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 Simplificado
 Clínicas e Consultórios Médicos

Medicina Dentária

Medicina Física e Reabilitação

Centros de enfermagem

Radiologia

 Ordinário
Unidades de Internamento

Cirurgia de Ambulatório

Obstetrícia e Neonatologia

Unidades de Diálise

Medicina Nuclear

Radioterapia e Radioncologia

 Laboratórios de Anatomia Patológica

 Laboratórios de Patologia Clínica

Genética Médica

 Tratamento ou recuperação de 
pessoas com comportamentos 
aditivos e dependências

1. Regimes de licenciamento
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2. Legislação geral aplicável

 Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de dezembro

 Decreto-Lei n.º 409/98  de 23 de Dezembro 

 Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro (Regras Técnicas das Instalações 
Eléctricas de Baixa tensão - RTIEBT)

 Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro

 Norma ISO 8995 CIE S 008/E de 15 de maio de 2003 (Recomendação)

 Normas CIE e CENELEC

 Decreto-Lei n.º 180/2002, de 8 de agosto

 Decreto-Lei n.º 163/2006 
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Exemplo do enquadramento legal aplicar em algumas tipologias do regime
simplificado
 Consultórios Médicos, Medicina Dentária e Centros de Enfermagem

Licenciados entre o ano 1974 e 2006

 Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de dezembro

 Decreto-Lei n.º 409/98 de 23 de Dezembro

 Portaria n.º 1532/2008 de 29 de Dezembro

Licenciados depois do ano 2006 (novos)

 Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de
setembro (RTIEBT)

 Portaria n.º 1532/2008 de 29 de
Dezembro

 Portaria referente à tipologia a avaliar:

 Clinicas e consultórios médicos;

 Clinicas e consultórios de medicina dentária;

 Centros de Enfermagem; 

 etc.
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Exemplo do enquadramento legal aplicar em algumas tipologias do regime
simplificado (cont.)

 Simplificando:

• Escolher a Legislação geral a aplicar(Decreto-Lei n.º 740/74, de 26 de dezembro ou Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de
setembro) em função da sua data de Licenciamento;

• Verificar o cumprimento das regras de projecto e instalação a aplicar na fracção ou edifício, local este, que recebe público e é
do tipo Hospitalar;

• Verificar os requisitos específicos mínimos e obrigatórios que constam na respectiva tipologia particular de licenciamento;
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Clínicas e Consultórios Médicos / Medicina Dentária / Centros de Enfermagem

 Legislação especifica

• Todos os compartimentos deverão dispor do número de tomadas necessárias à ligação individual de todos os
equipamentos cuja utilização simultânea esteja prevista (um equipamento por tomada) mais uma tomada adicional
para equipamento de limpeza.

 Legislação geral

• Instalação eletrica projectada e instalada de acordo com as regras estipuladas para estabelecimentos que
recebem público e do tipo hospitalar;

• Cablagem eléctrica em perfeitas condições de isolamento eléctrico, devidamente instalada em calha técnica,
caminho de cabos ou tubagem;

• Evitar o uso de extensões de tomadas de energia;

• Obrigatoriedade de existência de iluminação de segurança , do tipo bloco autónomo, nas instalações sanitárias
públicas de pessoas com mobilidade condicionada ou com área superior a 10 m2;
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Medicina Física e Reabilitação

 Legislação especifica

• Alimentação de energia de socorro (iluminação), que permita pelo menos 50% no nível de iluminação normal (Todos
os locais)

• Alimentação de energia de socorro em tomadas de corrente e alimentações especiais na zona da piscina/tanque de
marcha de hidroterapia (se aplicável)

• Todos os compartimentos deverão dispor do número de tomadas necessárias à ligação individual de todos os
equipamentos cuja utilização simultânea esteja prevista (um equipamento por tomada) mais uma tomada adicional para
equipamento de limpeza.

• Todos os ascensores deverão dispor das condições para se movimentarem até ao piso de entrada em caso de falha de
energia eléctrica.

• Sistema de sinalização de chamada e alarme no IS público, sala de repouso e vestiários de doentes

 Legislação geral

• Ligações equipotenciais
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Radiologia ( Radiologia convencional, Ecotomografia, Tomografia computorizada, Ressonância
Magnética, Angiografia Digital, Radiologia de intervenção, Osteodensitometria, etc.)

