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RESUMO 

As bactérias da espécie Pseudomonas aeruginosa encontram-se amplamente disseminadas na 

Natureza, normalmente em ambientes húmidos, sendo a água o seu habitat natural. Por possuírem 

poucas exigências nutritivas e grande capacidade de se adaptarem a diferentes meios e temperaturas, 

podem proliferar em superfícies e equipamentos de espaços recreativos, como piscinas. Para além 

disso, P. aeruginosa é conhecida por apresentar resistência a antibióticos e desinfetantes, facto que 

dificulta a sua eliminação. 

As principais manifestações clínicas atribuídas ao contacto do Homem com a bactéria relacionam-se 

com infeções ao nível de vários órgãos e sistemas, especialmente pele, olhos e ouvidos, estando 

maioritariamente associado à origem de otites em crianças.  

Por este conjunto de especificidades, estudá-las em ambientes como piscinas cobertas reveste-se de 

grande interesse do ponto de vista microbiológico, sanitário e, indubitavelmente, uma aposta para a 

defesa da saúde. 

O presente trabalho consistiu no estudo de um conjunto de amostras de água e de esfregaços realizados 

em superfícies e equipamentos de duas Piscinas Cobertas, a fim de detetar a presença de P. aeruginosa 

e proceder ao isolamento de estirpes para uma caracterização genética. A base deste trabalho assentou 

numa análise e identificação de isolados, através de técnicas e métodos clássicos de deteção e, 

posterior estudo sobre análise da diversidade de estirpes de P. aeruginosa, utilizando técnicas de 

Biologia Molecular. 

Os resultados obtidos a partir das técnicas clássicas revelam que a presença da bactéria é mais evidente 

nas superfícies do que nos equipamentos utilizados nas práticas recreativas, dando-se especial 

destaque para a sua presença no lava-pés, pavimento da nave e balneários. O estudo da diferenciação, 

por métodos moleculares, revelou a correspondência entre alguns isolados de diferentes pontos de 

amostragem, concluindo-se a possível transferência da bactéria pelas estruturas da piscina, 

nomeadamente, entre os balneários, lava-pés e pavimento da nave. Para além destas conclusões, o 

estudo revelou uma grande diversidade de estirpes de P. aeruginosa nas duas piscinas. 

 

Palavras-Chave: Pseudomonas aeruginosa, Piscinas, Identificação Molecular, Diferenciação 

Molecular, Qualidade da Água, Vigilância Sanitária. 
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ABSTRACT 

Bacteria from Pseudomonas aeruginosa species are widely disseminated in nature, usually in humid 

environments, being the water their natural habitat. As they have few nutritional requirements and a 

great ability to adapt to different environments and temperature, they can proliferate on surfaces and 

equipments in recreational spaces, such as swimming pools. In addition, P. aeruginosa is known to be 

resistance to antibiotics and sanitizers, which make them difficult to eliminate. 

The main clinical manifestations attributed to human contact with these bacteria are related with 

infections in several organs and systems, especially skin, eyes and ears, being mostly associated with 

the origin of otitis in children. 

Because of this set of specificities, studying them in environments such as indoor swimming pools is 

of great interest from the microbiological, sanitary point of view and, undoubtedly, a bet for health 

defense. 

The present work consisted in the study of a set of water samples and smears made on surfaces and 

equipment of two indoor swimming pools in order to detect the presence of P. aeruginosa and isolate 

strains for a genetic characterization. The foundations for this work were based on analysis and 

identification of isolates using classical techniques and methods of detection and the subsequent 

analysis of the diversity of P. aeruginosa strains, using Molecular Biology techniques. 

The results, using the classical techniques, show that the bacteria is more present in the surfaces than 

in the equipment used in the recreational practices, with special emphasis for their presence in the foot 

washing, pool deck and balneary. The isolates differentiation, by molecular methods, revealed the 

correspondence between some isolates from different sampling points, concluding the possible transfer 

of the bacteria through the swimming pool structures, namely between the balneary, foot washing and 

pool deck. In addition to these findings, the study revealed a great diversity of P. aeruginosa strains in 

the two pools. 

 

Key-words: Pseudomonas aeruginosa, Pools, Public Health, Water Quality, Health Surveillance, 

Molecular Identification, Molecular differentiation. 
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1. INTRODUÇÃO 

A prática recreativa associada à utilização de piscinas implica uma constante preocupação no que 

respeita à segurança e saúde dos seus utilizadores. São, atualmente, conhecidos os inúmeros benefícios 

associados à atividade desportiva e terapêutica decorrentes do uso destes espaços, não obstante, um 

conjunto de fatores tornam as piscinas espaços propícios à ocorrência de acidentes e ao 

desenvolvimento de infeções, pelo que assegurar adequadas condições na sua exploração torna-se 

premente [1]. 

A utilização de piscinas pode envolver um conjunto de riscos que dizem respeito tanto a situações de 

afogamentos e acidentes, ao contacto com substâncias químicas derivadas dos processos de 

desinfeção, e a infeções associadas à presença de microrganismos na água. Para além destes fatores, 

outras questões se colocam relativamente ao seu funcionamento, como por exemplo a temperatura da 

água, ausência ou insuficiência de agente desinfetante, deficiências na renovação da água; às suas 

características estruturais, como a inexistência de saídas de emergência em número suficiente, 

ausência de acessibilidade a cidadãos com mobilidade condicionada; e às suas condições de 

funcionamento, especificamente a formação insuficiente dos responsáveis pelo tratamento da água e 

nadadores salvadores sem habilitação [2]. 

Ainda assim, os principais riscos associados à utilização de piscinas relacionam-se com a presença de 

microrganismos na água, que podem ter diferentes origens, desde a característica da própria água 

bruta, a problemas relacionados com a desinfeção e a situações de transferência para a água 

decorrentes das práticas recreativas, como a utilização de acessórios no tanque e o comportamento 

cívico dos banhistas [3]. 

Tendo em consideração estes aspetos, a monitorização destes espaços reveste-se da maior importância, 

não só em termos da vigilância epidemiológica de eventos casuais associados à frequência de piscinas, 

como da vigilância da qualidade da água e das condições higio-sanitárias destas estruturas, sendo 

sobre estes pontos que o presente estudo pretende incidir.  

Com base nos resultados preliminares sobre a persistência de incumprimentos na água de piscinas na 

região territorialmente destacada neste estudo, a presença de P. aeruginosa revelou-se um fator de 

preocupação para as entidades gestoras, tendo sido oportuno a vigilância frequente deste parâmetro e, 

concomitantemente, a realização de um estudo que evidenciasse a origem destes incumprimentos. 

As superfícies e materiais aquáticos utilizados nas piscinas podem ser meios de propagação de P. 

aeruginosa, e por esta razão, julga-se essencial a pesquisa deste indicador para monitorizar a qualidade 

destes espaços e preservar a segurança dos seus utilizadores.  
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Nesta perspetiva, a presença de P. aeruginosa na água de piscinas já é estudada com base nos 

resultados obtidos nas análises efetuadas no âmbito dos Programas de Vigilância Sanitária orientados 

pela Direção-Geral da Saúde (DGS) e efetivados pelas Unidades de Saúde Pública. Para além destes, o 

plano de controlo levado a cabo pelas entidades gestoras das piscinas também permite uma avaliação 

sobre a qualidade da água, e estas entidades são responsáveis pela aplicação de um conjunto de 

procedimentos capazes de mitigar a presença desta bactéria.  

 

1.1 Pseudomonas aeruginosa  

1.1.1 ASPETOS BIOLÓGICOS, FISIOLÓGICOS E ESTRUTURAIS  

A espécie Pseudomonas aeruginosa pertence à ordem Pseudomonadales, família Pseudomonadaceae, 

e ao género Pseudomonas. Este género é o mais significativo e abundante grupo de bactérias em 

termos ecológicos, podendo ser encontrado na maioria dos ecossistemas naturais, terrestres e aquáticos 

[4].  

O género Pseudomonas consistiu originalmente numa ampla coleção de bactérias não fermentativas 

que foram agrupadas devido à sua semelhança morfológica. Estas bactérias são denominadas 

Pseudomonas porque estão normalmente dispostas em pares de células que lembram uma única célula. 

Existem aproximadamente 2 mil espécies de Pseudomonas. P. aeruginosa é a espécie mais importante 

deste género [5]. 

Os microrganismos do género Pseudomonas são bacilos Gram-negativo, direitos ou ligeiramente 

encurvados, com 0,5 - 1 µm de diâmetro e 1,5 - 5 µm de comprimento, móveis por meio de um flagelo 

polar, com metabolismo oxidativo. Possuem respiração aeróbia, sendo o oxigénio o único recetor final 

de eletrões, podendo, na ausência deste, utilizar nitratos como aceitador final de eletrões, mas nunca 

adotando uma via metabólica fermentativa. Não se desenvolvem em condições acídicas (pH inferior a 

4,5) e são oxidase e catalase positiva [6].  

A espécie P. aeruginosa cresce rapidamente e é pouco exigente nutricionalmente, o que lhe permite 

crescer em várias soluções aquosas. As estirpes de P. aeruginosa produzem vulgarmente um pigmento 

fluorescente amarelo, denominado pioverdina, que em combinação com pigmento azul piocianina 

origina a cor verde característica das culturas. Podem ainda produzir um pigmento vermelho 

(piorrubrina) ou acastanhado (piomelanina) [5]. A sua membrana externa é pouco permeável e 

conseguem resistir a temperaturas até aos 43ºC, sendo a temperatura ótima de crescimento os 37ºC 

[7]. 

 

1.1.2 VIRULÊNCIA  

P. aeruginosa apresenta diversos fatores de virulência, incluindo componentes estruturais, toxinas e 

enzimas. A adesão às células do hospedeiro é crítica para o estabelecimento da infeção. A ação dos pili 

presentes na superfície da parede celular confere-lhe adesão a superfícies sólidas e húmidas, fator 

importante na sua rápida colonização e no desenvolvimento de biofilmes [5,6]. 
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A sua capacidade de formar biofilme em superfícies de diferentes materiais é regulada por meio de 

quorum sensing, que se traduz num reconhecimento da densidade celular [8]. Esta capacidade de 

formar biofilme, ou seja, formar um agregado denso de bactérias, permite-lhe uma maior 

sobrevivência no ambiente onde está a proliferar, porque mesmo que algumas células sejam 

eliminadas, é difícil erradicar por completo todas as células nele presente, e a bactéria consegue 

sobreviver formando novo biofilme a partir das células remanescentes [9]. 

P. aeruginosa apresenta alguns mecanismos que a tornam um organismo patogénico oportunista, 

capaz de infetar o Homem e algumas plantas. O facto de possuir um flagelo, confere-lhe mobilidade, e 

esta estrutura possui proteínas que permitem à bactéria deslocar-se, facilitando a sua invasão e adesão 

às células do organismo hospedeiro [7]. 

Outros fatores de virulência associados à P. aeruginosa relacionam-se com a produção de diversos 

componentes, como as exotoxinas A e S, que causam danos no organismo hospedeiro (inibição da 

síntese proteica); as modulinas, que desencadeiam uma resposta inflamatória por parte do hospedeiro; 

algumas enzimas, que providenciam nutrientes à célula, pois destroem e invadem os tecidos do 

hospedeiro; as adesinas, capazes de permitir a fixação da bactéria às células do hospedeiro; a produção 

de cápsulas que a protege dos mecanismos de defesa do hospedeiro e da ação de determinados 

compostos; a produção de pigmentos (pioverdina), sideróforo que permite a captura de ferro; 

substâncias citotóxicas que causam necrose nos tecidos; outras funções pro-apoptóticos que ajudam a 

bactéria a isolar-se dos mecanismos de defesa do hospedeiro e de antibióticos [5,10]. 

 

1.1.3 EPIDEMIOLOGIA  

P. aeruginosa está amplamente disseminada na Natureza, podendo crescer em diversos ambientes e 

tem a capacidade de sobreviver em superfícies, na água, no solo e nos alimentos. Não obstante, esta 

espécie pode persistir em sistemas de água quente, predominantemente de espaços recreativos, como 

piscinas, jacuzzis e banheiras de hidromassagem [3]. P. aeruginosa pode também ser encontrada nas 

superfícies húmidas circundantes destes equipamentos, como o pavimento, bancos e outros objetos, 

pelo que os próprios utilizadores podem ser o principal veículo de contaminação da água com este tipo 

de bactéria [3]. A sua capacidade em produzir biofilme torna-a resistente a determinados desinfetantes 

e é, por vezes, de difícil eliminação [11]. 

