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A promoção e proteção da Saúde Pública através da

execução de planos de vigilância e controlo da

qualidade da água nas suas diversas utilizações,

Missão da Unidade de Água e Solo (UAS)

qualidade da água nas suas diversas utilizações,

numa perspectiva preventiva relativamente à

exposição a factores de risco de origem hídrica.



Laboratório de Microbiologia

O Laboratório dá apoio à comunidade

• Análises microbiológicas

• Inquéritos epidemiológicos

• Emissão de pareceres técnicos (particulares, empresas,

Autoridades de Saúde, Laboratórios de Saúde Pública,

Comissões de Infeções Hospitalares, …)

• Participação em seminários

• Promoção de ações de formação, estágios, visitas de estudo,

…



Laboratório de Microbiologia

O Laboratório está acreditado para todos os parâmetros

microbiológicos que executa e para todos os tipos de água,

pelo Instituto Português da Qualidade (IPAC).

Norma NP EN ISO/IEC 17025:2005 - Requisitos gerais de

competência para laboratórios de ensaio e calibração.



•Água para Consumo Humano 

- Tratada

- Não tratada

•Água de Piscina (piscinas, jacuzzis…)

•Água Mineral Natural / Nascente

Tipos de água

•Água Mineral Natural / Nascente

•Água Balnear

•Água para Hemodiálise

•Água proveniente de Torres de Refrigeração

•…



Água de Consumo Humano

Decreto-lei 306/2007

Microrganismos Cultiváveis a 22 ºC e a 37 ºC

Bactérias coliformes

Escherichia coliEscherichia coli

Enterococos

Clostridium perfringens



Água de Piscina

Decreto Regulamentar nº. 5/97

Microrganismos cultiváveis a 37 ºC

Bactérias coliformesBactérias coliformes

Escherichia coli

Enterococos

Estafilococos totais

Estafilococos produtores de coagulase

Pseudomonas aeruginosa



Água para Hemodiálise

Despacho 14391/01

Microrganismos Cultiváveis a 22ºC e a 37 ºC

Endotoxinas



Água Mineral Natural / Nascente

Portaria  1220/2000

Microrganismos Cultiváveis a 22 ºC e a 37 ºC

Bactérias coliformesBactérias coliformes

Escherichia coli

Enterococos

Esporos clostridios sulfito redutores

Pseudomonas aeruginosa



Estabelecimentos termais

Portaria  1220/2000

Microrganismos Cultiváveis a 22 ºC e a 37 ºC

Água Mineral Natural / Nascente

Microrganismos Cultiváveis a 22 ºC e a 37 ºC

Bactérias coliformes

Escherichia coli

Enterococos

Esporos clostridios sulfito redutores

Pseudomonas aeruginosa

Legionella pneumophila

Legionella spp. não pneumophila 



Sistemas de ar condicionado

Pesquisa de Legionella

Decreto-Lei n.º 79/2006



Águas Balneares

Decreto-Lei nº 135/2009

• Inspecção visual das águas balneares - detecção da poluição por
resíduos de alcatrão, vidro, plástico, borracha e outros resíduos.

• Perfil das águas balneares com risco potencial de proliferação
de cianobactérias - monitorização apropriada para permitir ade cianobactérias - monitorização apropriada para permitir a
identificação atempada de riscos para a saúde.

• Parâmetros microbiológicos :

Enterococos

Escherichia coli



Organismo indicador

• Presente em número elevado;

• Detetado por métodos simples;

• Não se desenvolver na água;• Não se desenvolver na água;

• Ter origem fecal;

• Ter características semelhantes aos patogénicos;

• Presente em maior número do que os patogénicos.



Águas Balneares

Presente

14%

Distribuição percentual Medíocre

47%Boa

Excelente

20%

Ausente

86%

Distribuição percentual 
das amostras com 
Salmonella presente e 
ausente (360 amostras)

47%

Suficiente

21%

Boa

12%

Distribuição percentual das praias com 
Salmonella (49 amostras)

Decreto-lei 135/2009

Autoridade de Saúde - “Análises complementares 
para a avaliação do risco “ 



Métodos de ensaio

EN ISO 6222:1999, Water quality – Enumeration of 
culturable micro-organisms – Colony count by inoculation 
in a nutrient agar culture medium.

Microrganismos Cultiváveis



Filtração – Concentração da amostra

Métodos de ensaio

• Homogeneização da amostra

• Diferentes volumes: 100 mL, 250 mL, 1 L

• Membranas:0,20 µm; 0,22 µm; 0,45 µm• Membranas:0,20 µm; 0,22 µm; 0,45 µm

• Meios de cultura: seletivos e diferenciais



Métodos de ensaio

Recomendação IRAR nº 05/2005 – Método alternativo para
análise de bactérias coliformes e Escherichia coli.
Instituto Regulador de Águas e Resíduos, 2005. (Baseado
na ISO 9308-1:2000).

Bactérias coliformes e Escherichia coli

Colónias de Colónias de 
fermentadoresfermentadores
da lactoseda lactose

LSA

na ISO 9308-1:2000).



