
TÍTULO: AVALIAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS PRODUTORAS DE ?-LACTAMASE E
STAPHYLOCOCCUS AUREUS RESISTENTE A METICILINA EM ISOLADOS DE TRANSPORTE
COLETIVO

TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BiomedicinaSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE MARIO SCHENBERG - FMSINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): MARCILENE WILSCENSKI DE SOUZA ZILLIGAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): CLABIJO MÉRIDA SALVATIERRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LABORATÓRIO LAMBERT DE PATOLOGIA CLÍNICACOLABORADOR(ES): 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FACULDADE MARIO SCHENBERG 

CURSO DE BIOMEDICINA 

MARCILENE WILSCENSKI DE SOUZA ZILLIG 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS PRODUTORAS DE β-LACTAMASE E 

Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA EM ISOLADOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotia 

2017 



 
 

 

 

 

MARCILENE WILSCENSKI DE SOUZA ZILLIG 

 

 

 

 

 

 

 

AVALIAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS PRODUTORAS DE β-LACTAMASE E 
Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA EM ISOLADOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cotia 

2017 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao Curso de Biomedicina da Faculdade Mario 
Schenberg para obtenção do título de Bacharela 
em Biomedicina.  

 

Orientador: Prof. Me. Clabijo Mérida Salvatierra 
 



 
 

 

MARCILENE WILSCENSKI DE SOUZA ZILLIG 

 

AVALIAÇÃO DE ENTEROBACTÉRIAS PRODUTORAS DE β-LACTAMASE E 

Staphylococcus aureus RESISTENTE A METICILINA EM ISOLADOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Biomedicina da 

Faculdade Mario Schenberg para obtenção do título de Bacharela em Biomedicina.  

 

 

Data de aprovação: ____ /____ / _____ 

 

 

Prof. Me. Clabijo Mérida Salvatierra 

Orientador – Faculdade Mario Schenberg 

 

 

Prof. Dr. Hélio Rodrigues da Silva 

Avaliador – Faculdade Mario Schenberg 

 

 

Profa. Ma. Danieli Albertini 

Avaliador – Faculdade Mario Schenberg 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho primeiramente a Deus, por ser essencial 

em minha vida, autor do meu destino, meu guia, socorro 

presente na hora da angustia, sem ele eu não teria forças para 

prosseguir. Também a minha família em especial a minha mãe 

Rosalina Wilscenski, meu esposo Claudio da Silva Zillig, e 

minha amiga Karyna Santos obrigada pelo apoio incondicional! 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de agradecer primeira a Deus que é o autor do meu destino, ao longo de 

minha vida tem me moldado, me mostrando como ser uma pessoa melhor, e que foi 

o meu maior sustento durante toda a graduação. 

Ao meu orientador Prof. Me. Clabijo Mérida Salvatierra, pela valiosa orientação, 

apoio e pelo carinho com que me auxiliou durante a construção deste trabalho, meu 

muito obrigada. 

Aos meus pais Rosalina Wilscenski e Manoel Monteiro de Souza obrigada por todo 

esforço que fizeram por mim, eu nunca me esquecerei disso, sem vocês eu não 

estaria aqui, e também pela paciência e por compreender minha ausência durante a 

graduação. 

Agradeço também ao meu esposo Claudio da Silva Zillig, que me deu força e 

coragem me apoiando nos momentos de dificuldades. 

À minha grande amiga Karyna Santos, sem você talvez tivesse parado no meio 

desta jornada, seu apoio, carinho e suas palavras sempre me sustentaram nos 

momentos mais difíceis, muito obrigada por sempre me ouvir e apoiar. 

Ao meu irmão Milton Wilscenski de Souza e as queridas amigas Carla e Claudia 

Iembo pela correção ortográfica da primeira parte do trabalho. 

Ao Laboratório Lambert de Patologia Clinica, pelo patrocínio e por conceder espaço 

físico para realização deste trabalho. 

A todos os colegas de trabalho, em especial aos colegas do setor de microbiologia 

que algumas vezes me ajudaram com leituras de placas e ao Antônio Strob que me 

auxiliou no controle de qualidade. 



