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“Quando o homem aprender a respeitar 

até o menor ser da Criação, seja animal 

ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a 

amar seu semelhante” 

 

                                                      Albert Schweitzer 



DAVID, Murilo de Andrade. Avaliação Microbiológica de Superfícies de Contato 
de Bancos em Paradas de Ônibus. 37p. Trabalho de Conclusão de Curso (Artigo). 
Graduação em Biomedicina. Faculdade de Apucarana - FAP. Apucarana-Pr. 2021. 
 
RESUMO 
 
O transporte coletivo exerce função essencial para a população, porém pode 
configurar riscos de contaminação proveniente de microrganismos, especialmente 
nos bancos compartilhados nas paradas de embarque e desembarque. Assim, este 
trabalho buscou avaliar a presença de microrganismos nas superfícies dos bancos 
de paradas de ônibus. Por meio da técnica de swab foram coletadas 4 amostras de 
diferentes bancos de pontos de ônibus públicos e outras 4 amostras destes mesmos 
locais a partir de contato com tecido para verificar o risco de contaminação da 
possível carga microbiana encontrada nas vestimentas dos usuários de transporte 
público da cidade de Apucarana – PR. Sequencialmente, estas amostras foram 
avaliadas quantitativamente quanto a contagem de Unidades Formadoras Colônias 
(UFC/mL) nestas superfícies e identificação de Escherichia coli. Após inoculação nos 
meios de cultivo e incubação por tempo determinado verificou-se contagem de 
UFC/mL nas amostras avaliadas. Diante dos riscos microbiológicos dispostos nas 
superfícies dos bancos da parada de ônibus, o uso das medidas de prevenção e 
higienização são necessárias, afim de reduzir ou até mesmo evitar contaminações 
que possam estar prejudicando a saúde dos indivíduos frequentadores. 
 
Palavras-chave: Microrganismos. Contaminação. Transporte. Coletivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAVID, Murilo de Andrade. Microbiological Evaluation ff Bench Contact Surfaces 
at Bus Stops. 37p. Work (Article). Biomedicine Graduation. FAP - College of 
Apucarana. Apucarana-Pr. 2021. 
 
ABSTRACT 

 
Public transport plays an essential role for the population, but it can pose risks of 

contamination from microorganisms, especially in shared seats at departure and 

arrival stops. Thus, this work sought to evaluate the presence of microorganisms on 

the surfaces of bus stops benches. Using the swab technique, 4 were collected from 

different banks of public bus stops and another 4 from these same locations from 

contact with fabric to verify the risk of contamination of the possible microbial load 

found in the clothing of public transport users in the city of Apucarana - PR. 

Sequentially, these were quantitatively evaluated for previous Colony Forming Units 

(CFU / mL) count and identification of Escherichia coli. After inoculation in the culture 

media and incubation for a determined time, there was a count of CFU / mL in those 

evaluated. In view of the microbiological risks placed on the surfaces of the seats at 

the bus stop, the use of prevention and sanitation measures are necessary, in order 

to reduce or even avoid contamination that harms the health of those attending. 

 

Keywords: Microorganisms. Contamination. Transport. Collective.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

As doenças transmitidas por microrganismos estão cada vez mais presentes 

em nosso cotidiano e diante disso, ainda é pequeno o número de pessoas que se 

preocupam em tomar medidas de prevenção para evitar exposição e contaminação 

com entidades do meio externo (LIMA et al., 2016). 

As mãos são veículos extremamente perigosos para transmissão de 

microrganismos, especialmente quando entram em contato com superfícies de locais 

públicos com considerável fluxo de pessoas. Vale destacar ainda, que as mãos após 

contaminação, podem ser levadas em direção a qualquer parte do corpo e diante de 

fatores de predisposição, estes locais podem funcionar como porta de entrada para 

esses microrganismos no organismo (LIMA et al., 2016). Para minimizar ou mesmo 

evitar tais situações, a desinfecção do local é uma alternativa, se assim for possível, 

ou também, a lavagem das mãos após o contato e o uso do álcool 70% para passar 

nas mãos e eliminar a maior parte dos microrganismos que podem causar grandes 

avarias, principalmente em pessoas com comorbidades ou sistema imunológico 

comprometido (BERNARDI; COSTA, 2017). 

Outro fato a ser observado seria a contaminação da roupa ao entrar em 

contato com um local não higienizado, pois a mesma pode facilmente ser veículo de 

transmissão de doenças, sendo recomendado nestes casos, que ao retornar para a 

residência ou outro local de origem seja feita a troca de roupa (MARGARIDO et al., 

2013).  

Com a pandemia gerada pelo novo vírus Coronavírus Orthocoronavirinae, 

deve-se redobrar a segurança com as superfícies de contato, onde não existe 

higienização e desinfecção constante, visto que este vírus permanece viável para 

infecção por várias horas ou até mesmo dias dependendo do clima e do material ao 

qual ele está depositado, sendo uma de várias outras ameaças que podem estar 

aguardando um hospedeiro (MARGARIDO et al., 2013). 

Ainda devemos considerar neste contexto, que quanto maior fluxo de pessoas 

o local receber por período, mais cuidados deve-se tomar ao entrar em contato, pois 

maior será a carga de microrganismos. Outro detalhe relevante, é que alguns tipos 

de microrganismos em quantidades pequenas quando em contato com o hospedeiro 

não conseguem levar a quadros patológicos, porém com um sistema imunológico 

debilitado, ausente ou uma carga microbiana muita alta, podem acarretar graves 
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problemas de saúde, ainda possibilitando susceptibilidade a outras infecções 

oportunistas (LIMA et al., 2016). 