P. aeruginosa não é um microrganismo típico do microbiota normal de indivíduos saudáveis. No 

entanto, cerca de 10% da população pode apresentar P. aeruginosa no trato gastrointestinal, valor que 

sobe para 30% se os indivíduos estiverem hospitalizados [5]. Estas bactérias são descritas na literatura, 

maioritariamente, associadas a situações de infeções nosocomiais. 

A significância das bactérias do género P. aeruginosa está associada a infeções que podem atingir 

vários órgãos e sistemas, provocando doenças como pneumonia, erupções cutâneas, infeções urinárias, 

oculares, gastrointestinais, e são as principais bactérias responsáveis por otites, muitas vezes 

associadas à utilização de piscinas. Estas infeções podem ser mais ou menos graves, consoante a 

vulnerabilidade de cada indivíduo, contudo mesmo indivíduos saudáveis podem desenvolver sintomas 

[12]. 
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A importância de P. aeruginosa como causa de morbilidade e mortalidade está maioritariamente 

relacionada com situações de pneumonia em doentes ventilados. São frequentes as situações de surtos 

em ambiente hospitalar, habitualmente decorrentes da incorreta utilização de equipamentos médicos, 

como ventiladores, e de contaminações cruzadas, muitas vezes com origem nos sistemas de água, 

como torneiras e lavatórios [13,14]. 

Ainda assim, as infeções comunitárias causadas por P. aeruginosa são comuns e, dentro destas, 

destacam-se as foliculites, as otites associadas à utilização de equipamentos recreativos (piscinas, 

jacuzzis, banheiras de hidromassagem) e as queratites derivadas da utilização de lentes de contacto 

[15,16]. Estas infeções, com origem comunitária e em indivíduos saudáveis, contrariam a habitual 

tendência de relacionar a bactéria apenas a ambientes nosocomiais.  

No que diz respeito à sua presença em piscinas, as bactérias da espécie P. aeruginosa são 

particularmente problemáticas porque resistem a temperaturas altas, fator importante quando se tratam 

de piscinas cobertas [3]. Adicionalmente, a utilização de piscinas pode causar alterações debilitantes 

nos tecidos dos indivíduos devido ao contacto prolongado da água com a pele e ouvidos, removendo 

camadas lipídicas protetoras, o que permite a entrada e disseminação da bactéria no organismo, facto 

que corrobora a habilidade da bactéria em causar infeções oportunistas e sua relevância nestes espaços 

[17]. 

Esta bactéria pode colonizar diversos locais em redor dos tanques, como o pavimento, cais de acesso, 

lava-pés e material usado nas atividades de natação e pode também alojar-se nos filtros e tubagens dos 

tanques, afetando o seu funcionamento e levando a problemas operacionais que afetam a qualidade da 

água [11]. 

Todavia, a verdadeira incidência de doenças associadas a P. aeruginosa em piscinas é difícil de 

determinar, uma vez que os sintomas são principalmente leves e a maioria dos pacientes não procura 

atendimento médico [3]. 

 

1.2 MÉTODOS ANALÍTICOS PARA A DETEÇÃO DE P. aeruginosa  

Os métodos de microbiologia utilizados hoje em dia para a deteção e quantificação de bactérias P. 

aeruginosa em amostras ambientais baseiam-se em técnicas clássicas, através de cultivo em meio 

seletivo e realização de testes bioquímicos, de acordo com as características do organismo alvo. 

P. aeruginosa cresce rapidamente na maioria dos meios de cultura usados em análise de rotina e 

consegue desenvolver-se a 42ºC, característica que a distingue de outras espécies de Pseudomonas. As 

suas colónias são relativamente grandes, translúcidas, por vezes, com uma forma oblonga com o eixo 

paralelo ao da linha de inoculação. Apresentam frequentemente a cor verde devido à produção dos 

pigmentos piocianina (cor azul) e pioverdina (cor amarela), realçado em meio cetrimida e as culturas 

apresentam um odor frutado característico. Em meio líquido a bactéria cresce preferencialmente à 

superfície onde a concentração de oxigénio é mais elevada. O teste da oxidase é positivo, o que 

permite distinguir esta espécie de enterobactérias (metabolismo fermentativo). Produz nitrases que 

reduzem os nitratos a azoto molecular (desnitrificação) [5]. 
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O método mais usado para a pesquisa e quantificação de P. aeruginosa em amostras de água e 

esfregaços de superfícies, baseia-se na filtração por membrana de celulose com inoculação em meio 

sólido. A membrana é transferida para uma placa com meio seletivo e diferencial contendo cetrimida e 

ácido nalidíxico [Cetrimida Agar Base (CN Agar)] com a seguinte composição (por g/L) adaptada da 

ISO 16266:2008: peptona de gelatina (16), hidrolisado de caseína (10), K2SO4 (10), MgCl2 (1,4), agar 

(11 a 18), cetrimida (2), ácido nalidíxico (0,015) e 10 mL de glicerol. 

A cetrimida é um composto amónio quaternário que inibe o crescimento da maior parte dos 

microrganismos, permitindo o crescimento de P. aeruginosa com produção de piocianina, composto 

este de cor azul esverdeada que se difunde no meio periférico às colónias.  

A adição do ácido nalidíxico à cetrimida permite uma maior recuperação de P. aeruginosa, sendo mais 

facilmente visualizada a síntese de piocianina, enquanto o microbiota contaminante é fortemente 

inibido. O cloreto de magnésio e o sulfato de potássio favorecem a produção desse pigmento. A 

peptona serve como fonte de azoto e o glicerol é usado como carbono e fonte de energia. 

Existem estirpes de P. aeruginosa que crescem neste meio seletivo mas não têm a capacidade de 

produzir piocianina, contudo apresentam fluorescência ou adquirem a cor castanho avermelhadas, 

devido à produção de outros pigmentos (piorrubrina e piomelanina). Este tipo de colónias requer 

confirmação através de testes bioquímicos. 

Os testes bioquímicos verificam a capacidade destes microrganismos para hidrolisar a caseína em 

meio contendo este composto, e/ou emitir fluorescência num meio contendo cetrimida. Para isso, as 

placas são analisadas sob a ação de luz UV (com comprimento de onda de 360 ± 20 nm), para verificar 

a emissão de fluorescência, tendo em conta que períodos longos sob esta radiação podem destruir 

colónias, e assim, o seu crescimento em meios de confirmação seria nulo. 

O teste para confirmação de P. aeruginosa consiste na repicagem de colónias em meio Skim Milk 

Cetrimida. Neste meio pode ocorrer a hidrólise da caseína que é visualizada por um halo de 

transparência do meio na periferia das estrias. A confirmação é realizada, preferencialmente, a todas as 

colónias presuntivas, ou de um número representativo (pelo menos 5). Caso exista mais do que um 

tipo de colónias presuntivas, testa-se um número representativo de cada tipo tendo por base as 

contagens efetuadas e de acordo com a premissa anterior.  

Uma vez que P. aeruginosa possui respiração aeróbia, o teste da oxidase permite observar a produção 

da enzima citocromo C, sintetizada na cadeia respiratória, através da reação com o reagente cloridrato 

de tetrametil-p-fenilenodiamina. Ao colocar parte da cultura, que se desenvolveu em meio Skim Milk 

Cetrimida, sobre papel de filtro, ao qual foi adicionado 2 a 3 gotas do reagente, o teste é positivo se 

aparecer uma coloração azul púrpura ao fim de 10 s.  

Assim, caso surjam colónias fluorescentes sem produção de pigmento no meio seletivo, mas que 

hidrolisem a caseína no meio Skim Milk Cetrimida, apresentem fluorescência no mesmo meio Skim 

Milk Cetrimida e reajam positivamente ao teste da oxidase, são consideradas P. aeruginosa. 

No caso de se observarem no meio seletivo colónias castanhas avermelhadas, e estas emitirem 

fluorescência hidrolisarem a caseína no meio Skim Milk Cetrimida e se revelarem oxidase positiva, são 

também P. aeruginosa.  
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1.3 IDENTIFICAÇÃO POR SEQUENCIAÇÃO DIRETA  

A identificação de P. aeruginosa por métodos de sequenciação do gene 16S rRNA constitui uma 

ferramenta útil para a confirmação de isolados obtidos em diferentes tipos de amostras, sendo este o 

gene mais utilizado em taxonomia bacteriana [18,19]. Através de técnicas de biologia molecular, com 

recurso a este gene, é possível estabelecer relações filogenéticas entre isolados comparando regiões 

conservadas do seu código genético [20]. Como por exemplo, a utilização do gene 16S rRNA para 

confirmação de P. aeruginosa em amostras clínicas tem-se revelado essencial nos estudos em doentes 

com fibrose quística [21]. 

Em média, a molécula 16S rRNA tem uma extensão de 1500 nucleótidos e, quando completa ou quase 

totalmente analisada, contem informação suficiente para análises filogenéticas confiáveis [22]. As 

sequências do gene 16S rRNA são geralmente usadas de duas formas na sistemática microbiana, 

nomeadamente, para calcular as semelhanças de sequências emparelhadas e para análises filogenéticas 

após múltiplos alinhamentos de sequências. A similaridade da sequência do gene 16S rRNA entre dois 

isolados fornece um critério robusto para a identificação de estirpes [18]. Como parte constituinte da 

pequena subunidade ribossomal 30S dos procariotas, a molécula 16S rRNA está presente em múltiplas 

cópias no genoma das bactérias [22]. A sua estrutura secundária possui nove regiões híper variáveis, 

interrompidas por regiões conservadas [23], o que possibilita a amplificação por PCR de sequências 

alvo [22]. O gene 16S rRNA possui uma natureza bastante conservada ao longo de todo o reino 

procariota [18], podendo ser considerado um gene universal para a identificação de todas as bactérias. 

As sequências do gene 16S rRNA, particularmente as regiões híper variáveis, têm a capacidade de ser 

utilizadas como marcadores, funcionando como sequência alvo para identificar espécies do género 

Pseudomonas [24]. Normalmente, a sequenciação dos seus primeiros 500 bp possibilita uma 

diferenciação suficiente capaz de identificar ao nível da espécie, já a sequenciação dos 1500 bp, que 

compõem a totalidade do gene, permite uma correta diferenciação, sobretudo em espécies muito 

próximas filogeneticamente [19].  

Os resultados obtidos na sequenciação são comparados com um banco de dados, como o do National 

Center for Biotechnology Information,U.S. National Library of Medicine (NCBI), para análise com 

sequências já conhecidas, através do alinhamento par a par. Recorrendo a um programa de 

alinhamento é efetuada a comparação dos nucleótidos, permitindo alcançar uma homologia entre 

sequências ou, pelo menos, uma similaridade estatisticamente significativa. A ferramenta Basic Local 

Alignment Search Tool (BLAST) (via web: https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) é um exemplo 

desse programa, baseado num alinhamento local, ideal para utilizar quando as sequências de DNA têm 

tamanhos diferentes ou para sequências com apenas alguns trechos conservados [25]. 

O BLAST encontra regiões de similaridade entre sequências biológicas e compara-as a bancos de 

dados de sequências. Para além disso, esta ferramenta de pesquisa de alinhamento local básico calcula 

a significância estatística das correspondências, permitindo identificar membros de famílias de genes. 

Basicamente este método identifica uma série de palavras curtas numa das sequências (word size) e 

depois realiza uma busca exata por essas palavras nas sequências a serem comparadas, filtrando assim 

os possíveis candidatos [25].  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi
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Após a consulta, o programa gera um gráfico com uma visão geral das sequências de banco de dados 

alinhadas com a sequência de consulta. Os alinhamentos são representados por barras horizontais 

coloridas codificadas por pontuação (scores) e é apresentada a extensão do alinhamento na sequência 

de consulta (Query), tal como mostra a Figura 1.1. 

 

 

 

 

 

A primeira barra (Query) representa a sequência de nucleótidos do gene em estudo com a indicação do 

número de nucleótidos. As barras verdes apresentadas abaixo representam esquematicamente as 

sequências de nucleótidos que o programa pesquisou que apresentavam um grau de homologia mais 

significativo (da mais para a menos significativa) [26]. 

A comparação de um alinhamento traduz-se na comparação de duas sequências onde se procuram as 

maiores pontuações entre os pares de segmentos (high-scoring segment pairs – HSPs). Os HSPs são 

segmentos onde a pontuação do alinhamento não aumenta comparando um trecho maior das 

sequências. A análise dos HSPs é feita comparando o E-value de um HSP com os obtidos em 

sequências formadas aleatoriamente [27]. 

