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Estrutura da apresentação

1. Regimes de licenciamento

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais
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 Simplificado
o Clínicas ou Consultórios Médicos

o Medicina Física e Reabilitação

o Radiologia

o Clínicas ou Consultórios Dentários

o Centros de enfermagem

o Terapêuticas não convencionais

 Ordinário
o Unidades de Internamento

o Cirurgia de Ambulatório

o Obstetrícia e Neonatologia

o Unidades de Diálise

o Medicina Nuclear

o Radioterapia e Radioncologia

o Laboratórios de Anatomia Patológica

o Laboratórios de Patologia Clínica

o Laboratórios de Genética Médica

o Tratamento ou recuperação de 
pessoas com comportamentos 
aditivos e dependências

1. Regimes de licenciamento
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2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

 Clínicas e Consultórios Médicos

Fig.1 – Endoscópio
http://www.olympusamerica.comPortaria n.º 287/2012, de 20 de setembro, alterada pela Portaria n.º 136-B/2014, de 3 de julho

Exames Endoscópicos

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Sala de exames UTA e Ventilador específico
Filtragem terminal: H12
Ar novo mínimo: 100 m3/h.pessoa
Difusores com filtro terminal
Sobrepressão
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 40 a 60% HR

Sala de recuperação Ventiloconvetor ou Unidade de Indução
Ar novo mínimo: 35 m3/h.pessoa
Condições ambiente: 20 a 25ºC

Sala de desinfeção (zona suja) Ventiloconvetor ou Unidade de Indução
8 ren/h
Subpressão
Condições ambiente: máx.25ºC

Sala de desinfeção (zona limpa)
[não aplicável quando se trate apenas de desinfeção de 
endoscópios]

UTA e Ventilador específico
Filtragem terminal: H12
Ar novo mínimo: 10 m3/h.m2

8 rec/h
Sobrepressão
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Restantes compartimentos devem respeitar a legislação em vigor sobre o comportamento térmico e sistemas energéticos dos 
edifícios e sobre higiene e segurança do trabalho.
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2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

 Medicina Física e Reabilitação

Fig.2 – Ginásio terapêutico

Portaria n.º 1212/2010, de 30 de novembro

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Ginásio terapêutico UTA e Ventilador específico
Ar novo mínimo: 15 m3/h.m2

Subpressão
Condições ambiente: 20 a 25ºC

Sala de provas de próteses, Sala de tratamentos, Sala 
de tratamentos com aerossois

Ventiloconvetor ou outro equipamento terminal que não 
promova a recirculação do ar sem filtragem
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Cinesiterapia/Terapia da fala, Sala de repouso Ventiloconvetor ou outro equipamento terminal que não 
promova a recirculação do ar sem filtragem
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Condições ambiente: 20 a 25ºC

Sala de tratamentos Ventiloconvetor ou outro equipamento terminal que não 
promova a recirculação do ar sem filtragem
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Subpressão
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Piscina/tanque de marcha, banhos de 
contraste/hidromassagem

Desumidificador com bateria de reaquecimento
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Subpressão
Condições ambiente: Inverno 30 a 32ºC: 40 a 60% HR

Restantes compartimentos devem respeitar a legislação em vigor sobre o comportamento térmico e sistemas energéticos dos 
edifícios e sobre higiene e segurança do trabalho.
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2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

 Radiologia

Fig.3 – Tomografia computorizada

Portaria n.º 35/2014, de 12 de fevereiro

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Ressonância magnética
Não devem ser instaladas condutas, grelhas ou
difusores metálicos no interior do compartimento

UTA e Ventilador específico
Ar novo mínimo: 35 m3/h.pessoa
Subpressão
Condições ambiente: 20 a 25ºC

Angiografia UTA e Ventilador específico
Ar novo mínimo: 100 m3/h.pessoa
Difusores com filtros terminais H12
Subpressão
10 rec/h
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Sala de preparação e recobro Ventiloconvetor ou Unidade de Indução 
Ar novo mínimo: 35 m3/h.pessoa
Condições ambiente: 20 a 25ºC
Equilíbrio