Diante desta problemática, fazem-se necessários estudos microbiológicos que 

avaliem de forma quantitativa e qualitativa microrganismos nas superfícies de 

contato, além disso, esta pesquisa será ferramenta imprescindível para enaltecer o 

risco que a população está exposta ao entrar em contato com superfícies que ficam 

ao ambiente ou recebem contato humano direto, especialmente aqueles que 

apresentam alta circulação de indivíduos.  

A avaliação microbiológica ajuda a compreender também, a hipótese de que 

normalmente, boa parte das pessoas não tomam os devidos cuidados após contato 

com ambientes passiveis de contaminação, o que pode trazer sérios riscos à saúde. 

Este trabalho vislumbrou ainda, destacar que caso seja ignorada ou feita de forma 

errônea a limpeza e higienização tanto dos ambientes como das mãos ao entrar em 

contato com locais contaminados, há grande possibilidade de transmissão de 

agentes patogênicos e comprometimento da saúde. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Contexto Histórico da Descoberta dos Microrganismos  

 

Dois fabricantes de óculos holandeses fizeram um experimento em que 

colocaram várias lentes em um tubo e com isso perceberam que a imagem ficava 

mais ampliada que a de uma lupa. No entanto, o grande impacto veio algum tempo 

depois com o alemão Antony Van Leeuwenhoek em 1675, após produzir suas 

próprias lentes e obter um microscópio com maior poder de ampliação, chegando 

até 280x, dessa maneira foi possível pela primeira vez visualizar e descrever vários 

microrganismos, como as bactérias (UJVARI, 2008). 

A partir desta descoberta vários estudos começaram a ser redigidos. Louis 

Pasteur por meio de experimentos mostrou que a contaminação pelo ar existia e 

com o desenvolvimento da teoria microbiana da fermentação explicou como ocorria 

a contaminação e como solucionar esse problema, esse processo recebeu o nome 

de Pasteurização. Pasteur em 1860 se destaca por ser o primeiro a usar um meio de 

cultura para crescimento bacteriano em laboratório (UJVARI, 2008). 

No ano de 1882, foi possível colorir as bactérias que causavam tuberculose, 

com o uso de azul de metileno e calor, isso graças à Robert Koch. Dois anos se 

passaram e foi criado a coloração de Gram por Hans Christian Gram, método usado 

até os atuais dias para realizar a diferenciação de bactérias através de sua parede 

celular (PEREIRA; PETRECHEN, 2011). 

Ainda neste contexto histórico, relevante a descoberta de Julius Richard Petri, 

que em 1887 criou a placa de Petri, apesar de não ser algo complexo, colaborou 

para a formação de colônias nos meios de cultura e facilitou definir o meio de cultura 

mais acertado para cada tipo de microrganismo. Utilizava-se gelatina como 

solidificador de meios de cultura, porém não havia a possibilidade de realizar a 

contagem de microrganismos, pois ela se liquefazia a 23°C. Posteriormente o uso da 

gelatina, foi substituído pelo ágar, componente extraído de algas marinhas 

vermelhas que se mantém sólido em temperaturas mais altas, possível ser feita 

assim, a contagem e identificação de microrganismos a partir de vários tipos de 

materiais biológicos. Verifica-se que existem inúmeros tipos de ágar, cada um tem 

sua peculiaridade facilitando o crescimento de certos microrganismos e 

impossibilitando o de outros (BERNARDI; COSTA, 2017). 
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2.2 Microrganismos e Doenças 

 

Sabe-se que existem vários tipos de agentes etiológicos que podem provocar 

enfermidades. Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, que não dispõem 

de metabolismo próprio, e assim, precisam invadir uma célula, caso contrário não 

conseguem se multiplicar e sobreviver. Estas entidades não possuem estrutura 

celular, são formados por ácido nucleico e contam com uma estrutura chamada de 

capsídeo formada de proteína e com principal função de proteger o material genético 

(PEREIRA; PETRECHEN, 2011). 

Os vírus apresentam tipo de ácido nucleico, podendo ser entre eles, DNA de 

fita dupla ou simples ou RNA de fita dupla ou simples, seja qual for o genoma, o 

mesmo se organiza em uma única molécula circular ou linear. Alguns vírus ainda 

possuem um envelope formado por carboidratos, lipídeos e proteínas, se localizando 

externamente ao capsídeo, apesar de pequenos e simples podem trazer 

complicações sérias, pois a forma como seu mecanismo parasitário funciona 

controlando o metabolismo da célula, traz dificuldade para o sistema imunológico de 

reconhecer e exterminar (PEREIRA; PETRECHEN, 2011). 

Fungos são seres que não produzem seu próprio alimento, e também, podem 

estar envolvidos com doenças em seres vivos. Os fungos se encontram, os quais 

podem ser multicelulares, formadas por várias células, ou unicelulares, formadas por 

uma única célula, sendo elas eucariontes, ou seja, dispõe de seu núcleo restrito por 

um envoltório nuclear que por sua vez protege as moléculas de DNA, também 

possuindo uma parede celular elaborada por quitina, os fungos tem seu papel 

benéfico no meio ambiente decompondo matéria orgânica, alguns até sendo 

comestíveis como o champignon e outros sendo utilizados para a fabricação de 

alguns insumos consumidos pelo homem, contudo alguns fungos são parasitas e 

podem causar doenças como a candidíase, causada pela Candida albicans, o 

grande problema destes fungos parasitários são suas células com características 

idênticas a do ser humano, dificultando os fármacos de agirem apenas nelas, uma 

vez que por suas semelhanças muitos fármacos agiriam não apenas nas células 

fúngicas mas nas humanas também, devido a isto tem-se poucos remédios 

antifúngicos disponíveis (LIMA et al., 2016). 

