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LEGIONELLA
PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS ASSOCIADOS AOS SURTOS

1.Redes prediais de água quente e fria
2.Torres de arrefecimento e condensadores evaporativos
3.Sistemas de ar condicionado (AVAC)

4.Rega por aspersão e fontes ornamentais interiores e exteriores;
5.Humidificadores
6.Equipamentos de Spa (banheiras de hidromassagem, banhos turcos)
7.Nebulizadores e equipamentos usados na terapia respiratória;
8.Piscinas e Jacuzzis, banhos públicos ( Japão);
9.Lavagem de automóveis e sistemas de lavagem de gases;
10. Feiras Internacionais ( Exposição de Flores- Holanda);

11. Navios de cruzeiros.
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LEGIONELLA
CONDIÇÕES QUE CONTRUBUEM PARA A SUA OCORRÊNCIA
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Ausência de Barreiras sanitárias adequadas ( via química – défice de biocida residual, ou por via física –
temperaturas indadequadas na rede de AQS (25ºC e 45ºC) na rede de AFS (> 20 ºC);



Ausência de um programa efetivo de Prevenção e controlo da Doença dos Legionários associados aos
sistemas, equipamentos ( escolha de materiais, arquitetura das redes prediais, tipo de tratamento da água,
programa de monitorização ( parâmetros, frequência e pontos de amostragem), cadastro, localização dos
principais equipamentos de risco, Protocolos de limpeza, desinfeção e comunicação do risco, livros de
registos sanitários (via electronica);



Inexistência de um Plano de Avaliação e Gestão do risco ( definição de pontos críticos, parâmetros críticos
de controlo, limites críticos, medidas corretivas, envolvimentos dos diferentes atores no processo (
Admnistração, Responsável de Operação, Responsável pela Qualidade, Responsável pela Saúde e
Segurança do trabalho, laboratórios de analise que prestam apoio, consultotres , interface com as
autoridades de saúde para comunicação do risco.

LEGIONELLA
CONDIÇÕES QUE CONTRUBUEM PARA A SUA OCORRÊNCIA
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Má localização dos equipamentos quer para executar operações de limpeza e manutenção ( Ex Torres de
arrefecimento), face à proximidade de pessoas e das UTAS ou UTANS e ou de outros equipamentos nas
imediações;



Condições ambientais favoráveis para o transporte dos aerossóis contaminados, nomeadamente Humidade
Relativa > 65%, presença de partículas no ar, velocidade dos ventos e sua direção, condições para ocorrer
inversão de temperaturas;



As alterações Climáticas, podem potenciar condições para a sua ocorrência, nomedamente aumento das
temperaturas e da humidade no ar, alteração dos perfis pluviométricos e alteração das condições de
dispersão atmosféricas;



Ausência de formação e Informação dos intervenientes aos vários níveis para este problema.

LEGIONELLA
PRINCIPAIS SURTOS NO MUNDO
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Filadélfia 1976
Congresso dos Legionários
182 casos

LEGIONELLA
PRINCIPAIS SURTOS NO MUNDO
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 Múrcia – 449 casos – torre de arrefecimento
hospital – 2001;
 Japão – Banhos Públicos – 295 casos – 2008;
•

Holanda 188 casos associados a Piscina/ Spa em
1999 e outro surto associado a um feira de
exposição de Flores

 Quebec – Canadá – 181 casos em 2012

LEGIONELLA
SURTOS NO

MUNDO
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LEGIONELLA
SURTOS NA EUROPA – MANZANARES ESPANHA 278 CASOS ( TORRE DE ARREFECIMENTO
OU FONTE ORNAMENTAL)
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LEGIONELLA
SURTOS NA EUROPA – SBADELL – ESPANHA 2014
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LEGIONELLA
PRINCIAPIS SURTOS EM PORTUGAL
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2000 – Surto na Região Norte com 11 casos ( 6 confirmados e 5 prováveis) , festas do Concelho de Vizela (
possível origem fonte ornamental)



2006 - Surto Vila Nova de Gaia 20 casos



2009 – Surto com 8 casos ( Póvoa do Varzim- Vila do Conde)



2012 – Surto com 25 casos em Fafe



2014 Vila Franca de Xira – Torre de arrefecimento Industrial – 403 casos com 14 óbitos



2016 Hospital de São Francisco de Xavier com 58 casos e 5 óbitos – Torre de arrefecimento



2018 Hospital da CUF Descobertas 15 casos – Sistema de AQS

LEGIONELLA
PRINCIAPAIS SURTOS EM PORTUGAL (VIZELA)