Sala de urgência/sala de ossos e tórax/mamografia/ 
ecografia/ sala de TC/densitometria óssea/ sala de 
digestivos, urografias e tomografias lineares/sala de 
ortopantomografia

Ventiloconvetor ou Unidade de Indução 
Ar novo mínimo: 35 m3/h.pessoa
Condições ambiente: 20 a 25ºC
Equilíbrio

Restantes compartimentos devem respeitar a legislação em vigor sobre o comportamento térmico e sistemas energéticos dos 
edifícios e sobre higiene e segurança do trabalho.
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 Unidades de Internamento e Cirurgia de Ambulatório

Fig.4 – Quarto de internamento

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Sala de pequena cirurgia/tratamentos (Serviço Urgência)
Classificação de sala limpa / leak test

UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 300 m3/h
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Sobrepressão
20 ren/h
Condições ambiente: 20 a 24ºC: 40 a 60% HR

Sala de Operações
Classificação de sala limpa / leak test

UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 800 m3/h
Difusores com filtros terminais H14
Humidificação por vapor
Sobrepressão
20 ren/h
Condições ambiente: 20 a 24ºC: 40 a 60% HR

UCPA e sala de recuperação
Classificação de sala limpa / leak test

UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 50 m3/h.pessoa
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Sobrepressão
10 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR

Zona de desinfeção e anestesia UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 50 m3/h.pessoa
Sobrepressão
8 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR
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 Unidades de Internamento e Cirurgia de Ambulatório (cont.)

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Sala aberta
Classificação de sala limpa / leak test

UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 100 m3/h.pessoa
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Sobrepressão
10 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR

Quarto de isolamento de proteção
Classificação de sala limpa / leak test

UTA e ventilador específico
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Subpressão forte na adufa e sobrepressão ligeira no quarto
10 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR

Quarto de isolamento de contenção UTA e ventilador específico
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Subrepressão forte na adufa e subpressão no quarto
10 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR

Zona de desinfeção e anestesia UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 50 m3/h.pessoa
Sobrepressão
8 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR
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 Unidades de Internamento e Cirurgia de Ambulatório (cont.)

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Central de desinfeção e Esterilização 
Áreas limpas
Classificação de sala limpa

UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 10 m3/h.m2

Difusores com filtros terminais H12
Sobrepressão
8 ren/h
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 40 a 60% HR

Central de desinfeção e Esterilização 
Área de descontaminação

UTA e ventilador específico
Subpressão
8 ren/h
Condições ambiente: 18 a 25ºC: 40 a 60% HR

Quarto de isolamento de contenção UTA e ventilador específico
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Subrepressão forte na adufa e subpressão no quarto
10 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR

Zona de desinfeção e anestesia UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 50 m3/h.pessoa
Sobrepressão
8 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR
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 Unidades de Internamento e Cirurgia de Ambulatório (cont.)

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Farmácia
Armazém geral

Ventiloconvetor ou unidade de indução
2 ren/h
Condições ambiente: 18 a 25ºC

Farmácia
Sala de Citostáticos

Ventiloconvetor ou unidade de indução
2 ren/h
Extração forçada específica de zona
Condições ambiente: 18 a 25ºC

Farmácia
Compartimento de inflamáveis

Extração forçada /10/15 ren/h) com grelhas localizadas em ponto baixo 
e em ponto alto
Ventilador privativo com motor em condições de montagem anti-
deflagrante
Admissão de ar do interior do edifício de forma a assegurar o 
varrimento do ar no compartimento
Rejeição para o exterior

Zona de desinfeção e anestesia UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 50 m3/h.pessoa
Sobrepressão
8 ren/h
Condições ambiente: 23 a 25ºC: 40 a 60% HR