Por serem células procariontes as bactérias não possuem seu material 

genético restringido por uma membrana nuclear, ficando espalhado por todo seu 
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citoplasma, observando-se moléculas pequenas de DNA chamados de plasmídeos, 

as quais se replicam de maneira independente, tal célula é dotada de parede celular, 

e para se movimentar contam com flagelos, podendo apresentar também fimbrias 

que trazem a função de aderência. Por serem seres assexuados sua reprodução 

ocorre por divisão binária ou fissão binária, onde a bactéria se divide em duas 

geneticamente iguais, algumas bactérias são benéficas e fazem parte da microbiota 

humana, ajudando por exemplo, o intestino na absorção de vitaminas e nutrientes, 

auxilia evitando a proliferação de agente etiológicos, outras bactérias são utilizadas 

na fabricação de alguns insumos como o iogurte, e também fazem seu papel 

benéfico no meio ambiente decompondo matéria orgânica, enquanto outras 

bactérias causam patogenias como por exemplo a Mycobacterium tuberculosis 

causadora da tuberculose (LIMA et al., 2016). 

 

2.2.1 Formação de Biofilme  

 

Grande parte da atividade dos microrganismos na natureza não ocorre de 

maneira individual, mas sim vários tipos agregados formando um biofilme, este por 

usa vez contem células aderentes a superfícies seja ela biótica (viva) abiótica (objeto 

inanimado), os microrganismos que se aglutinam em superfícies de onde iram extrair 

sua fonte de alimento também iram criar uma espécie de barreira para terem maior 

proteção e desenvolvimento, porém está barreira tem a limitação de 

desenvolvimento, pois é relevante a disponibilidade de nutrientes, dentre outros 

fatores do meio ambiente (COELHO, et al., 2008). 

O biofilme pode ser composto a partir de bactérias, fungos e/ou protozoários, 

os vírus neste caso não participam do biofilme devido à ausência de metabolismo 

sem estar parasitando uma outra célula, logo não são capazes de se reproduzir 

sozinhos na natureza, enquanto os demais citados tem essa capacidade, este 

aglomerado de microrganismos é uma das razões para que consigam viver tanto 

tempo na natureza enquanto crescem e se proliferam sem um hospedeiro, o grande 

problema é que além de uma colaboração entre as espécies para facilitar e 

aumentar sua sobrevivência são as matrizes exopolissacarídea que eles secretam 

para o meio ambiente, pois impedem a ação de antimicrobianos, com enfoque nos 

hidrofílicos carregados positivamente, fazendo com que não seja possível penetrar 

fisicamente está barreira para realizar sua ação (COELHO, et al., 2008). 
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Bactérias são facilmente encontradas em quaisquer superfícies com ausência 

ou má higienização. A Escherichi coli e o Staphylococcus aureus são facilmente 

encontradas nas superfícies apesar da E. coli mais comumente habitar o intestino de 

pessoas saudáveis sem causar nenhum tipo de patogenia, contudo caso haja 

alguma desregulagem intestinal por ação de algum antimicrobiano, patógeno ou até 

mesmo ao se infectar com ela e aumentar muito a carga bacteriana algumas cepas 

podem causar infecções no trato digestivo e outros sintomas. Assim como a S. 

aureus comumente habita a pele e a mucosa de pessoas saudáveis, nos dois casos 

se houver enfraquecimento do sistema imunológico, pode ser a oportunidade delas 

causarem infecções graves (RODRIGUES; NISHI; GUIMARÃES, 2006). 

Já é uma preocupação de muito tempo o controle para conter as doenças 

infecciosas, e é dado uma certa importância para as contaminações cruzadas pelas 

superfícies de contato, devido a isso é necessário estar sempre atento e fazer o 

controle dessas superfícies com limpezas constantes utilizando materiais que façam 

a ação antimicrobiana. Onde o nível de eficácia do desinfetante será medido pela 

capacidade de inativar enzinas e desnaturalizar proteínas e também a velocidade 

com a qual será feito, no nível baixo grande parte das bactérias serão eliminadas, 

alguns fungos e vírus, no intermediário irá eliminar grande parte dos vírus e fungos e 

também formas vegetativas de bactérias, e por fim no nível alto eliminação de todos 

os microrganismos, exceto os esporulados (BERNARDI; COSTA, 2017). 

Quando existe criança junto a seu convívio é necessário ter mais cuidado com 

contaminação cruzada, tanto se trazida de fora para dentro de casa através de 

roupas, entre outros, como ao leva-la no meio externo, pois nestes casos o risco de 

contaminação pode-se elevar muito devido á criança ter o abito de tocar em tudo, 

inclusive no chão e após isto levar a mão até a face, contudo se ela se contaminar 

com algum patógeno como o SARS-CoV-2 existe um real risco a sua vida, porém o 

risco é imensamente maior aos seus cuidadores e pessoas que convivem junto, pois 

ela sem intenção poderá transmitir a eles, os quais estarão correndo sério risco de 

vida, ainda mais se existir algum imunossuprimido ou com doenças crônicas (LIMA 

et al., 2016). 

 

 

 

 



15 

 

2.2.2 Sistema Imune  

 

O sistema imune conta com algumas linhas de defesa para poder se proteger 

dos agentes patogênicos, sendo a imunidade inata aquela com a qual se nasce, a 

primeira linha de defesa são as membranas mucosas e suas secreções, microbiota 

natural e a pele intacta que é responsável por criar uma espécie de escudo 

separando o meio interno do externo, quando rompido abre portas para possíveis 

infecções, a segunda linha de defesa é a febre, inflamação, substancias 

antimicrobianas e leucócitos. O sistema imune também conta com a imunidade 

adquirida, a qual se dispõe de linfócitos especializados células B e T e anticorpos, 

diferentemente da inata, a adquirida tem memória, ou seja, quando o corpo entra em 

contato com um agente patológico ele é reconhecido e atacado, e então alguns 

anticorpos e linfócitos iram armazenar memória sobre o invasor, para que em um 

próximo contato ele possa responder de forma mais rápida e eficaz (LEANDRO, et 

al., 2002). 