 
 

À minha supervisora Célia Regina de Camargo, por todo apoio, incentivo, e 

paciência, nos momentos de angustia suas palavras me levantaram. 

À minha diretora Ana Cândida Mayer, por toda motivação, muito obrigada. 

Ao Alberto Andrade Leite, gostaria de lembra-lo que é um incentivador nato, suas 

palavras sempre foram de apoio, e sempre me fizeram acreditar que daria certo. 

A Gabriela Euzébio Niero por parte do patrocínio, e por todo o incentivo. 

Aos meus colegas de sala pelas alegrias, tristezas e dores compartilhadas, em 

especial as queridas Priscila Fernandes de Oliveira, Natalia de Albuquerque Soares, 

Gabriela Lima de Alvarenga e Letícia Vilaça pelos momentos de estudo 

compartilhado, e pelas duvidas esclarecidas durante toda graduação. 

Ao professor Marcelo A. Corral, pelas aulas de TCC, pelas correções e por toda 

orientação na parte de formatação. 

Ao professor Helio Rodrigues da Silva, minha banca do projeto, obrigada pelas 

correções. 

A todos os funcionários desta instituição, em especial ao Claudio do laboratório que 

muito me auxiliou no preparo dos meios de cultura. 

Agradeço a todos os professores desta instituição por me proporcionar 

conhecimento, pelo tanto que se dedicaram a mim, não somente por terem me 

ensinado, mas por terem me feito aprender. A palavra mestre nunca fará justiça aos 

professores dedicados aos quais sem nominar terão os meus eternos 

agradecimentos. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O sucesso nasce do querer, da determinação e 
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não 
atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no 
mínimo fará coisas admiráveis”. 

(José de Alencar) 



 
 

Este Trabalho de Conclusão de Curso está de acordo com as seguintes normas, em 

vigor no momento desta publicação: Informação e documentação — Trabalhos 

acadêmicos — Apresentação adaptado de Associação Brasileira de Normas 

Técnicas, NBR14724. Referências: adaptado de Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. Informação e documentação – Citações em documentos – Apresentação, 

NBR 10520. 
 

 

Faculdade Mario Schenberg. Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso da área 

da Saúde. Guia para formatação de trabalhos científicos e aulas de Metodologia 

Científica e Trabalho de Conclusão de Curso. Versão 01/2016.  

 

 

Abreviaturas dos títulos dos periódicos de acordo com List of Journals Indexed in 

Index Medicus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

A resistência bacteriana é um importante problema de saúde pública, anteriormente 
relatada como questão hospitalar, mas que atualmente tem ganhado força na 
comunidade. O objetivo deste trabalho foi avaliar a presença de enterobactérias 
produtoras de β-lactamases e Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) 
no transporte coletivo. As amostras foram coletadas em ônibus intermunicipais na 
região de Cotia/SP, estas foram semeadas em ágar Manitol e Ágar MacConkey, 
posteriormente foram identificadas e semeadas em ágar MRSA e ESBL para 
identificação de resistência. Dos dez veículos analisados apenas dois apresentaram 
contaminação por enterobactérias, sendo um por Enterobacter e outro por E. coli, 
sendo que estas não apresentaram resistência, entretanto os dez veículos 
analisados apresentaram contaminação por S. aureus, e em oito destes foi 
identificada a presença de MRSA. Ficou evidente o risco de contaminação no 
transporte coletivo, e a importância da lavagem das mãos tanto para os passageiros 
quanto para os profissionais da saúde que podem ser possíveis carreadores destes 
microrganismos. 

 

Palavras-chave: Staphylococcus aureus. MRSA. ESBL. Multirresistência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMMARY 

 

Bacterial resistance is an important public health problem, previously reported as a 
hospital issue, but now it had gain strength in the community. The objective of this 
study was to evaluate the presence of enterobacteria β-lactamases producer and 
methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) in public transport. The samples 
were collected in intercity buses in the Cotia / SP downtown, these were sown in 
Manitol agar and MacConkey agar, later identified and seeded in MRSA and ESBL 
agar for resistance identification. In ten vehicles analyzed, only two of them had 
enterobacterial contamination, one for Enterobacter and another for E. coli, which did 
not present resistance. However, the ten vehicles analyzed showed S. aureus 
contamination, and in eight of them the presence of MRSA. The risk of contamination 
in collective transport was evident, and the importance of hand washing for both 
passengers and health professionals who may be possible carriers of these 
microrganisms. 

