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Fontes de contaminação microbiológica

Fonte de Contaminação Origem

Contaminação proveniente do Homem e 

animais

Origem fecal 

• Acidente fecal ou 

resíduos de fezes no 

corpo;

• Fonte da água 

contaminada;

• Contaminação 

animal direta 

(pássaros ou 

roedores). 

Origem não fecal

• Vómito;

• Muco; 

• Saliva;

• Pele.

Contaminação proveniente das infraestruturas e 

área    circundante 

• Pó;

• Solo (areia e vegetação);

• Acessórios.

Fonte:DGS



Principais microrganismos na água de piscinas 
e sua origem

Fonte: OMS



Indicadores Biológicos 
(Qualidade da Água)

• Microrganismos viáveis - (verificar o nível de concentração de microrganismos não específicos – Informação acerca do 
estado higiénico)

• Bactérias coliformes

• Escherichia coli Indicadores fecais (Avaliar a presença de matéria fecal na água)

• Enterococos

• Pseudomonas aeruginosa

• Estafilococos totais

• Estafilococos produtores de coagulase

• Legionella spp. e Legionella pneumophila

Indicadores não fecais (Avaliar a presença de biofilmes)



Indicadores Fecais: Bactérias Coliformes e Escherichia Coli

• Microrganismos que fazem parte da flora do intestino de animais de sangue quente;

• A E.coli foi descoberta em 1885 por Theodor Escherich;

• Cada pessoa evacua diariamente com as fezes, 1 trilião de bactérias E.coli;

• A E.coli é considerada o indicador de contaminação de origem fecal mais adequado aos

programas de monitorização da qualidade da água;

• Mais de 20 espécies;

• Bacilos Gram negativos;

• Anaeróbias facultativas;

• Oxidase negativa;

• Fermentadoras de lactose;

• Meios de cultura utilizados: MLSA (Membrane Lauril Sulfate Agar) e CCA (Coliforms Chromogenic Agar);



Indicadores Fecais: Enterococos

• São provenientes das fezes dos animais de sangue quente;

• São cocos Gram positivos;

• Anaeróbios facultativos;

• Meio de cultura : Slanetz Bartley Agar;

• Teste de confirmação: Meio de Bile Esculina (Hidrolizam a esculina);

• Mais resistentes à desinfeção que a E.coli;



Indicadores não Fecais: Pseudomonas aeruginosa

• Bacilos Gram negativos pertencentes aos não-fermentadores;

• Aeróbio obrigatório;

• Bactérias Móveis;

• Oxidase positiva;

• Meio de Cultura: Pseudomonas Agar Base;

• Cheiro “sui generis”,

• Produção de pigmentos como a piocianina;

• Ubíquas – Solo, matéria orgânica em decomposição, vegetação, água,

ambiente hospitalar em reservatórios húmidos;



Indicadores não Fecais: Estafilococos totais e
Estafilococos produtores de coagulase

• Cocos Gram positivo e catalase positiva;

• Anaeróbios facultativos;

• Presentes na pele e mucosas dos seres humanos;

• Meio de cultura: Manitol Salt Agar;

• Testes de confirmação: prova da catalase; coloração de Gram, teste respiratório (MEVAG);

• Teste da coagulase, para diagnosticar os Estafilococos Aureus.



Indicadores não Fecais: Legionella spp. e Legionella 
pneumophila

• 50 espécies e 70 serogrupos

• Pelo menos 20 espécies de legionella spp. estão associadas a doenças no ser humano (ex. Legionella bozemanii);

• Legionella pneumophila (16 serogrupos) é responsável por 70 a 90%  das infeções no Homem;

• Crescimento fastidioso;

• Aeróbios estritos;

• Infeção é adquirida pela inalação de aerossóis com vapor de água. O bacilo sobrevive em partículas de água de 5 μm, 
dentro das quais atinge os alvéolos (Doença dos Legionários);

• Sobrevive em biofilmes nas tubagens de água;

• Meio de cultura: BCYE, GVPC



Indicadores Biológicos
(Esfregaços de superfícies)



Indicadores Biológicos 
(Superfícies e Acessórios)

Esfregaços de superfícies

• Microrganismos totais

• Pseudomonas aeruginosa

• Estafilococos aureus

• Fungos



Riscos Biológicos 
Microrganismos de origem fecal

Microrganismos Sintomas/doença Fonte

Bactérias
(Shigella e E.coli O157)

Shigella (Diarreia, febre, náuseas)
E.Coli O157 (Diarreia hemorrágica)

Contaminação fecal

Protozoários 
(Giardia e Cryptosporidium)

Gastroenterite, diarreia e vómitos 
através da ingestão de água com 

cistos viáveis

Contaminação fecal

Vírus
(Adenovírus, Norovírus e 

Enterovírus)

Gastroenterites, diarreias e no caso 
dos Adenovírus podem provocar 

conjuntivite

Contaminação fecal

Fonte:DGS



Riscos Biológicos 
Microrganismos de origem não fecal 

Microrganismos Sintomas/doença Fonte

Legionella spp. 
Legionella pneumophila

Doença dos legionários
• Aerossóis (Ar condicionado, 

chuveiros e jacuzzis); 
• Degradação da área circundante 

com libertação de ferro e zinco para 
a água (corrosão).

Pseudomonas aeruginosa Foliculite e otites
• Banhistas
• Superfícies húmidas da piscina.

Estafilococos aureus Infeções da pele, ouvidos e olhos • Banhistas (Pele, mucosas nasais)

Trichophyton spp. 
Epidermophyton floccosum Pé de atleta • Humidade e banhistas infetados

Molluscipoxvirus
Papillomavirus

Molusco contagioso
Tumores cutâneos benignos • Banhistas infetados

Fonte:DGS



Prevenção e Controlo

Principais medidas:

1. Tratamento adequado da água;

2. Limpeza e desinfeção das superfícies;

3. Banhistas devem passar pelo chuveiro antes da utilização da piscina;

4. Uso de chinelos ou sandálias nos duches e balneários;

5. Proibir a entrada a banhistas com infeções, feridas ou incontinência.

Fonte:DGS
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