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RESUMO 
 

A Legionella é um microrganismo patogénico de relevado interesse para a saúde 

pública, afetando principalmente os países mais desenvolvidos. A legislação portuguesa 

estabelece limites para a Legionella na água e prevê a elaboração de um plano de 

prevenção e controlo. Este plano inclui uma análise de risco e um programa de 

monitorização e tratamento da água, cujos ensaios laboratoriais deverão ser realizados 

por laboratórios acreditados pelo IPAC ou entidade homóloga. Assim, destaca-se a 

importância do desenvolvimento e acreditação de metodologias que permitam a análise 

e identificação da Legionella. 

O presente trabalho teve como objetivo a implementação e auditoria do método 

de contagem de Legionella spp e Legionella pneumophila, de acordo com a Norma ISO 

11731:2017 – “Water Quality – Enumeration of Legionella”, no laboratório de 

Microbiologia da Silliker Portugal S.A., uma empresa prestadora de serviços no setor 

agroalimentar. Foram analisadas 119 amostras provenientes de várias matrizes.  Estes 

ensaios permitiram ao laboratório obter 249 resultados provenientes de amostras de 

clientes analisadas em paralelo com laboratório subcontratado acreditado, amostras 

contaminadas artificialmente pelo laboratório e amostras não contaminadas analisadas 

em duplicado ou paralelo. 

Para a implementação do método, foram seguidas as orientações do PCQ 33.10 

em conjunto com as Normas ISO 13843:2017 “Water Quality - Requirements for 

Establishing performance Characteristics of Quantitative Microbiological Methods” e ISO 

11333:2014 “Microbiology of food, animal feed and water. Preparation, production, 

storage and performance testing of culture media”. A auditoria realizada permitiu a 

identificação de não conformidades com a Norma e posterior implementação de 

melhorias e correções à metodologia desenvolvida. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Legionella spp, Legionella pneumophila, Norma ISO 
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ABSTRACT 
 
 

Legionella is a pathogenic microorganism of great interest to public health, 

affecting mainly the most developed countries. Portuguese legislation establishes limits 

for Legionella in water and provides for the elaboration of a prevention and control plan. 

This plan includes a risk analysis and a water monitoring and treatment program, whose 

laboratory tests must be carried out by laboratories accredited by IPAC or similar entity. 

Thus, the importance of the development and accreditation of methodologies that allow 

the analysis and identification of Legionella is highlighted. 

The present work aimed to implement and audit the method of counting 

Legionella spp and Legionella pneumophila, according to ISO 11731: 2017 - “Water 

Quality - Enumeration of Legionella”, in the Microbiology laboratory of Silliker Portugal 

SA, a company providing services in the agrifood sector. 119 samples from different 

matrices were analyzed. These tests allowed the laboratory to obtain 249 results from 

customer samples analyzed in parallel with an accredited subcontracted laboratory, 

samples artificially contaminated by the laboratory and non-contaminated samples 

analyzed in duplicate or parallel. 

For the implementation of the method, the guidelines of PCQ 33.10 were followed 

in conjunction with ISO 13843: 2017 “Water Quality - Requirements for Establishing 

performance Characteristics of Quantitative Microbiological Methods” and ISO 11333: 

2014 “Microbiology of food, animal feed and water . Preparation, production, storage and 

performance testing of culture media”. The audit carried out allowed the identification of 

non-conformities with the Standard and subsequent implementation of improvements 

and corrections to the developed methodology. 
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Portugal 

 
 
 



Implementação do método de contagem de Legionella spp. e L. pneumophila e auditoria ao método 

 

 
v 

 

 Índice  
 

Agradecimentos ............................................................................................... ii 

Resumo .......................................................................................................... iii 

Abstract........................................................................................................... iv 

Lista de tabelas ............................................................................................... vi 

Lista de Figuras ............................................................................................. vii 

Lista de abreviações ..................................................................................... viii 

1. Introdução ............................................................................................. 9 

1.1 Silliker Portugal, S.A. ...................................................................................... 9 

1.2 Enquadramento Legal .................................................................................... 9 

1.3 A Legionella ................................................................................................... 11 

1.4 Legionelose .................................................................................................... 15 

1.4.1 Legionelose em Portugal .......................................................................... 17 

1.5  Prevenção e controlo da Legionella .............................................................. 18 

1.6 Métodos de deteção ..................................................................................... 20 

1.6.1 Norma ISO 11731:2017 “Water Quality – Enumeration of Legionella”
 ................................................................................................................................ 21 

1.7 Implementação do Método .......................................................................... 22 

1.8 Objetivos ......................................................................................................... 23 

2. Material e Métodos .............................................................................. 24 

3. Resultados .......................................................................................... 30 

4. Auditoria ao método ............................................................................ 37 

5. Conclusões ......................................................................................... 38 

6. Referências bibliográficas ................................................................... 39 

Anexos .......................................................................................................... 43 

A. Fluxograma para o método de contagem de Legionella spp e 
Legionella pneumophila pela ISO 11731:2017. ... Erro! Marcador não definido. 

B. Certificado da lentícula de Legionella pneumophila serogrupo 1. ........ 43 

C. Certificado da lentícula de Legionella anisa. ............................................ 44 

D. Certificado Legionella Latex Test ............................................................... 45 

E. Experiência no método contagem de Legionella pela ISO 11731. ....... 47 

F. Experiência no método contagem de Legionella pneumophila pela ISO 
11731:2017 ............................................................................................................... 54 

 

 



Implementação do método de contagem de Legionella spp. e L. pneumophila e auditoria ao método 

 

 
vi 

 

LISTA DE TABELAS 
 
 
Tabela 1 - Matriz de decisão. 

Tabela 2 - Resultados obtidos pelo laboratório e pelo laboratório subcontratado, para a 

contagem de Legionella.  

Tabela 3 - Resultados obtidos pelo laboratório e pelo laboratório subcontratado, para a 

contagem de Legionella pneumophila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementação do método de contagem de Legionella spp. e L. pneumophila e auditoria ao método 

 

 
vii 

 

LISTA DE FIGURAS 
 

Figura 1 – Imagem de microscopia eletrónica de varrimento de Legionella, com uma 

ampliação de 8000x. 

Figura 2 – Colónias típicas de Legionella em BCYE. 

Figura 1 – Gráfico do número de casos notificados de Doença dos Legionários, por ano 
de notificação, em Portugal de 1999 a 2016. 

Figura 4 - Placas de BCYE e Columbia agar para repicagem de colónias presuntivas. 

Figura 5 – Legionella Latex Test da Oxoid utilizado para identificação da espécie. 

Figura 6 - Fluxograma do procedimento descrito na Norma 11731. 

Figura 7 - Fluxograma do procedimento descrito na Norma 11731. 

Figura 8 - Gráfico de produtividade obtido para o meio GVPC para Legionella 

pneumophila.  

Figura 9 - Gráfico de produtividade obtido para o meio GVPC para Legionella anisa. 

Figura 10 - Gráfico de produtividade obtido para o meio BCYE. 

Figura 11 - Esquema dos resultados obtidos para as caraterísticas de desempenho 

para o método de contagem de Legionella pela ISO 11731. 

Figura 12 - Esquema dos resultados obtidos para as caraterísticas de desempenho 

para o método de contagem de Legionella pneumophila pela ISO 11731. 