O grau de similaridade, dado em percentagem, é apresentado numa lista com os alinhamentos 

estatisticamente significativos (Figura 1.2) e onde se obtém o score total (soma de HSPs), o score 

máximo (resultante de um único HSPs), a percentagem da sequência submetida no programa que é 

coberta pelo alinhamento, o nível de confiança (Expected value - E-value) e a percentagem de 

identificação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na mesma página é apresentada a fração da sequência em que se obteve a correspondência de 

nucleótidos (Figura 1.3). 

Figura 1.1 – Exemplo de gráfico de alinhamentos gerado pelo programa BLAST.  

 

Figura 1.1 – Gráfico de alinhamentos gerado pelo programa BLAST.  

Figura 1.2 – Lista de alinhamentos estatisticamente significativos obtidos para um dos isolados em estudo neste trabalho. 
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Os scores são normalizados e fornecem informação sobre o grau de homologia entre a sequência em 

questão e a sequência a analisar. Quanto maior o valor, melhor será o grau de homologia [26]. 

O parâmetro de confiança E-value é um indicador do grau de significância do resultado da pesquisa, 

determinando o quão significativos são os alinhamentos obtidos. Quanto mais pequeno o valor de "E" 

mais significativo é o resultado. O valor de "E" a partir do qual o resultado é significativo varia com o 

tipo de pesquisa efetuada e os respetivos parâmetros utilizados. No entanto, para uma pesquisa inicial, 

o valor 0,01 é um bom ponto de partida para aceitar ou rejeitar um resultado como sendo significativo 

[26]. 

 

1.4 DIFERENCIAÇÃO MOLECULAR DE ESTIRPES DE P. aeruginosa 

A diferenciação molecular de um microrganismo é importante para permitir distinguir entre 

microrganismos pertencentes ao mesmo género ou espécie [28]. Esta análise é realizada com base em 

métodos moleculares, possibilitando diferenciar as espécies, genótipos ou subtipos. A análise genética 

é realizada através da seleção de genes, no genoma, que possuam regiões conservadas e/ou 

polimórficas que possam ter locais específicos que diferenciam entre espécies/genótipos [29]. 

Os métodos moleculares são ferramentas potentes na discriminação de estirpes pertencentes a uma 

mesma espécie, podendo ser utilizadas em qualquer microrganismo. Este facto, aliado à simplicidade 

de execução e rapidez na obtenção de resultados, tornam este conjunto de técnicas muito utilizado em 

estudos de diversidade genómica de grandes grupos de estirpes. 

A técnica de PCR fingerprinting permite a caracterização genética de estirpes de P. aeruginosa e, 

contrariamente às reações de PCR convencionais, em que são utilizados dois primers específicos que 

flanqueiam uma região única a amplificar, é utilizado um único primer que pode hibridar em várias 

regiões do genoma.  

O primer M13 tem-se revelado muito profícuo na diferenciação de estirpes, podendo ser aplicado para 

a diferenciação de estirpes de P. aeruginosa. A designação de csM13-bacteriófago deve-se ao facto de, 

no conjunto das sequências repetidas, existe uma que é idêntica a parte da sequência “core” do 

bacteriófago M13 - 5´- GAGGGTGGCGGTTCT - 3´, daí a designação atribuída a este primer. 

Para além da realização de um estudo utilizando este primer é importante executar outra experiência, 

em paralelo, recorrendo a um primer diferente. Assim, torna-se possível distinguir duas estirpes, 

comprovando os resultados quando um dos primers demostra que as estirpes são iguais, já que se um 

dos primers consegue diferenciar, assume-se que as estirpes são diferentes. 

Figura 1.3 – Fração de Alinhamento com correspondência entre as duas sequências em análise. 
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O primer PH também pode ser aplicado com a mesma finalidade, sendo a sequência idêntica a parte da 

sequência do gene 16S. 

 

1.5 OBJETIVOS 

Pretende-se com este estudo efetuar uma análise da diversidade das estirpes de P. aeruginosa isoladas 

a partir das amostras recolhidas em duas Piscinas Cobertas, as quais serão denominadas de Piscina X e 

Piscina Y, com o intuito de relacionar as condições de higiene das superfícies e equipamentos destas 

piscinas com a deteção de P. aeruginosa, e a sua posterior transferência e distribuição pelos espaços 

das piscinas. 

Deste modo, o estudo tem como principais objetivos: 

 Identificar os locais onde a presença da bactéria é mais evidente; 

 Caracterizar a nível molecular as diferentes estirpes encontradas; 

 Efetuar um levantamento da diversidade das estirpes por local de amostragem; 

 Analisar a correspondência entre estirpes nos diferentes pontos de amostragem; 

 Relacionar a utilização de equipamentos no interior dos tanques de piscinas e a proliferação de 

P. aeruginosa na água; 

 Estabelecer uma ligação entre a transferência da bactéria para o interior da nave, do tanque e 

balneários. 

Existem vários estudos sobre a deteção de P. aeruginosa na água, tanto de piscinas, como de consumo 

humano. No entanto, são escassos os estudos sobre a sua presença em superfícies e materiais aquáticos 

de piscinas. Um estudo a este nível permite a adequação de medidas de controlo capazes de 

eliminar/reduzir a disseminação da bactéria nestes espaços, o que revela a premência deste trabalho.  
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O estudo foi desenvolvido em três fases: na Fase I efetuou-se um diagnóstico com o levantamento do 

número de incumprimentos do parâmetro P. aeruginosa detetados nas análises de vigilância e de 

controlo da água das piscinas cobertas. Na Fase II, para além da recolha de amostras de água nos 

tanques das piscinas (procedimento de rotina), foram realizadas colheitas de amostras de esfregaços 

em superfícies e equipamentos. Sobre este conjunto de amostras, foi efetuada a pesquisa específica de 

P. aeruginosa e, após a sua confirmação, procedeu-se ao isolamento de algumas colónias. Por fim, na 

Fase III, por análise molecular, identificaram-se algumas estirpes isoladas e procedeu-se a um estudo 

criterioso sobre a diversidade e distribuição de todas as estirpes nos vários pontos de amostragem. 

O estudo envolveu, inicialmente, onze piscinas. No entanto, para a realização do presente trabalho 

(conjunto das três fases), foram selecionadas apenas duas piscinas, uma vez que os custos associados 

ao mesmo e a disponibilidade para a sua adequada implementação não permitiu estendê-lo a todas as 

piscinas. A escolha das duas piscinas baseou-se em três critérios: i) Piscina com maior número de 

incumprimentos ao parâmetro presença de P. aeruginosa nas análises efetuadas à água; ii) Piscina com 

maior número de resultados positivos para a presença de P. aeruginosa em superfícies e 

equipamentos; e iii) Piscina com maior frequência de utilização. A seleção da Piscina Y baseou-se nos 

critérios i) e ii) e a Piscina X no critério iii). 

 

2.1 FASE I - DIAGNÓSTICO 

Para dar início ao estudo foi necessário efetuar uma análise sobre o número de incumprimentos do 

parâmetro P. aeruginosa que se registaram na água das Piscinas Cobertas em estudo – Piscina X e 

Piscina Y. Esta primeira fase de diagnóstico envolveu o levantamento dos resultados das análises à 

água efetuadas, tanto no âmbito da vigilância sanitária, como do controlo operacional realizado pelas 

entidades gestoras.  

A Circular Normativa N.º 14/DA, de 21 de agosto de 2009, emitida pela DGS, referente ao Programa 

de Vigilância Sanitária de Piscinas, determina que o valor limite recomendado para o parâmetro P. 

aeruginosa na água das piscinas é 0 Unidades Formadoras de Colónias (UFC)/100 mL, pelo que 

resultados com valores superiores a este limiar são considerados resultados com incumprimento ou 

positivos para a presença da bactéria.  

Em 2016 foi solicitado, junto das entidades gestoras destas piscinas, o número total de análises de 

controlo efetuadas à água, nos sete anos precedentes (2009-2015), e o número de análises com 

incumprimento ao parâmetro P. aeruginosa no mesmo período. Para além destes, reuniram-se todos os 

resultados das análises efetuadas no âmbito do Programa de Vigilância Sanitária de Piscinas, bem 

como os resultados com esse incumprimento. 

Após o levantamento efetuado constatou-se que existiram, no intervalo dos sete anos, 79 resultados 

positivos (superiores a 0 UFC/100 mL) para a presença de P. aeruginosa na água dos tanques das onze 

piscinas, num total de 1592 análises efetuadas, tanto de vigilância, como de controlo. 
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Com base nos dados compilados, constatou-se que na Piscina X a bactéria foi detetada em 4 das 102 

análises efetuadas, enquanto que na Piscina Y foi encontrada em 14 das 244 análises realizadas.  

 

2.2 FASE II - RECOLHA DE AMOSTRAS: SUPERFÍCIES, EQUIPAMENTOS E ÁGUA 

2.2.1 CARACTERÍSTICAS DAS PISCINAS COBERTAS EM ESTUDO 

Segundo a Norma Portuguesa (NP) 4542, de 15 de fevereiro de 2017, relativa aos requisitos de 

qualidade e tratamento da água para uso nos tanques, a concentração de cloro residual livre na água de 

piscinas cobertas deve estar entre 0,5 – 1,2 mg/L, para 6,9<pH ≤7,4 ou 1,0 – 2,0 mg/L, para 7,5< pH 

≤8,0, e a temperatura da água não deve ultrapassar os 28ºC. Estas características são asseguradas pelos 

operadores das piscinas e registadas, pelo menos, três vezes por dia. 

As análises físico-químicos devem ser realizadas mensalmente e as microbiológicas, no mínimo, 

quinzenalmente, ou sempre que se verifique a ocorrência de um acidente fecal ou com vómito. Estas 

análises são realizadas em laboratórios acreditados. 

Os parâmetros físico-químicos a analisar incluem a condutividade, cloretos, oxidabilidade, e os 

parâmetros microbiológicos incluem a pesquisa de bactérias coliformes, Escherichia coli, enterococos, 

P. aeruginosa, N.º total de estafilococos e estafilococos produtores de coagulase. 

Como meio de regeneração complementar da água deve ser assegurada a reposição diária de água, na 

proporção mínima de 30 L/dia e por cada banhista, com o mínimo absoluto de 2% do volume da 

piscina, e aumentada sempre que os resultados das análises revelem uma água com qualidade 

insuficiente. 

Os procedimentos de limpeza e desinfeção implementados são semelhantes em ambas as piscinas. Os 

balneários e instalações sanitárias são higienizados diariamente em dois períodos (de manhã e hora de 

almoço na Piscina X e na hora de almoço e ao final da tarde na Piscina Y). Os produtos utilizados têm 

características desincrustastes, desengordurantes e desinfetantes.  

As superfícies da nave, lava-pés e cais de acesso são higienizados e desinfetados diariamente, com 

recurso a um produto desinfetante de largo espetro. A desinfeção e limpeza do tanque é efetuada 

sempre que necessário (por motivos de descarga completa da água), e obrigatoriamente no período de 

fecho anual da piscina. Esta limpeza mais profunda engloba toda a área do tanque: pavimentos, 

paredes, caleiras, escadas. Quando se efetua a renovação/regeneração da água, procede-se à limpeza de 

uma parte da estrutura interna do tanque.  

A NP 4542, de 15 de fevereiro de 2017, estipula que todo o material utilizado na piscina (pranchas, 

esparguetes, tapetes flutuantes, pull buoy, halteres, tela de cobertura da piscina), bem como os ralos 

dos chuveiros e os estrados dos duches, sejam lavados e esfregados numa solução com a proporção de 

1 volume de hipoclorito de sódio para 29 volumes de água. Após este procedimento, os equipamentos 

devem ser lavados em água corrente, e numa solução semelhante à referida, mantidos submersos 

durante 24 h. Em seguida devem ser lavados com água, secos e armazenados, separados entre si, em 

local arejado e seco. 
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Nas piscinas em estudo, este procedimento não é realizado, apenas é feita a lavagem em água corrente 

e os equipamentos são esporadicamente colocados a secar. A água de alimentação dos tanques das 

duas piscinas tem origem na rede pública de abastecimento e a desinfeção da água é efetuada com 

hipoclorito de sódio. Para além disso, é adicionado floculante, algicida e produto para correção do pH.  

As duas piscinas mantêm afixado, nos balneários e na área de receção, as regras de utilização da 

piscina, relativas ao comportamento cívico por parte dos utilizadores e aos cuidados de higiene que 

devem ser respeitados. 