Portaria n.º 290/2012, de 24 de setembro e Portaria n.º 291/2012, de 24 de setembro, alterada pela Portaria n.º 111/2014, de 23 de maio
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 Unidades de Obstetrícia e Neonatologia

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Sala aberta
Classificação de sala limpa / leak test

UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 100 m3/h.pessoa
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Sobrepressão
10 ren/h
Condições ambiente: 25 a 27ºC: 40 a 60% HR

Sala de partos distócicos
Classificação de sala limpa / leak test

UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 300 m3/h
Difusores com filtros terminais H13
Humidificação por vapor
Sobrepressão
20 ren/h
Condições ambiente: 22 a 24ºC: 40 a 60% HR

Quarto de isolamento de proteção
Classificação de sala limpa / leak test
UTA de construção higiénica (obrigatório)

UTA e ventilador específico
Difusores com filtros terminais H12
Humidificação por vapor
Subpressão forte na adufa e sobrepressão no quarto
10 ren/h
Condições ambiente: 24ºC: 60% HR

Portaria n.º 615/2010, de 3 de agosto, alterada pela Portaria n.º 8/2014, de 14 de janeiro 
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 Unidades de Internamento, Cirurgia de Ambulatório e Obstetrícia e Neonatologia
o Recomendações

• Realização de leak-tests em todos os plenos e difusores com filtros absolutos

• Disponibilização de informação relativa às condições de funcionamento (Temperatura [ºC], Humidade Relativa [HR] e 
Pressão Diferencial [Pa]) nas Salas de Operações, de forma bem visível dos profissionais

• Unidades de Tratamento de Ar de construção higiénica de acordo com as normas DIN 1946-4 ou VDI 6022

• Sistema visual indicador do estado de funcionamento à entrada das salas de operações (ON/OFF/STANDBY)

o Exigências
• Classificação de sala limpa em todos os compartimentos servidos por filtros HEPA

• Unidade de Tratamento de Ar independentes

• Monitorização das condições de funcionamento

• Ensaios comprovativos da condições de pressão diferencial entre compartimentos

Fig.5 – Sala de Operações

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
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H1
4

Sala de 
Operações

Circulação

 Sistema Independente – Salas de operações

Fig.6 – Esquema de Unidade de Tratamento de Ar de Sala de Operações

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
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 Pressões diferenciais – Serviço Centralizado de Esterilização

Antecâmara

Lavagem
Desinfeção

Inspeção
Montagem
Empacotamento

Armazém de
Esterilizados

+++

Zona Suja Zona Limpa Zona Limpa++

- -

-

+

Fig.7 – “Cascata” de pressões

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Recomendável Classe ISO 8 
pela Norma EN ISO 14644-1

Antecâmara
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X
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o Os requisitos são exigidos para as unidades em funcionamento à data publicação da Portaria n.º 347/2013, de 28 de novembro, 
apenas quando sejam realizadas obras de remodelação nos compartimentos identificados no Anexo II

o Possibilidade de ser utilizado sistema de expansão direta (tipo split) apenas no depósito de medicamentos

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Portaria n.º 347/2013, de 28 de novembro

 Unidades de Diálise

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Sala de hemodiálise Ventiloconvetor, Unidade de Indução ou UTA
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Sobrepressão
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Sala de isolamento UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Subpressão
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Sala de colocação de cateteres UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Sobrepressão
10 ren/h
Condições ambiente: 22 a 25ºC
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 Medicina Nuclear

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Decreto-Lei n.º 108/2018, de 3 de dezembro revoga o Decreto-Lei n.º 180/2002, de 8 de agosto

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Zona de espera de acamados e Zona de espera para doentes 
injetados

Ventiloconvetor ou Unidade de Indução
Extração forçada
Condições ambiente: 20 a 25ºC

Sala de tratamentos Ventiloconvetor ou Unidade de Indução
Extração forçada
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Sala de PET/CT, sala de gama câmara, sala de preparação e repouso, 
sala de provas de esforço