Figura 13 - Resultados obtidos no ensaio interlaboratorial da LGC - AFPS amostra 07 

ronda AFPS 027. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Implementação do método de contagem de Legionella spp. e L. pneumophila e auditoria ao método 

 

 
viii 

 

LISTA DE ABREVIAÇÕES 
 

BCYE – Buffered charcoal yeast extract 

BCYE+AB – BCYE com suplemento seletivo 

DDO – Doença de Declaração Obrigatória 

DGS – Direção Geral de Saúde 

DNA – Ácido Desoxirribonucleico 

ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control 

ECI – Ensaio de Comparação Interlaboratorial 

EGI – Sociedade de Engenharia e Gestão de Qualidade Industrial 

ELDSNET – European Legionnaires’ Disease Surveillance Network 

ERSAR – Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

EWGLI – European Working Group for Legionella Infections 

FISH – Fluorescence in situ Hibridization 

GPP – Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral, do Ministério da 

Agricultura e do Mar 

GVPC – Glycine Vancomycin Polimyxin Cycloheximide 

IPAC – Instituto Português de Acreditação 

IPMA – Instituto Português do Mar e da Atmosfera 

MWY – Modified Wadowsky Yee 

NC – Não Conformidade 

OMS – Organização Mundial de Saúde 

PES – Polyethersulfone 

qPCR – quantitative Polymerase chain reaction 

VBNC – Viable but Not Culturable



 

 

 

 

 

1. Introdução 
 

1.1 Silliker Portugal, S.A. 
 

A Silliker Portugal, é uma empresa de prestação de serviços do setor 

agroalimentar que tem como objetivo proteger a saúde dos consumidores. Surgiu em 

1992 como Sociedade de Engenharia e Gestão da Qualidade, Lda. (EGI), tendo 

rapidamente assumido a posição de líder nacional no seu setor. Em 1993, integrou o 

Sistema Português da Qualidade através da acreditação do laboratório pelo IPAC 

(Instituto Português de Acreditação, I.P.). Posteriormente, em 2008, foi adquirida pela 

multinacional norte-americana Silliker, originando a Silliker Portugal, S.A., que 

atualmente se apresenta como Mérieux NutriSciences.  

Após 50 anos de experiência no mercado, a Silliker conta com mais de 7000 

colaboradores e uma rede de cerca de 100 laboratórios acreditados em 26 países. 

Atualmente, a Silliker Portugal presta serviços a empresas de diversos setores 

económicos, nomeadamente farmacêutico e cosmético, água e ambiente, bens de 

consumo e agroquímico. Os serviços oferecidos incluem não só os serviços analíticos, 

mas também a consultadoria, formação, rotulagem e auditorias, entre outros.  

Além da acreditação pelo IPAC, é também um laboratório reconhecido pela 

Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), pelo Instituto 

Português do Mar e da Atmosfera (IPMA, I.P.) e pelo Gabinete de Planeamento, 

Políticas e Administração Geral, do Ministério da Agricultura e do Mar (GPP).  

A reputação e evolução da empresa tem como pilar o seu forte compromisso 

com a saúde pública assegurado pela fiabilidade e empenho de todos os colaboradores 

em desenvolver práticas honestas, legais e éticas. Com o objetivo de prevenção da 

qualidade e segurança alimentar, a Silliker assumiu como principais valores a 

integridade ao agir com ética e promover o trabalho de equipa, a responsabilidade ao 

demonstrar o compromisso e a confiança, a excelência ao estimular o conhecimento 

científico e a proatividade ao operar com flexibilidade, inovação e capacidade de 

resposta às necessidades do cliente.  

 

 

1.2 Enquadramento Legal 
 

A ERSAR é a autoridade responsável pela regulação e supervisão dos setores 

de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais urbanas e de 
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gestão de resíduos sólidos urbanos. É também a autoridade competente no que diz 

respeito a garantir o cumprimento da legislação, ou seja, exerce poderes de autoridade 

para a coordenação e fiscalização do regime da qualidade da água para consumo 

humano. O reconhecimento da Silliker Portugal pela ERSAR permitiu a realização de 

colheitas e análises às amostras de águas para consumo humano no âmbito do Decreto-

Lei nº306/2007.  

O Decreto-Lei nº306/2007, de 27 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei 

nº152/2017, de 7 de Dezembro, estabelece o regime da qualidade da água destinada 

ao consumo humano, que transpôs para a ordem jurídica interna a diretiva n.º 98/83/CE, 

do Conselho, de 3 de novembro, e declara a ERSAR como autoridade competente na 

coordenação e fiscalização da sua aplicação, como já foi referido.  

Atualmente, o laboratório de Microbiologia da Silliker é considerado apto para o 

controlo da qualidade da água, analisando os seguintes parâmetros: bactérias 

coliformes e coliformes fecais, Escherichia coli, Clostridium perfringens, enterococos 

fecais, microorganismos a 22ºC e a 36ºC, Pseudomonas aeruginosa e esporos sulfito-

redutores. Este trabalho tem como objetivo a implementação do método de contagem 

de Legionella spp. e Legionella pneumophila de acordo com a Norma 11731:2017 e 

auditoria ao método, alargando assim os parâmetros analisados para o controlo da 

qualidade da água na Silliker. 

A Norma 11731:2017 “Water Quality – Enumeration of Legionella” especifica 

métodos de cultura para o isolamento de Legionella e cálculo dos seus números em 

amostras de água. Os métodos descritos na Norma são aplicáveis a todos os tipos de 

amostras de água, nomeadamente de consumo humano, industrial, residual ou natural, 

podendo também ser aplicados a outras matrizes, designadamente biofilmes e 

sedimentos.  

No âmbito da legislação portuguesa, a análise a Legionella é referenciada pela 

primeira vez na Portaria nº 1220/2000 de 29 de dezembro, que estabelece as regras e 

condições necessárias para se considerar as águas minerais naturais e as águas de 

nascente bacteriologicamente próprias. No que diz respeito à Legionella, é estabelecido 

um limite de 100 UFC/L para Legionella spp. e ausência de L. penumophila. Tendo em 

conta que a Legionella se propaga facilmente em sistemas de água a elevadas 

temperaturas, é também importante referir o Decreto-Lei nº 142/2004 de 11 de Junho, 

que aprova o regime jurídico da atividade termal e remete para a Direção Geral de 

Saúde (DGS) e para a Portaria nº 1220/2000 o controlo laboratorial bacteriológico e 

físico-químico da água.  
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A 4 de Abril de 2006, foi publicado o Decreto-Lei nº 79/2006 que aprova o 

Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios. Segundo o ponto 

9 do Artigo 29º, em edifícios com sistemas de climatização em que haja produção de 

aerossóis (torres de arrefecimento ou humidificadores por água líquida) ou com 

sistemas de água quente para chuveiros onde a temperatura de armazenamento seja 

inferior a 60ºC, as auditorias da qualidade do ar interior incluem a pesquisa de Legionella 

em amostras de água recolhidas nos locais de maior risco, ou seja, nos tanques das 

torres de arrefecimento, depósitos de água quente e tabuleiros de condensação, não 

devendo ser excedido um número superior a 100 UFC/L.  

A 20 de Agosto de 2018, foi publicado a Lei nº 52/2018 que estabelece o regime 

de prevenção e controlo da doença dos legionários e procede à quinta alteração 

ao Decreto-Lei n.º 118/2013. Esta lei é aplicável, em todos os setores de atividade, a  

equipamentos de transferência de calor associados a sistemas de aquecimento, 

ventilação, ar condicionado ou unidades de tratamento do ar, a  sistemas inseridos em 

espaços de acesso e utilização pública que utilizem água para fins terapêuticos ou 

recreativos, a redes prediais de água, designadamente água quente sanitária e  a 

sistemas de rega ou de arrefecimento por aspersão, fontes ornamentais ou outros 

geradores de aerossóis de água com temperatura entre 20ºC e 45ºC. Está previsto o 

registo de todos os equipamentos acima mencionados numa plataforma, cujo acesso 

estará disponível a todas as autoridades de saúde e entidades competentes de 

fiscalização. Prevê-se também a elaboração de um plano de prevenção e controlo da 

Legionella com base numa análise de risco e um programa de monitorização e 

tratamento da água, cujos ensaios laboratoriais incluídos deverão ser realizados por 

laboratórios acreditados pelo IPAC ou entidade homóloga. 

 

 

1.3  A Legionella 
 

 
A Legionella é um microrganismo patogénico humano identificado pela primeira 

vez há cerca de 40 anos, após um surto de pneumonia em Filadélfia1. Este surto ocorreu 

durante uma convenção da Legião Americana onde se registaram 182 casos de doença 

e 29 mortes, o que deu origem ao nome de Doença do Legionário2. Cerca de 6 meses 

depois, dois investigadores, Joseph McDade e Charles Shepard, anunciaram que 

tinham descoberto e isolado o agente etiológico causador desse surto, um bacilo Gram 

negativo2,3.  

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/499237/details/normal?l=1
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Em 1979, Brenner e os seus colaboradores analisaram e relacionaram o ácido 

desoxirribonucleico (DNA) das bactérias isoladas desses doentes e concluíram tratar-

se de uma nova espécie de bactérias. Esta nova espécie foi denominada por Legionella 

pneumophila, legio de legião ou exército e pneumophila de pulmão, pertencente ao novo 

género Legionella e à família Legionellaceae4. Taxonomicamente, a família 

Legionellaceae, juntamente com a família Coxiellaceae, pertencem à ordem 

Legionellalles, classe Gamma-Proteobacteria, filo Proteobacteria, Reino Bacteria5. 