 Legislação especifica

• Alimentação de energia de socorro (iluminação), que permita pelo menos 50% no nível de iluminação normal do
compartimento ( recepção/secretaria, Instalações sanitária, sala de urgência, salas de exames, sala Angiografia, sala
de preparação e recobro )

• Alimentação de energia de socorro em tomadas de corrente e alimentações especiais na sala de angiografia e sala
de preparação e recobro. Nas salas onde se pratiquem cateterismos cardíacos deve ser aplicado o regime de neutro
isolado (IT médico) com sinalização de alarme e defeito assim como ligações equipotenciais

• Sistema de sinalização de chamada e alarme no IS público (def.), IS doentes e sala de preparação e recobro

• Sistema de sinalização de impedimento de entrada na sala de exames durante a realização dos exames,
nomeadamente: sala de urgência, salas de exames, sala de angiografia

• Todos os compartimentos deverão dispor do número de tomadas necessárias à ligação individual de todos os
equipamentos cuja utilização simultânea esteja prevista (um equipamento por tomada) mais uma tomada adicional para
equipamento de limpeza.

• Todos os ascensores deverão dispor das condições para se movimentarem até ao piso de entrada em caso de falha de
energia eléctrica.
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 Unidades de Internamento  / Unidades de Ambulatório

 Legislação especifica
• Alimentação de socorro de pelo menos um elevador com capacidade de transporte camas no caso de falha de energia

elétrica

• Todos os compartimentos deverão dispor do número de tomadas necessárias à ligação individual de todos os
equipamentos cuja utilização simultânea esteja prevista (um equipamento por tomada) mais uma tomada adicional para
equipamento de limpeza.

• Iluminação geral e iluminação de leitura ou observação à cabeceira da cama em locais onde o doente permaneça
acamado

• Iluminação operatória (luz sem sombra) deve ser alimentada por fonte de energia com autonomia de mínima 1 hora,
que no caso de não existir G.G deve ser de 3 horas

• Recomenda-se a alimentação de todos os circuitos de iluminação pelo sector de socorro, assim como as orientações
constantes da norma ISSO 8995 CIE S 008/E de 15 de maio de 2003

• Grupo gerador (G.G,) de alimentação de energia de socorro (iluminação) em todos os compartimentos

3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos



11Alexandre Silva – Janeiro de 2017                                                 Instalações e equipamentos eléctricos

3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Internamento / Unidades de Ambulatório (cont.)
• Alimentação de energia de socorro (G. G.) em tomadas e alimentações especiais:

 Sala operações : 12 tomadas + alimentação Marquesa

 UCPA (unidade cuidados pós anestésicos + posto controlo): 6 tomadas/cama

 Sala de pequena cirurgia: 10 tomadas

 Sala aberta (cuidados intermédios): 8 tomadas /camas

 Quarto isolamento (cuidados intensivos):12 tomadas/cama

 Sala aberta (cuidados intensivos): 12 tomadas/cama

 Zona de inaloterapia (urgência): 2 tomadas por posto

• Alimentação de energia de segurança médica:

 Pequena Cirurgia

 Sala anestesia

 Sala Operações

 UPCA + posto controlo

 Sala aberta

 Quarto isolamento UCI
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Internamento  / Unidades de Ambulatório (cont.)

• Ligações equipotenciais, pavimentos anti-estáticos e neutro isolado

 Salas de pequena cirurgia

 Salas anestesia

 Salas de operações

 UCPA (unidade de cuidados pós anestésicos)

 Sala aberta (cuidados intermédios ou intensivos)

 Postos de controlo

 Quarto de isolamento (UCI)

• Sistema de sinalização de chamada e alarme, acústico e luminoso, nas zonas:

 todos os locais com acesso do doente
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Obstetrícia e Neonatologia

 Legislação especifica

• Alimentação de socorro de pelo menos um elevador com capacidade de transporte camas no caso de falha de energia
elétrica, e os restantes devem dispor de condições para se movimentarem até ao piso de entrada em caso de falha de
energia

• Todos os compartimentos deverão dispor do número de tomadas necessárias à ligação individual de todos os
equipamentos cuja utilização simultânea esteja prevista (um equipamento por tomada) mais uma tomada adicional para
equipamento de limpeza.

