Programa do Curso
Designação do Curso e Duração
Prevenção e Controlo de LEGIONELLA nos Sistemas de Água
Objetivos Gerais
Pretende-se que os formandos aprendam metodologias preventivas para a prevenção do aparecimento
da legionella:
A Legionella é uma bactéria comum que pode ser encontrada, em número reduzido, em ecossistemas
aquáticos como rios, lagos ou reservatórios. Quando inalada pelo Homem, pode causar a chamada
doença do legionário - uma forma pouco comum de pneumonia, que pode ter graves consequências,
em termos de Saúde Pública. As áreas de maior risco de infeção são aquelas onde se podem formar os
aerossóis, como chuveiros e torneiras, termas, fontes, repuxos, banhos turcos e saunas,
humidificadores, sistemas de ar condicionado e refrigerado (torres de refrigeração e condensadores de
vapor), mesmo se situados em telhados ou no solo.
Os estabelecimentos públicos, nos quais se incluem unidades hoteleiras, termais, espaços comerciais,
hospitais, piscinas, etc., mais do que os privados, devem ter um programa de controlo efetivo do
crescimento da Legionella para que o risco da doença seja minimizado.
Objectivos Específicos
No final da ação de formação os formandos deverão ser capazes de: Alertar para a problemática da contaminação
de sistemas de água por Legionella, dando a conhecer os requisitos normativos e legais. Dotar os participantes com conhecimentos para
identificação dos principais riscos associados à presença de Legionella em sistemas de água, fontes de contaminação e métodos de
controlo mediante a adoção de medidas higieno-sanitárias.
Este curso deverá fornecer as ferramentas para controlar e prevenir a proliferação de Legionella, sendo uma oportunidade de debate e
troca de conhecimentos.

Conteúdos Programáticos e Respetiva Carga Horária
Duração (em
Horas)

Sequência dos módulos/ temáticas a desenvolver
1. Bactérias do género Legionella
2. Meio ambiente e fatores que amplificam a disseminação.
3. Riscos para a Saúde Pública.
4. Requisitos normativos e legais.
5. Monitorização microbiológica de circuitos de água - Amostragem e análise.
6. Manutenção, limpeza e desinfeção de sistemas e equipamentos.
a) Sistemas de arrefecimento coletivos: torres de arrefecimento, condensadores
evaporativos, humidificadores e sistemas de ar condicionado.

8H

b) Sistemas de arrefecimento individual: ar condicionado/split e arrefecimento por
evaporação de pequena dimensão.
d) Sistemas de água para uso recreativo: piscinas com recirculação e banheiras sem
recirculação.
7. ANÁLISE DE RISCO
8. MÉTODOS DE AMOSTRAGEM E DE ENSAIO DA LEGIONELLA
9. Pontos Críticos
Total de Horas

8H
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Destinatários
Técnicos ligados à manutenção de sistemas de climatização, de piscinas, da indústria hoteleira, à saúde
pública e ao tratamento e controlo da qualidade da água.
Metodologias de Formação
Expositivo apoiado em apresentações PowerPoint. Debate e partilha de experiências. Apresentação e
análise de casos.
Metodologias de Avaliação
Avaliação Formativa.
Modalidade de Formação
Formação de atualização / aperfeiçoamento
Formas de organização
Formação presencial
Espaços / Condições e Requisitos Logísticos
• Sala com boa luminosidade, ventilação, temperatura e isolada de ruídos perturbadores ao bom
funcionamento da acção;
• Sala com possibilidade de ser escurecida, no sentido de realizar-se a visualização de projecções;
• Espaço equipado com todos os recursos didácticos necessários;
• Mobiliário que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos formandos;
• Espaço amplo o suficiente (mínimo 2m2/formando) para permitir a concretização de dinâmicas de
grupo e da disposição das mesas em “U”, no sentido da facilitação da comunicação;
• Local de fácil acesso e em boas condições de higiene e segurança.
Recursos Materiais e Pedagógicos
• Computador para o formador;
• Quadro didax e respectivas canetas;
• Suportes de apoio à aprendizagem, exercícios pedagógicos.
Documentação de Apoio à Aprendizagem
Os suportes principais de apoio à aprendizagem são:
• A Legislação Aplicavel
• Como suporte secundário à aprendizagem é distribuída junto dos formandos, a apresentação utilizada
pelo formador no decorrer das sessões.
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