
A ocorrência de casos de Doença dos Legionários, desde 1979, relacionados sobretudo com estadias em

Empreendimentos Turísticos da Região do Algarve, determinou a necessidade da implementação de ações de

prevenção e controlo da Doença dos Legionários ao nível local pelas Autoridades de Saúde da região.

As bactérias do género Legionella encontram-se em ambientes aquáticos naturais e sistemas artificiais, e, quando

inaladas, podem causar a denominada “Doença dos Legionários”, que constitui uma forma pouco comum de

pneumonia e com potenciais consequências graves para a Saúde Pública, estando os casos desta doença

associados à presença da bactéria nos sistemas/equipamentos de diversas tipologias de edifícios, designadamente

naqueles que favorecem a produção de aerossóis.

No sentido de minimizar a proliferação de Legionella pneumophila, e o risco associado de Doença dos Legionários,

devem ser adotadas medidas de prevenção e de controlo pelos responsáveis pela exploração dos

estabelecimentos, por forma a evitar a sobrevivência e o desenvolvimento de colónias de Legionella. Nesse

sentido, o Programa Regional de Prevenção e Controlo da Doenças dos Legionários visa a harmonização de

critérios e procedimentos a observar na prossecução das atividades neste âmbito pelos Serviços de Saúde Pública.

Com esta ação de formação pretende-se assim garantir que os elementos das equipas dos Serviços de Saúde

Pública adquiram e robusteçam as suas competências na análise, na gestão e na comunicação do risco, no que se

refere à problemática Legionella.

Legionella e Saúde Pública

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

1.º dia – 17 de novembro

Manhã: - Introdução e Abordagem Tecnológica - Abordagem ao Regime Jurídico de Prevenção e Controlo da Doença 

dos Legionários e Avaliação de Risco de Legionella em Sistemas de Água (Medidas de Prevenção e Controlo) 

Tarde:   - Abordagem Tecnológica (cont.) 

2.º dia – 18 de novembro

Manhã: - Abordagem Analítica - Análises Laboratoriais de Legionella em Sistemas de Água (métodos disponíveis)

Tarde: - Abordagem Epidemiológica - Investigação epidemiológica casos de doença

- Abordagem Integrada - Estratégia Nacional e Programa Regional de Prevenção e Controlo da D. dos Legionários

DESTINATÁRIOS: FORMADORES:

DATA:

HORÁRIO:

LOCAL:

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES:

Dirigentes e profissionais dos Serviços de

Saúde Pública, da região do Algarve, que

exerçam atividade na área temática da

Prevenção e Controlo da Doença dos

Legionários: DSPP, LRSP e USP (critério preferencial

para novos elementos que integraram as equipas dos SSP)

Nota: A seleção será feita pelo DSPP.

• M.ª de Jesus Chasqueira (Prof.ª Doutora - FCM/UNL);

• Eng.º Paulo Diegues (Engenheiro – DGS, DSAO);

• M.ª Clara Garcia (Médica de Saúde Pública - ARSA, DSPP)

• Alexandra Monteiro (Téc. de Saúde Ambiental - ARSA, DSPP)

Dia: 11 de novembro de 2022

Laboratório Regional de Saúde Pública do Algarve

Dra. Laura Ayres – Parque das Cidades –

Almancil. | 37.08983612055302, -7.97953566846893617nov: 10:00h - 18:00h | 18nov: 09:30h - 17:30h

De 17 a 18 de novembro de 2022


