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Manutenção AVAC: 

Exemplo prático 

Serviço de Utilização Comum dos Hospitais 

Centro Hospitalar de Vila 

Nova de Gaia/Espinho 



Serviço de Patologia Clinica 

Atividade: 

Processamento de analises 

bioquímicas e outras;  

 

Amostras recolhidas no Centro 

Hospitalar e provenientes de 

outros locais;  

 

2.500.000 analises/ano. 

-Zona do Laboratório Central 

-Zona do Laboratório de Microbiologia 

. Laboratório de segurança nível 2 

. Laboratório de segurança nível 3 



Modular Analytics

<EE>

gab validação

9.60m²

gab validação

5.60m²

gab validação

8.40m²

gab microscopia

5.90m²

sala reuniões

23.50m²

gab chefe serviço

14.86m²

gab técnico

9.98m²

gab secretária do chefe

5.37m²

de serviço

10m²

gabinete

10m²

gabinete

14.50m²
microbacteriologia

6.50m²

PCR

7.30m²

PRÉ-PCR

58.70m²
microbiologia geral

laboratório central

3.10m²

lab. segurança P3

4.00m²

sala de apoio

Laboratório central 

Microbiologia 

mico 

bacteriologia 

Serviço de Patologia Clinica 



Zona do Laboratório 

Central 

Pressão diferencial positiva 
 
Equipamento de climatização terminal: 
- Insuflação: 
Vigas refrigeradas ativas a 2 ou 4 tubos 
- Extração: 
Grelhas, sem filtro 
 
Controle de temperatura por 4 sensores na 
parede 



Aspeto  da  Manutenção 

Desvantagens: 

- Acumulação de pó na grelha 

e bateria -> manutenção 

difícil devido à logística do 

laboratório; 

Vantagens: 

- Combinação de insuflação e retorno de ar; 

- Baixas taxas de caudal de ar primário com alta indução; 

- Baixos níveis de ruido; 

- Eficiente distribuição; 



Assimetria na distribuição 
das cargas térmicas, 
implementada em fase 
de exploração. 
 
- sistema de climatização 
mais flexível 
- necessidade de plano 
de compensação 

Aspeto  da  Manutenção 



Bloco operatório 

Bloco central 

8 salas 

 

Cardiotoracica 

2 salas 

 

Oftalmologia 

3 salas 

 

Unidade 2 

4 salas 

 

Unidade 3 
(cirurgia ambulatório) 

2 salas 



Sala de operações 



Unidade de tratamento de ar 

compacta, com recuperador de calor 

Área técnica 



Área técnica 



Espaço amplo e 

ordenado 

Área técnica 



Área técnica 



Gestão técnica centralizada 

clara e precisa 

Infraestrutura elétrica 

simples e objetiva 

Área técnica 



Sala de operações 

Insuflação por teto de fluxo 

laminar, com sistema de 

recirculação incorporado 



Sala de operações 

Extração lateral 

em  

2 níveis 



Sala de operações 



Manutenção 

preventiva 

imprescindível ao 

bom desempenho 

dos sistemas 

energeticamente 

eficientes 

Aspeto  da  Manutenção 



PMP 

Plano de Manutenção 

Preventiva 

Aspeto  da  Manutenção 



Obrigado pela vossa atenção 

Projeto, Construção, Comissionamento e 

Operação de Sistemas Energeticamente 

Eficientes 


