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1. Resumo 

O Metrô de São Paulo transporta em média, 4,7 milhões de pessoas por dia, sendo 

o principal meio de transporte dos paulistanos. Assim, milhares de micro-organismos 

transitam juntamente com as pessoas, e muitos ficam aderidos as barras de apoio. 

Esta pesquisa tem como objetivo identificar bactérias e leveduras presentes nas 

barras de apoio e testar a sensibilidade aos antimicrobianos (apenas para 

Enterobactérias, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa). É muito 

importante conscientizar a população sobre a necessidade da higienização correta 

das mãos, a fim de evitar que esses micro-organismos não causem infecções, como 

exemplo, conjuntivite, diarréia, infecções de pele e etc. As amostras foram 

inoculadas em caldo BHI que ficou incubado em estufa bacteriológica aeróbia na 

temperatura 35 a 37C por 24 horas. Posteriormente, o caldo foi semeado em Agar 

Mac Conkey, Agar Salmonella- Shigella, Agar Sal Manitol e Agar Saboreau, que 

também foram incubados em condições semelhantes ao caldo BHI. Até o presente 

momento deste trabalho em andamento, foram coletadas onze amostras, obtendo-

se os resultados: onze amostras positivas para  Staphylococcus coagulase negativo 

e duas para Bacillus spp. Outras amostras em andamento obtiveram resultados 

positivos para a bactéria Staphylococcus aureus. Por enquanto, nenhuma bactéria 

Gram negativa e leveduras foram isoladas.  

Introdução 

Segundo Tortora (2012), os micro-organismos são formas de vida que podem ser 

vistas somente por microscopia. Neste grupo temos as bactérias, fungos, 

protozoários e os vírus.  A maior parte das informações divulgadas mostram esses 

organismos como causadores de patologias graves, mas alguns deles vivem 

conosco, trazendo benefícios se o organismo está saudável e até combatendo 

micro-organismos muito patogênicos. Em quase toda a extensão do corpo humano, 

desde o nascimento, há bactérias que colonizam diversos tecidos e provavelmente 

habitarão por toda a  vida do individuo, formando assim a microbiota residente, 

sendo esta impossível de ser removida, mesmo com a lavagem mais cuidadosa. Na 

pele, são encontradas diversas espécies de bactérias e fungos. Em algumas 

pessoas, devido a um déficit higiênico, soluções de continuidade, ou transmissões 

mecânicas, o individuo acaba passando micro-organismos de seu corpo para os 



objetos e outras coisas que toca. No transporte público, as pessoas se seguram nas 

barras de apoio  e acabam deixando neste, um pouco dos seus micro-organismos. 

Outras pessoas também seguram nas barras de apoio e acabam levando consigo, 

uma parte das bactérias ali presentes. O Metro de São Paulo transporta em média, 

4,7 milhões de pessoas por dia, sendo este o principal meio de transporte dos 

paulistanos (Metro de São Paulo, 2015).  

2. Objetivo 

Este trabalho tem como objetivo investigar a presença de microrganismos 

patogênicos em transportes coletivos, identificar as espécies encontradas e 

descrever a importância da higienização dos ambientes de uso coletivo como 

medida preventiva para a transmissão de agentes patogênicos. 

3. Metodologia 

A coleta foi realizada com swabs estéreis umedecidos com solução fisiológica estéril, 

que foram friccionados na barra de apoio do Metrô de São Paulo. As barras de apoio 

foram escolhidas aleatoriamente. Os swabs coletados foram acondicionados em 

meio de transporte Stuart e transportados sob refrigeração até o laboratório de 

Microbiologia Clínica da Faculdades Metropolitanas Unidas. Até o término do 

trabalho serão coletadas 25 amostras.  A amostra contida no swab foi imersa Caldo 

BHI e acondicionada em estufa bacteriológica aeróbia, a 35°C- 37°C, por 24 horas. 

Após esse período de tempo, o Caldo BHI foi semeado por esgotamento por estria 

em superficie de Agar Mac Conkey, Agar Salmonella – Shigella, Agar Saboreau com 

Cloranfenicol e Agar Sal Manitol. Após 48 horas de incubação, é realizada a rotina 

microbiológica, através da analise macroscópica e microscópica das colônias e 

rotina de identificação bioquimica, seguindo protocolos da ANVISA. Caso haja o 

crescimento de Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus e alguma 

bactéria da família das enterobactérias, será realizado o Teste de Sensibilidade ao 

Antimicrobiano. 

4. Desenvolvimento 

 

O grupo Staphylococcus são bactérias em formato de cocos, pertencentes à família 

Staphylococcaceae. Neste grupo, existem bactérias muito importantes da microbiota 

residente, como por exemplo: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis e 

Staphylococcus saprophyticus. Apresenta a coloração Gram Positiva, teste de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_saprophyticus


catalase positiva (Principal ponto de diferenciação do Streptococcus), teste de 

mobilidade negativa e é resistente a NaCl 10%.  Habita pele, mucosas, trato 

gastrointestinal, orofaringe, vaginal, uretra e nasofaringe (Murray, Rosenthal, Pfaller; 

2009, ANVISA; 2010). 

Staphylococcus coagulase negativo 

O Staphylococcus epidermidis é o principal causador de infecções dentre o grupo 

dos Staphylococcus coagulase negativa. É um dos principais patógenos que 

contaminam cateteres e próteses (Murray, Rosenthal, Pfaller; 2009, ANVISA; 2010). 

O Staphylococcus saprophyticus  é muito associado como causador de infecções 

urinárias agudas, em mulheres jovens, frequente em mulheres sexualmente ativas. 

A infecção urinária pode evoluir para uma cistite e infecções das vias urinárias 

superiores (Murray, Rosenthal, Pfaller, 2009).  

5. Resultados 

Até a presente data, foram coletadas 11 amostras e realizada a rotina completa de 

identificação dos micro-organismos isolados. Em todas as amostras, foram isoladas 

Staphylococcus coagulase negativa, bactéria presente na microbiota residente da 

pele humana. Também foi isolado Bacillus spp em duas amostras. A bactéria 

Staphylococcus aureus foi isolada de outras amostras que estão sendo analisadas, 

amostras acima do número onze. Até o presente momento, não foi isolada nenhuma 

bactéria Gram negativa nem leveduras.  
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