Atualmente, existem 39 espécies de Legionella identificadas, sendo que a mais 

comum e perigosa para os humanos é a Legionella pneumophila. L. pneumophila existe 

como parte da flora microbiana natural de diversos ecossistemas aquáticos, 

normalmente em baixas concentrações e em estado adormecido. No entanto, pode 

aumentar acentuadamente em sistemas de água quente artificial, onde a temperatura é 

ideal para o seu crescimento, atingindo concentrações perigosas 6.  

As bactérias do género Legionella são bacilos Gram-negativos que medem entre 

0,3 a 0,9μm de largura e 2 a 3μm de comprimento. Após o crescimento em alguns meios 

de cultura podem ser vistas formas filamentosas alongadas3,7. Em condições 

laboratoriais, o seu crescimento é fastidioso e necessitam de L-cisteína e de sais de 

ferro. Crescem em meio de carvão e extrato de levedura (BCYE), apresentando-se 

geralmente de cor branca acinzentada, com aspeto de vidro moído e algumas espécies 

possuem autofluorescência8,9 (figura 1).  
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Figura 1 – Imagem de microscopia eletrónica de varrimento de Legionella, com uma ampliação de 8000x10. 

 
Legionnellae são microorganismos aeróbios obrigatórios e crescem a 

temperaturas variando de 20ºC a 42ºC. As espécies clinicamente importantes crescem 

melhor a 35°C no ar humidificado no meio BCYE, geralmente entre 2 a 5 dias após a 

inoculação das placas. Pode ser necessária uma incubação de até 10 dias para o 

isolamento de espécies incomuns da região3. As colónias típicas de Legionnellae são 

apresentadas na figura 2. As espécies deste género são catalase positivas, têm 

mobilidade, não reduzem nitratos, são urease negativas e liquefazem a gelatina. São 

quimio-organotróficos, usam aminoácidos como fonte de carbono e energia e não 

fermentam nem oxidam carbohidratos7. 

 



Implementação do método de contagem de Legionella spp. e L. pneumophila e auditoria ao método 

 

 
14 

 

 

Figura 2 – Colónias típicas de Legionella em BCYE. 

 
A Legionella é um organismo do interesse da saúde pública devido à sua 

ubiquidade e capacidade de infetar seres humanos susceptíveis. Assim sendo, a 

investigação das estratégias utlizadas por esta bactéria para se multiplicar nos sistemas 

de água tornou-se um assunto de relevada importância, tal como os métodos mais 

eficazes para a sua remoção e identificação. 

Em 1980, Rowbotham descreveu a capacidade das bactérias do género 

Legionella se multiplicarem intracelularmente11, sendo consideradas endoparasitas9. 

Legionella spp é ubíqua em ambientes aquáticos naturais e artificais12. O crescimento 

das bactérias é auxiliado por amebas, nas quais a Legionella reside e se multiplica, 

sendo estas consideradas o seu hospedeiro primário3,12,13. As amebas têm demonstrado 

desempenhar um papel central não só no crescimento e virulência da Legionella, mas 

também na sua capacidade de sobrevivência no meio ambiente14. Isto deve-se ao 

aumento da sua resistência a mudanças de temperatura, osmolaridade, pH ou agentes 

oxidantes14. No Homem, a Legionella utiliza uma estratégia semelhante para infetar 

macrófagos, nos quais foi observado um grande número de bactérias intracelulares. 

Legionellas extracelulares aparentam estar associadas a macrófagos lisados11. Entre a 

população humana, os homens idosos e pessoas imunocomprometidas são mais 

susceptíveis à infeção15. 

Como já foi referido, a Legionella spp apresenta um elevado nível de resistência 

a condições adversas, incluindo o processo de cloração da água16. Assim sendo, entra 

nos sistemas de abastecimento de água e prolifera nesses habitats, onde é 

frequentemente encontrada em biofilmes13. Esta capacidade de formação de biofilmes 

e parasitação de protozoários leva à sua remoção incompleta dos sistemas de água, o 

que pode ser encarado como um sistema de proteção da Legionella14.  
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No ambiente aquático, a exposição ao stress pode induzir as bactérias gram 

negativas a entrar no estado viável mas não cultivável (VBNC) como estratégia de 

sobrevivência15. Ao entrar neste estado VBNC o nível de atividade metabólica diminui e 

as bactérias não crescem em meios de cultura, no entanto possuem algumas 

caraterísticas de viabilidade, tais como a integridade celular e a virulência12. Alguns dos 

fatores de stress capazes de induzir a transição da Legionella para este estado descritos 

são a fome, os tratamentos químicos (agentes oxidativos) e o calor15,17. Após a 

passagem por amebas, a Legionella recupera a cultivabilidade, abandonando o estado 

VBNC15.  

O método padrão para a deteção de Legionella spp. no ambiente é uma técnica 

de cultura. Porém, este método apresenta algumas limitações, tais como um período de 

incubação longo e a incapacidade de deteção de bactérias no estado VBNC12.  

 

 

1.4 Legionelose 
 

A Legionelose é a infeção causada pela bactéria Legionella pneumophila e pode 

manifestar-se de duas maneiras distintas, em casos mais graves como uma pneumonia, 

também conhecida como Doença do Legionário, e em casos mais ligeiros como uma 

doença leve e febril, conhecida por Febre de Pontiac 3. Segundo a Organização Mundial 

de Saúde (OMS), a Doença do Legionário é a forma pulmonar da legionelose e tem um 

período de incubação que varia de 2 a 10 dias. Os seus sintomas consistem em febre, 

perda de apetite, dor de cabeça, mal-estar, e letargia, sendo que alguns pacientes 

podem também apresentar dores musculares, diarreia e confusão. Esta forma de 

infeção pode ser letal, estimando-se uma taxa de mortalidade de 30% 16. A Febre de 

Pontiac é a forma não pulmonar da legionelose e tem um período de incubação de 48 

horas. Os principais sintomas são febre, calafrios, dor de cabeça, mal-estar e dores 

musculares (mialgia). Não se encontra nenhum caso fatal associado a esta forma da 

infeção18. Existem diversos fatores de risco que podem aumentar a probabilidade de um 

indivíduo contrair a doença. Alguns deles são a idade (acima dos 50), o sexo 

(masculino), doenças respiratórias preexistentes, tabagismo, estado 

imunocomprometido, consumo prévio de antibióticos betalactâmicos e cirurgias e 

intubação recentes18.  

O diagnóstico pode ser realizado de diversas maneiras, seja por métodos de 

cultura ou de não cultura. Vários métodos de microscopia são usados para detetar 

Legionella spp em amostras clínicas19. L. pneumophilla pode ser detetada por 

microscopia de imunofluorescência de amostras clínicas, embora a sensibilidade deste 
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procedimento seja reduzida, dependendo da qualidade da coloração e da habilidade do 

operador. Por outro lado, a deteção de antigénios solúveis na urina é a técnica de 

diagnóstico mais rápida e mais utilizada atualmente19, sendo este o método utilizado em 

70 a 80% dos casos diagnosticados na Europa e nos EUA20.  Este método de 

diagnóstico foi descrito pela primeira vez logo após o surto de 1976, contudo só foi aceite 

como um método de diagnóstico de rotina nos anos 9020. Uma das suas desvantagens 

é a baixa sensibilidade para L. não pneumophilla serogrupo 119. Para contornar este 

problema, os testes de deteção de antigénios devem ser combinados com culturas de 

secreções respiratórias, o que por sua vez irá permitir que as espécies e serotipos não 

detetados pelo teste de urina possam ser recuperados e genotipados no caso de um 

surto de doença do legionário19.  

Apesar do método de deteção de antigénios na urina ser o mais utilizado, a 

cultura de amostras do trato respiratório inferior é o melhor método de diagnóstico para 

a legionelose. Embora a cultura possa ser complicada e tecnicamente exigente, é 

recomendado o uso de rotina desta técnica uma vez que é mais abrangente. A cultura 

de amostras permite o diagnóstico de Legionella spp, investigação de surtos e estudos 

epidemiológicos adicionais, ou mesmo testes de susceptibilidade a antimicrobianos19. A 

realização de um diagnóstico adequado, exato e precoce constitui a base para o 

reconhecimento e tratamento eficaz de cada paciente, bem como para o 

desenvolvimento e implementação de medidas eficazes de prevenção e controlo. As 

medidas de prevenção e controlo da Legionella serão descritas em pormenor mais à 

frente. 