Imunoglobulinas são mais comumente conhecidas como anticorpos, sendo 

estruturas protéicas do plasma sanguíneo, que combatem infecções e defendem o 

organismo de patógenos, o sistema imune conta com alguns tipos de 

imunoglobulinas, como a imunoglobulina G (IgG), se faz presente em processos 

inflamatórios por neutralizar toxinas, e normalmente um marcador de infecções ou 

doenças crônicas, como por exemplo ao tomar uma vacina os exames de IgG iram 

dar positivo mesmo, também sendo a única com a capacidade de atravessar a 

placenta e se subdivide em: IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. As imunoglobulinas E (IgE), 

atuam em processos alérgicos, protozooses e verminoses, e se faz presente no soro 

sanguíneo, e possui a capacidade de se ligar as superfícies de basófilos e 

mastócitos, imunoglobulinas D (IgD), tem a função de ativar células de proteção do 

organismo, mas suas funções mais especificas ainda estão sendo estudada. As 

imunoglobulinas M (IgM), disposta no meio intravascular, é um receptor de 

antígenos, sendo indicador de infecções mais recentes ou agudas, e por serem 

grandes não atravessam a placenta. As imunoglobulinas A (IgA), estão presentes na 

saliva, suor, lagrimas e outras secreções do corpo, e sua função é a proteção 

através de mucosas, além de evitar que o patógeno penetre no epitélio ela também 

protege o estômago do suco gástrico por exemplo, se subdivide em duas classes, as 

IgA1 e IgA2 (BERNARDI; COSTA, 2017). 



16 

 

O mecanismo de inflamação consiste em, calor, rubor, tumor, dor e perda ou 

diminuição da função, essa resposta não só colabora com o sistema imune para se 

livrar de patógenos como também visa a reparação do tecido lesionado, como 

exemplo o aumento de temperatura é para que os possíveis patógenos que estejam 

presentes não consigam se multiplicar, uma vez que não tem mais uma temperatura 

ideal, esse sistema funciona com a vasodilatação para o aumento do fluxo 

sanguíneo na região, que por sua vez também traz consigo mais leucócitos para a 

lesão, contudo, dependendo do tamanho da reação, caso chegue a uma febre 

corporal é preciso controla-la, pois pode chegar a temperaturas que prejudicam o 

próprio corpo, para que o organismo tenha tempo de regenerar um tecido lesionado, 

a perda ou diminuição da função tem por lógica que o indivíduo não fique forçando o 

local e as células possam realizar a regeneração adequada (LEANDRO, et al., 

2002). A resposta imunológica é indispensável para a defesa do organismo contra 

agentes patológicos, porém, em alguns casos ele pode desencadear uma reação de 

hipersensibilidade, onde o organismo ataca a si mesmo causando problemas para a 

saúde do indivíduo (LEANDRO, et al., 2002). 

 

2.3 Contaminação cruzada  

 

Sabe-se que as mãos são um enorme veículo de transporte para bactérias e 

microrganismos, onde certos cuidados básicos com elas são pouco lembrados e 

utilizados ao longo do dia-a-dia de diversas pessoas, caso não seja feito uma boa e 

constante higienização é possível a contaminação por este meio, pois as mãos são 

muito levadas até a face, e com isso os microrganismos tem uma entrada facilitada 

no organismo, após o início da pandemia causada pelo SARS-CoV-2, vírus causador 

de uma doença respiratória aguda, foi intensificado os avisos e as campanhas de 

conscientização sobre a importância da higienização correta das mãos, para que se 

possa frear a contaminação por tal meio, e um hábito o qual poucos utilizavam agora 

é muito usado, consistindo em, ao não ser possível realizar a higiene das mãos com 

água e sabão, é utilizado álcool 70% para tal feito, o qual diferente do passado agora 

é disposto em diversos locais (SILVA; RODRIGUES, 2019). 

Para profissionais da área da saúde o cuidado com a higiene das mãos deve-

se intensificar ainda mais, devido a quantidade de microrganismos que eles entram 

em contato diariamente em suas rotinas, para que assim possam prevenir seus 
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pacientes e a si mesmos de vários tipos de patógenos, uma vez que a microbiota 

das mãos é formada por bactérias transitórias e residentes, diferentemente das 

residentes que ficam nas camadas profundas da pele e são mais difíceis de serem 

removidas, as transitórias são aquelas que ficam na parte mais superior, as quais 

são transmitidas com facilmente para as mãos ao entrar em contato com alguma 

superfície contaminada, porém são de fácil remoção com uma higienização correta, 

que consiste em realizar uma abundante fricção manual por toda a superfície, 

abrangendo dedos e punhos por aproximadamente trinta segundos com água e 

sabão, é utilizado álcool 70% para tal feito, o qual diferente do passado agora é 

disposto em diversos locais (SILVA; RODRIGUES, 2019). 

