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O QUE É?
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CONTÁGIO

A Legionella spp. como sendo o
único membro de uma diversa
população de microrganismos que
pode colonizar circuitos de água
construídos pelo homem (OMS,
1990).

Reservatórios
naturais

A Legionella pneumophila, a espécie
mais patogénica, pode provocar a
Doença dos Legionários (Mansilha et
al., 2007).

IDADE
DOENÇA

TABAGISMO

DOENÇA
PULMONAR

A infeção por Legionella não é
transmitida de pessoa para pessoa
nem através da ingestão de água
contaminada.

SEXO
MASCULINO

Em Portugal, a doença pertence à lista das
Doenças de Declaração Obrigatória (DDO).

METODOLOGIA

Avaliar os níveis de conhecimento e
boas práticas da população portuguesa
face à Legionella, desenvolvendo a
temática e realçando as medidas
preventivas.

FATORES DE RISCO

Inalação/aspiração de gotículas de
água quente suspensas no ar

Rios
Lagos

OBJETIVOS

Edição 11/2019
13-17 de Maio

Revisão bibliográfica sobre o tema
da Legionella.
Aplicação de um questionário, com
resposta online, à população
portuguesa.

Portugal pertence, desde 1986, ao Grupo Europeu
para o Estudo de Infeções por Legionella, (EWGLI), com
o objetivo de assegurar a vigilância da Doença dos
Legionários na Europa (IPQ, 2018).

RESULTADOS/DISCUSSÃO
86%

Águas superficiais.

36%

É uma bactéria que origina uma
infeção respiratória grave.

13%

60%

14%

É um vírus altamente contagioso.

50%

Águas subterrâneas.

4%

36%

Águas superficiais e
subterrâneas.

É uma bactéria que origina uma
infeção respiratória pouco grave.

1%

De pessoa para
pessoa.
Inalação de aerossóis
contaminados.
Ingestão de água
contaminada.

Gráfico 3: Nível de conhecimento relativo à forma de transmissão da Legionella.
Gráfico 2: Nível de conhecimento face ao habitat da Legionella.

Gráfico 1: Nível de conhecimento acerca da definição da Legionella.

Cerca de 86% da população inquirida reconhece a
definição correta, no entanto, e apesar de com
menos representatividade, 14% não o reconhece.

31%

Constatou-se que 50% dos inquiridos selecionaram a
opção correta. 36% dos inquiridos responderam que a
bactéria em questão só se encontra em águas superficiais.

Não há risco,
independentemente
da temperatura.

69%

Há risco, se a
temperatura for
inferior a 60ºC.

Gráfico 4: Conhecimento face à possibilidade de contaminação enquanto
a lavagem da louça.

69% dos inquiridos são da opinião de que há
risco, se a temperatura da água for inferior a 60ºC.
Apesar da elevada percentagem exposta
anteriormente, 31% dos inquiridos afirmam de que
não há risco, independentemente da temperatura.

TÉCNICOS DE SAÚDE AMBIENTAL
identificação, caracterização e redução de fatores de risco
ações de vigilância sanitária de sistemas, estruturas e atividades
inspeções sanitárias

promoção de atividades preventivas e de controlo
apoio técnico na determinação de medidas corretivas
essenciais para a minimização do risco
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

39%

61%

Os reservatórios dos
radiadores e os
humidificadores são
inofensivos; embora ocorra a
vaporização, não há formação
de gotículas e/ou névoa. No
entanto, a limpeza regular
com cloro é recomendada.

Cerca de 60% dos inquiridos responderam
corretamente. É de destacar a percentagem para a
resposta “ingestão de água contaminada” que foi de
36%.

63,2%

46,2%
33%

Depois de estar fora de casa por algumas
semanas, deve limpar o suprimento de
água lavando o chuveiro com água
quente, enquanto deixa a porta aberta
para ventilação. Desta forma, o
abastecimento de água será limpo.
Verificar se a temperatura da caldeira ou
caldeira de combinação está definida para
pelo menos 60ºC.

Limpar o banho de hidromassagem da
maneira correta, limpando as bombas e
filtros com desinfetantes especiais
utilizados para a limpeza de piscinas
privadas.

Os reservatórios dos
radiadores e os
humidificadores podem
constituir um risco para a
saúde.

Gráfico 6: Boas práticas para a prevenção dos efeitos da Legionella.

Gráfico 5: Conhecimento face à possibilidade dos reservatórios dos radiadores e
humificadores constituirem risco para a saúde.

Verificou-se que 61% dos inquiridos acham que
estes podem constituir um risco para a saúde,
enquanto cerca de 39% são da opinião que são
inofensivos pois, não há formação de gotículas e/ou
névoa.

63%, são da opinião de que o mais importante a fazer é
limpar o banho de hidromassagem da maneira correta,
limpando as bombas e filtros com desinfetantes especiais
utilizados para a limpeza de piscinas privadas.
46%, acham que depois de estar fora de casa por algumas
semanas, deve-se limpar o suprimento de água lavando o
chuveiro com água quente.

CONCLUSÃO
Concluiu-se assim, que apesar de a temática da Legionella ter vindo a ser bastante
abordada ultimamente, a população não se encontra tão informada como seria de esperar
uma vez que, as percentagens relativas aos fracos níveis de conhecimento são bastante
consideráveis.
Mansilha et al., (2007) defende, que para além da legislação já existente, urge alargar o
seu quadro de ação à análise periódica quanto à colonização de ambientes hídricos por
bactérias do género Legionella.
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