 

Key-words: Staphylococcus aureus. MRSA. ESBL. Multiresistance. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O organismo humano é colonizado por uma variedade de microrganismos 

denominados de microbiotas naturais, que apresentam aproximadamente mais de 

300 espécies na cavidade bucal, e algumas espécies consideradas oportunistas, 

podendo ocasionalmente causar infecções (MIMS et al., 1995). 

A microbiota que coloniza o corpo humano pode ser considerada patogênica 

ou não patogênica podendo contribuir impedindo a colonização de outros 

microrganismos, processo denominado este de mutualismo (TORTORA, FUNKE e 

CASE, 2012). 

Muitos microrganismos como as bactérias microbiotas, apresentam uma 

facilidade de desenvolvimento em objetos inanimados e assim esses objetos 

passam a ser fontes de contaminação. Em ambientes onde há um fluxo maior de 

pessoas, a disseminação de microrganismos torna-se estendida e assim, os 

indivíduos frequentadores do local se tornam mais suscetíveis a contrair infecções 

provenientes destes (LIMA et al., 2016). 

No ano de 2016, por exemplo, a população de Cotia foi estimada em 237.750 

habitantes, considerando que boa parte destes fazem o uso do transporte coletivo, e 

que os habitantes de cidades vizinhas como Vargem Grande Paulista, Itapevi, 

Itapecerica da Serra, e Embu das Artes utilizam as mesmas linhas ou realizam 

baldeações na região, o número de passageiros se torna bastante elevado, sendo 

que todos estes ficaram sujeitos a adquirirem infecções, devido à aglomeração de 

passageiros, principalmente em algumas linhas aonde os ônibus costumam circular 

mais cheios (IBGE, 2017). 

O contato direto com diversas superfícies, assim como os balaústres do 

transporte coletivo, a má higienização destas superfícies e a falta de higiene das 

mãos podem tornar do meio de transporte em questão, um grande foco infeccioso 

na propagação de muitas doenças (LIMA et al., 2016). 

A maioria dos estudos relacionados à presença de bactérias em superfícies 

está restrita a hospitais, devido a sua relação direta. Em contraposição, em um 

estudo realizado em uma creche no Mato Grosso, foram analisados brinquedos de 
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uso coletivo, nos quais a contaminação ficou evidente e entre os isolados foram 

identificadas 77,4% de bactérias gram-positivas e 22,6% de bactérias gram-

negativas. Entre as gram-positivas, foram identificadas 3 colônias de Staphylococcus 

aureus. Não foi avaliado o perfil de resistência dos isolados (FURQUIM e MEDINA, 

2015). 

O Staphylococcus aureus é encontrado colonizando a nossa microbiota 

normal, considerado umas das espécies patogênicas mais importantes podendo 

causar diversas infecções, desde superficiais até mesmo sistêmicas (TRABULSI e 

ALTERTHUM, 2008).  

Em ambientes hospitalares, o S. aureus pode desencadear inúmeros focos 

infecciosos, levando ao aparecimento de infecções nossocomiais com o surgimento 

de cepas de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA) (OLIVEIRA e 

DAMASCENO, 2010). 

Na maioria das cepas de Staphylococcus aureus observa-se a produção de β-

lactamase, mediada por plasmídeos, sendo que no caso dos MRSAs observa-se 

uma mutação genética, que altera a estrutura da parede bacteriana, o que faz com 

que os antibióticos tenham menor afinidade pela bactéria (LIMA et al., 2015). 

Em contraposição, em estudos realizados em um hospital no Rio Grande do 

Sul, foram analisadas amostras de pacientes internados em um período de cinco 

meses, sendo que das culturas realizadas, 31,6% eram positivas e destas 54,2% 

foram identificadas como enterobactérias. Sendo que observou-se a produção de 

ESBLs (β-Lactamases de Espectro Estendido)  em 24,8% dos isolados da família 

enterobacteriaceae (LAGO, FUENTEFRIA e FUENTEFRIA, 2010). 