O tratamento da legionelose consiste na administração de antibióticos, 

nomeadamente macrólidos e fluoroquinolonas. Estudos in vitro mostraram que, em 

relação à eritromicina, os macrólidos mais recentes, a azitromicina e a claritromicina, e 

as fluoroquinolonas, a levofloxacina, apresentam melhor atividade contra a Legionella 

spp e efeitos secundários reduzidos3.  

Em 2010, foram notificados 6 305 casos de doença do Legionário na Europa e 

em 2014, as autoridades de saúde pública dos EUA receberam relatórios sobre 4.486 

casos. Em muitos países, o número total de casos é provavelmente maior do que os 

dados de notificação sugerem devido às questões de subdiagnóstico, definição e 

vigilância21.    
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1.4.1 Legionelose em Portugal 
 

Em Portugal, a doença foi identificada pela primeira vez em 1979 e pertence à 

lista de doenças de declaração obrigatória (DDO) desde 1999, segundo a Portaria nº 

1071/98 de 31 de dezembro.  

 

 

Figura 2 – Gráfico do número de casos notificados de Doença dos Legionários, por ano de notificação, em Portugal 

de 1999 a 201622. 

 
Desde então tiveram lugar quatro surtos de Legionelose em território português, 

nomeadamente em Vila Franca de Xira, na Maia, no Hospital S. Francisco Xavier e no 

Hospital CUF Descobertas.  

O primeiro surto a nível nacional de que há registo ocorreu a 7 de novembro de 

2014 em Vila Franca de Xira, tendo-se confirmado 375 casos de pneumonia provocada 

por L. pneumophilla e 12 óbitos23. Este foi o maior surto em território português, sendo 

também considerado um dos maiores a nível mundial24. O início do surto deu-se a 12 

de outubro e atingiu o pico de incidência a 6 de novembro. O controle foi alcançado no 

dia 21 de novembro, com término declarado no dia 2 de dezembro24. Os casos 

identificados foram quase todos tratados em regime de internamento hospitalar. Foi 

identificada como origem do surto uma torre de arrefecimento de uma unidade fabril 

local23,24. A idade média foi de 58 anos, com uma amplitude de variação entre os 22 e 

os 92 anos. Dos casos confirmados, 67% eram do sexo masculino e 33% do sexo 

feminino. Os 12 óbitos foram registados em doentes com idades compreendidas entre 

os 43 e os 89 anos. A taxa de letalidade do surto foi de 3,2%23. 

Em março de 2017 ocorreu o segundo surto na empresa Sakthi Portugal SA, na 

Maia. Foram registados cinco casos, todos eram colaboradores da empresa 

mencionada. Todos os casos foram atribuídos a exposição ocupacional25. 
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Ainda em 2017, deu-se outro surto no Hospital S. Francisco Xavier, a 3 de 

novembro26. Foram confirmados 56 casos e 5 casos suspeitos. Dos 56 confirmados, 5 

faleceram.  

Por fim, a 27 de janeiro de 2018 no Hospital CUF Descobertas deu-se o último 

surto registado em Portugal. Foram confirmados 15 casos27. 

 

 

1.5  Prevenção e controlo da Legionella  
 

A prevenção e controlo da Legionella é um problema de saúde pública e requer 

sistemas específicos de controlo e deteção destes microrganismos. Apesar de ser 

impossível erradicar as fontes de infeção, é possível reduzir o risco adotando diversas 

medidas de prevenção.  

Em 1986, foi criado o Grupo Europeu para o Estudo de Infeções por Legionella 

(EWGLI) com o objetivo de aprimorar conhecimentos sobre os aspetos epidemiológicos 

e microbiológicos (clínicos e ambientais) da doença dos legionários e assegurar a sua 

vigilância através de uma colaboração internacional europeia6. O EWGLI criou a Rede 

de Vigilância Europeia para a Doença dos Legionários Associada a Viajantes, que mais 

tarde veio a ser conhecido como EWGLINET. Esta rede foi coordenada pelo Laboratório 

Nacional de Bacteriologia em Estocolmo e financiada pela OMS até 1993, quando a 

coordenação foi transferida para o Centro de Vigilância de Doenças Transmissíveis do 

Serviço de Laboratório de Saúde Pública em Londres e a Comissão Europeia tornou-se 

a principal fonte de apoio financeiro. Desde abril de 2010, é coordenado pelo ECDC e o 

nome foi alterado para Rede de Vigilância da Doença dos Legionários Europeus 

(ELDSNet)28.   

As medidas propostas por esta organização, à qual Portugal pertence, para a 

prevenção da Legionella podem ser divididas em 3 princípios. Primeiro, a monitorização 

adequada de sistemas de águas quentes sanitárias. Pontos críticos devem ser 

inspecionados adequadamente, a fim de detetar os problemas rapidamente e limitar 

uma possível infeção. Segundo, manter uma temperatura suficientemente alta nos 

tanques de armazenamento para evitar o crescimento desta bactéria. Por último, o 

ELDSNET recomenda que se evite a estagnação da água nos sistemas, de modo a 

prevenir a proliferação6.     

Não existe nenhum protocolo de prevenção mundialmente aceite, no entanto, 

existe uma ampla unificação destes três princípios, acima descritos, em diversas 

orientações e regulamentos por todo o mundo6.  
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Assim, algumas medidas de prevenção primária definidas pela DGS são: 

• Desenho adequado e cuidadoso de instalações 

associadas a um maior risco de infeção; 

• Desenvolvimento de protocolos de manutenção, limpeza e 

desinfeção periódicas de equipamentos potencialmente 

geradores de aerossóis; 

• Nos sistemas de distribuição de água, a temperatura deve 

manter-se entre valores que dificultem a multiplicação 

destes microrganismos (acima de 50ºC e abaixo de 20ºC); 

• Uso de máscaras apropriadas pelos trabalhadores que 

lidam com estas instalações e que são responsáveis pela 

sua manutenção. 

No que diz respeito à prevenção secundária, deve ser realizada vigilância clínica, 

ou seja, deve ser feito o despiste sistemático de Doença dos Legionários em doentes 

com fatores de risco e que tenham adquirido pneumonia associada a cuidados de 

saúde. 

Em Portugal, a Doença dos Legionários é uma doença de declaração obrigatória 

(DDO) desde 1999, como já foi referido. No entanto, a sua monitorização apenas pelo 

sistema de notificação das DDO mostrou-se insuficiente, tendo surgido em 2004 as 

Circulares Normativas nº 05/DEP e nº 06/DT com o objetivo de criar o Programa de 

Vigilância Epidemiológica Integrada da Doença dos Legionários. Assim, tornou-se 

possível analisar em conjunto as informações clínicas e laboratoriais obtidas, 

completando a investigação epidemiológica e identificando a fonte ambiental.  

Em 2017, surgiu a Norma nº 024/2017 que prevê um plano de Prevenção e 

Controlo Ambiental da bactéria Legionella em Unidades de Saúde. Na legislação 

portuguesa, o regime de prevenção e controlo da legionella encontra-se contemplado 

na Lei nº 52/2018, como já foi referido. Esta lei estabelece o programa de prevenção 

primária e controlo da Legionella, obrigando à efetuação do registo de todos os 

equipamentos de transferência de calor que possam gerar aerossóis de água, à 

elaboração de um plano de controlo de pontos críticos e a realização de análises 

periódicas ao parâmetro Legionella em laboratórios Acreditados pelo IPAC.  

Assim sendo, é importante desenvolver e implementar métodos de análise e 

deteção da Legionella para dar resposta a esta necessidade crescente de controlo da 

Legionella. 
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1.6 Métodos de deteção 
 

Existem diversos métodos de deteção da Legionella em amostras ambientais, 

podendo estes ser divididos em métodos culturais e não culturais19. Os métodos 

culturais são os mais usados, no entanto apresentam algumas limitações, tais como os 

exigentes requisitos de crescimento da Legionella, longos períodos de incubação e 

incapacidade de detetar bactérias no estado VBNC12,29. Por outro lado, estes métodos 

permitem o isolamentos dos microrganismos e a contagem estimada do seu número 

nas amostras ambientais analisadas29.  

