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1. INTRODUÇÃO  

O presente documento tem como objetivo definir procedimentos de manutenção preventiva a serem 

aplicados aos termoacumuladores e de monitorização da água distribuída nas unidades de saúde, de 

forma a evitar o desenvolvimento da bactéria Legionella. 

 

As medidas preventivas a aplicar aos termoacumuladores pretendem evitar condições que favoreçam a 

colonização, a multiplicação e a dispersão da bactéria, tais como a temperatura adequada para o seu 

crescimento (entre 25°C a 45°C), a estagnação de água e a acumulação de nutrientes.  

 

Alguns procedimentos de operação e de manutenção a serem implementados carecem de uma rotina 

definida pelas caraterísticas específicas dos equipamentos instalados. Outros devem ser aferidos em 

função do desempenho do sistema e dos resultados obtidos na monitorização.  

 

Sempre que se verifiquem alterações/ampliações ou instalação de novos equipamentos no sistema, estas 

devem ser de imediato introduzidas no projeto e revistos os procedimentos realizados.  

 

Em cada edifício onde existam termoacumuladores, deve haver uma pessoa encarregada da 

operacionalização dos diferentes procedimentos, providenciando os meios para que se possam efetuar as 

operações com eficácia e com o mínimo de riscos para a saúde. A estes profissionais, deve ser dada 

formação continua.  

 

 

2. INSTALAÇÃO DE TERMOACUMULADORES 

Os termoacumuladores elétricos têm que estar instalados de acordo com o estipulado na norma 

portuguesa NP-3401, devendo a instalação ser efetuada por pessoa ou empresa qualificada, que deve 

deixar o duplicado do termo de responsabilidade de instalação, conforme o definido na Portaria 

n.º 1081/91, de 24 de outubro. No anexo I apresenta-se o texto que, de acordo com o anexo da referida 

Portaria, deve constar do termo de responsabilidade.  

 

Na instalação dos termoacumuladores devem ser garantidos os seguintes aspetos: 

1. O termoacumulador deve possuir:  

▪ Termóstato de controlo externo, para uma utilização simples, possibilitando a escolha da 

temperatura de acumulação. 

▪ Termómetro para visualizar, em qualquer momento, a temperatura real da água no interior do 

termoacumulador. 
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2. Deve sempre ser instalada na ligação à rede predial uma válvula anti-retorno, válvula de corte e uma 

válvula de segurança. Entre esta última e o aparelho não deve ser instalada qualquer tipo de válvula ou 

torneira. Deverá ser ligada a saída da válvula de segurança a um tubo de descarga conectado a esgoto, 

a fim de canalizar para este a água que eventualmente saía devido a um excesso de pressão e a 

permitir a realização de purgas. O tubo de descarga deve ter um percurso sempre descendente. Este 

tubo deve ser visível em todo o trajeto e deve entrar com folga no esgoto. 

3. Nas ligações hidráulicas devem ser usados tubos normalizados, recomendando-se ligações metálicas e 

rígidas sempre que possível. 

4. Devem ser aplicados materiais com características anticorrosivas, designadamente o aço inoxidável. 

Não usar linho, borrachas ou óleo de linhaça nas juntas de ligação.  

5. Deve garantir-se que a alimentação elétrica está provida de uma ligação à terra normalizada. Nunca se 

deve ligar o fio de terra aos tubos de canalização. 

6. Na fixação do suporte devem ser utilizados meios que garantam, em todas as circunstâncias e ao longo 

da vida do aparelho, a máxima segurança para pessoas e bens. 

7. As partes às quais é necessário aceder para futura assistência técnica ou manutenção, devem estar 

perfeitamente acessíveis e permitir que os trabalhos sejam efetuados sem dificuldades de maior. 