Ventiloconvetor ou Unidade de Indução
Extração forçada
Condições ambiente: 22 a 25ºC

Radiofarmácia UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 30 m3/h.pessoa
Subpressão
Extração forçada

Portaria n.º 33/2014, de 12 de fevereiro
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 Radioterapia e Radioncologia

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Sala de comando e controlo, Sala de preparação e recobro, Sala de 
recuperação, Sala de desinfeção e Sala de trabalho de enfermagem

Ventiloconvetor ou Unidade de Indução
Ar novo mínimo: 35 m3/h.pessoa
Extração geral da radioterapia/radioncologia 
Condições ambiente: 20 a 25ºC
Equilíbrio

Sala de TC de simulação, Sala de TC de planeamento, Sala de 
tratamentos

Ventiloconvetor ou Unidade de Indução
Ar novo mínimo: 35 m3/h.pessoa
Extração geral da radioterapia/radioncologia 
Condições ambiente: 22 a 25ºC
Subpressão

Sala de acelerador linear UTA e ventilador específico
Humidificação por vapor
Subpressão
12 ren/h
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 40 a 60% HR

Sala de cirurgia de braquiterapia UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 100 m3/h.pessoa / 12 rec/h
Difusores com filtros terminais H14
Humidificação por vapor
Sobrepressão
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 40 a 60% HR

Sala de Gamma Knife UTA e ventilador específico
Ar novo mínimo: 100 m3/h.pessoa / 12 ren/h
Humidificação por vapor
Sobrepressão
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 40 a 60% HR

Portaria n.º 34/2014, de 12 de fevereiro
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 Laboratórios de Anatomia Patológica, Laboratórios de Análises Clínicas e 
Laboratórios de Genética Médica

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Portaria n.º 165/2014, de 21 de agosto, Portaria n.º 166/2014, de 21 de agosto e Portaria n.º 167/2014, de 21 de agosto

Compartimento Requisitos mínimos de funcionamento

Nível de segurança biológica 1 e 2 Ventiloconvetor, Unidade de Indução ou UTA
Extração geral da radioterapia/radioncologia 
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 30 a 60% HR
Subpressão de 30Pa / 2 ren/h

Nível de segurança biológica 3
A adufa deverá encontrar -se numa pressão intermédia entre a sala e a 
circulação
A sala deverá ter um sistema de monitorização visual da pressão da sala e 
da adufa com alarme sonoro e visual
O sistema de renovação de ar ambiente deve ter um sistema de controlo 
por forma a não permitir a pressurização da sala

Unidade de Tratamento de Ar
Extração geral da radioterapia/radioncologia 
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 30 a 60% HR
Sobrepressão de 30Pa  na adufa e subpressão de 50Pa no laboratório
2 ren/h sem recirculação
Filtragem na exaustão H12

Nível de segurança biológica 4
A adufa deverá encontrar -se numa pressão intermédia entre a sala e a 
circulação
A sala deverá ter um sistema de monitorização visual da pressão da sala e 
da adufa com alarme sonoro e visual
O sistema de renovação de ar ambiente deve ter um sistema de controlo 
por forma a não permitir a pressurização da sala

Unidade de Tratamento de Ar
Extração geral da radioterapia/radioncologia 
Condições ambiente: 20 a 25ºC: 30 a 60% HR
Subpressão de 30Pa  na adufa e subpressão de 70Pa no laboratório
2 ren/h sem recirculação
Filtragem terminal H12
Filtragem na exaustão H12
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 Qualidade do Ar Interior – Riscos para a saúde
o De acordo com a Organização Mundial de Saúde a poluição do ar é o maior risco ambiental à

saúde humana estimando-se que provoque anualmente mais de 3 milhões de mortes
prematuras e sendo relacionada com doenças do sistema cardiovascular, respiratório, cancro
e doenças respiratórias em crianças;

o O corpo humano tem capacidade para filtrar partículas apenas até 10 µm;

o Norma NP EN ISO 16890-1:2016

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Fig.8 – Dimensões das partículas e perigos

