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Ins truções de  Colhei t a  
Am os tr as  de  águ a  

par a  anál i se  de  L egione l la  
 

Os locais selecionados para a pesquisa de Legionella depen-
dem do objetivo pretendido. Os pontos devem ser representati-

vos da qualidade da água existente nos sistemas e nos equipa-
mentos.  

O procedimento de colheita pode variar de acordo com as 

características do local e pontos de colheita a avaliar, por ex. 
existência, ou não, de torneira. Podem ser colhidas amostras de 
água e/ou de biofilme utilizando zaragatoas.  

Todos os pormenores podem apoiar ações corretivas a de-
senvolver, por ex.: temperatura nos circuitos de água (risco em 
temperaturas entre 20 e 50°C), presença de sedimentos de ferro 
ou lamas, condições de higiene do arejador e das torneiras, ocor-

rência de corrosão ou incrustações e presença de acessórios de 
plástico e de borracha, entre outros. 

O volume da amostra depende do método de ensaio e finali-

dade da avaliação, sendo normalmente igual ou superior a 1L 
(para a pesquisa e quantificação de Legionella pneumophila por 
NMP/L é suficiente o volume de 500mL). Quando se trata de 
inquérito epidemiológico devem ser colhidos 3L de amostra.  

Nas circunstâncias em que possa existir risco de exposição 
por inalação deve ser utilizado equipamento de proteção indivi-
dual (EPI): máscaras descartáveis se necessário com filtro FFP2 ou 

FFP3. 

Torneiras 
Não desinfetar/flamejar a torneira ou válvula. 

Não desmontar acessórios da torneira (ex.: cabeça do chuvei-
ro). 

Torneiras (continuação) 
Colher diretamente e de imediato, logo após a abertura da 
torneira, procedendo da seguinte forma: 

- Abrir o frasco (1000mL/500mL), tendo o cuidado de não tocar 
no gargalo e na torneira; 

- Colher cerca de 500mL/250mL de água; 

- Fechar o frasco; 

- Medir a temperatura, colocando o termómetro na água cor-
rente ou, em alternativa, utilizando o frasco de controlo de tem-
peratura; 

- Abrir de novo o frasco e colher o volume restante até perfazer 
1000mL/500mL (o frasco não deve ficar completamente cheio); 

- Fechar o frasco e homogeneizar; 

- Por último, proceder à medição do desinfetante residual. 

Torneiras e chuveiros incluindo biofilme 
Nestes locais, quando aplicável (superfície interior de tuba-
gens e chuveiros), pode ser colhida uma amostra de biofilme 

utilizando para o efeito zaragatoas. 

No caso de o ponto de colheita ser um chuveiro, utilizar, se 
necessário, um funil ou introduzir a cabeça do chuveiro num saco 

de plástico esterilizado, cortar um canto do fundo do saco e inseri
-lo no bocal do frasco. 

 Abrir o frasco (1000mL/500mL), tendo o cuidado de não 

tocar no gargalo e na torneira ou bocal do chuveiro. 

Colher cerca de 500mL/250mL de água. 

Fechar o frasco. 

Medir a temperatura, colocando o termómetro na água cor-

rente ou, em alternativa, utilizando o frasco de controlo de tem-
peratura. 

Fechar a torneira, desmontar os acessórios (torneira e chu-

veiro) e proceder à recolha do biofilme com uma zaragatoa esté-
ril, raspando o interior do local por onde circula a água (ver figura 
1). 

Torneiras e chuveiros incluindo biofilme (continuação) 
Abrir de novo o frasco e inserir no seu interior a zaragatoa, 
tendo o cuidado de rejeitar a extremidade da zaragatoa que 

esteve em contacto com as mãos. 

 Colher o volume restante até perfazer 1000mL/500mL (o 
frasco não deve ficar completamente cheio). 

Fechar o frasco e homogeneizar. 

Por último, proceder à medição do desinfetante residual. 

Equipamentos de climatização de ar 
Efetuar a recolha da água existente no tabuleiro dos conden-
sados, se necessário com recurso a uma seringa esterilizada, e, se 
aplicável, a colheita de biofilme com zaragatoa, no tabuleiro  e 

nos filtros, procedendo do seguinte modo: 

- Segurar a zaragatoa pela extremidade do cabo, de modo a 
evitar a sua contaminação; 

- Humedecer previamente a zaragatoa na solução de transporte  
(se necessário, pressionar contra a parede do tubo para remover 
o excesso); 

- Efetuar a colheita numa área previamente definida, varrendo 

toda a superfície e fazendo listas paralelas e próximas enquanto 
a zaragatoa é rodada entre os dedos e é exercida pressão sobre a 
superfície a amostrar (ver figura 2); 

- Repetir a colheita na mesma área, de forma perpendicular, 
utilizando a mesma zaragatoa; 

 

 

 

 

 

 

 

- Transferir, se aplicável, a zaragatoa para o tubo com a solução 
de transporte. 

- Poderá eventualmente recorrer-se a um delimitador de super-
fície estéril, de forma a apoiar a colheita numa área determinada 
(ver figura 3).  

 

 

 

 

 

 



 Terminada a colheita, colocar as amostras, devidamente 

identificadas, em malas térmicas limpas. 

Figura 1 — Colheita de amostras de biofilme em chuveiros. 

Figura 2 — Colheita utilizando zaragatoa. 

Figura 3 — Colheita utilizando delimitador de superfície. 