 

 

3. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E DE MONITORIZAÇÃO 

Para a implementação das medidas necessárias à prevenção de situações de risco inerentes ao 

funcionamento de termoacumuladores, em cada edifício onde existam termoacumuladores deve ser 

designado um responsável, o qual terá as seguintes competências: 

1. Elaborar um dossier técnico que inclua todas as informações relativas ao equipamento, 

nomeadamente: 

- Identificação, fichas técnicas com caraterísticas (catálogos do fabricante), localização etc.; 

- Termo de responsabilidade por instalação do(s) termoacumulador(es) mencionada no ponto 

anterior; 

- Impressos de registos das operações de manutenção preventiva e corretiva e de monitorização da 

água. 

- Relatórios de intervenções realizadas pelo prestador de serviço de manutenção. 

Este dossier deve ser atualizado sempre que seja efetuada qualquer alteração. 

2. Assegurar qua a água dentro do termoacumulador se encontra sempre pelo menos a 60°C. Caso o 

material da rede predial da água permita temperaturas elevadas, o termostato (regulador da 

temperatura) deve encontrar-se sempre no máximo. 
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3. Assegurar a inspeção e manutenção preventiva do(s) equipamento(s) e a monitorização da água 

conforme o definido no quadro que se apresenta no anexo II.  Para as medições de cloro residual deve 

articular-se com os técnicos de saúde ambiental da Unidade de Saúde Pública, que têm conhecimento 

e meios para o fazer. 

4. Definir e promover a execução de um programa de limpeza e desinfeção de toda a instalação para 

assegurar que o(s) equipamento(s) funciona(m) em condições de segurança; 

5. Desmontar e proceder à limpeza e desinfeção do filtro (perlator) das torneiras e dos crivos dos 

chuveiros.  

Para a limpeza deve lavar-se, retirando todas as partículas visíveis, com um detergente normal. Para a 

desinfeção deve submergir-se o elemento em hipoclorito de sódio (vulgo lixívia), durante 30 minutos, 

enxaguando posteriormente com abundante água fria. Se o material não for compatível com o cloro, 

deverá utilizar-se outro desinfetante. Os elementos difíceis de desmontar ou de submergir devem ser 

cobertos com um pano limpo impregnado na mesma solução, durante o mesmo tempo. 

 

A monitorização tem como objetivo avaliar a eficácia dos diferentes procedimentos de operação e de 

manutenção. Deve ser definido um programa no qual estejam identificados os diferentes locais a avaliar e 

as frequências de monitorização, de forma a assegurar que, caso seja necessário, sejam introduzidas 

ações corretivas em tempo útil e assim evitar a perda de controlo e desenvolvimento de situações 

perigosas. 

 

Os parâmetros a monitorizar por rotina são a temperatura da água quente sanitária (AQS) e do cloro 

residual livre na AQS (pode funcionar como indicador estado de degradação do interior do 

termoacumulador) e na água fria (AF). Os locais e as periodicidades a serem sujeitos a avaliação da 

qualidade da água, devem ser definidos após uma criteriosa caraterização do sistema. No mínimo deve 

proceder-se à avaliação da água no dispositivo de utilização mais afastado do termoacumulador. 

 

Caso se verifique que o equipamento instalado não permite uma constância dos valores ótimos para 

evitar o desenvolvimento da Legionella no seu interior (temperatura no mínimo de 60°C) e no ponto mais 

afastado da rede predial de AQS (temperatura de 55°C), deve ser previsto de imediato a sua revisão. 

 

Os impressos nos quais devem ser registados os procedimentos de manutenção preventiva e de 

monitorização apresentam-se no anexo III e IV, respetivamente. 
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4. MEDIDAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA 

Caso seja necessário proceder a procedimentos de manutenção na sequência de deteção de Legionella 

deve proceder a uma desinfeção térmica ou química. Caso se opte pela desinfeção química, esta deve ser 

realizada por empresa especializada. 
 

Desinfeção térmica 

1. Aumentar a temperatura dos termoacumuladores para 70°C a 80°C por um período de 1 a 2 horas. 

2. Abrir sequencialmente todas as extremidades do sistema, a água deve sair a 65°C, pelo menos 60°C, 

durante 5 minutos. 