Retidas no nariz

Cabelo humano 70 µm

Alojam-se nos pulmões

Entram na corrente sanguínea Fig.9 – Dimensões comparadas

Retidas na garganta
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 Qualidade do Ar Interior – Nova classificação para os filtros
Norma NP EN ISO 16890-1:2016

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Fig.11 – Tabela de equivalências “Trane”

Fig.10 – Novas classificações “Trane”
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 Classificação de sala limpa – Normas a aplicar
o ISO 14644-1 (considera apenas partículas em suspensão);

o US FED STD 209E;

o EU GMP;

o BS 5295

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Fig.12 – ISO 14644-1

Fig.13 – US FED STD 209E Fig.14 – EU GMP Fig.15 – BS 5295
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 Relatório de classificação de sala limpa – Parâmetros a considerar

Fig.16 – Classificação de Sala Limpa

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
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 Planos de manutenção

o Todos os estabelecimentos devem possuir plano de manutenção

• Nos casos aplicáveis deve ser elaborado pelo TIM

• Deve contemplar ensaios de qualidade do ar e plano de prevenção da Legionella

• Tabela I.04 da Portaria n.º 353-A/2013, de 4 de dezembro

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Fig.17 – Central de distribuição de água refrigerada Fig.18 – N.º de casos notificados (Observador/DGS)



24Nuno Almeida – Dezembro de 2018

Jornadas técnicas de licenciamento – Instalações Mecânicas de AVAC e Gases Medicinais

 Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto

o Procede à 5ª alteração ao Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

• Aplica-se a todos os setores de atividade
• Torres de arrefecimento
• Condensadores evaporativos
• Sistemas de arrefecimento de água de processo industrial
• Sistemas de arrefecimento de cogeração
• Humidificadores
• A sistemas inseridos em espaços de acesso e utilização pública que utilizem água para 

fins terapêuticos ou recreativos e que possam gerar aerossóis de água
• A redes prediais de água, designadamente água quente sanitária
• A sistemas de rega ou de arrefecimento por aspersão, fontes ornamentais ou outros 

geradores de aerossóis de água com temperatura entre 20°C e 45°C
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 Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto (cont.)

o Parâmetros a considerar na elaboração do plano de prevenção e controlo

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

• Análise de risco
• Um cadastro completo e atualizado dos equipamentos, redes ou sistemas, incluindo peças

desenhadas e memórias descritivas
• A identificação das competências e responsabilidades dos profissionais envolvidos
• A identificação de pontos críticos de proliferação e disseminação de Legionella
• Um programa de manutenção e verificação de sinais de corrosão e contaminação dos

equipamentos, redes ou sistemas
• Um programa de revisão, limpeza e desinfeção dos equipamentos, redes ou sistemas que inclua a

definição de produtos, respetivas dosagens e fichas de dados de segurança, procedimentos e
periodicidade

• Um programa de monitorização e tratamento, preventivo ou corretivo, da água, que inclua a
definição dos parâmetros a analisar, dos pontos e procedimentos para recolha de amostras, dos
produtos, doses, fichas de dados de segurança, procedimentos de tratamento e frequência de
amostragem e análise

• Um programa de vigilância da saúde dos trabalhadores com risco de exposição profissional a
Legionella

• Um sistema de registo de todas as atividades e ocorrências, medidas de controlo adotadas e
resultados obtidos nas análises efetuadas
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 Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto (cont.)

