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Resumo 

O corpo humano é colonizado por diversos microrganismos, grande parte por 

bactérias. Apesar de a maioria dos microrganismos serem benéficos ao corpo 

humano ou não possuírem qualquer efeito sobre ele, uma pequena porcentagem 

(cerca de 3%) é patogênica, ou seja, causadores de doenças. Muitas delas 

encontram em condições úteis de sobreviver, permanecendo por longos períodos 

em superfícies sólidas. O presente estudo tem por objetivo analisar e identificar 

possíveis agentes infecciosos dos transportes públicos de passageiro da cidade de 

Santos – SP. 

Para isso, foram coletadas quatro amostras em veiculo de transporte público, nos 

corrimões, catraca, janelas, assentos e chão. As amostras foram coletadas através 

de swabs estéril, colocadas em meio de transporte e levadas ao laboratório onde 

foram colocadas em estufa bacteriológica á 37°C por 24hs. Após a incubação foram 

semeadas em placas de Ágar Sangue, Müller Hilton e BioChromer Coliformes e 

levadas novamente á estufa por 24hs. Após incubação, foram realizadas as 

identificações conforme técnicas estabelecidas.  

 

Introdução  

A pele é capaz de abrigar diversos microrganismos e transportá-los de uma 

superfície para outra apenas por seu contato direto, ou de forma indireta, da pele 

para outros objetos como maçanetas, telefones, corrimãos de escadas, ônibus entre 

outros (LARSON, 1999).  

O transporte público é um dos principais meios de locomoção da maioria da 

população, este ambiente coletivo pode servir como meio de dispersão de várias 

doenças causadas por microrganismos. Sendo as mãos uma das principais portas 

de entrada para infecção de microrganismo, pois podem ser levadas à boca após o 

contato com superfícies contaminadas como corrimãos de ônibus (para se segurar 

durante a viagem ou na entrada e saída) podendo estabelecer um ciclo oral-fecal 

que é de fundamental relevância em diversas doenças causadas por bactérias 

(ALVES, 2010). 

 

Objetivo 

Analisar e identificar possíveis ações microbiológicas dos transportes públicos na 

cidade de Santos, litoral de São Paulo. O estudo objetiva analisar possíveis agentes 



infecciosos dos transportes públicos de passageiros, através da identificação 

microbiológica em assentos, janelas, catraca, corrimãos e chão.  

 

Metodologia 

Foram utilizados para as coletas dezesseis swabs estéril, para cada tubo de ensaio, 

meio de cultura Tryptic Soy Broth como meio de transporte para as amostras. Com o 

objetivo de acelerar o crescimento dos microrganismos, foi manuseada estufa 

bacteriológica á 37°C. Para as semeaduras, foram usados meios de cultura sólidos; 

Ágar Sangue, Müller Hilton e BioChrome Coliformes, com o manuseio de pipeta 

automática 100 µm. 

 

Desenvolvimento 

Foram coletadas quatro amostras nas superfícies veículo da frota do transporte 

público, nos seguintes locais: assentos, catraca, janelas, corrimãos e chão. As 

amostras foram inoculadas através de esfregaço swab estéril, acondicionadas em 

meio liquido TSB (Tryptic Soy Broth) em um total de 16 tubos de ensaios e levadas 

até o laboratório, onde foram incubadas em estufa bacteriológica a 37°C durante 

24hs. Após 24hs de incubação, foi realizado um repique em placas com meio de 

cultura Ágar sangue; Müller Hilton e BioChrome Coliformes com auxílio de pipeta 

automática 100µm, passando do meio liquido para os meios sólidos e levadas 

novamente para a estufa. Após o período de incubação, foram analisadas conforme 

técnicas estabelecidas para os microrganismos e identificados de acordo com a 

FISPQ (Ficha de informações de segurança de produtos químicos) dos meios de 

cultura, com o auxilio do Atlas Diagnóstico microbiológico.  

 

Resultados Preliminares 

Microrganismos isolados em um total de 16 amostras colhidas das superfícies 

selecionadas.  

Tabela 1: Analise bacteriológica realizada através do uso de Ágar Sangue. 

Meio Ágar Sangue - Características de cultura após 18 - 48 horas a 35 - 37°C 

Cepas Assento Catraca Chão Corrimão Janela 
 Neisseria meningitidis Abundante Abundante Ausente Ausente Abundante 

Streptococcus pyogenes Abundante Abundante Ausente Ausente Abundante 

Staphylococcus epidermidis Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 

Streptococcus pneumoniae Abundante Ausente Ausente Abundante Abundante 

Staphylococcus aureus Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante 



Tabela 2: Analise bacteriológica realizada através do uso de Ágar Müller Hinton. 

Meio Ágar Muller Hinton - Características da cultura após 18 - 48 horas a 35 - 37°C 

Cepas Assento Catraca Chão Corrimão Janela 
Escherichia coli Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante 

Neisseria gonorrhoeae Abundante Ausente Ausente Ausente Abundante 

Pseudomonas aeruginosa Abundante Ausente Ausente Abundante Abundante 

Staphylococcus aureus Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante 

Streptococcus faecalis Abundante Abundante Abundante Abundante Abundante 

Haemophilus influenzar Abundante Ausente Ausente Ausente Abundante 

 

Tabela 3: Analise bacteriológica realizada através do uso de Ágar Biochrome 

Colifornes. 

Meio Ágar Biochrome Coliformes - Características da cultura após 24 horas a 35 - 37°C 

Cepas   Cor Colônia Assento Catraca Chão Corrimão Janela 

Escherichia coli Azul escuro/Violeta  +   -   +   +   +  

Citrobacter freundii Salmão a Vermelho  +   -   +   -   -  

Klebsiella pneumoniae Rosa claro  +   -   +   +   -  

Enterobacter cloacae Salmão a Vermelho  +   -   +   -   -  

Enterococcus faecalis Inibido  -   +   +   -   -  

Salmonella Enteritidis Incolor  +  +   +   +  -  

Shigella flexneri Incolor  +  +   +   +  -  
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