
ESCLARECIMENTOS ACERCA DA DOENÇA DO LEGIONÁRIO 

A legionella é  uma bactéria prevalente na natureza, que sobrevive e se multiplica em 

ambientes com humidade e calor (temperaturas entre 20 e 45°C). Habitam rios, lagos e outras 

águas e podem ser contaminantes de torres de refrigeração de água, reservatórios de água 

potável, etc. Existem cerca de 40 espécies de legionella. 

O agente causal de doença mais comum é a legionella pneumophila 

A doença pode ocorrer principalmente sob duas formas:  

Febre de Pontiac em que surgem sintomas de tipo gripal, não se manifesta na forma de 

pneumonia, é normalmente uma forma leve de doença e evolui durante cerca de uma semana 

para a recuperação completa. 

A Doença do Legionário é provocada pelo mesmo agente bacteriano manifesta-se por 

instalação de pneumonia e pode evoluir em 2 a 4% dos casos para quadro clínico fatal. 

Não há qualquer evidência de que se possa contagiar de pessoa para pessoa. 

O contágio é efetuado através da inalação de partículas de água em forma de aerossol que 

contêm a bactéria (identificadas em equipamentos de refrigeração, condensadores de água 

duches, sistemas de canalização e depósitos de água). 

Os casos de maior gravidade parecem acometer com maior incidência pessoas de média idade 

e idade avançada, com imunidade comprometida, por exemplo a tomar corticosteroides 

continuadamente, fumadores e pessoas que abusam de álcool, e doentes crónicos. 

As manifestações clínicas iniciam-se entre 2 a 10 dias após a infeção e são inicialmente de tipo 

gripal: febre, dores musculares e de cabeça e posteriormente instalação de tosse inicialmente 

seca mas que acaba por se tornar produtiva (expetoração). Alguns doentes apresentam falta 

de ar e por vezes diarreia. 

O diagnóstico pode ser confirmado através de realização de exames de expetoração, sangue e 

urina. 

O diagnóstico precoce é fundamental, uma vez que existe antibioterapia adequada para 

debelar a doença.  

A prevenção da doença é realizada pela correta manutenção dos sistemas atrás referidos, em 

boas condições de higienização/desinfeção e realizada por técnicos especializados. 

Existem vários métodos de erradicação da bactéria: 

Químicos - por adição de vários tipos de produtos clorados à água dos diversos dispositivos já 

referenciados ou desinfeção por aplicação de iões de cobre e prata. Pode ainda recorrer-se à 

desinfeção por aplicação de ozono. 

Físicos - por desinfeção térmica da água a mais de 70°C por tempos adequados ou ainda por 

irradiação ultra-violeta dos sistemas e da água que contêm.  



Em locais de risco elevado como por exemplo hospitais, nas alas de doentes críticos, poderão 

aplicar-se filtros terminais electroestáticos às saídas de água. 

Todos os métodos referidos apresentam vantagens e desvantagens pelo que as orientações 

científicas para as suas aplicações deverão ser rigorosamente observadas. 

 

CONTROLO DOS RISCOS DE EXPOSIÇÃO PROFISSIONAL À LEGIONELLA 

• Diminuir a exposição a gotículas de água e aerossóis 

• Controlar a libertação de águas pulverizadas 

• Evitar exposição a água cujas temperaturas se situem entre 20 e 45°C 

• Evitar estagnação de águas e contacto com as mesmas (evitar o crescimento de 

biofilme) 

• Evitar a utilização de materiais que propiciem a multiplicação bacteriana 

• Manter os sistemas de água limpos no seu interior 

• Usar máscaras de proteção de tipo cirúrgico, ou N95, como equipamento de 

proteção individual, dirigidas aos trabalhadores que inevitavelmente devem tratar 

da manutenção/desinfeção dos sistemas atrás referidos. 
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