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

• Programa de monitorização e tratamento da água
• A definir por despacho do Governo

• Auditorias de 3 em 3 anos aos equipamentos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 2.º
• Procedimento em situação de risco

• A fixar em Portaria pelo membro do Governo
• O responsável deve comunicar à autoridade de saúde local, num prazo de 48 horas da deteção da

situação, os resultados analíticos e as medidas adotadas
• Fiscalização

• Autoridade de Segurança Alimentar e Económica
• Autoridade para as Condições do Trabalho
• Entidade Reguladora da Saúde
• Inspeção -Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território
• Inspeção -Geral das Atividades em Saúde
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 Sistemas de Gestão Técnica

o Instalações até 100kW de potência térmica, necessitam de sistemas autónomos de regulação 
e controlo

o Instalações de 100kW a 250kW de potência térmica necessitam de gestão técnica

o Instalações de potência térmica superior a 250kW estão obrigadas à existência de sistema de 
gestão técnica centralizada

o Os sistemas técnicos dos edifícios (…) devem ser instalados, conduzidos e mantidos de modo 
a garantir o seu funcionamento em condições otimizadas de eficiência energética e de 
promoção da qualidade do ar interior. (n.º 1 do art.º 37.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de 
agosto, alterado pela última vez pela Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto)

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Fig.19 – Sistema de Gestão Técnica Centralizada

Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro e ISO 15232/2017

Fig.20 – Tabela I.30 da Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro
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 Certificação energética - Certificado SCE

o Obrigatória a afixação em posição visível e de destaque:

• Nos edifícios ou frações, novos ou sujeitos a grande intervenção, nos termos do REH e RECS 
aquando da sua entrada em funcionamento, sempre que apresentem uma área interior útil de 
pavimento superior a 500 m2 ou, a partir de 1 de julho de 2015, superior a 250 m2;

• Com área interior útil de pavimento igual ou superior a 1000 m2, ou 500 m2 no caso de centros 
comerciais;

• Em edifícios que sejam propriedade de uma entidade pública e tenham área interior útil de pavimento 
ocupada por uma entidade pública e frequentemente visitada pelo público superior a 500 m2 ou, a 
partir de 1 de julho de 2015, superior a 250 m2;

• Todos os edifícios ou frações existentes a partir do momento da sua venda, dação em cumprimento ou 
locação posteriores à entrada em vigor do Decreto-Lei 118/2113, de 20 de agosto.

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto Fig.21 – Classificação energética
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 O que pedir na receção da obra/instalação

o Ensaio e receção provisória das instalações:
• Deve prever sempre a formação dos responsáveis das instalações do edifício, incluindo, sempre que aplicável, o 

Técnico de Instalação e Manutenção (TIM) do edifício;

• Os ensaios devem dar origem a um relatório de execução;

• A realização dos ensaios será da responsabilidade da empresa instaladora, com a participação obrigatória da 

fiscalização de obra, quando aplicável.

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Despacho n.º 15793-G/2013, de 3 de dezembro Fig.22 – Comissionamento da instalação
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 Ensaios de execução obrigatória
o Testes de funcionamento das redes de condensados, com vista a verificar o correto funcionamento e a boa execução de todas 

as zonas sifonadas;

o Estanquidade das redes de tubagem, sendo que a rede deve manter uma pressão de 1,5 vezes à pressão nominal de serviço 

durante um período de 24 horas;

o Estanquidade da rede de condutas, sendo que as perdas devem ser inferiores a 1,5 l/s.m2 da área de conduta, quando 

sujeitas a uma pressão de 400 Pa;

o Medição dos caudais de água, em cada componente principal do sistema, nomeadamente equipamentos produtores e 

unidades de tratamento de ar, pelo que devem ser previstos acessórios que permitam a sua medição precisa;

o Medição dos caudais de ar nas unidades terminais;

o Medição de temperatura e humidade relativa, no ambiente em cada zona independente funcional;

o Verificação do registo e respetivo bom funcionamento, de todos os pontos de monitorização e controlo;

o Confirmação do registo de limpeza das redes e respetivos componentes, em cumprimento das condições higiénicas das 

instalações de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC);