 

2.2.1.1 CARACTERÍSTICAS DA PISCINA X 

A Piscina X possui uma nave com cerca de 573,5 m
2
, dispondo de um tanque com 312,5 m

2 
de

 
área 

superficial e 421 m
3 
de volume. A profundidade mínima é de 90 cm e a profundidade máxima é de 180 

cm. A lotação máxima instantânea do tanque é de 60 utilizadores. O tanque está equipado com sete 

pistas contento pranchas de salto e quatro zonas de acesso com escadas. 

Esta estrutura apresenta bastante afluência, uma vez que são ministradas aulas de natação que 

abrangem diversos grupos, desde bebés, crianças, adultos, idosos e classes especiais. A utilização 

diária é aproximadamente de 270 pessoas. A distribuição de utilizadores ao longo do dia é constante, 

uma vez que, para além de ser permitida a utilização livre de determinadas pistas, este espaço recebe 

alunos dos estabelecimentos de ensino que praticam aulas de Educação Física durante o período letivo.  

Como estruturas de apoio, a piscina possui balneários para os utilizadores, separados por sexo, com 

instalações sanitárias, zonas de vestiário com assentos e cacifos e zona de duche equipada com seis 

chuveiros. No acesso à zona da nave pelos balneários existe um lava-pés com dois duches.  

Os acessórios e equipamentos, como esparguetes, halteres, pranchas, etc., encontram-se 

acondicionados em local próprio provido de fecho. 

 

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DA PISCINA Y 

A Piscina Y possui uma nave com cerca de 256,75 m
2
 e um tanque com 173 m

2 
de

 
área superficial e 

193 m
3 

de volume. A profundidade mínima é de 80 cm e a profundidade máxima é de 135 cm. A 

lotação máxima instantânea do tanque é de 50 utilizadores. O tanque está equipado com cinco pistas 

contento pranchas de salto e quatro zonas de acesso com escadas. 

Esta estrutura tem alguma afluência e são disponibilizadas aulas de natação que abrangem diversos 

grupos, desde bebés, crianças, adultos, idosos a classes especiais. A utilização diária é 

aproximadamente de 60 pessoas. A distribuição de utilizadores ao longo do dia é mais ou menos 

constante, ainda que se verifique maior utilização ao final da tarde. Esta piscina também recebe alunos 

dos estabelecimentos de ensino que praticam aulas de Educação Física durante o período letivo.  
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Como infraestruturas de apoio possui balneários para os utilizadores, separados por sexo, com duas 

zonas distintas de vestiários equipadas com assentos e cacifos, instalações sanitárias e zona de duche 

com oito chuveiros. No acesso à zona da nave pelos balneários existe um lava-pés com dois duches.  

Os acessórios e equipamentos, como esparguetes, halteres, pranchas, etc. encontram-se armazenados 

num compartimento fechado. 

 

2.2.2 PROCEDIMENTO DE AMOSTRAGEM 

Após a comprovação da presença de P. aeruginosa na água, foi necessário investigar a sua presença 

no meio circundante ao tanque, de forma a justificar que esta poderia ser transferida para a água. Neste 

sentido, desde junho de 2015 até junho de 2016 foram realizados esfregaços em superfícies e 

equipamentos das duas Piscinas para pesquisa de P. aeruginosa. 

Os operadores destas estruturas tiveram conhecimento da realização do estudo, no entanto não eram 

informados sobre o dia exato da realização das colheitas. Desta forma, as amostras foram recolhidas 

nas condições normais de funcionamento da piscina. 

Para esta fase do estudo foi efetuada uma análise qualitativa sobre a presença de P. aeruginosa, ainda 

que a nível laboratorial se conseguisse obter uma quantificação (até 80 UFC). As amostragens com 

valores superiores a 0 UFC foram consideradas positivas.  

A nível nacional, nenhum valor guia é proposto para o parâmetro P. aeruginosa em superfícies e 

equipamentos de piscinas. Não obstante, como para a água da piscina, a Circular Normativa N.º 

14/DA, de 21 de agosto de 2009, da DGS estipula o valor 0 UFC/100 mL como o limite recomendado 

para este parâmetro, parte-se do princípio que não existindo a presença da bactéria em objetos e 

superfícies que possam entrar em contacto com a água, ou através dos próprios utilizadores, estas não 

são transferidas para a água dos tanques, e o risco de se propagarem na água diminui. De acordo com 

as Guidelines for Safe Recreational Water Environments – Swimming Pools and Similar Environments 

(2006) da Organização Mundial de Saúde, este parâmetro deve ser inferior a 1/100 mL na água, mas 

não é convencionado nenhum valor para as superfícies.  

De forma a obter uma amostra representativa, justificou-se efetuar colheitas nas superfícies 

envolventes ao tanque com maior utilização por parte dos banhistas, pelo que foram selecionados os 

seguintes locais de amostragem: pavimento da nave, cais de acesso ao tanque, junto ao lava-pés, 

pavimento do balneário e estrados/duches dos balneários. Na Tabela 2.1 são apresentados exemplos 

dos locais onde se realizaram as amostragens, destacando os pontos de colheita. 
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Tabela 2.1 - Superfícies de Piscinas. 

SUPERFÍCIES 

PAVIMENTO DA NAVE 
CAIS DE ACESSO AO 

TANQUE 
JUNTO AO LAVA-PÉS 

PAVIMENTO DO 

BALNEÁRIO 
ESTRADOS/DUCHE 

 

  
 

 

Nota: Por motivos de confidencialidade, as imagens apresentadas não são necessariamente das piscinas em estudo. 

Para a seleção dos equipamentos em estudo, estipulou-se que a amostragem seria efetuada em cinco 

equipamentos diferentes que apresentassem maior utilização, e que estivessem presentes nas duas 

piscinas em estudo. Para tal, aplicou-se um questionário em cada estrutura sobre os equipamentos 

existentes e quais os mais usados nas aulas de natação. Deste diagnóstico resultaram os seguintes 

equipamentos aquáticos: pranchas, tapetes flutuantes, esparguetes, pull buoy e halteres (Tabela 2.2). 

Tabela 2.2 - Equipamentos de Piscinas. 

EQUIPAMENTOS 

PRANCHA 

 

TAPETE FLUTUANTE 

 

ESPARGUETE 

 

PULL BUOY 

 

HALTERE 

 

Fonte imagens: Golfinho Sports 

A recolha de amostras em superfícies e equipamentos foi efetuada através de esfregaços com riscado 

denso no sentido horizontal e vertical, com recurso a zaragatoas com meio de triptona salina com 

neutralizante, polisorbato 80 e tiossulfato de sódio, com volume de 10 mL, de acordo com a 

International Organization for Standardization (ISO) 18593:2004 Microbiology of food and animal 

feeding stuffs - horizontal methods for sampling techniques from surfaces using contact plates and 

swabs. 
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A amostragem nas superfícies foi realizada com o auxílio de delimitadores de área de 100 cm
2
 (10x10 

cm
2
) esterilizados e embalados individualmente, e cada delimitador foi utilizado para definir uma área 

de 400 cm
2
, sendo colocado em quatro pontos diferentes do pavimento da nave, cais de acesso, lava-

pés, pavimento do balneário e duche.  

Relativamente à amostragem nos equipamentos, os esfregaços foram realizados com riscado denso no 

sentido horizontal e vertical, a abranger a maior área possível do objeto, sem recurso ao uso de 

delimitadores.  

Para cada amostragem foi usada a mesma zaragatoa para o conjunto de quatro pontos que definiam os 

400 cm
2 de área das superfícies, bem como para cada equipamento.  

No momento da amostragem foram ainda registados dados de campo, como a temperatura e humidade 

relativa do ar, tanto na nave, como no balneário, através da utilização de termo-higrómetro. Para além 

disso, realizou-se a colheita de amostras de água do tanque (0,5 L), utilizando um frasco esterilizado e 

tratado com tiossulfato e procedeu-se à técnica de amostragem à superfície de acordo com a Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (21º Edição. 2004). Apenas foi efetuada a 

colheita de amostra de água à superfície, onde a bactéria P. aeruginosa tem mais tendência em 

desenvolver-se devido à maior concentração de oxigénio nesta camada da água. 

Como os resultados obtidos não revelavam a presença da bactéria na água, apesar de se registar a sua 

existência nas superfícies e equipamentos em determinadas amostragens, efetuou-se uma fase 

experimental com a recolha de 1 L de amostra de água. No entanto, o método de filtração utilizado 

neste Laboratório de Saúde Pública não permitia a análise correta desse volume de água. 

Todas as amostras foram recolhidas tendo em conta os adequados cuidados de assepsia e de forma a 

evitar contaminações. As amostras, devidamente acondicionadas em mala térmica, eram entregues 

num Laboratório de Saúde Pública para a pesquisa específica de P. aeruginosa.  

O período de amostragem teve em conta, não só a sazonalidade das atividades aquáticas praticadas em 

cada piscina, e que se associa às diferentes épocas do ano, como também ao horário de funcionamento 

das mesmas.  

Deste modo, contabilizaram-se 32 amostragens nas duas infraestruturas, perfazendo um total de 320 

amostras de superfícies e equipamentos e 32 amostras de água, o que equivale a 352 análises 

efetuadas. Isto significa, que foram recolhidas 80 amostras em superfícies, 80 em equipamentos e 16 

na água em cada piscina. 

 

2.3 FASE III - IDENTIFICAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE P. aeruginosa  

A recolha de amostras foi efetuada pela autora deste trabalho e o procedimento de quantificação e 

isolamento de P. aeruginosa foi desenvolvido num Laboratório de Saúde Pública, com o apoio de 

Técnicos do Laboratório.  
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A fase posterior de sequenciação e diferenciação genética, aplicando técnicas de biologia molecular, 

foi igualmente desenvolvida pela autora deste trabalho no Laboratório de Microbiologia e 

Biotecnologia TecLabs - Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 

 

2.3.1 DETEÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE P. aeruginosa  

O procedimento de ensaio, tanto de amostras de água como de superfícies e equipamentos, foi 

efetuado com base nas metodologias internas utilizadas pelo Laboratório de Saúde Pública, bem como 

com as normas internacionais Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 

(SMEWW), ISO 16266:2006 Water quality - Detection and enumeration of P. aeruginosa - Method by 

membrane filtration e Normas Europeias. 

O procedimento envolveu a filtração de 100 mL da amostra de água e 10 mL da amostra da zaragatoa 

através de uma membrana filtrante de porosidade de 0,45 m e diâmetro de 47 mm com grelha. A 

membrana foi colocada numa placa contendo CN Agar e incubada a 37°C. 

Realizaram-se as contagens após 22 ± 2 h e 44 ± 4 h de incubação. A leitura após 22 ± 2 h de 

incubação efetuou-se para garantir um resultado correto caso ocorresse crescimento confluente após 

44 ± 4 h. No entanto, para efeitos de cálculo do resultado, utilizaram-se os dados referentes à 

contagem mais elevada. 

Por conseguinte, contaram-se todas as colónias que apresentavam características típicas (colónias 

achatadas com diâmetro de aproximadamente 0,8 a 2,2 mm) e coloração azul esverdeada (produção de 

piocianina), e definidas como P. aeruginosa.  

Examinou-se a membrana sob a ação de uma luz UV (360 ± 20 nm) e contaram-se todas as colónias 

que apresentavam fluorescência, mas que não apresentavam coloração azul esverdeada (não 

produtoras de piocianina), como P. aeruginosa presuntivas. Foram também contadas/enumeradas 

todas as colónias pigmentadas de castanho avermelhado, que não emitiram fluorescência, como P. 

aeruginosa presuntivas. 

 

I. TESTE EM MEIO SKIM MILK CETRIMIDA 

Após a contagem, repicou-se para meio sólido seletivo contendo cetrimida e ácido nalidíxico - Skim 

Milk Cetrimida, as colónias selecionadas que requeriam confirmação (colónias classificadas como P. 

aeruginosa presuntivas).  

Para a realização deste teste, inoculou-se por estria o meio Skim Milk Cetrimida através de repicagem 

direta da membrana e incubou-se a 37 ± 1ºC por 22 ± 2 h. Concluído o tempo de incubação, as placas 

foram analisadas de modo a verificar se ocorreu crescimento (podendo ter pigmentação), se houve 

hidrólise da caseína (presença de halo de transparência do meio na periferia das estrias) e se emitiu 

fluorescência [por observação da placa sob a ação de uma luz UV (360 ± 20 nm)]. Para observar com 

maior facilidade a produção de pigmentação, aguardaram-se 2 a 4 h depois de se retirarem as placas da 

estufa. 
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II. TESTE DA OXIDASE 

Finalmente é analisado o teste da oxidase. Este teste foi efetuado apenas nas subculturas que 

responderam positivamente ao teste da fluorescência e hidrólise da caseína no meio Skim Milk 

Cetrimida. 