Com enfoque na área da saúde os utensílios como estetoscópios e medidores 

de pressão são muito utilizados pelos profissionais da área, e devem ter a devida 

atenção, pois estão em constante contato os pacientes, podendo também serem 

veículos transmissores de microrganismos multirresistentes, devido a isto, faz-se 

necessário uma desinfecção com todos os utensílios de forma constante e entre 

todo atendimento que for efetivado, tendo como objetivo diminuir a contaminação 

cruzada, nem tão pouco deve-se esquecer de realizar a desinfecção dos objetos 

como maçanetas por exemplo, tanto fora quanto dentro do ambiente da saúde faz-se 

interessante a desinfecção de objetos de uso contínuo como os aparelhos 

eletrônicos que podem estar carregados de possíveis agentes patológicos (SILVA; 

RODRIGUES, 2019). 

Um desinfetante de fácil acesso e eficaz é o álcool 70%, pois atua na 

membrana celular externa à destruindo por meio de desidratação, penetram no 

citoplasma precipitando as proteínas, e isto causa a desnaturação e ataca o 

DNA/RNA impedindo a reprodução, podendo ser utilizado tanto para desinfecção de 

superfícies quanto das mãos, além de seu efeito rápido, o custo é baixo e não causa 

grandes toxicidades, porém seu nível de eficácia é intermediário, apesar de utilizado 

por muitos anos ainda mantém uma ótima eficácia (BERNARDI; COSTA, 2017). 

No ambiente hospitalar a prevenção, desinfecção e limpeza é indispensável 

devendo ocorrer a todo momento, contudo ainda assim, existem microrganismos 

multirresistentes que conseguem aguentar esse tratamento, que por sua vez causam 

contaminação cruzada em diversas superfícies afetando principalmente os pacientes 

que estão na unidade de tratamento intensivo (UTI) pois normalmente já estão 

infectados ou estão com o sistema imune comprometido, o que facilita uma infecção 
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oportunista vir à tona, e em casos de bactérias resistentes há maior dificuldade de se 

livrar dele, podendo até levar o paciente a óbito (BERNARDI; COSTA, 2017). O 

cuidado com as superfícies deve ser redobrado, devido a uma quantidade enorme 

de pacientes e médicos que circulam lá diariamente, também por estarem em 

contato com patógenos a todo momento, após o termino do uso de um quarto pelo 

paciente, deve ser desinfectado por completo, para que possa minimizar a chance 

de infecção cruzada, pois os desinfetantes tem dificuldades em eliminar por 

completo os microrganismos devido ao biofilme que eles criam para se proteger, 

logo mesmo com a desinfecção do ambiente ainda restará vestígios de 

microrganismos, contudo já é de grande ajuda e faz com que minimize a chance de 

algo do tipo venha a acontecer (WEBER; ANDERSON; RUTALA 2013). 

Apesar de ainda não estar em foco, estão sendo redigidos estudos de 

superfícies que podem eliminar as bactérias de forma eficaz e rápida, para o uso 

comum do dia-a-dia talvez não será tão interessante, porém para superfícies de 

clínicas, hospitais, laboratórios e consultórios, os quais recebem muitas pessoas 

diariamente, sendo boa parte com alguma enfermidade, devido a isto é necessário 

dar mais atenção a uma boa desinfecção, sendo estes locais os que mais encontram 

dificuldade para o fazer, devido a carga enorme de microrganismos que circulam 

constantemente lá, mesmo usando os melhores higienizadores e com alta 

frequência, ainda sim pode existir uma carga considerável desses agentes os quais 

podem causar uma contaminação cruzada, com isto uma superfície que faça com 

que esses seres sejam inativados mais rapidamente não é apenas interessante 

como necessária. A superfície que vem sendo estudada e vem trazendo resultados 

positivos em ajudar a redução de infecções nosocomiais é a superfície de cobre 

(ZEIGER, et al., 2014). 

Ambiente odontológico também deve estar muito atento com a higiene do 

local como um todo, principalmente nas superfícies, pois muitos materiais não são 

descartáveis, então precisam passar por uma desinfecção severa antes do próximo 

uso, devido ao fato que caso não seja feito corretamente pode ocorrer a transmissão 

de inúmeras doenças (BAMBACE, et al., 2003). Deve-se então fazer o uso de 

substâncias químicas desinfetantes de nível médio ou alto para a desinfecção 

adequada do consultório, o qual deve ser higienizado não só o equipamento fixo, 

mas qualquer objeto que possa estar carregando algum agente patológico, com a 
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pandemia do novo Corona Vírus à tona a necessidade de desinfecção aumentou 

ainda mais (BAMBACE, et al., 2003). 

 

2.3.1 Superfícies de Contato de Áreas Públicas 

 

Áreas públicas estão presentes em todos os locais, sendo alguns deles, 

espaços de lazer e descanso como praças, locais para exercícios e caminhadas ao 

ar livre, áreas de transporte coletivo dentre outros, sendo todos essências e 

desempenhando junções vitais para com a sociedade, com tudo devem ser 

utilizados com cuidado no quesito higiene, pois existe um grande fluxo de indivíduos 

que as utilizam diariamente, e não há uma higienização adequada para os mesmos, 

não se pode esquecer que qualquer objeto inanimado pode estar contaminado com 

algum tipo de agente etiológico podendo apresentar risco a saúde (CABRAL, et al., 

2019). 

Bebedouros públicos apesar de úteis são possíveis fontes de contaminação 

caso não utilizados de forma correta, como não recebem desinfecções constantes, 

devido a representar um real risco de contaminação não apenas por 

microrganismos, mas também por ferrugem caso não receba manutenção adequada 

(FREITAS et al., 2013). 