As principais caraterísticas necessárias para o desenvolvimento de uma 

metodologia alternativa e eficaz de deteção são o custo reduzido, o limite de deteção 

semelhante aos métodos padrão (culturais) e a rapidez e facilidade de execução do 

procedimento30. Recentemente foi incluída nas orientações italianas uma metodologia 

de análise baseada em qPCR (real-time polymerase chain reaction). Em relação aos 

típicos métodos de cultura, este procedimento permite detetar as células no estado 

VBNC e obter resultados mais rapidamente12. Porém, os custos desta análise são 

elevados e requerem equipamento especializado31. Adicionalmente, apesar de ser uma 

técnica com alta sensibilidade, apresenta baixa especificidade devido ao DNA livre de 

Legionella nas amostras de água32. Outro método possível é a utilização de kits de 

deteção rápida de Legionella baseados em ensaios de deteção de antigénios. No 

entanto, estes ensaios revelaram possuir baixa sensibilidade e ser específicos para a 

determinação do serogrupo 131. Alternativamente, outra possibilidade é a hibridização 

fluorescente in situ (FISH)32. Esta técnica demonstrou a capacidade de detetar células 

no estado VBNC e, ao contrário de qPCR, apresentou uma baixa sensibilidade e alta 

especificidade32. 

Apesar da existência de diversas metodologias de deteção de bactérias do 

género Legionella, o método cultural continua a ser o mais utilizado globalmente, uma 

vez que permite não só confirmar a presença de Legionella numa amostra, como 

também identificar as bactérias ao nível da estirpe, caso seja necessário. Este método 

encontra-se normalizado pela ISO 11731:2017 “Water Quality – Enumeration of 

Legionella”, a qual serviu de base para a implementação do método de contagem de 

Legionella spp. e L. pneumophila no laboratório da Silliker Portugal.  
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1.6.1 Norma ISO 11731:2017 “Water Quality – Enumeration of 

Legionella” 

 

A ISO 11731:2017 substitui as ISO 11731:1998 e ISO 11731-2:2004 e descreve 

o método cultural de deteção de Legionella, aplicável em todos os tipos de amostras de 

água e outras matrizes, tais como biofilmes. No entanto, como já foi referido, nem todas 

as espécies são cultiváveis, logo a metodologia descrita não permite a sua identificação.  

Devido à existência de diversos tipos de amostras, com diferentes origens e 

níveis de contaminação, a Norma apresenta uma matriz de decisão para determinar 

qual o método adequado a cada tipo de amostra. Segundo a Norma, mediante a origem 

e as características da amostra esta pode ser concentrada através de filtração por 

membrana, diluída ou diretamente plaqueada. Posteriormente, com o objetivo de reduzir 

o crescimento de microrganismos interferentes, a amostra é dividida em três porções: 

uma para tratamento ácido, outra para tratamento térmico e outra sem tratamento. Caso 

a amostra esteja altamente contaminada é necessário combinar o tratamento ácido e o 

tratamento térmico. 

Após os tratamentos, as três porções de amostra são inoculadas em dois meios: 

BCYE (Buffered charcoal yeast extract) e BCYE+AB ou GVPC (Glycine Vancomycin 

Polymyxin B Cycloheximide) ou MWY (Modified Wadowsky Yee). BCYE é um meio de 

cultura não seletivo com cisteína e ferro na sua composição, ambos necessários ao 

crescimento de Legionella33. BCYE+AB, GVPC e MWY são meios seletivos, ou seja, 

possuem antibióticos na sua composição com o objetivo de inibir o crescimento de 

outros microorganismos34. Alguns dos antibióticos presentes nestes meios de cultura 

seletivos são a vancomicina, a glicina, polimixina B, anisomicina, cefamandol, entre 

outros34. 

Posteriormente, as placas são incubadas a 36±1ºC durante 7 a 10 dias. No fim 

do período de incubação, as colónias suspeitas são sujeitas a confirmação através de 

subcultura em BCYE e em meio sem cisteína (BCYE-cys, Blood agar, Nutriente agar…), 

aminoácido essencial ao crescimento de Legionella. As colónias que não crescerem no 

meio sem cisteína são consideradas Legionella. 

Para a identificação de Legionella pneumophila é necessário recorrer a um teste 

de aglutinação de latex. Este teste é composto por partículas azuis de látex com 

anticorpos que aglutinam na presença de antigénios específicos da parede celular da 

Legionella, formando agregados visíveis a olho nu. Deste modo, é possível identificar L. 

pneumophila serogrupo 1, L. pneumophila serogrupos 2 a 14, e Legionella spp. não 

pneumophila. 
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1.7 Implementação do Método 
 

A ISO 13843:2017 “Water Quality - Requirements for Establishing performance 

Characteristics of Quantitative Microbiological Methods” descreve os procedimentos 

para a determinação das características de desempenho que podem ser usados para 

validação ou verificação de métodos35. As características de desempenho são 

parâmetros medidos para descrever como o método se comporta em determinadas 

condições, parâmetros que são necessários definir na implementação e validação de 

um método35. Segundo a ISO 13843:2017, as características de desempenho são: 

• Sensibilidade: fração de positivos totais corretamente identificados na 

contagem presuntiva; 

• Especificidade: fração de negativos totais corretamente identificados na 

contagem presuntiva; 

• Eficiência: fração de colónias totais corretamente identificadas na 

contagem presuntiva; 

• Seletividade:  rácio do número de colónias alvo em relação ao número 

total de colónias no volume da amostra; 

• Taxa de falsos positivos; 

• Limite superior: limite superior de alcance para o qual o método é útil; 

• Repetibilidade: precisão sob condições de reproducibilidade 

intralaboratoriais; 

• Robustez: medida da capacidade de um teste não ser afetado por 

variações pequenas e deliberadas das condições; 

• Recuperação relativa: eficiência de recuperação dos organismos alvo da 

amostra quando comparado com outro procedimento; 

• Incerteza de contagem: desvio padrão relativo de réplicas de contagens. 

A ISO referida recomenda para os métodos de contagem um nível de 

sensibilidade superior a 90%, especificidade superior a 80% e incerteza de contagem 

inferior a 0,03 para incerteza individual e inferior a 0,05 para incerteza intralaboratorial. 

O limite superior deve estar entre 0 a 80 UFC/L para métodos de filtração por membrana 

e entre 0 a 300 UFC/L para métodos de plaqueamento direto, enquanto que a 

seletividade é inválida se for inferior a 10%35. Para a validação do método, é 

recomendada a análise de 20 amostras contaminadas de diferentes fontes, de modo a 

poder calcular todas as características de desempenho35.  
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Neste trabalho, para a implementação do método foi seguido o PCQ 33.10 

(Procedimento Interno de Controlo de Qualidade). Este procedimento estabelece os 

parâmetros a seguir para a validação de métodos em microbiologia no laboratório da 

Silliker Portugal. Esses parâmetros incluem a identificação das fontes de incerteza, 

descrição da metodologia aplicada na estimativa destas e o protocolo de 

validação/implementação do método. O protocolo de validação/implementação do 

método inclui: 

• A identificação das matrizes; 

• Experiência do método; 

• Princípio do método; 

• Ensaios com material de referência (produtividade dos meios); 

• Critério de precisão; 

• Caraterísticas de desempenho (cálculo da sensibilidade, especificidade, 

taxa de falsos positivos, taxa de falsos negativos, seletividade e 

eficiência); 

• Concordância; 

• Exatidão; 

• Cálculo da incerteza; 

• Participação num ensaio de comparação interlaboratorial (ECI); 

• Qualificação de analistas; 

• Referência aos impressos criados para acompanhar o método. 

A metodologia aplicada no processo de implementação do método de contagem 

de Legionella spp e Legionella pneumophila consistiu na análise de amostras 

artificialmente contaminadas, através do uso de lentículas, e não contaminadas, 

amostras naturais analisadas em paralelo com laboratório subcontratado acreditado e 

uma participação num ensaio de comparação interlaboratorial (ECI). As amostras 

analisadas são provenientes das seguintes matrizes: águas de consumo humano, 

águas de processo, águas de piscina e biofilmes.  

 

1.8 Objetivos  
 

O presente trabalho teve como objetivo implementar e auditar o método de 

contagem de Legionella spp e Legionella pneumophila em amostras de água e biofilmes 

no laboratório de microbiologia da Silliker Portugal. O procedimento adotado pelo 

laboratório foi elaborado com base na ISO 11731:2017 “Water Quality – Enumeration of 

Legionella”, descrita anteriormente.  