A produção de β-lactamases é um dos mais importantes fatores de resistência 

em bactérias Gram-negativas e, na família enterobacteriaceae, comumentemente é 

observada a ação dessa enzima (TORTORA, FUNKE e CASE, 2012).  

As β-lactamases hidrolisam antibióticos como as penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenêmicos, tal efeito reduz as opções em medicamentos disponíveis ao 

tratamento. Observa-se o relato de mais de 200 variações desta enzima, o 

mecanismo de ação das ESBLs pode ser bloqueado por drogas capazes de inibir a 
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produção de β-lactamases, como o ácido clavulânico (TORTORA, FUNKE e CASE, 

2012). 

Os antimicrobianos β-lactâmicos como as penicilinas, cefalosporinas e 

carbapenêmicos são considerados uma excelente opção ao tratamento das 

infecções causadas por enterobactérias, entretanto diferentes mecanismos de 

resistência têm sido descritos (GONÇALVES, 2010).  

Com isso, muitas enterobactérias produtoras de ESBLs tem demonstrado 

também resistência a fármacos não β-lactâmicos, como trimetoprim, 

fluoroquinolonas, aminoglicosídeos e sulfonamidas, assim podemos considerar 

essas bactérias como multirresistentes. Tal fator na maioria das vezes está 

diretamente relacionado com a transferência de plasmídeo de resistência, pois os 

genes que conferem resistência a antibióticos não β-lactâmicos ficam localizados no 

plasmídio, ou seja, no mesmo local onde ficam localizados os genes que conferem 

resistência a antibióticos β-lactâmicos (GONÇALVES, 2010). 

 O surgimento da resistência bacteriana está diretamente relacionado ao uso 

indiscriminado de antibióticos e à falta de preparo dos laboratórios na identificação 

destas (DALMARCO, BLATT e CÓRDOVA, 2006). 

Devido a grande circulação de passageiros e considerando suas mais 

diversas condições de saúde e higiene, assim como a circulação de profissionais da 

saúde e má ventilação dos veículos, principalmente no inverno e em dias chuvosos, 

surge uma grande preocupação em relação ao nível de contaminação do transporte 

coletivo. Muitos passageiros possuem o hábito de alimentar-se durante a viagem e 

com isso fica intensificada a possibilidade de contaminação. Também é importante 

ressaltar o risco de infecção em massa da população, considerando que o presente 

trabalho se relaciona a bactérias multirresistentes e que possuem difícil tratamento 

por resistirem a diversos antibióticos. Sendo assim, este trabalho objetivou avaliar a 

presença de cepas produtoras de β-lactamase em bactérias gram negativas e 

Staphylococcus aureus (MRSA) em isolados do transporte coletivo. 

 

 



16 
 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Aspectos éticos 

 Para a realização do trabalho associado a pesquisa de cepas produtoras de 

ESBL e MRSA não foi necessário a aprovação do comitê de ética, por consequência 

do não envolvimento de animais e humanos. 

 

2.2 Desenho do estudo 

Foram obtidas amostras em ônibus do transporte público em duas coletas 

sendo uma no dia 15 de agosto e outra no dia 4 de setembro de 2017. Coletou-se 

amostras de 10 veículos, de ônibus das linhas intermunicipais que circulam na 

região de Cotia. Em cada veiculo foram coletadas 4 amostras, sendo uma próximo a 

porta de embarque, outra próximo a porta de desembarque e duas no meio do 

veículo, sendo uma do lado direito e outra do lado esquerdo. As amostras foram 

coletadas nos balaústres dos ônibus com o auxílio de swab estéril, na altura de mais 

ou menos 1,30 m, ou seja, onde geralmente há maior contato com as mãos dos 

passageiros. As amostras foram transportadas no meio de transporte stuart. Todas 

as linhas inclusas passam por hospitais e/ou postos de saúde. Todas as linhas 

analisadas passam pela região central da cidade, onde há maior circulação de 

passageiros.  