• Grupo gerador de alimentação de energia de socorro (iluminação) em todos os compartimentos

• Além das instalações de iluminação de segurança e de vigília prescritas nas regras técnicas em vigor, nos locais
onde o paciente permaneça acamado deverá prever se iluminação geral e iluminação de leitura ou observação à
cabeceira da cama

• Recomenda-se a alimentação de todos os circuitos de iluminação pelo sector de socorro, assim como as orientações
constantes da norma ISO 8995 CIE S 008/E de 15 de maio de 2003
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Obstetrícia e Neonatologia (cont.)

• Grupo gerador para alimentação de energia de socorro em tomadas de corrente e alimentações especiais:

 Gabinete de consulta

 zonas clínicas / tratamento

 Quarto / enfermaria / quarto isolamento : 1 tomada por cama

 Sala partos (Distócicos) : 12 tomadas + alimentação Marquesa

 Sala aberta da UCI (cuidados intensivos): 12 tomadas por incubadora

 Sala aberta de UCE (cuidados intermédios): 8 tomadas por incubadora

• Alimentação de energia de segurança médica nos cuidados intermédios, intensivos e sala de partos

• Ligações equipotenciais, pavimentos anti-estáticos e neutro isolado

 Salas de partos (Distócitos)

 Salas aberta da UCIN + posto controlo (Unidade de cuidados intensivos Neonatais)

 Salas aberta da UCE + posto controlo (Unidade de cuidados intermédios)

• Sistema de sinalização de chamada e alarme, acústico e luminoso, nas consultas/internamento e obstetrícia (todos os
compartimentos c/ acesso do utente)
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Diálise

 Legislação especifica

• A fonte de segurança de socorro  (G. G.) deverá ter uma autonomia de 6 horas à potência nominal

• Alimentação de socorro de pelo menos um elevador com capacidade de transporte em cadeira de rodas no caso de
falha de energia elétrica, e os restantes devem dispor de condições para se movimentarem até ao piso de entrada em
caso de falha de energia

• Todos os compartimentos deverão dispor do número de tomadas necessárias à ligação individual de todos os
equipamentos cuja utilização simultânea esteja prevista (um equipamento por tomada) mais uma tomada adicional para
equipamento de limpeza.

• Grupo gerador de alimentação de energia de socorro (50% iluminação normal) em todos os compartimentos

• Grupo gerador para alimentação de energia de socorro em tomadas de corrente e alimentações especiais nas áreas:

 Área assistencial (gabinete de consulta, sala de hemodiálise, diálise peritoneal, sala de tratamentos e sala de
colocação de cateteres)

 Área clinica de isolamento (sala de hemodiálise)

 área logística ( material de consumo, copa e unidade de tratamento de água)
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Diálise (cont.)
• As salas de diálise devem dispor de quadro eléctrico próprio excepto nas salas de diálise peritoneal

• Cada monitor deve ser alimentado por circuito individual com protecção por dispositivo diferencial

• Sistema acústico-luminoso que assegure a chamada de enfermeiro ou outro pessoal em serviço pelos doentes 
nomeadamente:

 Instalação sanitária

 Vestiário de doentes

 Diálise peritoneal

 Sala hemodiálise (isolamento)

• Requisitos manual de boas práticas 

 Segurança contra incêndios e intrusão (!)

 Rede telefónica ligada ao exterior

 Rede telefónica interna ou similar sempre que houver mais de uma sala de hemodiálise ou quando a unidade,
pela sua dimensão, o exigir

 Sistema de telecomunicações por procura automática do destinatário
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Radioterapia e Radioncologia

 Legislação especifica
• Requisitos específicos constantes do DL180/2002, de 8 de agosto

• Alimentação de socorro de pelo menos um elevador com capacidade de transporte camas no caso de falha de energia
elétrica

• Iluminação geral e iluminação de leitura ou observação à cabeceira da cama em locais onde o doente permaneça
acamado

• Grupo gerador de alimentação de energia de socorro (50% iluminação normal) em todos os compartimentos

• Grupo gerador para alimentação de energia de socorro em tomadas de corrente e alimentações especiais em quase
todos os compartimentos:

 Sala de Cirurgia de braquiterapia: 12 tomadas + alimentação marquesa

 facultativo nos seguintes compartimentos:

 Sala de TC de simulação (!)