Os ônibus são um dos meios de transporte mais comumente utilizados pela 

população diariamente, por ser de fácil acesso e viável, além de reduzir a 

quantidade de veículos que agridem a natureza, contudo antes de se utilizar deste 

veículo é necessário aguarda-lo em locais específicos os quais ele é programado 

para passar em horários pré-programados, inevitavelmente ocorrerá um enorme 

fluxo de indivíduos nestes pontos, locais estes que não recebem desinfecções 

constantes ou até mesmo nenhuma, estando então propícios a terem diversas 

bactérias e biofilmes, principalmente em pontos os quais são rotas de visitantes ou 

trabalhadores de hospitais e da área da saúde, onde se tem uma maior chance de 

disseminação de microrganismos de relevância médica, o usuário ao entrar em 

contato com suas mãos nestes pontos e não realizar a higienização correta ele pode 

acabar se contaminando ou outras superfícies de seu uso frequente que por fim iram 

acabar culminando no mesmo resultado, caso o cidadão tenha alguma doença 

crônica, comorbidade ou seja imunossuprimido, a chance de contágio ou alguma 
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infecção é ainda maior, bem como os problemas de saúde que podem ser 

acarretados (CABRAL, et al., 2019). 

Outra forma a qual pode ocorrer contaminação em pontos de espera, seria 

pelo contato indireto através das roupas, pois ao sentar-se ou encostar em um 

banco contaminado, ou até a proximidade de outras pessoas que podem estar 

doentes nestes pontos, as vestimentas podem carregar esses microrganismos até 

sua casa, trabalho ou seja qual for o local de destino, onde corre o risco de 

contaminar outras superfícies as quais tem contato frequente e assim facilitará a 

disseminação, podendo até mesmo afetar outros indivíduos que frequente o mesmo 

ambiente o qual se faz presente, ao se refletir sobre esse risco, existe um método 

que após o início da pandemia pelo SARS-CoV-2 começou a ser muito mais usado 

pelas pessoas, o qual consiste em, após a jornada diária, realizar a troca das 

vestimentas, boa higienização das mãos e desinfecção de aparelhos carregados 

durante o dia, antes de entrar em contato com outro ambiente (ALVES et al., 2019). 

Um fato que demonstra o risco das vestimentas carregarem esses seres é os 

hospitais e locais da área da saúde que tomam precauções com as vestimentas, 

com o intuito de evitar uma contaminação cruzada, principalmente em locais os 

quais ocorrem cirurgias, biopsias, entre outros exames que exponham o paciente a 

uma possível contaminação desta forma (ALVES et al., 2019). 

Nos pontos de espera de ônibus existem objetos mais propícios a uma maior 

carga de microrganismos, como a barra de apoio, devido a haver maior contato das 

mãos dos usuários, porém, apesar dos bancos serem feitos para seus utilizadores 

se sentarem, muitos colocam as mãos para se apoiarem, colocando também 

objetos, os quais posteriormente podem carregar os microrganismos juntamente 

com o usuário, fazendo com que aumente o risco de contaminação com 

microrganismos ali presentes, e até mesmo transmitir também ao banco caso suas 

mãos ou objetos já estejam contaminadas (CABRAL, et al., 2019). 

Os bancos apresentam um sério risco de contaminação devido a estarem 

expostos ao meio ambiente, a grande circulação de pessoas e também a suas 

características,  que são propicias ao crescimento e a prolongação da permanência 

de microrganismos, devido a serem em sua maioria porosas, solidas e quando são 

feitas de estrutura metálica podem apresentar partes enferrujadas, e essa condição 

de ferrugem traz o risco de haver contaminação por Clostridium tetani, causadora do 
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tétano, uma doença muito grave que pode levar o indivíduo a óbito caso não esteja 

vacinado ou não busque ajuda medica rapidamente (ALVES et al., 2019). 

Esta pesquisa será ferramenta imprescindível para enaltecer o risco que a 

população corre ao entrar em contato com superfícies que ficam expostas ao 

ambiente ou recebem contato humano direto, especialmente aqueles que 

apresentam alta circulação de indivíduos. A avaliação microbiológica ajudará a 

compreender também, a hipótese de que normalmente, boa parte das pessoas não 

tomam os devidos cuidados após contato com ambientes passiveis de 

contaminação, o que pode trazer sérios riscos à saúde. Além disso, este trabalho, 

buscará conscientizar com os resultados encontrados, que caso seja ignorado ou 

feita de forma errônea a limpeza e higienização tanto dos ambientes como das mãos 

ao entrar em contato com locais contaminados, haverá grande possibilidade de 

transmissão de agentes patogênicos e comprometimento da saúde (LEANDRO, et 

al., 2002). 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a carga microbiana que pode estar presente em superfícies de bancos de 

paradas de ônibus, os quais ficam expostos às circunstâncias do ambiente e a circulação 

frequente de pessoas, apresentando os possíveis riscos para a saúde e a vida do 

indivíduo ao utilizar-se dos ambientes e objetos desprovidos de higienização adequada. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

Identificar de forma quantitativa e qualitativa os microrganismos presentes nas 

superfícies de bancos de paradas de ônibus, avaliando os riscos da ausência de 

uma profilaxia adequada e uma higienização dos locais que recebem intenso fluxo 

de pessoas.  
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4 ARTIGO CIENTÍFICO 

 

AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DE SUPERFÍCIES DE CONTATO DE BANCOS 
EM PARADAS DE ÔNIBUS 

 
DAVID, M. A.¹ 

LOPES, A. M.² 
RESUMO 
 
O transporte coletivo exerce função essencial para a população, porém pode 
configurar riscos de contaminação proveniente de microrganismos, especialmente 
nos bancos compartilhados nas paradas de embarque e desembarque. Assim, este 
trabalho buscou avaliar a presença de microrganismos nas superfícies dos bancos 
de paradas de ônibus. Por meio da técnica de swab foram coletadas 4 amostras de 
diferentes bancos de pontos de ônibus públicos e outras 4 amostras destes mesmos 
locais a partir de contato com tecido para verificar o risco de contaminação da 
possível carga microbiana encontrada nas vestimentas dos usuários de transporte 
público da cidade de Apucarana – PR. Sequencialmente, estas amostras foram 
avaliadas quantitativamente quanto a contagem de Unidades Formadoras Colônias 
(UFC/mL) nestas superfícies e identificação de Escherichia coli. Após inoculação 
nos meios de cultivo e incubação por tempo determinado verificou-se contagem de 
UFC/mL nas amostras avaliadas. Diante dos riscos microbiológicos dispostos nas 
superfícies dos bancos da parada de ônibus, o uso das medidas de prevenção e 
higienização são necessárias, afim de reduzir ou até mesmo evitar contaminações 
que possam estar prejudicando a saúde dos indivíduos frequentadores. 
 
