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Análise microbiológica dos banheiros de bares do município de Anápolis-GO 
 

Resumo 
 
Microrganismos são formas de vida diminutas para serem vistas a olho nu. 

Podem ser transmitidos de forma direta, indiretamente ou através de fomitês, 

como banheiros que são locais insalubres e possuem microrganismos de origem 

fecal presentes nos assentos dos vasos sanitários, válvulas de descargas, 

maçaneta das portas e demais objetos que compõem os elementos sanitários 

dos banheiros. Este trabalho objetivou analisar microbiologicamente os banheiros 

dos bares mais frequentados do município de Anápolis-GO. A coleta inicial foi 

realizada em três bares, as amostras obtidas foram transportadas e semeadas 

em meio enriquecido não seletivo para o isolamento e contagem de colônias e, 

além disso, foram submetidas à coloração de gram. Das dezoito amostras 

analisadas até o momento houve uma formação total de 526 UFC/ml e pela 

coloração de gram dessas colônias observou-se que bastonetes gram negativos 

(41,25%) e cocos gram positivos (37,07%) predominam em praticamente todos 

os elementos sanitários. Portanto, conhecer a microbiota que coloniza superfícies 

inanimadas é importante para que se possam adotar hábitos corretos de higiene, 

prevenir o surgimento de infecções e proporcionar uma melhor qualidade de vida. 

 
Introdução 

 
Microrganismos são seres que não podem ser vistos a olho nú, existem milhares 

deles vivendo em nosso corpo, tanto interiormente quanto ao redor. Eles estão 

por toda parte, no ar, na água, no solo, nas plantas, em animais e seres 

humanos. Compreendem bactérias, vírus, protozoários e fungos. Relativamente 

poucos microrganismos podem ser considerados patogênicos, a maioria só é 

capaz de desencadear uma doença sob certas condições, assim como quando 

se alojam em um local estéril, como, por exemplo, o cérebro ou os pulmões 

(MURRAY, ROSENTHAL e PFALLER, 2006). 

Em geral, os microrganismos são transmitidos por contato direto ou indireto, 

por meio de gotículas de secreções respiratórias e pelo ar (SANTOS, 2002). 

Sendo as mãos consideradas importantes fontes de contaminação e transmissão 

de diversos microrganismos por estarem diariamente em contato com pessoas e 

superfícies (MEDEIROS et al., 2012; REIS et al., 2010). Segundo Santos (2002) 



a transmissão também pode ocorrer através de seres animados denominados 

fômites. Locais insalubres como banheiros são exemplos clássicos de fômites 

(PEIXOTO e SILVA, 2007), porque possuem microrganismos de origem fecal 

presentes nos assentos dos vasos sanitários, válvulas de descargas, maçaneta 

das portas (MEDEIROS et al., 2012) e demais objetos que compõem os 

elementos sanitários dos banheiros. 

Quando as pessoas vão ao banheiro, além de depositar ali suas excreções 

contendo milhares de microrganismos elas carregam consigo, seja pelo contato 

direto ou pela má higienização das mãos, outros milhares de microrganismos 

oriundos de outros indivíduos (FERREIRA, 2009). Conforme afirma Thomaz 

(2013) cerca de 25% das pessoas que utilizam o banheiro, saem de lá carreando 

coliformes fecais. E a presença de coliformes fecais pode indicar falha na 

higienização destes espaços, comprometendo a saúde de seus usuários 

(PEIXOTO e SILVA, 2007). 

Os coliformes fecais são bactérias excretadas em grande quantidade nas 

fezes e normalmente não causam doenças quando estão no trato digestivo. 

Neste grupo está presente a bactéria gram negativa Escherichia coli, que ao ser 

ingerida através de alimentos por ela contaminados, os resultados desagradáveis 

(como uma gastrenterite, por exemplo) podem ser brandos ou desastrosos, 

dependendo do grau de contaminação (ARAÚJO, 2012). 