Implementação do método de contagem de Legionella spp. e L. pneumophila e auditoria ao método 

 

 
24 

 

Para a implementação do método seguiram-se as orientações descritas no PCQ 

33.10. Assim sendo, foram identificadas as principais fontes de incerteza e elaborou-se 

a descrição da metodologia aplicada na estimativa das incertezas e o protocolo de 

validação/implementação do método. Posteriormente, foi realizada uma auditoria ao 

método com vista a avaliar o cumprimento de todos parâmetros da norma e identificar 

as atividades a ser corrigidas, descrita no ponto 4.  

 

 

2.  Material e Métodos 
 

O trabalho foi desenvolvido no laboratório de Microbiologia da Silliker Portugal. 

Segundo o protocolo elaborado, consoante a origem e as caraterísticas da água, a 

amostra pode ser diluída, concentrada ou diretamente plaqueada. Assim, caso a 

concentração expectável de Legionella for superior a 104 UFC/L é possível realizar o 

plaqueamento direto da amostra. Se a concentração expectável for inferior, é necessário 

concentrar a amostra antes do plaqueamento através do método de filtração em 

membrana seguida de lavagem. Deste modo, foi criada uma matriz de decisão 

consoante as origens e características das amostras a analisar, apresentada na tabela 

seguinte (tabela 1).  

 

Tabela 1 - Matriz de decisão. 

 Água com baixa 

concentração de 

interferentes (água 

consumo humano, 

piscinas) 

Água com elevada 

concentração de 

interferentes (água de 

processo, torres de 

arrefecimento) 

Biofilmes 

GVPC BCYE GVPC BCYE GVPC BCYE 

Plaqueamento 

direto 

ST   X  X  

TT   X  X  

TA   X  X  

TT/TA       

Filtração 

seguida de 

lavagem 

ST X X X    

TT X X X    

TA X X X    

TT/TA       

ST       
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 Água com baixa 

concentração de 

interferentes (água 

consumo humano, 

piscinas) 

Água com elevada 

concentração de 

interferentes (água de 

processo, torres de 

arrefecimento) 

Biofilmes 

GVPC BCYE GVPC BCYE GVPC BCYE 

Plaqueamento 

após diluição 

TT       

TA       

TT/TA       

Legenda: ST (sem tratamento); TT (tratamento térmico); TA (tratamento ácido). 

 

Para o método de filtração seguida de lavagem são utilizadas membranas de 

polietersulfona (PES) com poros de 0,2 μm. Adicionalmente, são executados dois 

tratamentos, térmico e ácido, com o objetivo de reduzir o crescimento de 

microrganismos interferentes. Para o tratamento térmico da amostra, coloca-se um tubo 

estéril com 1 mL de amostra no banho de água a 50±1ºC durante 30±2 minutos. Para o 

tratamento ácido, dilui-se um volume de amostra em nove de solução ácida e deixa-se 

em repouso 5±0,5 minutos. A solução ácida é preparada conforme as indicações da 

Norma 11731:2017.  

Se a concentração de microrganismos interferentes for desconhecida, é 

realizado o plaqueamento das três porções de amostra, sem tratamento, após 

tratamentos térmico e após tratamento ácido. Para análises a outras matrizes, 

nomeadamente biofilmes, o método adotado é o plaqueamento direto da amostra sem 

tratamento e após os tratamentos.  

O plaqueamento é efetuado em placas de BCYE e GVPC da marca Frilabo. 

BCYE e GVPC são ambos preparados de acordo com a formulação indicada na ISO 

11731:2017. A adição de carvão ativado ao meio é considerada neutralizadora de 

toxinas bacterianas e outras substâncias inibidoras e demonstrou aumentar a 

recuperação de Legionella spp. O extrato de levedura é uma fonte de aminoácidos e 

vitaminas do grupo B. O tampão Aces e o hidróxido de potássio têm o efeito de 

estabilizar o pH do meio, enquanto que o ácido α-cetoglutarato, L-cisteína e pirofosfato 

férrico fornecem fatores de crescimento essenciais para produzir uma recuperação ideal 

de Legionellaceae. Agar é o agente de solidificação. GVPC e BCYE possuem a mesma 

formulação, sendo que a única diferença é a adição de agentes seletivos ao meio GVPC, 

nomeadamente a Glicina e os antibióticos Vancomicina, Polimixina B e Cicloheximida. 

A Glicina e a Polimixina B para inibição da flora secundária de Gram negativas, a 
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Vancomicina para inibição de bactérias Gram positivas e a Cicloheximida para inibição 

de fungos. 

Após a inoculação, as placas são incubadas a 36±1 ºC durante 10 dias. As 

colónias presuntivas são confirmadas através de repicagem para BCYE e Columbia 

agar (figura 4), o que permite verificar o requisito de L-cisteína para o crescimento de 

Legionella spp.  

 

 

Figura 4 - Placas de BCYE e Columbia agar para repicagem de colónias presuntivas. 

 

Após o período de incubação de 2 a 5 dias, as colónias que crescerem em BCYE 

e não crescerem em Columbia agar são consideradas como sendo Legionella spp. A 

identificação da espécie destas colónias é possível através do uso de um teste de 

aglutinação Latex. Neste caso, o teste utilizado é o Legionella Latex Test da Oxoid, 

como se pode ver na figura 5.  

 

 

Figura 5 – Legionella Latex test da Oxoid utilizado para identificação da espécie. 
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Este teste usa partículas latex de poliestireno azul sensíveis a anticorpos que se 

aglutinam na presença de antigénios específicos da parede celular da Legionella. 

Através deste processo, é possível a identificação separada da Legionella pneumophila 

serogrupo 1, serogrupos 2 a 14 e mais sete outras espécies de Legionella implicadas 

na Doença do Legionário. Nas figuras 6 e 7 é possível ver o fluxograma com o esquema 

de todo o procedimento de análise adotado. 

 

 

Figura 6 - Fluxograma  do procedimento descrito na Norma 11731. 
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Figura 7 - Continuação do fluxograma do procedimento descrito na Norma 11731 para análise de Legionella. 

 

A produtividade dos meios de cultura GVPC e BCYE foi determinada recorrendo 

a ensaios com material de referência, permitindo a construção de cartas de 

produtividade. Para o meio GVPC utilizaram-se suspensões de Legionella pneumophila 

ATCC 00107 lote BCBZ5389 e de Legionella anisa WDCM00106 lote PLAO4129, 

enquanto que para o meio BCYE utilizou-se apenas suspensão de Legionella 

pneumophila ATCC 00107 lote BCBZ5389.  

O critério de precisão foi obtido após construção da carta de duplicados com 15 

amostras. Semanalmente, é analisada uma amostra contaminada em duplicado e 

registados os resultados no impresso IQ.178 Cartas de duplicados - Amplitudes.  

Anualmente o laboratório recalcula o critério de precisão, com os dados de repetibilidade 

obtidos no ano anterior. 
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Para determinação das características de desempenho e verificação do método, 

foram anaslisadas 119 amostras provenientes de várias matrizes, nomeadamente 87 

ensaios para águas de consumo humano, 40 ensaios em água de processo, 10 ensaios 

em águas de piscina, 14 ensaios em amostras ambientais de água e 99 ensaios em 

biofilmes. O laboratório obteve 249 resultados. Eram expectáveis 150  ensaios com 

contagens de Legionella, pois provinham de amostras contaminadas artificialmente com 

Legionella (materiais de referência, ensaios de comparação interlaboratoriais). Eram 

expectáveis, também, 98 ensaios não obterem contagem de Legionella, pois provinham 

de amostras que não tinham contaminação por Legionella (amostras analisadas em 

duplicado e/ou paralelo, brancos (água estéril) ou amostras analisadas em paralelo com 

laboratório subcontratado acreditado, para garantir a não contaminação). Para 

contagem de Legionella pneumophila, eram expectáveis 143  ensaios com contagens 

de Legionella, pois provinham de amostras contaminadas artificialmente com Legionella 

(materiais de referência, ensaios de comparação interlaboratoriais). Eram expectáveis, 

também, 105 ensaios não obterem contagem de Legionella, pois provinham de 

amostras que não tinham contaminação por Legionella (amostras analisadas em 

duplicado e/ou paralelo, brancos (água estéril) ou amostras analisadas em paralelo com 

laboratório subcontratado acreditado, para garantir a não contaminação). Os ensaios 

realizados em paralelo com laboratório subcontratado permitiram a determinação da 

concordância. 

