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EDITORIAL 

 

A atividade física, como 

determinante de saúde,  

é um instrumento        

essencial para a         

melhoria da condição 

física, da qualidade de 

vida e da saúde dos  

cidadãos, pelo que em 

meio urbano a            

disponibilidade de      

estruturas desportivas, 

como piscinas, é de   

extrema importância 

como meio de            

promoção da saúde e 

bem-estar. 
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Na área geográfica do ACeS Porto Ocidental existem 32  piscinas que correspondem a 

58 bacias, localizadas em unidades desportivas, hoteleiras, de saúde, escolares,         

healthclubs e ginásios. 

A ausência de monitorização da qualidade da água e da higiene das instalações da 

piscina constitui risco potencial para a saúde dos seus utilizadores. 

A transmissão de doenças infeciosas a utilizadores de piscinas pode ocorrer pelo       

contacto com a água, pela ingestão de água contaminada, por superfícies              

contaminadas, pela formação de aerossóis e pelo contacto direto pessoa a pessoa, 

sendo que a Vigilância Sanitária destas estruturas é da responsabilidade da Unidade de 

Saúde Pública (USP). 

SABIA QUE os utilizadores da piscina são a principal  fonte de contaminação biológica 

da água? 

 

Principais doenças associadas à utilização de piscinas: 

Doenças cutâneas (pé de atleta, verruga plantar), doenças respiratórias (Legionelose, 

sinusite), conjuntivites e otites, doenças gastrointestinais e meningoencefalites. 

 

Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas (PVSP):  

O PVSP tem como objetivo assegurar a saúde e segurança dos utilizadores e               

trabalhadores das piscinas.  

O Programa contempla as vertentes Tecnológica (aspetos construtivos e de                

exploração), Analítica (realização de análises) e Epidemiológica (análise da informação 

e avaliação de risco para a saúde). 

 

Principais atividades realizadas: 

 Caracterização das piscinas através de visitas inspetivas periódicas para 

avaliação das condições de instalação e funcionamento.  

Pode ser decretado o encerramento da piscina ou bacia caso sejam 

detetadas situações de grave risco para a saúde.  
 

 Análise dos boletins analíticos referentes ao controlo da    

qualidade da água realizado pela entidade gestora da     

piscina.  

     Em caso de resultados desfavoráveis são sempre impostas  

medidas corretivas pela USP. 

 

 Análise periódica do livro de registo sanitário; neste livro são registadas as               

determinações diárias de desinfetante residual (2x/dia), pH, temperatura e outros de 

modo a facilmente ser rastreada alguma anomalia no sistema.  
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CONTACTOS 
 

Sítio na web: 

www.acesportoocidental.org 

 

Facebook:  

www.facebook.com/

acesportoocidental 
 

Blog: 

acesportoocidental. 

wordpress.com 
 

Email:  

Utentes.acesportoocidental 

@gmail.com 
 

(caso pretenda receber, 

m e n s a l m e n t e ,  e s t a           

publ icação por mai l ,        

contacte-nos para este   

endereço eletrónico) 

www.saude24.pt 

 

808 24 24 24 

 

(custo chamada local) 

Linha Saúde 24 

 

A Linha Saúde 24 é uma iniciativa do Ministério da Saúde que visa responder às 

necessidades manifestadas pelos cidadãos em matéria de saúde, contribuindo 

para ampliar e melhorar a acessibilidade aos serviços e racionalizar a utilização 

dos recursos existentes através do encaminhamento dos utentes para as           

instituições integradas no Serviço Nacional de Saúde mais adequadas. 

 

Permite um atendimento rápido e cómodo, funciona 24 horas por dia, 7 dias por 

semana e 365 dias por ano, permite acesso a informação de saúde,                  

esclarecimento de dúvidas, aconselhamento por profissionais especializados e 

ainda, caso seja necessário, encaminhamento para a instituição da Rede de 

prestação de cuidados de saúde mais apropriada à sua condição do momento. 

10 requisitos mais relevantes a verificar numa piscina para 

prática de exercício físico na água 
 

Afixação dos resultados analíticos comprovativos da       

qualidade da água da piscina 

Resultados das análises físico-química e microbiológica com 

data de colheita efetuada há menos de um mês. 
 

Equipamento de segurança e primeiros socorros 

Como boias, coletes, números de emergência afixados. 
 

Boas condições higieno-sanitárias  

Nomeadamente higiene e conservação das instalações. 
 

Programa de controlo de Legionella nos pontos potenciais de emissão 

de aerossóis (chuveiro e jacuzzi). 
 

Balneários, vestiários e instalações sanitárias  

Separados por sexos, com revestimentos de fácil higienização e         

ausência de água acumulada no pavimento. 
 

Lava-pés e duche prévio 

Com passagem obrigatória, fluxo contínuo de água com poder    

desinfetante, pavimento não escorregadio e sem biofilme. 
 

Informação aos utilizadores como:  

 Regras de boa utilização da piscina (uso de touca, chinelos, passa-

gem obrigatória no duche e lava-pés); 

 Proibições e limitações impostas; 

 Valores de pH, teores de desinfetante residual e temperatura da água de cada bacia;  

 Lotação máxima de cada bacia. 
 

Acesso à piscina com circuitos diferenciados para "pés calçados e pés       

descalços"; 

Meios de combate a incêndios e sinalização de emergência 

Extintores, saídas de emergência sinalizadas e iluminação de emergência. 
 

Acessibilidade a pessoas com mobilidade condicionada 

Percursos acessíveis, instalações sanitárias e duches adaptados, e rampa ou sistema    

elevatório na piscina. 
 

Referências Bibliográficas: Plano de Ação da USP do ACeS Porto Ocidental 2013-2015; Circular Normativa n.º 14/

DA, 21/08/09 da DGS; www.dgs.pt 

Atenção:  

Também está ao seu     

alcance contribuir para a 

utilização segura de uma 

piscina. 

 Tome duche prévio; 

 Passe pelo lava-pés; 

 Use touca e chinelos; 

 Nunca assoar, cuspir ou 

urinar na água. 