3. Purgar o sistema e voltar a encher o equipamento. 
 

Desinfeção química 

1. Clorar a água com uma solução de cloro entre 20 a 30 mg/L de cloro residual livre, a uma temperatura 

abaixo de 30°C e a um pH entre 7-8, mantendo esta situação durante 3 a 2 horas, respetivamente. 

Como alternativa, pode utilizar-se 4 a 5 mg/L no termoacumulador durante 12 horas.  

2. Neutralizar a quantidade de cloro residual livre.  

Nas duas opções deve-se: 

 Desmontar e proceder à limpeza e desinfeção do filtro (perlator) das torneiras e dos crivos dos 

chuveiros.  

Para a desinfeção deve submergir-se o elemento em hipoclorito de sódio (vulgo lixívia), durante 30 

minutos, enxaguando posteriormente com abundante água fria. Se o material não for compatível com o 

cloro, deverá utilizar-se outro desinfetante. Os elementos difíceis de desmontar ou de submergir devem 

ser cobertos com um pano limpo impregnado na mesma solução, durante o mesmo tempo. 

 Renovar todos os elementos da rede em que se observe alguma anomalia, especialmente os que estão 

afetados pela corrosão ou por incrustações. 

 Após desinfeção, colher amostras de água e ser realizada a pesquisa de Legionella. Se o resultado não 

for satisfatório, o procedimento deve ser repetido até a descontaminação ficar documentada. 

 

Caso se verifique a ocorrência de colonização da água da rede predial por Legionella é fundamental evitar 

a inalação de aerossóis e, por isso, impõe-se a proibição da utilização da água quente sanitária (AQS), até 

se proceder à sua correta desinfeção.  

 

O pessoal envolvido nestes procedimentos deve usar equipamentos de proteção individual de segurança 

adequados (no mínimo máscara P2). Por outro lado, devem ser dadas instruções a todos os profissionais, 

de forma a evitar queimaduras devido às temperaturas elevadas no caso de desinfeção térmica. 
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ANEXO I 
 
Termo de responsabilidade por instalação de termoacumuladores 

– Anexo da Portaria nº 1081/91, de 24 de outubro 
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ANEXO II 
 
Procedimentos de manutenção preventiva e de monitorização a 

ser aplicados aos termoacumuladores 
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TERMOACUMULADORES 
Procedimentos de operação, manutenção e monitorização 

 

A periodicidade definida neste quadro deve ser aferida em função do estado dos diferentes componentes 

do sistema e dos resultados que se forem obtendo. 

 

Periodicidade Procedimento Observação 

Diária ▪ Manter limpo e arrumado o local envolvente do 
termoacumulador, de modo a que este esteja 
facilmente acessível. 

▪ Assegurar qua a água dentro do 
termoacumulador se encontra sempre pelo 
menos a 60°C. Caso o material da rede predial 
da água permita temperaturas elevadas, o 
termostato (regulador da temperatura) deve 
encontrar-se sempre no máximo 

Quinzenal* Na torneira mais afastada do termoacumulador: 

▪ Determinar a temperatura. 

▪ Monitorizar o cloro residual livre na água fria e 
na água quente sanitária. 

▪ A temperatura no termoacumulador deve ser 
no mínimo 60ºC.  

▪ Nos dispositivos de utilização (torneiras, 
chuveiros) a temperatura, deve ser 55°C, após 
correr 1 min. (não deve baixar dos 50°C). 

▪ O valor de cloro residual livre da água fria deve 
estar entre 0,2 e 0,6 mg/L.  

Se o valor for ≤0,2 mg/L, avaliar a 
concentração num dispositivo o mais próximo 
possível do contador do edifício, se se verificar 
que é ≤0,2mg/L contactar a entidade gestora 
do sistema de distribuição público.  

Se o valor for superior ao determinado 
anteriormente deve ser avaliada a rede predial 
do edifício. 

Mensal ▪ Efetuar purgas, procedendo à abertura da 
válvula de segurança/purga (na parte de baixo 
do termoacumulador)    

 

▪ Tem como objetivo impedir o entupimento da 
válvula de segurança  com calcário originando 
perdas de rendimento, uma vez que, quando 
existe um excesso de calcário depositado 
na resistência,  o sistema de aquecimento é 
menor e o consumo de electricidade por sua 
vez é maior e previne a acumulação de 
resíduos que poderão promover a proliferação 
de Legionela.. 