O material coletado foi identificado por meio de numeração cardinal, e 

transportado em temperatura ambiente ao Laboratório de Patologia Clinica Lambert, 

onde passou por um cultivo primário em até 12 h, o mesmo foi inoculado em placas 

contendo ágar macconkey e ágar manitol, por meio da técnica de semeadura por 

esgotamento. Essas placas foram incubadas em estufa bacteriológica a temperatura 

de 37°C por 24 h, posteriormente avaliamos a presença ou não de crescimento 

bacteriano, as amostra positivas em ágar macconkey, foram identificadas pela prova 

dos açucares, com o kit EPM-MILLI, e as amostras positivas em ágar manitol, foram 

diferenciadas pela degradação ou não do manitol, ficando evidenciada a presença 

de Staphylococcus sp. 
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Após a identificação dos microrganismos, essas colônias passaram por um 

cultivo secundário, onde as enterobactérias foram inoculadas no meio CromoID 

ESBL e os Staphylococcus aureus no CromoID MRSA, com a utilização da mesma 

técnica de semeadura, e incubado a 37°C em estufa bacteriológica, por um período 

de 24 h. Posteriormente avaliamos se houve crescimento bacteriano, evidenciando 

assim a presença ou ausência de enterobacterias produtoras de β-lactâmase e 

MRSA. 

 

2.3 Técnica de semeadura por esgotamento 

Um dos métodos comumente utilizados para o isolamento bacteriano é o 

esgotamento, baseado na teoria de que se um micróbio é depositado em um meio 

de cultura ideal para o seu desenvolvimento este, irá gerar colônias, que são 

agrupamentos destes microrganismos (VERMELHO et al., 2006). 

A execução da técnica se dá com o auxilio de uma alça bacteriológica, esta 

que deve pegar uma pequena parte da amostra, e distribuir esta amostra por meio 

de estrias feitas na placa, sendo que deve-se realizar estrias dividindo a placa em 

três partes, ou seja, realizar o procedimento em metade da placa, posteriormente em 

metade da parte restante e por ultimo na ultima parte que corresponde a um quarto 

da placa, tomando sempre o cuidado de não sobrepor as estrias e não perfurar o 

ágar, assim como realizar as estrias em sentidos diferentes, no que se diz respeito 

em vertical, diagonal e horizontal por exemplo (VERMELHO et al., 2006). 

 

2.4 Ágar macconkey 

 O ágar macconkey é um meio seletivo, destinado ao isolamento de 

enterobactérias, fermentadoras ou não de lactose, sendo que bactérias 

fermentadoras de lactose produzem colônias rosadas, devido a alterações de pH 

que promovem a absorção do vermelho neutro presente neste meio, e bactérias não 

fermentadoras de lactose produzem colônias incolores ou transparentes (ÁGAR 

MACCONKEY, 2014). 
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2.5 Ágar sal manitol 

 O ágar sal manitol é um meio de cultura, rotineiramente utilizado para o 

isolamentos de Staphylococcus sp. O Staphylococcus aureus degrada o manitol e 

acidifica o meio, causando uma reação que muda a sua coloração de rosada para 

amarela (ÁGAR MANITOL, 2014). 

 

2.6 Prova dos açúcares – EPM-MILi 

 O meio EPM-MILi é utilizado na diferenciação de enterobactérias, sendo ele 

uma adaptação do antigo meio Rugai, onde as provas de identificação estão 

divididas em dois tubos, sendo um o EPM e o outro MILi, e sua interpretação se dá 

pela analise destas reações em conjunto (EPM-MILI, 2009). 

 No EPM são as realizadas as provas de fermentação da glicose, produção de 

gás, produção de H2S, desaminação do triptofano e hidrólise de ureia. Já no meio 

MILi são realizadas as provas de motilidade, descarboxilação da lisina e produção 

de indol (EPM-MILI, 2009). 

 

2.7 ChromoID ESBL 

 ChromoID ESBL é um meio cromogênico, que permite a identificação de 

enterobactérias produtoras de ESBL. Ele é um meio rico em nutrientes, contem uma 

mistura de antibióticos, um substrato natural e dois cromogênicos (CHROMOID 

ESBL, 2010). 