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado

Despacho n.º 15793-G/2013, de 3 de dezembro
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 Não conformidades criticas

o Inexistência de UTA e ventilador privativo por sala de operações, recobro e isolamentos

o Inexistência de UTA e ventilador privativo para as zonas limpas da esterilização

o Inexistência ou desativação de humidificação por vapor

o Ausência de classificação de sala limpa

o Ausência do diferencial de pressões recomendado

o Utilização de sistemas VRV / expansão direta nas unidades de internamento e de diálise

o Realização de exames endoscópicos sem o sistema de climatização adequado

o Partilha das redes entre zonas ativas e não ativas

o Partilha de redes de extração de limpos e sujos

o Ausência dos sistemas de ventilação na radiofarmácia

o Níveis de formaldeído muito acima do aceitável em laboratórios de anatomia patológica

2. Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado
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 O Sistema de Distribuição de Gases Medicinais é um Dispositivo Médico
o Transporta os gases medicinais das centrais até aos pontos de distribuição (tomadas)

 Tipos de gases medicinais
o Medicamentos

• Oxigénio medicinal – O2

• Protóxido de azoto – N2O

• Ar comprimido medicinal – ACM

o Gás medicinal
• Dióxido de carbono – CO2

 Sistemas de exaustão / remoção
o Aspiração medicinal – Vácuo

o Exaustão de gases anestésicos

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

Fig.23 – Central de vácuo
ACSS – Especificações técnicas 03/2006 – v.2014
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 Constituição dos sistemas e centrais
o Compartimentos

• A central de vácuo deve estar fisicamente separada das restantes

• A central de ar comprimido deve estar fisicamente separada das restantes
 Apenas quando produzido por compressores

o Equipamentos
• Todas as centrais devem ter fonte de serviço, fonte de reserva e fonte de emergência, com comutação 

automática

• Tomadas de duplo fecho não intermutáveis

• Tubo de poliamida apenas nas calhas técnicas, suportes de teto e 
colunas de teto, quando integradas pelos fabricantes e acompanhado 
dos respetivo certificado CE medicinal

• Quando existirem tomadas de N2O deve existir sistema de extração 
constituído por uma bomba de serviço e outra de reserva

• Todos os equipamentos devem possuir certificado CE medicinal

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

Fig.24 – Central de extração de gases 
anestésicos
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 Regime simplificado de licenciamento

 Clinicas e Consultórios Médicos
o Sala de exames endoscópicos

o Sala de recuperação

 Necessidades
 Oxigénio, Aspiração e Ar comprimido medicinal (300 kPa)

 Protóxido de azoto opcional

 Radiologia e Medicina Física e Reabilitação apenas quando integradas em 
unidade com outras valências que careçam de gases medicinais e vácuo

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

Fig.25 – Conjuntos de 2ª redução
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 Unidades com Internamento e Cirurgia de Ambulatório
o Salas de observações / tratamentos (O2, Vc ou O2, Vc, ACM)

o Zonas de inaloterapia (O2, Vc, ACM)

o Salas de gessos (em braço articulado) (O2, Vc, ACM, ACI)

o Quartos (O2, Vc, ACM)

o Salas de reanimação / emergência (O2, Vc, ACM)

o Salas de recuperação (O2, Vc, ACM)

o Salas de pequena cirurgia (O2, Vc, ACM, N2O)

o Salas de anestesia (O2, Vc, ACM, N2O, SEGA)

o Salas de operações (em suporte de teto) (O2, Vc, ACM, N2O, ACI, CO2, SEGA)

o Unidades de Cuidados Pós Anestésicos (O2, Vc, ACM)

o Recobros (O2, Vc, ACM)

o Salas abertas (O2, Vc, ACM)

o Quartos de isolamento (O2, Vc, ACM)

 Necessidades
o Oxigénio, Aspiração, Ar Comprimido Medicinal (300 kPa e 700 kPa), Dióxido de Carbono e Protóxido de Azoto

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

Fig.26 – Braço de anestesia
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 Unidades de Obstetrícia e Neonatologia
o Quartos (O2, Vc, ACM)

o Salas de tratamentos (O2, Vc)

o Salas de partos (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

o Quartos de partos (O2, Vc, ACM)

o Quarto de partos (bancada) (O2, Vc, ACM)

o Sala aberta (O2, Vc, ACM)