Escherichia coli

Métodos de ensaio

Recomendação IRAR nº 05/2005 – Método alternativo para
análise de bactérias coliformes e Escherichia coli.
Instituto Regulador de Águas e Resíduos, 2005.

Fluorocult, 44ºC, 24h

Lactose -Lactose +

Fluorocult, 44ºC, 24h

Sob luz UV

MUG + MUG -



Métodos de ensaio / Matriz



Métodos de ensaio / Matriz

Amostra de água não tratada (E.coli e outros coliformes) – MF

LSA – 37ºC, 24h



Bactérias coliformes e  Escherichia coli – Colilert

Métodos de ensaio

NSM HPA W18:2005 - Enumeration of coliforms and Escherichia

coli by Idexx (Colilert 18) Quanti-trayTM.

Bactérias coliformes Escherichia coli

sob luz UV

Após incubação a (37±1)ºC, durante 18 a 22h



Escherichia coli - Método Miniaturizado

ISO 9308-3: 1998, Water quality – Detection and enumeration of 
Escherichia coli and coliform bacteria - Part 3: Miniaturized 
method (Most Probable Number) for the detection and 

Métodos de ensaio

method (Most Probable Number) for the detection and 
enumeration of E. coli in surface and waste water.

Microplaca sob luz UV



EN ISO 7899-2, Water quality –Detection and enumeration of 

intestinal enterococci. Part 2: membrane filtration method.

Métodos de ensaio

Enterococos

Slanetz & Bartley Bilis esculina azida agar 



Métodos de ensaio

Enterococos - Método Miniaturizado

ISO 7899-1:1998, Water quality –Detection and enumeration of 
intestinal enterococci in surface and waste water- Part 1: 
Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in 

Microplaca sob luz UV

Miniaturized method (Most Probable Number) by inoculation in 
liquid medium.



Clostridium perfringens

NSM HPA W5:2005 - Enumeration of Clostridium perfringens by
membrane filtration.

Métodos de ensaio

membrane filtration.

TSC Gelose de Sangue



Esporos de bactérias anaeróbias sulfito-redutoras

NP EN 26 461-2 (1994): Qualidade da água – Pesquisa e

quantificação de esporos de bactérias anaeróbias sulfito-

Métodos de ensaio

quantificação de esporos de bactérias anaeróbias sulfito-

redutoras (Clostridia). Parte 2: Método de filtração por membrana.

TSA



Métodos de ensaio

NSM HPA W6:2007 - Enumeration of Pseudomonas

aeruginosa by membrane filtration

Pseudomonas aeruginosa

PSCN PSCN  sob luz UV SMCA



NP 4343:1998, Qualidade da água – Pesquisa e quantificação
de estafilococos

Estafilococos

Métodos de ensaio

de estafilococos

MSA Gram Prova da coagulase



Métodos de ensaio

Salmonella

ISO 19250:2010: Water quality  - Detection of 
Salmonella spp.

RVS e SC

XLD Meio cromogénico



DSA ASMI-PE10 P- Pesquisa e quantificação de endotoxinas -

método cinético cromogénico

Endotoxinas

Métodos de ensaio 

Limulus Amebocyte Lysate (LAL)- lisado constituído a partir dos 
amebócitos do caranguejo - ferradura (Limulus polyphemus).



Legionella

• NSM HPA W12:2006 - Detection and enumeration of
Legionella species by filtration and centrifugation

• NSM HPA W13:2006 - Detection and enumeration of

Métodos de ensaio 

• NSM HPA W13:2006 - Detection and enumeration of
Legionella species by centrifugation

GVPC GVPC  sob luz  UV



Habitat
– Ambiente: rios, lagos, nascentes, solos húmidos,

águas subterrâneas

– Reservatórios artificiais: redes prediais, torres de

Legionella

– Reservatórios artificiais: redes prediais, torres de
refrigeração, sistemas de rega, piscinas,
humidificadores, …



Principais locais a monitorizar

– Sistemas de água quente e fria

– Torres de refrigeração e condensadores evaporativos

– Piscinas e jacuzzis

Legionella

– Piscinas e jacuzzis

– Complexos desportivos/ginásios

– Fontes ornamentais

– Sistemas de rega



Principais locais a monitorizar

– Humidificadores

– Equipamento de terapia respiratória

– Unidades hospitalares e outras que prestam cuidados de saúde

– Lares de 3ª idade

Legionella

– Lares de 3ª idade

– Estâncias termais

– Unidades hoteleiras

– Sistemas de lavagem automática



Legionella



Medidas gerais de prevenção

• planeamento e manutenção das infra-estruturas

• vigilância da qualidade da água

Legionella

• vigilância da qualidade da água

• tratamento da água

• tratamento complementar





Controlo da Qualidade

• Controlo Positivo Quantitativo

• Duplicados

• Controlos Positivo e Negativo

• Brancos• Brancos

• Avaliação Externa da Qualidade

• Controlo das Temperaturas de Ensaio

• Controlo Ambiental



OBRIGADA PELA VOSSA ATENÇÃO!