 Neste meio crescem somente bactérias produtoras de ESBL, sendo que sua 

diferenciação dá-se por meio da coloração das colônias, sendo que coloração rosa a 

borgonha indicam o crescimento de Escherichia coli; colônias verdes, marrom-

esverdeadas, ou azuis indicam a presença de Klebsiela spp, Enterobacter spp, 

Serratia spp ou Citrobacter spp; colônias castanhas escuras ou claras, indicam a 

presença de Proteus spp, Providência spp e Morganella spp (CHROMOID ESBL, 

2010). 
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2.8 ChromoID MRSA 

 ChromoID MRSA é um meio cromogênico para a identificação de 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA). Este meio possui nutrientes, 

antibióticos e substrato cromógeno. A identificação de MRSA fica evidenciada pelo 

crescimento de colônias amareladas (CHROMOID MRSA). 

 

2.9 Análise estatística 

 Os dados foram descritos, analisados, comparados e apresentados por meio 

de tabelas e gráficos, realizados em Microsoft Excel, e Microsoft Word, 

posteriormente os mesmo foram comparados com a literatura. 

 

2.10 Validação dos Meios 

 Os meios de cultura utilizados no presente estudo foram validados com a 

utilização de cepas comerciais, sendo que o Ágar macconkey e o Ágar ESBL foram 

validados com a cepa controle E. coli ATCC 35218, o ágar Manitol e o MRSA com a 

cepa controle S. aureus ATCC 29213. As placas controle foram incubadas 

juntamente com as amostras. 
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3 RESULTADOS 

 

Entre os isolados houve maior prevalência de S. aureus (56%), seguido dos 

isolados de Staphylococcus coagulase negativa (33%), a menor prevalência ficou 

entre as enterobactérias (11%) (Figura 1). 

 

Figura 1 – Microrganismos isolados no transporte coletivo. 

Entre os veículos analisados apenas dois apresentaram crescimento de 

enterobactérias, sendo que o veículo 2 apresentou crescimento de Enterobacter spp 

e o veículo 8 apresentou crescimento de E. coli. As colônias foram testadas em Ágar 

Chromo ID ESBL onde não foi identificada a presença de bactérias produtoras de β - 

lactamase (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

56% 33% 

11% 

S. aureus Coag. negativa Enterobactérias
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Tabela 1 - Contaminação por enterobactérias e ESBL em superfícies do transporte coletivo. 

Veículo Lactose + Lactose - Microrganismo    ESBL 

1 Negativo Negativo N/A N/A 

2 Positivo Negativo Enterobacter spp Negativo 

3 Negativo Negativo N/A N/A 

4 Negativo Negativo N/A N/A 

5 Negativo Negativo N/A N/A 

6 Negativo Negativo N/A N/A 

7 Negativo Negativo N/A N/A 

8 Negativo Negativo E. coli Negativo 

9 Negativo Negativo N/A N/A 

10 Negativo Negativo N/A N/A 

Total 1 1 N/A 2 

N/A. Não se aplica 

Dos 10 veículos analisados 10 apresentaram S. aureus, e 6 apresentaram 

Staphylococcus manitol negativo, sendo que em 8 observamos a presença de MRSA 

(Tabela 2). 

Tabela 2 – Contaminação por Staphylococcus manitol negativo, Staphylococcus aureus e 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina em superfícies do transporte coletivo. 

Veículo Manitol Negativo S. aureus MRSA 

1 Positivo Positivo Negativo 

2 Positivo Positivo Positivo 

3 Positivo Positivo Negativo 

4 Positivo Positivo Positivo 

5 Positivo Positivo Positivo 

6 Negativo Positivo Positivo 

7 Negativo Positivo Positivo 

8 Negativo Positivo Positivo 

9 Positivo Positivo Positivo 

10 Negativo Positivo Positivo 

Total 6 10 8 
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O crescimento de Staphylococcus manitol negativo ficou evidenciado pelo 

crescimento de colônias sem alteração da cor do manitol, e o crescimento de S. 

aureus pelo crescimento de colônias com alteração da coloração do meio para 

amarelo, devido a degradação do manitol (Figura 2). 