Para a sua realização, deitaram-se 2 a 3 gotas de Cloridrato de Tetrametil-p-fenilenodiamina a 1% 

sobre um papel de filtro. Com a ajuda de uma ansa descartável retirou-se uma parte da cultura que se 

desenvolveu em Meio Skim Milk Cetrimida e colocou-se sobre o papel de filtro. Caso surgisse uma 

coloração azul púrpura ao fim de 10 s, a prova era considerada positiva. 

 

III. COLÓNIAS DE P. aeruginosa: QUANTIFICAÇÃO 

A partir do número de colónias quantificadas desenvolvidas na membrana, e tendo em conta os 

resultados dos ensaios de confirmação efetuados, calculou-se o número de bactérias P. aeruginosa por 

aplicação da seguinte equação (de acordo com o protocolo interno do laboratório): 

 

 

Equação 2.2 - Número de colónias confirmadas para uma amostra no volume de referência. 

 

CS – Número de colónias confirmadas para uma amostra no volume de referência 

P – Número de colónias azul-esverdeadas  

F – Número de colónias fluorescentes 

R – Número de colónias com coloração castanho avermelhadas 

nF – Número de colónias fluorescentes testadas 

cF – Número de colónias fluorescentes confirmadas como P. aeruginosa 

nR – Número de colónias castanhas avermelhadas testadas 

cR – Número de colónias castanhas avermelhadas como P. aeruginosa 

Vs – Volume de referência para a expressão dos resultados (100 mL) 

Vtot – Soma do volume de tomas para ensaio em que foi possível quantificar o número de organismo alvo  

 

Quando a contagem numa placa foi superior ao limite de quantificação (80 UFC/placa) o resultado 

final foi apresentado como > 80 UFC/placa. Se não existiram colónias nas placas semeadas, exprimiu-

se o resultado como 0 UFC. 

 

IV. ISOLAMENTOS 

Para este procedimento, importa ressalvar que, devido aos métodos e equipamentos disponíveis no 

Laboratório onde se processaram as amostras, nem sempre foi possível efetuar o isolamento de todas 

as colónias encontradas. O critério de apenas se realizar a confirmação de cinco colónias por amostra, 

impossibilitou o isolamento de todas as colónias quando o seu crescimento era muito confluente ou 

quando estas cresciam muito próximas umas das outras. 
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Após confirmação, as colónias mais isoladas foram repicadas para meio líquido Nutrient Broth (NB) e 

incubadas a 37ºC. De seguida, os tubos eram mantidos em refrigeração (3ºC), no máximo uma 

semana, até se efetuar o processo de lise celular através de fervura (banho-maria até ebulição), durante 

15 min, e posteriormente eram congeladas (-20ºC), para efeitos de conservação até ao seu tratamento 

final (análise molecular). 

 

2.3.2 DIFERENCIAÇÃO MOLECULAR DE P. aeruginosa  

Nesta fase do estudo foram analisados os 61 isolados obtidos no procedimento de deteção e 

quantificação. 

Para a discriminação das estirpes pertencentes à mesma espécie e, posterior estudo da diversidade 

genómica das bactérias isoladas, recorreu-se a ferramentas de biologia molecular, nomeadamente a 

amplificação de DNA por técnica de PCR (Random Amplified Polymorphic DNA - RAPD PCR) 

adaptado de Chambel et al. (2007) [30]. 

 

EXTRAÇÃO DE DNA 

O estudo molecular iniciou-se com a lise celular, efetuada por fervura (banho-maria), e cujo 

procedimento foi levado a cabo no Laboratório de Saúde Pública. Sendo a espécie P. aeruginosa uma 

bactéria Gram-negativa, a lise celular ocorreu facilmente através deste método. 

Para a extração de DNA foi utilizada uma adaptação do Protocolo de Picther et al. (1989) [31]. 

Para evitar a degradação do DNA por ação das nucleases e impedir a co-extração de outros 

constituintes celulares (polissacáridos, proteínas e RNAs), adicionaram-se 500 µL de reagente GES às 

amostras e agitou-se cada tubo por inversão. Os tubos permaneceram em gelo durante 10-15 min, e 

confirmou-se a lise celular pela transparência da suspensão. De seguida, adicionaram-se 250 µL de 

NH4AC (7,5 M) frio e 1 mL da mistura 24:1 de clorofórmio/álcool isoamílico e agitou-se a suspensão. 

Procedeu-se à centrifugação das amostras (12000 rpm, 5 min) e recuperou-se o sobrenadante, com o 

cuidado de não recolher a interfase, para novos tubos (epp. 2 mL). 

Seguidamente, adicionou-se igual volume de isopropanol frio e misturou-se cautelosamente por 

inversão, observando-se a formação de um novelo o que confirma a precipitação do DNA. As 

amostras foram novamente centrifugadas (12000 rpm, 5 min) e descartou-se o sobrenadante. 

O pellet resultante foi lavado com 1 mL de etanol a 70%, centrifugado (12000 rpm, 5 min), e 

seguidamente descartado o sobrenadante. Os tubos foram colocados a secar (5-10 min), de forma a 

evaporar o etanol. Depois deste período, foi adicionado 25 µL de TE. As amostras foram conservadas 

a 4ºC. 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/probe/docs/techrapd/
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PCR fingerprinting  

Este estudo envolveu a realização de duas experiências distintas utilizando dois primers diferentes: 

primer M13 (5´- GAGGGTGGCGGTTCT - 3´) e primer PH (5´- AAGGAGGTGATCCAGCCGCA - 

3´).  

Para a realização do PCR foi preparada uma mistura de amplificação contendo, por µL, tampão de 

reação 1x, 3 mM MgCl2, 2 pmoles de primer (M13 ou PH), 0,2 mM de Desoxirribonucleotídeos 

Fosfatados (dNTPs) e 0,06 U de Taq polimerase. No final, perfez-se o volume pretendido adicionando 

água ultrapura estéril (H2O PCR). Entre a adição de cada reagente, a preparação foi agitada por up and 

down e os tubos foram mantidos em gelo. 

A mistura foi distribuída pelos tubos de PCR (24 µL em cada) e foi adicionado 1 µL de DNA da 

amostra. Para detetar eventuais contaminações, preparou-se um tubo controlo, substituindo o DNA por 

1 µL de H2O PCR. 

Para a reação de amplificação, os tubos foram colocados no termociclador (Uno II Biometra®) nas 

seguintes condições (Tabela 2.3): 

Tabela 2.3- Condições de reação de amplificação. 

CICLOS TEMPERATURA (ºC) TEMPO (min) 

Inicial 94  3 

35x 

94 1 

35 2 

72 1 

Final 72 5 

 

Os produtos de amplificação foram observados através de eletroforese em gel de agarose a 1,2% (w/v) 

em 0,5x de tampão TBE. Em cada poço foram aplicados 20 µL de cada amostra, e no primeiro e 

último poços foram adicionados 5 µL de marcador de massa molecular 1 kb DNA Plus. 

Procedeu-se à eletroforese em tampão 0,5x TBE, utilizando o equipamento Electrophoresis Power 

Supply EPS 600 (Pharmacia Biotech) de 15 cm x 20 cm, a 90 V/cm, durante cerca de 3 h, e 

seguidamente corou-se o gel em solução de brometo de etídeo (0,5 µg/mL) durante 10-15 min. O gel 

foi colocado no transiluminador Alliance 4.7 Uvitec Cambrigde (Alfagene®) e, sob a incidência da 

Luz Ultravioleta, procedeu-se à digitalização da imagem por fluorescência. 

Para avaliar a reprodutibilidade foram efetuadas repetições aleatórias a 10% das amostras.  

Após a obtenção das imagens das bandas, os perfis foram devidamente introduzidos no programa 

BioNumerics versão 6.6 (Applied Maths, N.V.) para tratamento e análise dos resultados da 

amplificação de DNA. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Applied_Maths
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2.3.3 SEQUENCIAÇÃO DIRETA: AMPLIFICAÇÃO DO GENE rDNA 16S 

Com o objetivo de validar os resultados obtidos pelos meios seletivos e diferenciais, realizou-se a 

sequenciação do gene rDNA 16S de seis isolados aleatórios. Foram utilizados os primers PA (5´ - 

AGAGTTTGATCCTGGCTCAG - 3´) e 1392R (5´ - ACGGGCGGTGTGTRC - 3´).  

Para a reação de PCR foi preparada uma mistura de amplificação, contendo, por µL, 1 x Tampão PCR, 

0,04 mM de MgCl2, 1 pmoL de cada primer PA e 1392R, 0,004 mM de Desoxirribonucleotídeos 

Fosfatados (dNTPs) e 0,02 U de Taq polimerase. No final adicionou-se água ultrapura estéril (H2O 

PCR) para perfazer o volume pretendido. Entre a adição de cada reagente, a preparação foi agitada por 

up and down e os tubos foram mantidos em gelo. 

 

A mistura foi distribuída pelos tubos de PCR (49 µL em cada) e foi adicionado 1 µL de DNA da 

amostra. Para detetar eventuais contaminações, preparou-se um tubo controlo, substituindo o DNA por 

1 µL de H2O PCR. 

 

Para a reação de amplificação, os tubos foram colocados no termociclador (Uno II Biometra®) nas 

seguintes condições (Tabela 2.4): 

 

Tabela 2.4 - Condições de reação de amplificação. 

TEMPERATURA (ºC) TEMPO (min)  REAÇÃO 

94  3  Desnaturação inicial 

94 1  Desnaturação 

55 1 35 Ciclos Annealing 

72 1  Extensão 

72 3  Extensão final 

4 ∞  Pausa 

 

 

Os produtos de amplificação (5 µL) foram observados através de eletroforese em gel de agarose a 

1,2% (w/v) em 0,5x de tampão TBE.  

 

Após a eletroforese em tampão 0,5x TBE, utilizando o equipamento Electrophoresis Power Supply 

EPS 600 (Pharmacia Biotech) de 15 cm x 20 cm, a 90 V/cm, durante 1 h, corou-se o gel em solução de 

brometo de etídeo (0,5 µg/mL) durante 10-15 min. O gel foi colocado no transiluminador Alliance 4.7 

Uvitec Cambrigde (Alfagene®) e, sob a incidência da Luz Ultravioleta, procedeu-se à digitalização da 

imagem, por fluorescência. 

 

Os produtos de PCR foram submetidos a purificação recorrendo ao Kit de Purificação JETQuick, 

seguindo as instruções indicadas pelo fabricante, e o DNA foi ressuspenso em água ultrapura estéril 

para evitar a interferência dos sais na reação de sequenciação. Os produtos de PCR amplificados 

purificados foram submetidos a eletroforese em gel de agarose, nas mesmas condições descritas 

anteriormente. 

 

Os produtos de PCR purificados e concentrados foram enviados para sequenciação num laboratório 

externo.  
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As sequências resultantes foram alinhadas contra sequências publicadas na Base de Dados NBCI, 

utilizando a função nucleotide BLAST (BLASTn) da ferramenta Basic Local Alignment Search Tool 

(BLAST 2.8.0), através de acesso via web. Os resultados foram interpretados segundo a informação 

devolvida pela ferramenta BLASTn, considerando como similares as sequências que apresentavam 

uma percentagem de similaridade igual ou superior a 95%. 

 

2.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

Os dados obtidos neste estudo, foram compilados numa base de dados, comparados e analisados 

estatisticamente utilizando o software SPSS versão 20.0 (IBM, EUA).  

Para o estudo estatístico, procedeu-se a uma análise descritiva através de contagens e percentagens e a 

inferência estatística foi realizada através de teste qui-quadrado de Pearson, ao nível de significância 

de 5%, para estabelecer as associações estatisticamente significativas entre as diferentes variáveis em 

estudo. Neste sentido, avaliou-se a associação entre os resultados positivos de P. aeruginosa nas duas 

piscinas com o local de colheita, o ponto de amostragem, e o horizonte temporal do estudo. Para além 

disso, a análise estatística incidiu sobre o levantamento dos resultados positivos de P. aeruginosa na 

água das duas piscinas entre 2009 a 2015 (diagnóstico inicial – Fase I) e os resultados obtidos nas 

amostras recolhidas nas superfícies, equipamentos e na água das duas piscinas entre 2016 e 2018 (Fase 

III do estudo).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. DETEÇÃO DE P. aeruginosa  

Nas 352 amostras recolhidas em superfícies, equipamentos e água, foi detetada P. aeruginosa em 94 

análises, o que corresponde a 26,7% de resultados positivos (68 resultados foram provenientes da 

Piscina X e 26 da Piscina Y). Neste sentido, existe uma associação estatisticamente significativa entre 

a piscina e a deteção de P. aeruginosa (p<0,001), verificando-se uma maior proporção de resultados 

positivos na Piscina X. 