Palavras-chave: Microrganismos. Contaminação. Transporte. Coletivo. 
 
ABSTRACT 

 
Public transport plays an essential role for the population, but it can pose risks of 

contamination from microorganisms, especially in shared seats at departure and 

arrival stops. Thus, this work sought to evaluate the presence of microorganisms on 

the surfaces of bus stops benches. Using the swab technique, 4 were collected from 

different banks of public bus stops and another 4 from these same locations from 

contact with fabric to verify the risk of contamination of the possible microbial load 

found in the clothing of public transport users in the city of Apucarana - PR. 

Sequentially, these were quantitatively evaluated for previous Colony Forming Units 

(CFU / mL) count and identification of Escherichia coli. After inoculation in the culture 

media and incubation for a determined time, there was a count of CFU / mL in those 

evaluated. In view of the microbiological risks placed on the surfaces of the seats at 

the bus stop, the use of prevention and sanitation measures are necessary, in order 

to reduce or even avoid contamination that harms the health of those attending. 

 

Keywords: Microorganisms. Contamination. Transport. Collective. 
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INTRODUÇÃO 

 

As doenças transmitidas por microrganismos estão cada vez mais presentes 

em nosso cotidiano e diante disso, ainda é pequeno o número de pessoas que se 

preocupam em tomar medidas de prevenção para evitar exposição e contaminação 

com entidades do meio externo (LIMA et al., 2016). 

As mãos são veículos extremamente perigosos para transmissão de 

microrganismos, especialmente quando entram em contato com superfícies de 

locais públicos com considerável fluxo de pessoas. Vale destacar ainda, que as 

mãos após contaminação, podem ser levadas em direção a qualquer parte do corpo 

e diante de fatores de predisposição, estes locais podem funcionar como porta de 

entrada para esses microrganismos no organismo (LIMA et al., 2016). Para 

minimizar ou mesmo evitar tais situações, a desinfecção do local é uma alternativa, 

se assim for possível, ou também, a lavagem das mãos após o contato e o uso do 

álcool 70% para passar nas mãos e eliminar a maior parte dos microrganismos que 

podem causar grandes avarias, principalmente em pessoas com comorbidades ou 

sistema imunológico comprometido (BERNARDI; COSTA, 2017). 

Outro fato a ser observado seria a contaminação da roupa ao entrar em 

contato com um local não higienizado, pois a mesma pode facilmente ser veículo de 

transmissão de doenças, sendo recomendado nestes casos, que ao retornar para a 

residência ou outro local de origem seja feita a troca de roupa (MARGARIDO et al., 

2013).  

Com a pandemia gerada pelo novo vírus Coronavírus Orthocoronavirinae, 

deve-se redobrar a segurança com as superfícies de contato, onde não existe 

higienização e desinfecção constante, visto que este vírus permanece viável para 

infecção por várias horas ou até mesmo dias dependendo do clima e do material ao 

qual ele está depositado, sendo uma de várias outras ameaças que podem estar 

aguardando um hospedeiro (MARGARIDO et al., 2013). 

Ainda devemos considerar neste contexto, que quanto maior fluxo de pessoas 

o local receber por período, mais cuidados deve-se tomar ao entrar em contato, pois 

maior será a carga de microrganismos. Outro detalhe relevante, é que alguns tipos 

de microrganismos em quantidades pequenas quando em contato com o hospedeiro 

não conseguem levar a quadros patológicos, porém com um sistema imunológico 

debilitado, ausente ou uma carga microbiana muita alta, podem acarretar graves 
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problemas de saúde, ainda possibilitando susceptibilidade a outras infecções 

oportunistas (LIMA et al., 2016). 

Diante desta problemática, fazem-se necessários estudos microbiológicos que 

avaliem de forma quantitativa e qualitativa microrganismos nas superfícies de 

contato, além disso, esta pesquisa será ferramenta imprescindível para enaltecer o 

risco que a população está exposta ao entrar em contato com superfícies que ficam 

ao ambiente ou recebem contato humano direto, especialmente aqueles que 

apresentam alta circulação de indivíduos.  

A avaliação microbiológica ajuda a compreender também, a hipótese de que 

normalmente, boa parte das pessoas não tomam os devidos cuidados após contato 

com ambientes passiveis de contaminação, o que pode trazer sérios riscos à saúde. 

Este trabalho vislumbrou ainda, destacar que caso seja ignorada ou feita de forma 

errônea a limpeza e higienização tanto dos ambientes como das mãos ao entrar em 

contato com locais contaminados, há grande possibilidade de transmissão de 

agentes patogênicos e comprometimento da saúde. 