No que toca à exatidão, esta é demonstrada com base nos ensaios de 

comparação interlaboratorial. O laboratório participou no ensaio interlaboratorial da LGC 

– QWAS ronda MC286, amostra 417 e 418, em Março de 2020 (amostra do laboratório 

nº 2020/012050 e amostra nº 2020/012053).  

A estimativa das incertezas para as matrizes “Águas” foi calculada usando 35 

resultados, enquanto que para as matrizes “Biofilmes” foi calculada usando 30 

resultados, conforme o recomendado na ISO 29201:2012 “Water quality – The variability 

os test results and the uncertainty of measurement of microbiological enumeration 

methods”. Segundo a ISO referida, os valores calculados foram obtidos em paralelo, 

entre pessoal técnico diferente. O primeiro parâmetro a determinar é a incerteza padrão 

combinada (SR), calculada variando as condições experimentais intralaboratoriais. Esta 

incerteza é convertida numa escala logarítmica através da seguinte fórmula:  

uR’, rel = 2,303 SR 

Assim, é possível obter uma estimativa da incerteza operacional (u2
o) através da 

fórmula:  

u2
o = u2

R’,rel - u2
d,rel 
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Onde u2
R’,rel é a incerteza padrão relativa da reprodutibilidade intralaboratorial e 

u2
d,rel é a variabilidade intrínseca (estimativa da incerteza padrão relativa da distribuição). 

u2
R’,rel é obtido através da fórmula:  

u2
R’,rel = (log10(xa) – log10(xb))2/2 

u2
d,rel é obtido através da fórmula:  

u2
d,rel = (2x0,1886)/(xa+xb) 

Onde xa e xb são os resultados obtidos por analistas diferentes para a mesma 

amostra e 2x0,1886 é a conversão de logaritmo natural a comum.  

u2
o,rel (incerteza operacional relativa) é calculada através da média da estimativa 

da incerteza operacional (u2
o) obtida para as 30 amostras, no caso da matriz “Biofilmes”, 

e 35 amostras, no caso da matriz “Águas”, multiplicada por 5,302 (constante para a 

conversão de logaritmo comum a natural). 

Por fim, para determinação da incerteza relativa em percentagem foi calculada 

a raiz quadrada do valor da incerteza operacional relativa (u2
o,rel) e multiplicado o valor 

obtido por 100%. 

 

 

 

3. Resultados 
 

Os limites estabelecidos para os valores de produtividade foram os descritos na 

norma internacional ISO 11133 “Microbiology of food, animal feed and water. 

Preparation, production, storage and performance testing of culture media”, versão em 

vigor36. Através dos gráficos obtidos para a produtividade dos meios GVPC e BCYE 

(figuras 8, 9 e 10), é possível verificar que estes cumprem os limites estabelecidos na 

norma internacional, representados pelas linhas vermelhas. Após a construção da carta 

de produtividade, o ensaio realiza-se a cada novo lote de fornecedor. 
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Figura 8 - Gráfico de produtividade obtido para o meio GVPC para Legionella pneumophila.  

 

 

Figura 9 - Gráfico de produtividade obtido para o meio GVPC para Legionella anisa. 

 

 

 
Figura 10 - Gráfico de produtividade obtido para o meio BCYE. 

 
 

No que toca à experiência do método, para contagem de Legionella spp foram 

analisadas 119 amostras provenientes de várias matrizes.  Estes ensaios permitiram ao 

laboratório obter 249 resultados provenientes de amostras de clientes analisadas em 

paralelo com laboratório subcontratado acreditado, amostras contaminadas 
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artificialmente pelo laboratório e amostras não contaminadas analisadas em duplicado 

ou paralelo. Destes resultados, 143 foram obtidos através do método filtração por 

membrana seguida de lavagem; 105 foram obtidos através do método direto e 2 foram 

obtidos através do método direto com diluição. Para contagem de Legionella 

pneumophila, foram realizados 75 ensaios para águas de consumo humano, 70 ensaios 

em água de processo e 2 ensaios em águas de piscina, 99 ensaios em biofilmes.  

Para contagem de Legionella spp e Legionella pneumophila, pelo método de 

filtração por membrana foi obtido um critério de precisão de 0,245log, enquanto que 

para o método de plaqueamento direto (matriz biofilmes) o critério de precisão foi de 

0,271log. 

As características de desempenho determinadas foram: 

• Sensibilidade: para contagem de Legionella spp, em 150 ensaios que 

provinham de amostras contaminadas, 142 foram considerados 

presuntivos. Dos 98 ensaios que provinham de amostras não 

contaminadas, o laboratório considerou 96 ensaios não presuntivos. A 

sensibilidade pode ser calculada através da fórmula a/(a+b). Deste modo, 

é possível concluir que a sensibilidade foi de 95% (150/(142+0)=95%), 

superior aos 90% recomendados pela Isso 13843:2017. Para contagem 

de Legionella pneumophila, em 143 ensaios que provinham de amostras 

contaminadas com Legionella pneumophila, o laboratório considerou os 

139 ensaios presuntivos. Dos 105 ensaios que provinham de amostras 

não contaminadas, o laboratório considerou 99 ensaios não presuntivos. 

Assim, a sensibilidade calculada foi de 97% (143/(139+0)=97%); 

• Especificidade: em 150 ensaios provenientes de amostras 

contaminadas com Legionella spp, o laboratório considerou 142 ensaios 

presuntivos. Dos 98 ensaios que provinham de amostras não 

contaminadas, o laboratório considerou 96 ensaios não presuntivos. 

Através da fórmula d/(c+d), a especificidade calculada foi de 98% 

(96/(2+96)=98%). Para contagem de Legionella pneumophila, em 143 

ensaios que provinham de amostras contaminadas com Legionella 

pneumophila, o laboratório considerou os 139 ensaios presuntivos. Dos 

105 ensaios que provinham de amostras não contaminadas, o laboratório 

considerou 99 ensaios não presuntivos. Assim, a especificidade 

calculada foi de 94% (105/(6+99)=94%). 

• Taxa de falsos positivos: em 150 ensaios que provinham de amostras 

contaminadas com Legionella spp, o laboratório considerou os 142 
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ensaios presuntivos. Dos 98 ensaios que provinham de amostras não 

contaminadas, o laboratório considerou 96 ensaios não presuntivos. 

Através da fórmula c/(a+c), a taxa de falsos positivos calculada foi de 1% 

(2/(142+2)=1%). Para contagem de Legionella pneumophila, em 143 

ensaios que provinham de amostras contaminadas com Legionella 

pneumophila, o laboratório considerou os 139 ensaios presuntivos. Dos 

105 ensaios que provinham de amostras não contaminadas, o laboratório 

considerou 99 ensaios não presuntivos. Deste modo, a taxa de falsos 

positivos calculada foi de 4% (6/(139+6)=4%). 

• Taxa de falsos negativos: em 150 ensaios provenientes de amostras 

contaminadas com Legionella spp, o laboratório considerou os 142 

ensaios presuntivos. Dos 98 ensaios que provinham de amostras não 

contaminadas, o laboratório considerou 96 ensaios não presuntivos. 

Através da fórmula b/(b+d), a taxa de falsos negativos calculada foi de 

8% (8/(8+96)=8%). Para contagem de Legionella pneumophila, em 143 

ensaios provenientes de amostras contaminadas com Legionella 

pneumophila, o laboratório considerou os 139 ensaios presuntivos. Dos 

105 ensaios que provinham de amostras não contaminadas, o laboratório 

considerou 99 ensaios não presuntivos. Assim, a taxa de falsos negativos 

calculada foi de 4% (4/(4+99)=4%).  

• Seletividade: em 150 ensaios provenientes de amostras contaminadas 

com Legionella, o laboratório considerou os 142 ensaios presuntivos. Dos 

98 ensaios que provinham de amostras não contaminadas, o laboratório 

considerou 96 ensaios não presuntivos. Deste modo, a seletividade 

calculada através da fórmula a/n foi de 57% (142/248=57%). Para 

contagem de Legionella pneumophila, em 143 ensaios provenientes de 

amostras contaminadas com Legionella pneumophila, o laboratório 

considerou os 139 ensaios presuntivos. Dos 105 ensaios que provinham 

de amostras não contaminadas, o laboratório considerou 99 ensaios não 

presuntivos. Assim, a seletividade calculada foi de 56% (139/248=56%).  