 Sala de TC de planeamento (!)

 Acelerador linear (!)

 Sala de Gamma Knife
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Radioterapia e Radioncologia (cont.)

• ENERGIA SEM INTERRUPÇÃO ( todos os equipamentos de controlo e registo de dados):

 Sala de comando e controlo (salas TC)

 Sala de controlo (acelerador linear)

 Sala de cirurgia de braquiterapia (c/ luz sem sombra c/ autonomia 1 hora + tomadas de corrente e alimentações 
especiais, exceto RX portátil)

 Sala de informática

 Sala de comando e controlo (gamma knife)

• Ligações equipotenciais, pavimentos anti-estáticos e neutro isolado 

 Sala de cirurgia de braquiterapia

• Sistema de sinalização de chamada e alarme:

 Zona de espera de acamados

 Instalação sanitária público (incluindo de pessoas com mobilidade condicionada)

 Sala de tratamentos

 Sala de recuperação

 Sala de cirurgia de braquiterapia

 Sala de preparação e recobro
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Radioterapia e Radioncologia (cont.)

• Sistema de sinalização de impedimento de entrada na sala de exames durante a realização dos exames:

 Sala de TC de simulação

 Sala de TC de planeamento

 Acelerador linear

 Sala de Gamma Knife

• Sistema de intercomunicação com o exterior (corredor de acesso ou salas de comando)

 Sala de TC de simulação

 Sala de TC de planeamento

 Acelerador linear

 Sala de Gamma Knife

• Sistema de videovigilância com intercomunicação entre o paciente e o técnico de radioterapia/radioncologia

 Sala de TC de simulação

 Sala de TC de planeamento

 Sala do acelarador linear
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 Unidades de Medicina Nuclear

 Legislação especifica 
• Alimentação de socorro de pelo menos um elevador com capacidade de transporte de doentes em cadeiras de rodas

deve manter se em funcionamento no caso de falha de energia elétrica

• Iluminação geral e iluminação de leitura ou observação à cabeceira da cama em locais onde o doente permaneça
acamado

• Grupo gerador de alimentação de energia de socorro (50% iluminação normal) em todos os compartimentos, no
entanto é facultativo nos seguintes locais:

 Receção/Secretaria

 Zona de espera

 Gabinete de consulta

• Grupo gerador para alimentação de energia de socorro em tomadas de corrente e alimentações especiais em quase
todos os compartimentos:

 facultativo nos seguintes:

 Recepção/secretaria/gabinete de consulta

 Sala de PET-CT

 Sala de Gama câmara (!)

 Sala de provas de esforço

3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Unidades de Medicina Nuclear (cont.)

• Energia sem interrupção (UPS):

 Sala de comando e controlo

• Sistema de sinalização de impedimento de entrada na sala durante a realização do tratamento:

 Sala de PET-CT

 Sala de Gama Câmara

• Sistema de sinalização de chamada e alarme:

 zona de espera de acamados

 Zona de espera de doentes injectados

 Sala de preparação e repouso

 Sala de provas de esforço

• Requisitos específicos constantes do DL180/2002, de 8 de agosto

 Caso a unidade possua internamento com quartos com protecção radiológica estes devem ter:

 Instalação sanitária com alarme

 Cada quarto deve dispor de um circuito interno de televisão, telefone e intercomunicador centralizado na
zona de enfermagem

 Se existir terapia pediátrica deve existir um quarto dedicado a pediatria equipado com um circuito interno
de televisão instalado no quarto da criança que permita igualmente a observação desta das instalações
do acompanhante
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Laboratórios de Anatomia Patológica
 Legislação especifica

• Uma tomada por equipamento

• Uma tomada adicional para equipamento de limpeza

• Iluminação interior: orientações constantes da norma ISO 8995 CIE S 008/E de15 de maio de 2003

• Sistema de sinalização de chamada e alarme (recomendação):

 Instalações sanitárias público (mas obrigatório pelo DL 163/2006)

 Salas de colheitas

• Sistema de controlo de acessos nas zonas definidas como restritas

• Energia sem interrupção (UPS):

 Todos quipamentos sensíveis a perturbações na tensão de alimentação elétrica e/ou cuja interrupção cause
transtornos ao normal funcionamento do laboratório devem ser ligados a (UPS) Individuais ou centralizada e
ligados a tomadas devidamente identificadas.