 

Figura 2 - Crescimento em ágar manitol, com identificação de S. aureus através da 

degradação do manitol. A. Staphylococcus manitol negativo B. Staphylococcus manitol 

positivo S. aureus 

Considerando a proporção dos isolados em ágar Manitol observa-se uma 

prevalência de S. aureus, sendo que isolamos 6 colonias (37%) de  Staphylococcus 

manitol negativo  e 10 colonias (63%) S. aureus (Figura 3). 

 

Figura 3 – Distribuição da contaminação averiguada por veículo. 

37% 

63% 

Manitol Negativo Manitol Positivo



23 
 

A identificação de cepas MRSA foi realizada com a utilização do meio Chromo 

ID MRSA e se deu pelo crescimento de colônias amareladas com ou sem alteração 

da coloração do meio (Figura 4). 

 

Figura 4 – Crescimento em ágar MRSA. 

Analisando as cepas de S. aureus isoladas observamos que a prevalência de 

S. aureus sem resistência foi de 20% e a proporção de isolados que apresentaram 

resistência a meticilina (MRSA) foi de 80% (Figura 5). 

 

Figura 5 – Identificação de resistencia entre as cepas de S. aureus isoladas do transporte 

coletivo. NR. Não resistente e MRSA. S. aureus resistente a meticilina 
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4 DISCUSSÃO 

     As coletas foram realizadas em dias com diferentes temperaturas, a primeira 

foi realizada em um dia chuvoso e a segunda em um dia de muito calor, ambas 

realizadas por volta das 10h da manhã ou seja, após o período de pico no 

transporte, com o intuito de obter amostras com maior concentração de 

contaminação. Mesmo considerando a positividade de 100% das amostras coletas, 

podemos observar maior crescimento bacteriano nas amostras coletadas no dia 

quente. Entretanto como a contaminação bacteriana ficou evidente em todas as 

amostras coletadas optou-se por avaliar apenas a presença destes microrganismos 

por veículo. 

As amostras semeadas em Ágar MacConkey obtiveram pouca positividade, 

obtivemos o isolamento de uma colônia de Enterobacter spp e uma de E. coli spp 

apenas, ambas identificadas por meio do kit EPM-MILi; posteriormente foi avaliado o 

perfil de resistência dos isolados por meio da semeadura em meio chromo ID ESBL, 

entretanto nenhuma das cepas apresentou resistência. 

Os achados no presente estudo se aproximam muito dos achados em um 

estudo anterior que encontrou 77,4% de bactérias gram positivas e 22,6% de 

bactérias gram negativas, em supercícies de brinquedos de uso comum, confirmando 

assim a prevalência de gram positivas em superfícies inanimadas. Entretanto o 

estudo não verifou a resistencia dos microrganismos encontrados (FURQUIM e 

MEDINA, 2015). 

Entre os isolados em Ágar manitol, foi obtido 63% de positividade para S. 

aureus, e 37% de positividade para coagulase negativa, os isolados de S. aureus 

foram semeados em chromo ID MRSA, onde observou-se a presença de S. aureus 

resistente a meticilina em 80% dos isolados. O S. aureus como citado anteriormente 

é comumente encontrado colonizando a microbiota humana, principalmente as fosas 

nasais, entretanto podendo causar diversas infecções, incluindo até mesmo a 

septicemia; uma importante característica do patógeno é a facilidade de se 

desenvolver em ambientes com baixa umidade, o que se confirma por meio dos 

isolados no presente estudo, onde a prevalência de microrganismos identificados foi 

de Staphylococcus spp (TORTORA, FUNKE e CASE, 2012). 
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Um estudo anterior realizado em Fortaleza-CE relatou a presença de 5,1% de 

estudantes colonizados com MRSA sendo que os estudantes portadores destas 

cepas eram da área da saúde, e outro estudo realizado com profissionais da 

enfermagem relatou a presença de 65,11% de de S. aureus resistente a oxacilina em 

amostras nasais destes profissionais, visto que estes profissionais são os principais 

manipuladores de pacientes hospitalizados, estes ficam sujeitos a colonização por 

diversos microrganismos inclusive os multiressistentes, fazendo com que estes 

profissionais se tornem portadores, e carreadores destes patógenos, podendo 

desencadear infecções tanto hospitalares quanto comunitárias, o que ficou 

evidenciado por meio dos isolados de MRSA encontrados neste estudo (RIBEIRO et 

al., 2014; ARANTES et al., 2013). 