Levando em consideração a relevância das informações, compreende-se que 

quando ocorre um aglomerado de pessoas em espaços restritos ou pequenos, 

como banheiros de bares, os quais possuem uma alta rotatividade devido ao 

consumo de bebidas alcoólicas atuantes como diuréticos naturais e onde objetos 

são compartilhados constantemente, há probabilidade de contaminação com 

novos microrganismos o que aumenta o risco de disseminação de 

microrganismos (SANTOS, 2002) como, por exemplo, os fungos e as bactérias e 

os produtos de seu metabolismo que podem levar à ocorrência de sintomas que 

vão desde uma irritação ou coceira até infecções como pneumonia sensitiva e 

infecções sistêmicas (ALVES et al., 2010). 

Enfim, o conhecimento da microbiota que coloniza superfícies inanimadas 

como o assento do vaso sanitário, válvula da descarga e a maçaneta da porta 

são de grande importância para que se possam adotar hábitos corretos de 



higiene, prevenir o surgimento de infecções e proporcionar uma melhor qualidade 

de vida (MEDEIROS et al., 2012). 

 
Objetivos 
 
Verificar a presença de microrganismos em assentos de vasos sanitários, 

válvulas de descargas e nas maçanetas de portas dos banheiros dos bares mais 

frequentados do município de Anápolis-GO, isolando e identificando os principais 

microrganismos encontrados e elaborar uma cartilha de conscientização para 

aplicação de medidas sanitizantes para que os proprietários dos bares possam 

praticar em seus estabelecimentos. 

 
Metodologia  

 
A pesquisa está sendo conduzida na Faculdade Anhanguera de Anápolis e até o 

momento foram feitos as coletas e o isolamento dos mircrorganismos, deixando a 

identificação em gênero e espécie para um momento posterior. 

Foram utilizados três pontos de amostragem: assento do vaso sanitário, 

válvula da descarga e a maçaneta da porta dos banheiros. Swabs estéreis e 

descartáveis foram utilizados para a coleta de amostras provenientes dos pontos 

de amostragem dos banheiros de três estabelecimentos participantes. Os swabs 

foram umedecidos em solução fisiológica 0,85%, introduzidos nos meios de 

transporte adequados e enviados ao Laboratório para processamento. No 

laboratório as amostras foram semeadas pelo método de estria em meio 

enriquecido e não seletivo para permitir o crescimento de bactérias gram 

negativas, gram positivas e fungos e proceder à contagem de colônias. Após o 

crescimento dos microrganismos através da coloração de gram, as bactérias 

foram agrupadas em gram negativas e positivas e armazenadas em leite 

desnatado a -20ºC para posterior identificação. Os fungos isolados foram 

semeados em ágar sabouraud dextrose para posterior identificação. 

 

Desenvolvimento 
 
Subitem 1 – Coleta de amostras 
 

O trabalho foi desenvolvido com base na coleta de material de elementos 

sanitários de bares do município de Anápolis. A coleta foi efetuada com a 



autorização do responsável pelo estabelecimento envolvido na pesquisa. O 

material coletado era oriundo de três elementos sanitários: assento do vaso 

sanitário, válvula da descarga e a maçaneta da porta. Das amostras coletadas, 

três eram provenientes do banheiro masculino e três do banheiro feminino, ou 

seja, foram obtidas seis de cada estabelecimento, totalizando 18 amostras.  

A coleta foi realizada utilizando swabs estéreis umedecidos em solução 

fisiológica 0,85%, introduzidas em tubos de ensaio rotulados e identificados,e 

transportados em temperatura ambiente até o laboratório para processamento. 

 

Subitem 2: Processamento de amostras 

 

O inóculo para as 18 amostras foi realizado em placas de meio de cultura ágar 

sangue, utilizando a técnica em estria a partir da qual é possível realizar 

contagem semiquantitativa de colônias. Em seguida as placas foram incubadas 

em estufa bacteriológica a 37ºC por 24 a 48 horas. 

 

Subitem 3: Isolamento e armazenagem de microrganismos 
 

A interpretação das culturas após 24 a 48 horas foi feita através de contagem de 

colônias e através das características macroscópicas. As impressões 

preliminares com base na observação das características das colônias foram 

confirmadas estudando-se esfregaços submetidos à coloração de gram 

observando tamanho, forma, disposição, presença ou ausência de estruturas 

como esporos e grânulos e ainda mostrou a presença ou ausência de fungos. 

