
 A importância da análise às 
bactérias existentes na água 
na reabertura da atividade.

Testar regularmente a sua água 
para a presença de Legionella pode 

ajudar a prevenir surtos de doença dos Legionários, cujas consequências 
poderão ser, por vezes, fatais. Esta bactéria já foi encontrada em 
sistemas de distribuição de água de hospitais, hotéis, edifícios 
públicos, prédios de habitação e fábricas. 
A análise periódica de Legionella permite avaliar a eficácia do programa 
de controlo de qualidade da água.
Opte por um Laboratório Acreditado para determinação de Legionella 
garantindo a confiança, credibilidade e qualidade dos serviços 
prestados, assim como o aconselhamento do Plano Analítico de 
Prevenção de Legionella.

É essencial conhecer

O que deve fazer?

Saiba mais em www.sagies.pt

As bactérias do género Legionella tem o 
seu habitat permanente e generalizado em 
ambientes aquáticos naturais, multiplicando-se massivamente quando se conjugam 
determinadas condições. 
Desenvolve-se melhor em águas estagnadas com temperaturas entre 20ºC e 45ºC, 
pelo que é especialmente importante testar após alturas de paragem de atividade.

É importante saber

Onde surge?

As bactérias podem proliferar em sistemas de águas estagnadas com temperaturas inferiores a 60˚C 
como por exemplo sistemas de ar condicionado, sistemas de arrefecimento (torres de refrigeração, 
humidificadores) assim como sistemas domésticos (jacuzzi, piscinas, chuveiros, entre outros).
Os hotéis podem ser um foco de contaminação (quartos desocupados, águas quentes, circulação 

reduzida de águas, …), os hospitais (vapores dos duches, humidificadores de ar, águas quentes…) e também indústrias com utilização 
de águas em transferência de calor com formação de aerossóis, humidificação ambiente, tuneis de lavagens, rede de incêndio, torres 
de arrefecimento e condensadores evaporativos, entre outros. 
Pode inclusive ter origem nos repuxos de água que embelezam as nossas cidades, jardins e centros comerciais, e que no Verão reúnem 
as condições ótimas para a multiplicação destas bactérias, caso as águas não sejam convenientemente tratadas e os equipamentos e 
redes bem conservados e sem corrosão.

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

Legionella

As infeções por Legionella dão-se por inalação de aerossóis 
contaminados ou por aspiração de água potável contaminada e 
muitos surtos estão associados a sistemas de ar condicionado, 
jacuzzis, chuveiros e sistemas de rega.
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