Do total de resultados positivos, 78 são de superfícies, 13 de equipamentos e 3 da água (Figura 3.1). 

Neste caso, existe uma associação estatisticamente significativa entre os pontos de colheita 

(superfícies, equipamentos e água) e o resultado de P. aeruginosa (p<0,001), tendo a maior proporção 

de resultados positivos origem nas superfícies. 

 

 

 

 

 

A Figura 3.2 apresenta o número de resultados positivos distribuídos por ponto de amostragem em 

superfícies e equipamentos nas duas piscinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1 – N.º de Resultados Positivos de P. aeruginosa por local de amostragem. 
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Figura 3.2 - N.º de Resultados Positivos de P. aeruginosa em superfícies e equipamentos na Piscina X e Y. 

 

Figura 3.4 - N.º de Resultados Positivos de P. aeruginosa em superfícies e equipamentos na Piscina X e M 
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Existe uma associação estatisticamente significativa entre o ponto de amostragem e a deteção de P. 

aeruginosa (p<0,001). A maior proporção de resultados positivos verifica-se no lava-pés, seguindo-se 

do pavimento do balneário e dos estrados do duche. Nos equipamentos, 69% das amostras positivas 

são provenientes das pranchas. 

Na Piscina X, 56 amostras de superfícies revelaram a presença da bactéria, sendo que o ponto de 

amostragem com maior percentagem de resultados positivos foi junto ao lava-pés (28,5%). 

Relativamente aos equipamentos obtiveram-se 11 resultados positivos e a sua maioria teve origem nas 

pranchas (72%). 

Comparativamente na Piscina Y, 22 amostras em superfícies revelaram a presença de P. aeruginosa, e 

foi também junto ao lava-pés que se obteve maior número de resultados positivos. Em relação aos 

equipamentos, verificaram-se 2 resultados positivos (prancha e pull buoy). Efetuando uma análise 

entre a distribuição de P. aeruginosa pelos pontos de amostragem nas duas piscinas, constata-se que a 

Piscina X obteve mais resultados positivos na maioria dos pontos de amostragem, à exceção do 

equipamento pull buoy onde o n.º de resultados foi igual ao da Piscina Y. 

No que respeita às amostras de água, das 32 análises efetuadas, 3 revelaram a presença da bactéria 

(uma teve origem na Piscina X e duas na Piscina Y). Para a deteção da bactéria na água, cuja área 

superficial é de 312,5 m
2
 (como é o caso da Piscina X), sendo a amostra analisada correspondente a 

0,1 L de água, e colhida na camada superficial da água (considerando cerca de 1,5 cm de altura), esta 

representa aproximadamente 0,002% da área superficial total do tanque na Piscina X e 

aproximadamente 0,003% na Piscina Y, o que pode justificar a existência de menos resultados 

positivos, comparativamente às superfícies e equipamentos, já que no exemplo do lava-pés, a amostra 

recolhida representa cerca de 1,7% da área total dessa superfície. Mais se acrescenta que, quando se 

aumentou a quantidade de água analisada, detetou-se a presença de P. aeruginosa, o que pode 

justificar esta premissa. 

Isto significa que, efetuando uma comparação de resultados, ao verificarmos que numa superfície com 

área de 0,04 m
2
, como é o caso da amostra recolhida junto ao lava-pés, obteve-se em média valores 

superiores a 2x10
3
 UFC/m

2
, então na área superficial de cerca 312,5 m

2 
de água poderiam obter-se 

mais de 6,24x10
5
 UFC, no caso da Piscina X e 3,46x10

5
 UFC na Piscina Y. 

Numa análise sobre a quantificação de P. aeruginosa, em 58% dos resultados positivos a contagem de 

P. aeruginosa foi superior a 16 UFC. O ponto de amostragem onde se obtiveram valores superiores a 

16 UFC foi efetivamente o mesmo onde ocorreu o maior número de resultados positivos, junto ao 

lava-pés. Este facto pode traduzir a propensão da multiplicação bacteriana neste local. Como se 

observa pela Figura 3.3, o maior número de resultados superiores a 16 UFC dizem igualmente respeito 

à Piscina X.  
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Figura 3.3 – Resultados >16 UFC por ponto de amostragem nas duas piscinas.  
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De uma forma global, a deteção da bactéria foi maior nas superfícies, e na Piscina X. 

O facto de não existirem tantos resultados positivos nos equipamentos pode dever-se à técnica de 

amostragem utilizada, uma vez que sem auxílio de delimitador e, dada a forma irregular e as 

dimensões de alguns dos materiais, é mais complicada a realização do esfregaço, podendo a zaragatoa 

não abranger/contactar com toda a área do equipamento. Esta conjetura pode ser sustentada pela 

ocorrência muito mais elevada de resultados positivos em pranchas, dado serem materiais mais planos 

e de pequenas dimensões.  

Por outro lado, a forma como estes materiais são acondicionados, após a sua utilização, pode 

promover condições para o desenvolvimento da bactéria. As pranchas ao serem mantidas unidas umas 

às outras, dificulta a evaporação, favorece a manutenção da humidade no equipamento, e a 

temperatura do ar no interior da nave (≈ 30ºC) pode proporcionar um ambiente propício para a 

proliferação de P. aeruginosa. Estas circunstâncias podem justificar o maior número de resultados 

positivos nas pranchas em detrimento dos outros equipamentos, cujo acondicionamento não facilita 

estas condições. No entanto, o exposto trata-se apenas de hipóteses que, de futuro, deverão ser melhor 

estudadas. 

Em relação ao horizonte temporal do estudo, não se verificou uma diminuição da ocorrência de P. 

aeruginosa ao longo dos três anos de monitorização deste parâmetro, tendo esta permanecido 

constante nas duas piscinas. Não existe uma associação estatisticamente significativa entre o resultado 

de P. aeruginosa e o trimestre da realização de colheitas (p=0,563). A aplicação dos procedimentos de 

limpeza e desinfeção mantiveram-se iguais, já que apesar de terem conhecimento do estudo, os 

operadores das piscinas não eram avisados dos dias em que seriam realizadas as colheitas e, portanto, 

os resultados representam a real dinâmica praticada nestas infraestruturas.  

À exceção de duas datas de amostragem na Piscina Y, onde não existiu nenhum resultado >0 UFC, 

nos restantes dias de colheitas (30 amostragens) obtiveram-se sempre resultados positivos em pelos 

menos um ponto de amostragem. Numa das amostragens onde se obteve apenas um resultado positivo 

de P. aeruginosa na Piscina Y, teve-se conhecimento que foi efetuada, na véspera de realização da 

colheita, uma limpeza e desinfeção mais profunda a todas as áreas da piscina. Desta premissa, julga-se 

existir uma relação direta entre a implementação adequada dos procedimentos de higiene e limpeza e a 

deteção da bactéria, já que sendo a bactéria resistente a soluções desinfetantes, não foi possível a sua 

eliminação nesse procedimento de higiene. É de salientar que, no dia a seguir a essa amostragem, 

foram novamente realizadas colheitas e as análises revelaram resultados positivos de P. aeruginosa, o 

que demonstra a habilidade da bactéria em se disseminar nestes espaços e a dificuldade em controlá-la. 

Importa reiterar que em duas das amostragens onde foi detetada a presença da bactéria na água, 

também se obtiveram resultados positivos para as superfícies e para os equipamentos. 

Especificamente, quando detetada a bactéria na água da Piscina X, foi também encontrada junto ao 

lava-pés, estrados do duche, pranchas e esparguetes. Na Piscina Y, obtiveram-se resultados positivos 

na água e nos pull buoy. Nestes casos, pode admitir-se uma transferência da bactéria para o interior do 

tanque, devido à sua proliferação nos equipamentos em contacto com a água e/ou a sua presença nas 

superfícies. Nestas três amostragens apenas uma apresentava o valor de desinfetante residual livre 

inferior a 0,5 mg/L. Os valores de pH estavam de acordo com a norma e a temperatura era próxima 

dos 29ºC. 
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Um estudo sobre a persistência de P. aeruginosa na água de piscinas em Toronto e Peterborough 

demonstrou que a incidência de P. aeruginosa aumentou quando os valores de cloro residual livre 

eram inferiores a 0,4 mg/L e que valores mais alcalinos de pH diminuíam a eficiência da desinfeção. 

Para além disso, o mesmo estudo indicou que os valores mais altos de P. aeruginosa (2400 UFC/mL) 

foram obtidos quando a concentração de cloro residual livre era de 0,0 mg/mL [32]. Outro estudo 

efetuado em piscinas revelou que a ocorrência de P. aeruginosa aumentou quando os valores de cloro 

residual livre eram inferiores a 1 mg/L [33].  

No ano de 1981, na Holanda, foi realizado um estudo sobre um surto de otite externa em utilizadores 

de um parque aquático e a sua relação com a presença de P. aeruginosa e as condições de desinfeção 

da água e das superfícies. A bactéria foi detetada na água do jacuzzi, piscina principal e nas superfícies 

circundantes, tendo-se comparado estas estirpes com as isoladas dos doentes com sintomas de otite 

externa e que frequentaram o complexo e, especificamente, estes equipamentos aquáticos. Em algumas 

situações a mesma estirpe foi encontrada em diversos espaços do parque e, inclusive, em vários 

utilizadores, associando-se a origem do surto a falhas de desinfeção que promoveram a presença de P. 

aeruginosa nesta estrutura. Embora a limpeza e desinfeção do complexo tenham sido intensificadas no 

período em estudo, foi ainda isolada P. aeruginosa em amostras de esfregaços em superfícies, ainda 

que com uma frequência variável. Este estudo corrobora ainda a importância de assegurar valores de 

desinfeção adequados, já que a bactéria nunca foi detetada quando os valores de cloro residual livre 

eram superiores a 0,5 mg/L. Os casos de otites externa cessaram após a introdução de adequados 

procedimentos de desinfeção [34].  

Estas conclusões são semelhantes às obtidas num estudo sobre otite externa em nadadores de alta 

competição já que, em diferentes períodos do dia, as concentrações de desinfetante residual eram 

variáveis e, portanto, foi isolada P. aeruginosa em nadadores que utilizavam a piscina pela manhã, 

altura que as concentrações de cloro não eram tão altas [35]. Estes dados indicam a necessidade de 

manter os níveis de desinfeção corretos durante todo o período de funcionamento da piscina.  

 

3.1.1 ANÁLISE DOS ISOLADOS DE P. aeruginosa 

A partir das amostras positivas de P. aeruginosa, procedeu-se ao isolamento das colónias. Nem 

sempre foi possível efetuar o isolamento de todas as colónias encontradas, pois o critério de se realizar 

apenas a confirmação de 5 colónias por amostra, impossibilitou isolar algumas sempre que o seu 

crescimento era muito confluente ou quando cresciam muito próximas umas das outras, não 

permitindo ter a certeza de se tratar apenas de uma única colónia. Isolaram-se 61 colónias e a partir 

destas desenvolveu-se todo o estudo sobre identificação e diversidade molecular. 

As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam o número de isolados de P. aeruginosa obtidos em cada piscina. 
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Tabela 3.1 - N.º de Isolados de Superfícies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 3.2 - N.º de Isolados de Equipamentos.  

 

 

 

 

Tabela 3.3 - N.º de Isolados na Água. 

 

 

 

 

O maior número de isolados teve origem nas superfícies, já que foi também nessas amostragens que 

ocorreu maior número de resultados positivos de P. aeruginosa, tal como descrito anteriormente. A 

Figura 3.4 apresenta o n.º de isolados e a sua origem nas duas piscinas. 