Mediante a observação de tais características, foram isoladas bactérias gram 

negativas e positivas, sendo em seguida, armazenadas em leite desnatado a -

20ºC para posterior identificação.  As colônias que indicavam presença de fungos 

foram inoculadas em tubos contendo ágar sabouraud dextrosado e incubadas à 

temperatura ambiente por sete dias para posterior identificação. 

 
Resultados 
 
Os resultados obtidos até o momento são baseados na análise das culturas 

primárias quanto ao aspecto e contagem das colônias e o isolamento de 

bactérias gram negativas, positivas e fungos através da coloração de gram. Até o 



Até o momento os resultados obtidos são de 3 estabelecimentos. Em todos foram 

coletados seis amostras, sendo três do banheiro feminino e três do banheiro 

masculino, totalizando 18 amostras.  

Observou-se até o momento que no estabelecimento denominado A o 

banheiro feminino apresentou 144 UFC/ml o banheiro masculino apresentou 171 

UFC/ml, sendo o vaso sanitário o que apresentou o maior índice de 

contaminação. No estabelecimento B o banheiro feminino mostrou resultados 

interessantes onde a maçaneta da porta não teve crescimento de nenhum 

microrganismo, entretanto a válvula de descarga apresentou uma quantidade > 

105 UFC/ ml já no  banheiro masculino a contagem de colônias superior a >105 

UFC/ml também ocorreu na válvula de descarga, sendo que este local ainda.  

Curiosamente o estabelecimento C mostrou tanto no banheiro masculino quanto 

no feminino para todos os locais de coleta uma quantidade de colônias superior a 

> 105 UFC/ ml. 

A contagem de colônia total obtida até o momento foi de 5,26 x 105UFC/ ml. 

Os resultados acima mencionados são evidenciados nos gráficos 1 e 2. 
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Gráfico 1 – Contagem de colônias nos elementos sanitários do estabelecimento A 
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Gráfico 2 – Contagem de colônias nos elementos sanitários do estabelecimento B 

 

Com relação aos microrganismos isolados até o momento nesses três 

estabelecimentos encontrou-se uma maior quantidade de bacilos gram negativos 

(41,25%) seguidos por cocos gram positivos (37,07%), além de bacilos gram 

positivos (19,01%) e ainda fungos (2,66%). O gráfico 3 demonstra esses 

achados.  
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Gráfico 3 – Quantidade de microrganismos encontrados nos estabelecimentos A, B e C. 

 

Com relação a predomínio de microrganismos isolados observou-se que nos 

banheiros feminino e masculino do bar A predominou bacilos gram negativos 



enquanto nos banheiros feminino e masculino do bar B houve uma presença 

maior de cocos gram positivos (gráfico 4 e 5). 
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Gráfico 4 – Predomínio de microrganismo no bar A 
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Gráfico 5– Predomínio de microrganismo no bar B        

Considerações Finais 

 
De acordo com Peixoto e Silva (2007) banheiros públicos são lugares onde as 

pessoas satisfazem as suas necessidades fisiológicas. No entanto, eles nem 

sempre encontram higiene e limpeza nesses locais, que estão produzindo 

microrganismos. E as infecções causadas por microrganismos, sobretudo as de 

origem fecal, tem se tornado assunto de grande importância para saúde pública 

(MEDEIROS et al., 2012). 

Com base nos resultados obtidos até o momento percebeu-se a prevalência 

de bactérias gram negativas e cocos gram positivos nos banheiros femininos e 

masculinos em todos os bares e elementos sanitários. Estes resultados revelam 

uma contaminação já esperada, devido o banheiro ser um ambiente com grande 



movimentação de pessoas e ter como característica principal a umidade que  

influencia na sobrevivência das bactérias.  

Sabendo-se que os fungos e as bactérias e os produtos de seu metabolismo 

são maléficos para o organismo humano (ALVES et al., 2010),torna-se 

necessário o estudo dos microrganismos que colonizam superfícies inanimadas, 

pois assim será possível adotar hábitos corretos de higiene, prevenir o 

surgimento de infecções e proporcionar uma melhor qualidade de vida aos 

usuários dos estabelecimentos (MEDEIROS et al., 2012). 

A coleta de mais amostras e seu processamento continuam a ser realizado 

sendo finalizada no mês de agosto e a identificação de todos os microrganismos 

isolados acontecerá até o final de setembro. 
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