretorno.

A Adiquimica oferece-lhe soluções avançadas para  
o tratamento de águas com o objetivo de cobrir de 
maneira integral e sustentável todas as necesidades 
referentes a qualidade de água e manutenção das ins- 
talações de água. Desde 1983 desenvolvemos ampla 
gama de produtos próprios que garantem o êxito do 
tratamento de águas de qualquer instalação. Desde 
os nossos laboratórios de I+D melhoramos constan-
temente os processos e produtos para oferecer aos 
nossos clientes tratamentos eficazes.
Como empresa de tratamento de águas, procura-
mos implementar o tratamento mais adequado a ca- 
da caso. Para isso realizaremos um estudo prévio per- 
sonalizado onde serão estabelecidas as suas necessi-
dades e poderemos oferecer-lhe os tratamentos mais 
rentáveis para a sua empresa e instalação. Temos alta 
presença em todos os setores industriais: eléctrico, 
farmacêutico, químico, refinaria, metalúrgico, pape-
leiro, cimenteiro, alimentar e bebidas, automação, 
bem como no setor de serviços, hospitais e cen- 
trais de dessalinização.
Realizamos um estudo personalizado para o seu caso 
concreto e desenhamos um programa de manuteção 
e prevenção de Legionella para evitar a sua prolifera-
ção nas suas instalações. Neste programa teremos em 
conta os efeitos sinergéticos dos diferentes produtos 
utilizados (anticorrosivos, anti-incrustantes, biocidas, 
etc) e assim otimizaremos os tratamentos de pre-
venção e evitaremos a proliferação de Legionella pe-
lo que as suas instalações cumprirão com a norma- 
tiva vigente.
Tratamentos de controlo de Legionella e atuações 
de choque. Realizamos tratamentos ou atuações nas  
suas instalações para o controlo e eliminação de 
Legionella, caso seja detetada. Estudaremos as di-
ferentes causas possíveis para esta presença e apli-
caremos o tratamento personalizado mais eficaz 
para o controlo de Legionella e a sua eliminação  
da instalação.
Atuamos também sobre a contaminação microbioló-
gica em geral. Verificam-se problemas quando se per-
mite que os microrganismos cresçam e se multipli-
quem em excesso, o que pode culminar na formação 
de biopelículas ou biofilme nas superficies das instala-
ções, podendo estes também ser agentes diretos da 
corrosão ou que possam formar depósitos que por 
sua vez podem originar outras formas de corrosão.
Assim, uma instalação sem um controlo microbioló-
gico adequado pode:
• Potenciar a proliferação de Legionella;
• Dificultar a transferência de calor, aumentando o 
consumo e reduzindo eficácia;

• Induzir fenómenos de corrosão e outros tipos de e-
feitos adversos, nas superficies metálicas das instalações, 
devidos ao efeito dos subprodutos de metabolismo;
• Reduzir a eficácia dos produtos inibidores de cor-
rosão e incrustação;
• Afetar a distribuição da água através das instalações.
Para um tratamento adequado de cada instalação, agi- 
mos da seguinte forma:
• Para cada instalação de risco é realizado um estudo 
com os pontos críticos da mesma;
• Este estudo facilitará a implementação do progra-
ma de manutenção e determinará os pontos de risco 
que se têm que controlar de uma maneira mais pre-
cisa e continuada para evitar riscos de contaminação 
por Legionella.
O programa de manutenção deverá incluir:
1. Análise de risco;
2. Plano de instalação (todas as instalações devem dis- 
pôr de um plano/esquema de funcionamento/me-
mória descritiva);
3. Identificação, competências e responsabilidades dos  
profissionaios envolvidos; 
4. Identificação de pontos críticos de proliferação e 
disseminação de Legionella; 
5. Programa de tratamento de água;
6. Programa de limpeza e desinfeção;
7. Programa de vigilância da saúde dos trabalhadores 
com risco de exposição;
8. Livro de ocorrências/registos.
A Adiquímica pode assessorar e agir para o cumpri-
mento de todas as exigencias de prevenção das suas  
instalações no contexto da prevenção de Legionelo- 
se. A nossa experiencia de campo é vasta e profissio- 
nal, pelo que nos apresentamos como uma referên- 
cia no setor. 

5. Satisfação na prevenção com Adiquímica!
• Num contexto ético e de exigência legal, torna-se 
fulcral que os responsáveis hospitalares procurem e 
contratem empresas que sejam sérias, profissionais e 
com recursos técnicos;
• A caraterização de todas as instalações é o ponto 
de arranque para uma prevenção satisfatória; 
• Responsabilidades atribuidas e bem definidas entre 
titular e prestador de serviços;
• Seguimento exaustivo e com soluções tecnológicas 
de ponta;
• Protocolos definidos e adequados às demais variáveis.

A proteção da saúde pública e sua envolvente é o ob- 
jetivo das atuações a levar a cabo para a manutenção 
higiénico-sanitária das instalações de risco. Ã