 

 

 

PISCINA  AMOSTRA   SUPERFÍCIE  N.º DE ISOLADOS 

X S.17 Cais de Acesso 1 

X S.16 Lava-pés 2 

X S.15 Cais de Acesso 4 

X S.14 Lava-pés 2 

X S.13 Pavimento Nave 5 

X S.11 Lava-pés 5 

X S.10 Pavimento Balneário 2 

X S.8 Cais de Acesso 1 

X S.7 Cais de Acesso 1 

X S.5 Lava-pés 5 

X S.4 Pavimento Balneário 5 

X S.3 Estrados Duche 2 

Y S.12 Lava-pés 5 

Y S.9 Pavimento Balneário 1 

Y S.6 Pavimento Nave 5 

Y S.2 Pavimento Balneário 1 

Y S.1 Estrados Duche 1 

Total   48 

PISCINA  AMOSTRA   ESQUIPAMENTO N.º DE ISOLADOS 

X E.2 Prancha 2 

Y E.1 Prancha 4 

Total   6 

PISCINA AMOSTRA DE ÁGUA N.º DE ISOLADOS 

X A.1 5 

Y A.3 1 

Y A2 1 

Total 7 
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É possível verificar que a superfície com maior número de isolados foi junto ao lava-pés, facto 

expectável, dado o elevado número de colónias obtidas em comparação com os restantes pontos de 

amostragem. Supondo que, pela mesma razão, surge maior número de isolados da Piscina X do que da 

Piscina Y.  

 

3.1.2 DIAGNÓSTICO INICIAL E RESULTADOS DA FASE III DO ESTUDO 

A partir do diagnóstico inicial sobre o histórico de resultados analíticos de P. aeruginosa na água das 

duas piscinas obtidos na Fase I, e efetuando uma comparação com os resultados obtidos nas 

amostragens em superfícies, equipamentos e água da Fase III, verifica-se que a Piscina X apresentou 

uma menor percentagem de resultados positivos na água (5,7%) do que a Piscina Y (10%) na 1ª Fase 

do estudo. Não obstante, a Piscina X apresentou mais resultados positivos nas superfícies, 

equipamentos e água na 3ª Fase do estudo (Tabela 3.4) 

 Tabela 3.4 – N.º de Resultados positivos de P. aeruginosa na água entre 2009 e 2015 e N.º de Resultados positivos de P. 

aeruginosa nas superfícies, equipamentos e água entre 2016 e 2018. 

 

 

 

 

 

Existe associação estatisticamente significativa entre os resultados obtidos na água (Fase I) e os 

resultados obtidos em superfícies, equipamentos e água (Fase III) na Piscina X (p<0,001), sendo a 

proporção de resultados positivos superior na 3ª Fase do estudo.  

Na Piscina Y, a proporção de resultados positivos é muito idêntica nas duas fases, pelo que não se 

verifica uma associação estatisticamente significativa entre os resultados obtidos na água (Fase I) e os 

resultados obtidos em superfícies, equipamentos e água (Fase III) (p=0,204).  

RESULTADOS POSITIVOS 
FASE I 

2009-2015 
FASE III 

2016-2018 

PISCINA ÁGUA 
SUPERFÍCIES E 

EQUIPAMENTOS E ÁGUA 

X 4 68 

Total de Análises 70 176 

Y 14 26 

Total de Análises 140 176 

Figura 3.4 - N.º de Isolados por Ponto de Amostragem nas duas piscinas. 
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A maior proporção de resultados positivos verifica-se na Fase III, quando se incluiu a pesquisa de P. 

aeruginosa em superfícies e equipamentos, possivelmente porque o número de colheitas é maior, 

ainda que o intervalo em estudo seja mais curto. Esta análise corrobora a necessidade de um estudo 

como este, que englobe não só a água do tanque, como toda a área envolvente, já que as superfícies e 

equipamentos podem ser veículos de propagação bacteriológica.  

 

3.2 DIFERENCIAÇÃO E DIVERSIDADE GENÉTICA DE P. aeruginosa 

Após a amplificação do DNA e a obtenção dos perfis de cada isolado, as imagens resultantes foram 

devidamente catalogadas no programa BioNumerics
®

 e, a partir destas, construíram-se diversos 

dendrogramas. 

Para a análise das relações entre os isolados, obtidos pelos dendrogramas, foi necessário verificar qual 

o nível de semelhança entre as repetições efetuadas. Este valor foi depois usado como nível de corte 

para avaliar as semelhanças entre os vários isolados. 

Para 10% de isolados repetidos, compararam-se os perfis entre cada par e registaram-se os valores de 

semelhança. Calculou-se a média desses valores e obteve-se o valor de 85,43% como valor de 

reprodutibilidade para a amplificação com o primer M13, usando uma otimização de 1% e 7,5 para o 

parâmetro de curve smothing, e o valor de 80,66% para a amplificação com o primer PH, otimização 

de 3% e 0 para o parâmetro de curve smothing. 

Com base no nível de corte, a comparação entre isolados de uma mesma placa de isolamento, permitiu 

eliminar 8 isolados, por se tratarem da mesma estirpe. Mostra-se, como exemplo, o caso da amostra 

S.13, que possuía 5 isolados, e confirmou-se que dois eram iguais, designadamente o S.13.2 e S.13.3, 

dado que os valores de semelhança são superiores ao nível de reprodutibilidade da técnica (Figuras 3.5 

e 3.6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 3.6 - Comparação de perfis, utilizando o primer PH, de isolados da mesma placa de isolamento. 

Figura 3.5 – Comparação de perfis, utilizando o primer M13, de isolados da mesma placa de isolamento.  

97,43 
85,43 

83,77 
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Analisando os dendrogramas, verifica-se que a amplificação com o primer M13 não distingue o S.13.1 

como diferente do S.13.2 e S.13.3, mas com o primer PH o S.13.1 é diferente. Para além disso, com 

ambos os primers S.13.4 e S.13.5 são diferentes e S.13.2 e S.13.3 são iguais. Entre os dois últimos 

selecionou-se o S.13.3 para manter na análise, ficando este conjunto com quatro isolados. 

Os 8 isolados descartados foram metade da Piscina X e metade da Piscina Y, o que não altera a 

proporção inicial dos isolados obtidos entre as duas piscinas, perfazendo um total de 38 isolados da 

Piscina X e 15 isolados da Piscina Y. 

 

3.2.1 RESULTADOS DA AMPLIFICAÇÃO PELO PRIMER M13 

Com base na linha de corte definida pelos valores de reprodutibilidade obtidos para os perfis 

resultantes da amplificação pelo primer M13, o dendrograma forma 8 clusters e 7 single member 

clusters na Piscina X e 3 clusters e 3 single member clusters na Piscina Y (Figuras 3.7 e 3.8). 

  

Figura 3.7 – Dendrograma construído com base nos perfis obtidos com o primer M13 para os isolados da Piscina X. 
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Tendo como exemplo o cluster V da Piscina X (Figura 3.7), os isolados obtidos do pavimento da nave, 

do cais de acesso ao tanque, junto ao lava-pés e nos estrados do duche, em três períodos diferentes, são 

a mesma estirpe. No cluster VIII da Piscina X (Figura 3.7) verifica-se que o isolado do pavimento do 

balneário e o isolado do lava-pés, nas amostras recolhidas dia 11-10-2016, são estirpes idênticas.  

A Piscina Y apresenta grupos onde a presença de isolados da mesma estirpe ocorre entre superfícies e 

equipamentos e em datas de amostragem distintas. Nesta Piscina é mais evidente a persistência 

temporal da mesma estirpe (Figura 3.8). Outra situação interessante diz respeito ao cluster III, formado 

pelo isolado da água (A.2) e do lava-pés (S.12.1 e S.12.3), onde há grande nível de semelhança apesar 

das amostragens terem sido efetuadas com sete meses de diferença (Figura 3.8). Pode admitir-se que a 

estirpe seja residente. O cluster II da Piscina Y revela que a estirpe encontrada no equipamento 

(prancha) em 11-10-2016 é a mesma detetada no lava-pés e no pavimento da nave, nos dias 02-05-

2017 e 17-10-2017. Assume-se que haja uma permanência da bactéria neste período de tempo. No 

grupo formado pelo cluster I, admite-se que haja uma grande homogeneidade de estirpes entre os 

vários pontos de amostragem, já que os valores de semelhança observados entre alguns perfis são 

muito elevados. É também evidente a permanência da estirpe em períodos bastante diferentes.  

As Figuras 3.9 e 3.10 apresentam a distribuição espacial das estirpes dos clusters obtidos com o 

primer M13.  

Figura 3.8 – Dendrograma construído com base nos perfis obtidos com o primer M13 para os isolados da Piscina Y. 

Figura 3.9 – Distribuição espacial dos clusters obtidos com o primer M13 para os isolados da Piscina X. 
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Além da análise baseada nos perfis dos isolados obtidos em cada piscina, procedeu-se à análise 

conjunta dos perfis pertencentes aos isolados das duas piscinas (Tabela 3.5). 

Tabela 3.5- Origem dos isolados, data de amostragem e valor de semelhança dos grupos de perfis obtidos com o primer M13 

nas duas piscinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PISCINA X E PISCINA Y 

CLUSTER ISOLADOS PONTO DATA M13 (85,43) 

I 
E.1.2 Prancha – Piscina Y 

11-10-2016 93,11  
S.5.1 Lava-pés - Piscina X 

II 

A.2 Cais de acesso - Piscina X 14-11-2017 

92,43 

S.15.3 Cais de acesso - Piscina X 07-11-2017 

S.14.1 Cais de acesso - Piscina X 14-11-2017 

S.12.3 Lava-pés - Piscina X 14-11-2017 

S.13.2 Lava-pés - Piscina Y 02-05-2017 

S.15.4 Pavimento Balneário - Piscina X 02-05-2017 

S.13.1 Lava-pés - Piscina X 02-05-2017 

III 

A.1.2 

Água – Piscina X 18-11-2016 
90,73  

A.1.3 

A.1.5 

E.1.4 Prancha - Piscina Y 11-10-2016 

IV 

S.15.1 Cais de acesso - Piscina X 14-11-2017 

89,95 

S.17 Cais de acesso - Piscina X 07-11-2017 

S.15.2 Cais de acesso - Piscina X 14-11-2017 

S.14.2 Lava-pés - Piscina X 14-11-2017 

S.12.5 Lava-pés - Piscina Y 02-05-2017 

V 
S.10.2 Pavimento Balneário - Piscina X 02-05-2017 

89,55  
S.12.1 Lava-Pés - Piscina Y 02-05-2017 

VI 

S.11.1 Lava-pés - Piscina X 02-05-2017 

88,85  S.6.2 Pavimento nave - Piscina Y 17-10-2017 

E.1.1 Prancha - Piscina Y 11-10-2016 

VII 

S.1 Estrado - Piscina Y 
18-10-2016 

87,73 

S.2 Pavimento Balneário - Piscina Y 

S.12.4 Lava-Pés- Piscina Y 02-05-2017 

S.6.1 Pavimento nave - Piscina Y 17-10-2017 

S.9 Pavimento Balneário - Piscina Y 02-05-2017 

S.6.5 Pavimento nave - Piscina Y 17-10-2017 

S.7 Cais de acesso - Piscina X 11-10-2017 

Figura 3.10 – Distribuição espacial dos clusters obtidos com o primer M13 para os isolados da Piscina Y. 
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O resultado expressa a formação de 7 grupos com isolados de ambas as piscinas, o que pode significar 

que estas piscinas possuem condições propícias à manutenção das mesmas estirpes, para além de que o 

seu ambiente e envolvência são similares. 

 

3.2.2 RESULTADOS DA AMPLIFICAÇÃO DO PRIMER PH 

Em relação à análise dos resultados com o primer PH, apenas se obtiveram 7 clusters e 10 single 

member cluster na Piscina X e 2 clusters e 6 single member cluster na Piscina Y (Figuras 3.11 e 3.12). 

 

No exemplo da Piscina Y, é clara a semelhança entre o isolado S.1 e S.2 (cluster I), tendo estes origem 

no estrado do duche e no pavimento do balneário na mesma data de amostragem, pelo que é sugestivo 

tratar-se da mesma estirpe e, portanto, ter existido transferência da mesma nestes locais.  

As Figuras 3.13 e 3.14 apresentam a distribuição espacial das estirpes dos clusters obtidos com o 

primer pH. 

Figura 3.11 – Dendrograma construído com base nos perfis obtidos com o primer PH para os isolados da Piscina X. 