• Eficiência: em 143 ensaios provenientes de amostras contaminadas 

com Legionella, o laboratório considerou os 139 ensaios presuntivos. Dos 

105 ensaios que provinham de amostras não contaminadas, o laboratório 

considerou 99 ensaios não presuntivos. Deste modo, a eficiência 

calculada através da fórmula (a+d)/n a eficiência calculada foi de 96% 

((142+96)/(248)=96%). Para contagem de Legionella pneumophila, em 
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143 ensaios provenientes de amostras contaminadas com Legionella 

pneumophila, o laboratório considerou os 139 ensaios presuntivos. Dos 

105 ensaios que provinham de amostras não contaminadas, o laboratório 

considerou 99 ensaios não presuntivos. Assim, a eficiência calculada foi 

de 96% ((139+99)/248=96%). 

Nas figuras 11 e 12, é possível ver um esquema de todos estes resultados 

obtidos para as caraterísticas de desempenho. 

 

 

Figura 11 - Esquema dos resultados obtidos para as caraterísticas de desempenho para o método de contagem de 

Legionella pela ISO 11731. 

 

 
 

Figura 12 - Esquema dos resultados obtidos para as caraterísticas de desempenho para o método de contagem de 

Legionella pneumophila pela ISO 11731. 

 

Analisando os resultados obtidos das análises realizadas em paralelo com 

laboratório subcontratado, obteve-se uma concordância de 100% para ambas as 
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contagens de Legionella spp e Legionella pneumophila, como se pode ver nas tabelas 

seguintes (tabelas 2 e 3). Ambos os laboratórios chegaram ao mesmo resultado para 

todas as amostras analisadas. 

 

Tabela 2 - Resultados obtidos pelo laboratório e pelo laboratório subcontratado, para a contagem de Legionella.  
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Tabela 3 - Resultados obtidos pelo laboratório e pelo laboratório subcontratado, para a contagem de Legionella 

pneumophila. 

 

 

 

Para a determinação da exatidão do método foram analisados os resultados do 

ensaio interlaboratorial da LGC – QWAS ronda MC286, amostra 417 e 418, em Março 

de 2020 (amostra do laboratório nº 2020/012050 e amostra nº 2020/012053). A amostra 

417 continha Legionella pneumophila serogrupo 5 e a amostra 418 continha Legionella 

longbeachae, tendo sido corretamente identificadas pelo laboratório (figura 13) Através 

da análise do z score nas tabelas da figura 13, verifica-se que as três analistas obtiveram 

resultados satisfatórios (representado a verde) para a amostra 417 e apenas uma 

analista obteve resultados satisfatórios para a amostra 418. Os resultados 

representados a laranja são questionáveis.   

 



Implementação do método de contagem de Legionella spp. e L. pneumophila e auditoria ao método 

 

 
37 

 

 

Figura 13 - Resultados obtidos no ensaio interlaboratorial da LGC - AFPS  amostra 07 ronda AFPS 027. 

 

Com base nos resultados obtidos demonstra-se que os valores de exatidão 

obtidos para a contagem de Legionella spp e contagem de Legionella pneumophila 

cumprem com os critérios estabelecidos para as matrizes analisadas. 

Para contagem de Legionella spp, a incerteza relativa calculada para o método 

filtração por membrana com lavagem foi de 25% e para o método de plaqueamento 

direto foi de 20%. Para contagem de Legionella pneumophila, a incerteza relativa 

calculada para o método filtração por membrana com lavagem foi de 16% e para o 

método de plaqueamento direto foi de 20%.  

 
 

4. Auditoria ao método 
 

Segundo a NP EN ISO 9000:2015, auditoria é um processo sistemático, 

independente e documentado para avaliar as atividades desenvolvidas numa 

determinada organização. A auditoria tem como objetivo avaliar se o sistema de gestão 

cumpre eficazmente os requisitos da NP EN ISO/IEC 17025:2005. Deste modo, 

possibilita a implementação de melhorias no sistema e a identificação de atividades que 

precisem de ações corretivas.  

Para a realização da auditoria, foi utilizado um impresso desenvolvido pela 

Silliker Portugal que serviu de checklist. Em primeiro lugar, foi verificado se o laboratório 

possuía a norma, referente ao método em questão, em papel e/ou suporte eletrónico e 

se esta correspondia à versão em vigor e se encontrava devidamente controlada e 

disponível para consulta dos analistas.  

Posteriormente, foi verificado se os analistas cumprem com os requisitos da 

norma e seguem o procedimento nela definido, tendo-se detectado uma não 
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conformidade (NC). O laboratório não adquiriu a lupa binocular para análise de 

Legionella. Foram também verificados todos os equipamentos utilizados pelos analistas, 

comprovando que estes se encontravam devidamente identificados e que possuíam 

etiquetas de calibração ou verificação, quando aplicável.  

Os impressos associados ao método foram também alvo de auditoria, tendo-se 

detectado uma NC no quadro de registo do controlo de qualidade dos meios de cultura. 

Os lotes de BCYE tinham como referência o meio GVPC, o que é incorreto.  Durante a 

verificação da rastreabilidade dos resultados de uma amostra previamente definida, 

constatou-se que o laboratório não estava a apresentar nos seus relatórios de ensaio 

de Legionella todos os requisitos do ponto 10 da ISO 11731:2017. 

Foram verificados todos os consumíveis, soluções ou reagentes, comprovando-

se que todos os requisitos necessários (identificação, data de abertura, data de validade 

e certificado de lote). Todos os cálculos efetuados e resultados foram também 

averiguados, verificando-se que estão de acordo com a norma. 

 

5. Conclusões 
      

Os valores de produtividade obtidos para os meios de cultura GVPC e BCYE 

encontram-se dentro do estabelecido na Norma internacional ISO 11333.  A 

sensibilidade obtida para o método de contagem de Legionella spp e foi de 95% 

enquanto que para o método de contagem de Legionella pneumophila foi de 97%. 

Segundo a ISO 13843:2017, a sensibilidade deve ter valores superiores a 90%, o que 

se comprovou para ambos os métodos de contagem. Quanto à especificidade, esta foi 

de 98% para contagem de Legionella spp e 94% para contagem de Legionella 

pneumophila. Sendo normalmente superior a 80%, demonstrou-se que os métodos de 

contagem possuem uma especificidade adequada de acordo com a ISO 13843:2017. 

No que toca à seletividade, os valores obtidos para a contagem de Legionella spp e 

Legionella pneumophila foram de 57% e 56%, respetivamente. Níveis de seletividade 

inferiores a 10% invalidam os resultados. Assim, é possível concluir que o método 

possui um nível de seletividade adequada. 

Quanto à concordância, com base nos resultados obtidos demonstra-se que os 

valores de concordância obtidos para a contagem de Legionella spp e contagem de 

Legionella pneumophila entre o laboratório e o laboratório subcontratado, foi de 100%. 

No ensaio de comparação interlaboratorial realizado, para contagem de 

Legionella spp das 3 analistas que participaram, 1 analista teve resultados satisfatórios 

e as outras 2 resultados questionáveis, enquanto que para contagem de Legionella 
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pneumophila obtiveram as 3 resultados satisfatórios. Deste modo, com base nos 

ensaios realizados e nos resultados obtidos, demonstra-se que os valores de exatidão 

obtidos cumprem com os critérios estabelecidos para as matrizes analisadas. 

A auditoria realizada permitiu a verificação de todos os requisitos da norma e a 

identificação e correção de 3 NC’s. 

Concluindo, o método de contagem de Legionella spp e Legionella pneumophila 

é adequado ao uso pretendido e descrito na norma internacional ISO 11731. O objetivo 

do trabalho foi cumprido, uma vez que a implementação e auditoria do método foram 

bem sucedidas.  
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Anexos 
 

 

A. Certificado da lentícula de Legionella pneumophila serogrupo 1. 
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B. Certificado da lentícula de Legionella anisa. 
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C. Certificado Legionella Latex Test 
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D. Experiência no método contagem de Legionella pela ISO 11731. 
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E. Experiência no método contagem de Legionella pneumophila pela ISO 
11731:2017 
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