Casos de infecções hospitalares tem sido relatados com maior frequencia, e o 

crescente aumento da resistencia antimicrobiana tem se destacado devido ao 

aumento da morbidade e mortalidade associadas a essas infecções. As infecções 

causadas por bactérias resistentes comumente estavam relacionadas a hospitais, 

entretanto nos últimos anos começaram a ser relatadas infecções adquiridas na 

comunidade, entre as infecções por S. aureus adquiridas na comunidade relatadas 

no período de 1990 e 2000 cerca de 10% estavam relaciodas a MRSA, já entre 2000 

e 2010 esse numero subiu para cerca 20%, o que demonstra que a presença de 

MRSA em locais de uso comunitário como o transporte coletivo, pode ser 

considerada  um importante problema de saúde pública (ARANTES et al., 2013; 

GELATTI et al., 2009). 

Foi realizado um estudo sobre um caso de pneumonia causada por MRSA 

proveniente da comunidade, cujo paciente ficou gravemente debilitado, 

nescessitando inclusive de suporte de terapia intensiva, o que juntamente com o 

presente estudo reintera o risco remanescente relacionado a presença destes 

patógenos na comunidade, visto que somente neste caso por exemplo, o paciente 

nescessitou de internação por 14 dias, sendo destes 7 em Unidade de Terapia 

Intensiva, destacando também uma importante questão sócio-economica (GOLIN et 

al., 2013). 

Obviamente que as infecções causadas por este patógeno estão diretamente 

relacionadas ao estado imunológico do paciente, sendo assim destam-se fatores de 
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risco como doenças imunossupressoras, uso de drogas injetáveis, e o uso 

prolongado de antibióticoterapia,  também devemos ressaltar que para tais infecções 

existe tratamento, entretanto a identificação do patógeno assim como a sua 

resistência é de extrema importância, em relação a morbimortalidade do paciente 

(GOLIN et al., 2013). 

Para contenção da disseminação de MRSA na comunidade, são 

recomendadas medidas como, higiene adequada das mãos, e limpeza e desinfecção 

das supercícies com desinfetante detergente, entretanto quando falamos de um local 

com superlotação diária como o transporte coletivo, medidas de limpeza e 

desinfecção, apesar de necessárias acabam por se tornarem ineficazes, sendo o 

mais adequado orientação dos passageiros quanto a lavagem das mãos além de 

evitar contato das mãos com os olhos, boca e alimentos durante as suas viagens 

(ALVAREZ, LABARCA e SALLES, 2010). 
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5 CONCLUSÃO 

Por meio deste trabalho não observamos a presença de bactérias ESBL, 

entretanto a quantidade de isolados de MRSA resultou em uma grande preocupação 

em relação ao potencial infeccioso do transporte coletivo, apesar de o S. aureus 

estar presente em nossa microbiota normal, a sua resistência é que nos preocupa, o 

que pode ser reflexo do uso indiscriminado de antibióticos ou os profissionais de 

saúde como veículo carreador desta bactéria, ficando expressa a necessidade de 

investimento em treinamento e conscientização destes profissionais para o uso 

adequado dos equipamentos de proteção individual, e correta higiene das mãos, 

assim como conscientização da população em relação ao uso de medicação sem a 

devida prescrição médica. 

Quanto aos veículos fica expressa a necessidade de medidas higiênico 

sanitárias mais eficazes, assim como sugere-se trabalho de conscientização da 

população em geral, em relação a contaminação orientando a lavagem das mãos, e 

evitar contato com mucosas após o contato com balaústres do transporte coletivo. 
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