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1. RESUMO 

Laboratórios de microbiologia em geral, possuem especificações de carga bacteriana 

total nos pisos, ar interno, bancadas de trabalho e fluxos laminares. Essas cargas 

variam de acordo com as rotinas de trabalho de cada laboratório, devendo ser 

quantificadas e/ou qualificadas historicamente. As análises e interpretações devem 

ser baseadas no conhecimento a fim de determinar limites de importância ao 

laboratório. Este trabalho avaliará a carga microbiana total, excluindo a necessidade 

de identificar cada microrganismo pois não é o objetivo final. 

2. INTRODUÇÃO 

A U.S Public-Health recomenda que equipamentos e superfícies planas não devam 

conter mais que 100 colônias, estando tudo devidamente limpo e sanitizado. 

(PEREIRA, 2009) 

Áreas externas à entrada de pessoas nos laboratórios de microbiologia são cuidadas 

e tratadas para a primeira redução da carga bacteriana presente nos sapatos das 

pessoas com limpezas frequentes. Portões, portas, ventiladores, tapetes, carpetes, 

capachos auxiliam como barreiras físicas ou atuam como remoção agentes de 

remoção mecânica para microrganismos. (ANDREWS, 2001) 

Na entrada dos laboratórios, é comum a existência de antecâmara, onde as pessoas 

trocam de sapato ou colocam pantufas descartáveis para minimizar a carga bacteriana 

presentes nos sapatos. (KUNZLE, 2006) 

Há pouca informação histórica sobre carga bacteriana total presentes nas entradas 

de laboratórios de microbiologia e área interna. Cada laboratório define seus limites 

pois não há legislação no país que a estipule. 

3. OBJETIVO 

As análises realizadas de Contagem Padrão em Placas, serão alvo de discussão 

neste trabalho, a partir das mesmas, é possível qualificar a população bacteriana após 

seu crescimento no ágar por sua morfologia, quando observado esfregaço corado em 

microscópio ótico comum. 

As análises foram realizadas a partir de swab ambiental de pontos específicos 

determinados, piso de área externa do laboratório, área interna e maçaneta da porta 



de entrada do laboratório. Os resultados serão discutidos no trabalho, afim de 

determinar carga bacteriana total 

4. METODOLOGIA 

4.1 Coleta 

Para a realização da coleta foram utilizados swabs estéreis que foram abertos no 

momento da coleta, sendo um swab por ponto para análise quantitativa. O swab 

deverá estar umedecido em solução salina, sem excesso de liquido. A área deve ser 

de 10 cm x 10 cm, totalizando área de 100 cm2, delimitada por molde estéril feito de 

papel pardo autoclavado, para as superfícies planas. Foram escolhidos três pontos de 

coleta, o piso de entrada do laboratório (área externa), piso do laboratório localizado 

no corredor central e maçaneta da porta de acesso principal do laboratório de 

microbiologia. (AOAC, 2002) 

Para este projeto estipulamos uma frequência diária de coleta, de segunda-feira a 

sexta-feira por um período de quatro semanas, totalizando 100 análises ao total. 

Sendo uma coleta dos pontos de piso e maçaneta será realizada apenas uma ao dia. 

Após a coleta das amostras, os swabs são inseridos em tubo com meio de cultura 

neutralizante, denominado Stuart e seguem ao laboratório para realização das 

análises de contagem padrão em placa. 

4.2 Materiais 

Para as análises, em geral, foram necessários swabs, solução salina, H2O Peptonada, 

PCA, placas de petri, micropipetas e ponteiras. Todo material foi cuidadosamente 

preparado. Seguindo normas para coleta, esterilização e manuseados de forma 

asséptica. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas análise conforme POP de contagem padrão em placas do próprio 

laboratório de microbiologia, que segue referência a ISO e APHA. Após a entrada no 

laboratório os swabs são preparados para análise. O swab é picotado em sua haste 

de forma asséptica em um tubo de H2O Peptonada, homogeneizado em agitador de 

tubos e alíquotas são transferidas para placas de petri (15 x 90mm), usando pipetas 

de 1ml e 2ml graduadas em 0,1 ml estéreis, diluições decimais de 101, 102 e 103 foram 

feitas. Adicionando cerca de 15ml a 20ml de PCA (Ágar de Contagem Padrão), 



arrefecido a cerca de 45ºC, contendo solução de TTC a 0,5%. O TTC é um facilitador 

na contagem das colônias, pois o mesmo as cora num tom vermelho. Após 

solidificação do meio nutriente, a incubação das placas deve ser feita de forma 

invertida, para evitar condensação de agua em estufa bacteriológica na temperatura 

de 30ºC por 72 horas.  

Todo material ou equipamento utilizado na análise possui rastreabilidade pelos 

controles empregados pelo laboratório. Os equipamentos são calibrados por 

laboratórios credenciados na Rede Brasileira de Calibração. Já os materiais possuem 

certificados de esterilidade ou certificado de análise. As temperaturas são controladas, 

tanto das estufas incubadoras quanto ao do ambiente do laboratório. As análises 

possuem rastreabilidade completa. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Dos pontos coletados, a área interna varia de <4 x 10² a 7 x 10² ufc/100cm², área 

externa 3,3 x 10² a 1,2 x 10³ ufc/100cm² e da maçaneta de <4 x 10² a 7 x 10² 

ufc/100cm². 
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