Semestral ▪ Fazer uma revisão do estado geral de 
conservação e limpeza dos dispositivos de 
utilização (desmontar o filtro das torneiras e as 
cabeças dos chuveiros, para desincrustação, 
limpeza e desinfeção). 

▪ Substituir as juntas de vedação e os filtros que o 
necessitarem. 

▪ Para a limpeza deve lavar-se, retirando todas as 
partículas visíveis, com um detergente normal. 
Para a desinfeção deve submergir-se o 
elemento em hipoclorito de sódio (vulgo 
lixívia), durante 30 minutos, enxaguando 
posteriormente com abundante água fria. Se o 
material não for compatível com o cloro, 
deverá utilizar-se outro desinfetante. Os 
elementos difíceis de desmontar ou de 
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Periodicidade Procedimento Observação 

submergir devem ser cobertos com um pano 
limpo impregnado na mesma solução, durante 
o mesmo tempo 

Anual ▪ Esvaziar, limpar e desinfetar o termoacumulador. 

▪ Revisão geral do funcionamento da instalação. 
Avaliação de todos os componentes (válvulas, 
torneiras, chuveiros, tubagens, juntas, ligações, 
etc.). 

▪ Revisão dos procedimentos de operação, 
manutenção e de monitorização. 

▪ Proceder a eventuais reparações e 
substituições. 

▪  Proceder à reformulação dos procedimentos 
que careçam de melhoria. 

Ocasional ▪ Quando os termoacumuladores estiverem fora 
de serviço por períodos superiores a uma 
semana, reaquecer a água do termoacumulador 
a uma temperatura superior a 70°C, pelo menos 
durante 1 hora e fazer descargas nas torneiras 
por um período de 5 minutos. A temperatura na 
torneira deve atingir 65ºC. 

 

Nota: *Periodicidade mínima. Quando ainda não existem quaisquer registos de temperatura, aconselha-se que a 
determinação da temperatura seja mais regular.  
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ANEXO III 
 
Impressos de registos de procedimento de manutenção 

preventiva: 

▪ Purgas regulares  

▪ Desmontagem e desinfeção do crivo dos chuveiros e do perlator 

das torneiras  

▪ Esvaziamento completo do termoacumulador para limpeza e 

desinfeção 
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TERMOACUMULADOR 

Procedimento de Manutenção Preventiva 

Purgas Regulares 
Ano:________ 

 

Data Hora Identificação do Equipamento e n.º da sala Executante 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nota: Periodicidade no mínimo trimestral 

 

Descrição de Ocorrências 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

O responsável, 
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DESMONTAGEM E DESINFEÇÃO DO CRIVO DOS CHUVEIROS E DO PERLATOR DAS TORNEIRAS  

Procedimento de Manutenção Preventiva 
Ano:________ 

 

Data Hora Identificação do dispositivo de utilização e n.º da sala Executante 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nota: Periodicidade no mínimo semestral 

 

Descrição de Ocorrências (P.e. eventuais substituições) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

O responsável, 
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TERMOACUMULADOR 

Procedimento de Manutenção Preventiva 

Esvaziamento completo do termoacumulador para limpeza e desinfeção 

Ano:________ 
 

Data Hora Identificação do Equipamento e n.º da sala Executante 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Nota: Periodicidade no mínimo anual 

 

Descrição de Ocorrências 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

O responsável, 
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ANEXO IV 

 
Impresso de registo da monitorização da água 
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TERMOACUMULADOR 
Registos de monitorização da água 

Ano_______ 
 

Dia 
N.º da 

Sala 

Cloro residual Livre 
(mg/L) 

Temperatura 
da AQS 

(°C) 
Executante Observações 

AF AQS 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Nota: AF- Água fria; AQS Água quente sanitária / Periodicidade no mínimo quinzenal 

Descrição de Ocorrências 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

O responsável, 