Conclusões
É muito provável que as partículas de aerossol produzidas
pela fonte do Jardim Manuel Faria durante o concerto dos
Xutos e Pontapés, tenham sido o veículo de transporte de
Legionella pneumophila, e que tenham sido inaladas por
pessoas que assistiram ao concerto
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LEGIONELLA
PRINCIAPAIS SURTOS EM PORTUGAL (VFX)
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LEGIONELLA
PRINCIAPAIS SURTOS EM PORTUGAL (VFX)
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LEGIONELLA
PRINCIAPAIS SURTOS EM PORTUGAL (VFX)
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LEGIONELLA
PRINCIPAIS SURTOS EM PORTUGAL (HSFX)
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LEGIONELLA
PRINCIPAIS SURTOS EM PORTUGAL (HSFX)
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LEGIONELLA
EVOLUÇÃO DOS CASOS, MEDIA DOS ÚLTIMOS ANOS 190 A 200 CASOS
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LEGIONELLA
ASPETOS IMPORTANTES A TER EM CONTA EM CASO DE SURTOS

 Existência de um sistema robusto de Vigilância Integrada da Doença dos Legionário, componente
epidemiológica e ambiental ( SINAVE notificação clínica e laboratorial) e de resposta célere;
 Existirem cartas sanitárias de risco por Região com o levantamento das principais fontes de produção de
aerossóis na comunidade, com recursos a georreferenciação e a sistemas SIG ( sistemas de informação
geográfica);
 Constituição de equipas multidisciplinares que permitam uma visão holística dos problemas,
nomeadamente Autoridade de Saúde, epidemiologistas, Engenheiros Sanitaristas, Técnicos Superiores
de Saúde Ambiental, Laboratórios de Saúde Pública, INSA, biólogos ( toxicologistas);
 Envolver outras entidades se necessário e em função da escala do Problema, nomeadamente as
Entidades gestoras dos sistemas de abastecimento de água, Instituto Português do Mar e da Atmosfera
, Agência Portuguesa do Ambiente etc…
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LEGIONELLA
ASPETOS IMPORTANTES A TER EM CONTA EM CASO DE SURTOS

 Recolher amostras ambientais o mais rapidamente possível e com base na informação do inquérito
epidemiológico, em pontos criteriosos, não excluindo nenhuma das potenciais fontes na área geográfica
em causa, de modo a evitar o seu mascaramento com biocidas pelos responsáveis dos sistemas e
equipamentos ( estas amostras podem ser recolhidas em duplicado, podendo-se entregar uma ao dono
da Instalação e ou equipamento);
 Recolher amostras biológicas nas pessoas doentes, para poder comparar as estirpes obtidas com as
estirpes obtidas nas amostras ambientais ;
 As Autoridades de Saúde num curto espaço de tempo devem estabelecer Recomendação e ou
Determinações para os responsáveis pelos sistemas e equipamento de modo a minimizar a exposição às
potenciais fontes de contaminação, e segundo o principio da precaução e face ao risco em causa podem
determinar a suspensão do funcionamento das torres de arrefecimento, de fontes ornamentais, do uso
de chuveiros e ou em casos extremos ter que fechar uma dada instalação ou equipamento;
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LEGIONELLA
ASPETOS IMPORTANTES A TER EM CONTA EM CASO DE SURTOS

 Fazer uma pesquisa da informação nas redes sociais sobre o assunto, podendo retirar pistas para a
investigação;
 Estabelecer o circuito de informação entre os vários intervenientes assim como a comunicação do risco
interna e externa ( através de boletins informativos, comunicados, panfletos explicativos, entrevistas em
órgãos de imprensa, etc..), não devendo ser mais que 1 ou duas pessoas a transmitir esta informação;
Medidas a serem melhoradas e ou implementadas num futuro próximo :
 Maior envolvimento dos profissionais de Saúde no diagnóstico precoce desta Doença (
formação/informação);
 Melhorar o funcionamento do SINAVE ( Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológico) ;
 Maior envolvimento dos diferentes setores , nomeadamente comércio e serviços, industria, saúde e
outros nos aspetos da prevenção , controlo, avaliação do risco incentivando ações de
informação/formação
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LEGIONELLA
ASPETOS IMPORTANTES A TER EM CONTA EM CASO DE SURTOS

Medidas a serem melhoradas e ou implementadas num futuro próximo :

 Enquadramento Legislativo no sentido de aumentar a cadeia de responsabilização dos agentes
associados à gestão dos equipamentos e sistemas que podem disseminar esta bactéria no sentido de
implementarem Programas de Prevenção e Controle e de avaliação e gestão do risco;

 Desenvolver um estratégia nacional de Prevenção e Controlo da Doença dos Legionários que integre
estes aspetos.
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Obrigado!
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