Figura 3.12 – Dendrograma construído com base nos perfis obtidos com o primer PH para os isolados da Piscina Y. 
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Com base nos perfis obtidos com o primer PH para os isolados das duas piscinas conclui-se que todos 

representam estirpes diferentes, contrariamente ao que se observou ao analisar os perfis de 

amplificação com o primer M13 

Para uma análise conjunta dos perfis obtidos por amplificação com os primers M13 e PH construiu-se 

um dendrograma único com os isolados de cada piscina. As Tabelas 3.6 e 3.7 apresentam os valores de 

semelhança obtidos para os clusters formados.  

  

Figura 3.13 – Distribuição espacial dos clusters obtidos com o primer PH para os isolados da Piscina X. 

Figura 3.14 – Distribuição espacial dos clusters obtidos com o primer PH para os isolados da Piscina Y. 
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Tabela 3.6 - Origem dos isolados, data de amostragem e valor de semelhança dos grupos de perfis obtidos com o primer M13 

e com o primer PH na Piscina X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os isolados em que não é apresentado nenhum valor de semelhança representam single member cluster. 

* Valor de semelhança obtido para os isolados usados para avaliar o nível de reprodutibilidade da 

técnica. Os outros valores apresentados nesta coluna correspondem aos níveis de semelhança entre os 

isolados em cada cluster.  

 

PISCINA X 

CLUSTER ISOLADOS PONTO DATA M13 (85,43) * PH (80,66) * 

i 

S.13.1 PAVIMENTO NAVE 
15-11-2017 

94,51 

 

S.13.2 PAVIMENTO NAVE 

S.15.4 CAIS DE ACESSO 

14-11-2017 S.15.3 CAIS DE ACESSO 

S.14.1 LAVA-PÉS 

S.3.2 ESTRADOS DUCHE 11-10-2016 

ii 

E.2.1 PRANCHA 
14-11-2017 

91,38 E.2.2 PRANCHA 

S.16.1 LAVA-PÉS 07-11-2017 

iii 
S.4.1 

PAVIMENTO 

BALNEÁRIO 11-10-2016 90,63 

S.5.5 LAVA-PÉS 

iv 

S.3.1 ESTRADOS 

11-10-2016 88,88 
S.4.5 

PAVIMENTO 

BALNEÁRIO 

v 

S.5.3 LAVA-PÉS 

11-10-2016 87,55 
S.5.4 LAVA-PÉS 

89,68 
S.4.2 

PAVIMENTO 

BALNEÁRIO 

vi 
S.10.2 

PAVIMENTO 

BALNEÁRIO 02-05-2017 86,77  

S.11.1 LAVA-PÉS 

vii 

S.11.2 

LAVA-PÉS 02-05-2017 

85,50 

82,63 

S.11.3 

S.11.4 

S.11.5 

S.7 CAIS DE ACESSO 11-10-2017 

 

S.13.4 
PAVIMENTO DA 

NAVE 
15-11-2017 

S.15.1 CAIS DE ACESSO 

14-11-2017 

87,24 S.15.2 CAIS DE ACESSO 

S.17 CAIS DE ACESSO 07-11-2017 

S.14.2 LAVA-PÉS 14-11-2017  
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Tabela 3.7- Origem dos isolados, data de amostragem e valor de semelhança dos grupos de perfis obtidos com o primer M13 

e com o primer PH na Piscina Y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Os isolados em que não é apresentado valor de semelhança representam single member cluster. 

* Valor de semelhança obtido para os isolados usados para avaliar o nível de reprodutibilidade da 

técnica. Os outros valores apresentados nesta coluna correspondem aos níveis de semelhança entre os 

isolados em cada cluster.  

Tendo em conta que o estudo incidiu sobre 53 isolados, a formação de apenas quatro clusters (cores 

destacadas nas tabelas 3.6 e 3.7) com ambos os primers revela muita diferenciação entre as estirpes, 

apontando para uma grande diversidade da espécie P. aeruginosa nestas piscinas.  

Outras abordagens demonstram que os primers M13 e PH são úteis na diferenciação. Um estudo sobre 

a persistência e distribuição de espécies de Listeria em superfícies de duas queijarias, utilizando estes 

primers na técnica de RAPD fingerprinting para a diferenciação de isolados Listeria spp., permitiu a 

formação de clusters bem definidos e separados entre os isolados detetados em vários pontos ao longo 

do processo produtivo. A ocorrência de espécies de Listeria pelas duas regiões geográficas analisadas 

foi notavelmente diferente, ainda que a presença de Listeria spp. fosse detetada a partir de mais do que 

uma fonte, independentemente da etapa do processo de produção e do tipo de material usado. Este 

estudo envolveu também o mapeamento dos locais onde as diferentes espécies de Listeria eram 

persistentes, concluindo-se que o padrão global de estirpes numa queijaria não era constante, 

sugerindo ciclos de eliminação e reaparecimento ao longo do processo produtivo [30].  

A técnica de RAPD também é aplicada em estudos sobre a diversidade genética de P. aeruginosa em 

situações nosocomiais. Ao serem comparados isolados provenientes de três grupos: doentes 

hospitalizados com pneumonia, doentes com cancro e com infeção por P. aeruginosa e isolados 

obtidos do ambiente, nomeadamente em água de piscinas e rios, demonstrou-se que não existe uma 

relação genética entre os três grupos e que nem a pneumonia nosocomial nem a infeção foram 

causadas por genótipos específicos ou grupos de genótipos dentro desta espécie. A evolução de 

estirpes de P. aeruginosa não permitiu estabelecer uma clara separação filogenética entre estirpes 

patogénicas e não-patogénicas, sugerindo uma alta taxa de recombinação genética nesta população 

[36]. 

PISCINA Y 

CLUSTER ISOLADOS PONTO DATA M13 (85,43)* PH (80,66)* 

i 
A.2 ÁGUA 12-12-2017 

95,31 

 

S.12.3 LAVA-PÉS 02-05-2017 

ii 

E.1.1 PRANCHA 11-10-2016 

88,41 S.6.2 PAVIMENTO NAVE 17-10-2017 

S.12.5 LAVA-PÉS 02-05-2017 

iii 

S.1 ESTRADOS DUCHE 

18-10-2016 

86,553 

85,97 
S.2 

PAVIMENTO 

BALNEÁRIO 

S.12.4 LAVA-PÉS 

02-05-2017 

 
S.9 

PAVIMENTO 

BALNEÁRIO 

S.6.5 PAVIMENTO NAVE 
17-10-2017 

S.6.1 PAVIMENTO NAVE 
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3.3 SEQUENCIAÇÃO DIRETA DE P. aeruginosa  

Para a análise e interpretação dos resultados da sequenciação, as sequências obtidas foram comparadas 

com sequências publicadas no banco de dados do NCBI, através do programa de alinhamento BLAST 

2.8.0, usando a função BLASTn.  

Os resultados foram interpretados segundo a informação devolvida pela ferramenta BLASTn, tendo os 

6 isolados em estudo obtido percentagens de similaridade de 98% com o género Pseudomonas, e entre 

95% a 99% de similaridade com a espécie P. aeruginosa. De destacar que, numa das amostras, o 

número de nucleótidos que compunham a sequência era menor em relação às restantes amostras (cerca 

de 100 bases azotadas de diferença), este facto pode ter influenciado a obtenção de uma percentagem 

de similaridade mais baixa (96%) comparativamente aos outros isolados. 

Os scores de alinhamentos foram maioritariamente iguais ou superiores a 200. Os valores de E-value 

foram baixos (<0,01), o que revela resultados significativos, existindo um caso em que o alinhamento 

foi de 99% e o E-value teve o valor mínimo, que é zero, indicando um grau de significância máximo 

(Anexo I – Resultados Sequenciação obtidos pela Ferramenta BLASTn). 

A partir destes resultados, considera-se que os meios de cultura utilizados para a deteção e isolamento 

de P. aeruginosa são válidos e que seriam de esperar as mesmas conclusões para os restantes isolados, 

já que os valores de similaridade para os 6 isolados foram elevados. 
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4. CONCLUSÃO 

O presente trabalho abordou a problemática da persistência e distribuição de P. aeruginosa na água, 

superfícies e equipamentos de duas Piscinas Cobertas. P. aeruginosa é uma bactéria patogénica 

oportunista, envolvida sobretudo em processos infeciosos pulmonares de doentes 

imunocomprometidos ou debilitados, bem como a principal causa de otites em crianças decorrentes da 

utilização de piscinas, pelo que é imperativo que esta bactéria esteja ausente destas estruturas. 

P. aeruginosa foi observada em todas as superfícies estudadas, tendo ocorrido em menor número nos 

equipamentos e na água. A superfície onde mais vezes foi detetada a bactéria foi junto ao lava-pés, 

seguindo-se do pavimento do balneário e estrados do duche. No que concerne aos equipamentos, as 

pranchas revelaram-se os principais focos de contaminação por P. aeruginosa, em detrimento dos 

halteres e dos tapetes flutuantes, onde nunca foi encontrada. Tal facto poderá dever-se à forma como 

estes equipamentos (pranchas) são acondicionados, facilitando as condições de humidade e 

temperatura propícias ao desenvolvimento de P. aeruginosa. 

Em relação à diversidade de estirpes presentes nestas estruturas, os resultados revelam uma 

persistência temporal de algumas estirpes, e o estudo da comparação genética sugere a transferência da 

bactéria pelas diferentes zonas da piscina e pelos equipamentos, tendo-se obtido correspondência entre 

perfis das estirpes analisadas, principalmente por amplificação com o primer M13. Os resultados 

indicam também que, com a utilização do primer PH, houve a formação de muitos single member 

clusters, revelando este facto uma elevada diversidade de estirpes presentes nas piscinas em estudo.  

Contudo, não foi possível a associação entre isolados de superfícies/equipamentos com isolados da 

água. Ainda que na mesma data de amostragem se tivessem obtido resultados positivos de P. 

aeruginosa, o isolamento de estirpes a partir da água não foi viável. O método de colheita realizado 

pode ser apontado como uma razão para o menor número de resultados positivos de P. aeruginosa na 

água já que, esta existindo nas superfícies e equipamentos circundantes, admitir-se-ia a sua 

transferência pelos utilizadores para a água. Porém, a análise de apenas 0,1 L de água de um volume 

total de água elevado pode não ser suficiente para detetar a sua presença comparativamente à recolha 

direta por esfregaço em superfícies e equipamentos, onde a bactéria foi encontrada mais vezes. 

A aplicação de procedimentos de higiene e desinfeção adequados possibilita a restrição de condições 

que favorecem a proliferação da bactéria, permitindo a sua erradicação e impedindo a transferência 

pelos banhistas. O correto acondicionamento dos equipamentos aquáticos é também essencial para a 

restringência de P. aeruginosa.  

Em suma, os resultados obtidos com o presente trabalho demonstram a importância de promover 

medidas de controlo essenciais à eliminação de P. aeruginosa em piscinas cobertas, já que é evidente a 

sua persistência, transferência e disseminação nestes espaços. Cabe às entidades gestoras, com apoio 

das Unidades de Saúde Pública, desenvolver programas de prevenção eficazes e reforçar junto dos 

utilizadores a adoção de comportamentos cívicos adequados.  

Esta perspetiva deve assentar numa base de melhoria contínua, e a criação de políticas e diretivas em 

prol da regulamentação de piscinas deve ser discutida a nível nacional. A inexistência de legislação 

neste âmbito revela uma lacuna no controlo efetivo da qualidade microbiológica e sanitária destes 

espaços. Paralelamente, a sugestão de outros estudos do género pode ser uma mais-valia para a 

avaliação desta necessidade, e todos os esforços devem ser canalizados para promover a saúde pública.  
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6. ANEXOS 

ANEXO I – Resultados da Sequenciação Direta para Amplificação do gene rDNA 16S de seis isolados, 

com base na informação devolvida pela ferramenta BLASTn, evidenciando o nível de similaridade 

para o género Pseudomonas e para a espécie P. aeruginosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 – Percentagem de similaridade resultante da Sequenciação direta da amplificação do gene rDNA 16S da 

Amostra 1 

Figura 6.2 – Percentagem de similaridade resultante da Sequenciação direta da amplificação do gene rDNA 16S da 

Amostra 2 

Figura 6.3 – Percentagem de similaridade resultante da Sequenciação direta da amplificação do gene rDNA 16S da 

Amostra 2 



               42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4 – Percentagem de similaridade resultante da Sequenciação direta da amplificação do gene rDNA 16S da 

Amostra 4 

Figura 6.5 – Percentagem de similaridade resultante da Sequenciação direta da amplificação do gene rDNA 16S da 

Amostra 5 

Figura 6.6 – Percentagem de similaridade resultante da Sequenciação direta da amplificação do gene rDNA 16S 

da Amostra 6 