• Rede informática

 2 tomadas por posto de trabalho 
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Laboratórios de Análises Clínicas / Patologia Clínica / Postos de colheita
 Legislação especifica

• Uma tomada por equipamento

• Uma tomada adicional para equipamento de limpeza

• Iluminação interior: orientações constantes da norma ISO 8995 CIE S 008/E de15 de maio de 2003

• Sistema de sinalização de chamada e alarme (recomendação):

 Instalações sanitárias público (mas obrigatório pelo DL 163/2006)

 Salas de colheitas

• Sistema de controlo de acessos nas zonas definidas como restritas

• Energia sem interrupção (UPS):

 Todos quipamentos sensíveis a perturbações na tensão de alimentação elétrica e/ou cuja interrupção cause
transtornos ao normal funcionamento do laboratório devem ser ligados a (UPS) Individuais ou centralizada e
ligados a tomadas devidamente identificadas.

• Rede informática

 2 tomadas por posto de trabalho 
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3. Requisitos mínimos Instalações e equipamentos eléctricos

 Laboratórios de Genética Médica
 Legislação especifica

• Uma tomada por equipamento

• Uma tomada adicional para equipamento de limpeza

• Iluminação interior: orientações constantes da norma ISO 8995 CIE S 008/E de15 de maio de 2003

• Sistema de sinalização de chamada e alarme (recomendação):

 Instalações sanitárias público (mas obrigatório pelo DL 163/2006)

 Salas de colheitas

• Sistema de controlo de acessos nas zonas definidas como restritas

• Energia sem interrupção (UPS):

 Todos quipamentos sensíveis a perturbações na tensão de alimentação elétrica e/ou cuja interrupção cause
transtornos ao normal funcionamento do laboratório devem ser ligados a (UPS) Individuais ou centralizada e
ligados a tomadas devidamente identificadas.

• Rede informática

 2 tomadas por posto de trabalho 
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4. Sistema de chamada enfermeira

 O sistema de chamada de enfermeira deve ser um sistema acústico-luminoso que assegure a
chamada de enfermagem ou outro pessoal de serviço pelos doentes.

Este sistema deve satisfazer às seguintes condições:

• Incorporar um dispositivo de chamada e um sinalizador luminoso de confirmação de chamada localizado junto à
cabeceira da cama ou em local visível pelo doente.

• O cancelamento da chamada só poderá ser efetuado no próprio compartimento onde se realizou a chamada. A
chamada é assinalada por sinalização luminosa junto à porta de entrada da enfermaria ou quarto e no posto de
enfermagem com sinal acústico e luminoso;

• Possibilitar a transferência de chamadas para o local onde se encontrem os enfermeiros e a realização de chamadas de
emergência;

• Os demais compartimentos a que o doente tenha acesso, designadamente casas de banho, sanitários, refeitórios e
salas de estar, devem ser abrangidos pelo sistema de chamada de enfermagem;

• d) O sistema deve ser considerado uma instalação de segurança.

 Nos locais de prestação de cuidados ou de realização de exames em ambulatório, o sistema
de sinalização incorpora, apenas, o equipamento indicado na sala de trabalho enfermagem
com posto adaptado à respetiva utilização.



26Alexandre Silva – Janeiro de 2017                                                 Instalações e equipamentos eléctricos

Como contactar a ERS

 Presencialmente, por telefone ou por correio electrónico
 Dentro do horário de funcionamento (9:00 – 12:30 e 14:00 – 17:30), qualquer interessado 

poderá dirigir-se às instalações da ERS, ou efetuar um contacto pelos seguintes meios:
• Morada: Rua S. João de Brito, 621 – L 32, 4150-455 Porto

• Telefone: 222 092 350 

• Fax: 222 092 351

• Email: geral@ers.pt

 Agenda Eletrónica: atendimento presencial ou agendamento de contacto 
telefónico.
 A ERS dispõe de uma plataforma online de agendamento de contactos, disponível em 

https://www.ers.pt/pages/352, na qual é possível agendar o contacto telefónico ou presencial, 
de acordo com a disponibilidade do requerente e dos serviços.
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