 Necessidades
o Oxigénio, Aspiração, Ar Comprimido Medicinal (300 kPa), e Protóxido de Azoto

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais
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 Unidades de Diálise
o Sala de hemodiálise

o Sala de colocação de cateteres

o Sala de tratamentos

o Sala de doentes

 Necessidades
o Oxigénio e Aspiração

 Nota: As tomadas são exigidas apenas no caso de a Unidade estar integrada em unidade de saúde com outras valências que careçam de gases
medicinais e de vácuo. Em caso contrário, apenas é necessária a existência de garrafa de oxigénio (1/20 postos de hemodiálise), e de aparelho de
aspiração, portáteis (1/30 postos de hemodiálise), em cada sala.

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais
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 Unidades de Radioterapia e Radioncologia
o Sala de recuperação (O2, Vc, ACM)

o Sala de cirurgia de braquiterapia (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

o Sala de tratamentos (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

o Sala da TC de simulação / Sala de TC de planeamento (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

o Sala do acelerador linear (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

o Sala de preparação e recobro (O2, Vc, ACM)

o Sala de Gamma Knife (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

 Necessidades
o Oxigénio, Aspiração, Ar Comprimido Medicinal (300 kPa) 

e Protóxido de Azoto

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais
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 Unidades de Medicina Nuclear
o Zona de espera de acamados (O2, Vc, ACM)

o Sala de provas de esforço (O2, Vc, ACM)

o Sala de tratamentos (O2, Vc, ACM)

o Sala de PET/CT (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

o Sala de Gama Câmara (O2, Vc, N2O, ACM, SEGA)

 Necessidades
o Oxigénio, Aspiração, Ar Comprimido Medicinal (300 kPa) 

e Protóxido de Azoto

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

Fig.27 – PET/CT
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Instalador certificado
 Certificação segundo a Diretiva 

Comunitária 93/42/CEE

 Constrói sistemas de distribuição de gases 
medicinais cujos constituintes podem 
possuir ou não certificado CE Medicinal

Instalador não certificado
 Constrói sistemas de distribuição de gases 

medicinais e a totalidade dos materiais e 
equipamentos utilizados possuem 
obrigatoriamente certificado CE Medicinal

 Certificação dos Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

 O termo de responsabilidade pela instalação não é o Certificado!
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3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

 Certificação dos Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais
o Certificados de Conformidade CE Medicinal

Fig.28 – Declarações de conformidade CE Medicinal
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3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

 Documentação a exigir

o Empresas certificadas:
• Certificado segundo a Diretiva 93/42/CEE

• Certificado ISO 13485

• Certificado de fabricante de dispositivos médicos nos termos do n.º 3 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 
145/2009, de 17 de Junho

o Empresas não certificadas:
• Certidão do INFARMED que comprove o registo de todos os DM’s a instalar (tubagem de cobre, 

válvulas, manómetros e todos os materiais e equipamentos que fazem parte de instalação) 

• Prova ou Certificado como fabricante de sistemas ou conjuntos de dispositivos médicos nos termos do 
n.º 3 do artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 145/2009, de 17 de Junho de 2009

• Declaração de verificação de compatibilidade e design dos diversos DM do sistema

• Ensaios em conformidade com a ISO 7396

• Comprovativo de inscrição na Ordem dos engenheiros ou na ordem dos engenheiros técnicos do 
engenheiro que assina o projeto. 
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3. Sistemas de Distribuição de Gases Medicinais

 Não conformidades criticas
o Utilização de válvulas de corte não apropriadas para oxigénio

o Inexistência de ligações equipotenciais nas centrais de distribuição e restante rede

o Ausência de braço articulado nas salas de gessos

o Ausência de sinalética e de alarmes

o Alarmes desligados

Fig.29 – Válvulas de corte não apropriadas para oxigénio
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