 

METODOLOGIA 

 

Um estudo transversal feito em quatro bancos de parada de ônibus público, 

abrangendo a verificação quantitativa e qualitativa, bem como a análise de quatro 

tecidos nestes bancos a fim de simular o contato da roupa com o banco e analisar a 

transmissibilidade dos vestuários em caso de contaminação das superfícies. A coleta 

ocorreu nos seguintes locais com a localização do google mapas, banco 1 (-

23.55752359968819, -51.44164023411982), banco 2 (-23.55787941490264, -

51.441457777635414), banco 3 (-23.55538008753814, -51.4440918765339) e 

banco 4 (-23.55319910561985, -51.44659982532357), as analises foram realizadas 

na FAP – Faculdade de Apucarana e assim como a coleta das amostras ocorreram 

em outubro de 2021 na cidade de Apucarana-PR na Avenida Minas Gerais, PR-340 

(DUTRA et al., 2013). 

As amostras foram coletadas em bancos de ponto de ônibus públicos, local 

onde ocorre uma enorme circulação de indivíduos todos os dias, tendo uma grande 

chance de contaminação de microrganismos nestes locais. As amostras foram 

obtidas todas no mesmo dia e imediatamente levadas até o laboratório da FAP – 

Faculdade de Apucarana acondicionadas em tubos contendo salina 0,85% em uma 
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caixa térmica com bolsas de gelo para o desenvolvimento das técnicas de análise da 

contagem de microrganismos e posterior identificação de coliformes fecais (COSTA; 

CRISTO, 2020). 

Para a coleta de amostra viável para análise foi demarcada a superfície de 

coleta com três áreas de aproximadamente 50 centímetros quadrados (50 cm²) ao 

longo de todo o banco, a qual foi delimitada por papel alumínio previamente cortado 

e com swabs estéreis, os quais foram abertos pela parte superior da embalagem 

para evitar ao máximo que ocorresse contaminação (lado da haste). Então com 

luvas, foi colocado o tecido estéril (máscara cirúrgica estéril) em cima da área e 

aplicado pressão por um minuto, então armazenado em placas estéreis. Após, em 

outra região foi manuseado com pressão na superfície o swab (previamente 

umedecido a extremidade com algodão em diluente – solução salina 0,85%), com 

movimentos da esquerda para direita e posteriormente de cima para baixo, fazendo 

movimentos circulares para que o mesmo entrasse em contato com o máximo 

possível da superfície (DUTRA et al., 2013). 

O procedimento anterior foi repetido três vezes ao longo do banco e em 

quatro bancos diferentes, onde ao fim de cada coleta o tecido foi armazenado em 

placa estéril e o swab em tubo do diluente (10°) quebrando a parte da haste que foi 

manuseada (extremo oposto do algodão), antes de mergulhá-lo totalmente no tubo 

de ensaio. Após, no laboratório, os tubos contendo as amostras passaram pelo 

agitador vortex para que fosse feita a homogeneização, e no momento de sua 

retirada foi comprimido contra as paredes do frasco para realizar a remoção do 

excesso de líquido no interior do tubo (UJVARI, 2008). 

Para que fosse realizada determinação mais fidedigna possível, inicialmente o 

preparo de amostras nas diluições, onde foi homogeneizado os tubos de ensaio 

contendo os swabs que foram utilizados na coleta, estes tubos retratam a 

concentração 10°, usados para possibilitar as diluições necessárias para a avaliação 

mais precisa dos locais, onde para se obter as concentrações de 10-¹ e 10², os tubos 

de ensaio continham 9 mL de solução salina 0,85% estéril para diluição, transferido 

da amostra inicial de 10° apenas 1 mL, com uso de uma micropipeta e ponteiras 

estéreis para o tubo contendo 9 mL do diluente, assim fazendo a primeira diluição 

(10-¹) e assim por diante, repetindo o processo de retirar 1 mL da amostra e passar 

para a próxima até chegar a diluição de 10² (UJVARI, 2008). 
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Retirado 1000 microlitros da diluição 10° e inoculado em 15 mL do meio de 

contagem, onde foi espalhado por toda a placa com a ajuda de uma alça de drigalski 

esterilizada, esse procedimento foi feito para as demais diluições de forma a cada 

amostra ter a própria placa sem que haja contaminação entre elas, as placas ficaram 

por 24 horas a uma temperatura de 36,6°C na estufa, onde após o término da 

incubação e crescimento microbiano foi realizada a contagem da quantidade de 

colônias na placa. Considerando os resultados foram feitos cálculos para obter a 

quantidade de unidades formadoras de colônias por centímetro quadrado, valor 

referente à superfície analisada de 50cm² (LIMA et al., 2016). 

A partir do crescimento das colônias em meio de contagem foi realizado o 

cultivo em MacConkey para isolamento e identificação de coliformes 

termotolerantes, a técnica de esgotamento com estrias foi empregada para 

realização desta análise (LIMA et al., 2016). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Gráfico 1 – Bancos que apresentaram contaminação. 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

No meio de contagem padrão todas as amostras 10° coletadas dos bancos a 

partir de swab apresentaram crescimento de microrganismos, já no tecido foi 

detectado a presença de microrganismos em apenas 25% das amostras 10°, estes 

resultados foram obtidos após a incubação nos meios de cultivo e incubação em 

estufa a 36,6°C por 24 horas (Figura1, Figura 2, Figura 3, Figura 4).  

Após realização dos cálculos a contagem de Unidades Formadoras de 

Colônias UFC/mL encontradas foram: Banco 4 (10-¹) = 2,23x10³, Tecido 4 (10°) = 
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1,71x10², Banco 3 (10°) = 2,51x10², Tecido 3 (10°) = 0, Banco 2 (10-¹) = 1,5x10², 

Tecido 2(10°) = 0, Banco 1 (10°) = 1, Tecido 1 (10°) = 0 

 

Figura 1 – Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas com swab do 

banco 1 (B1) e 2 (B2), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Figura 2 – Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas com swab do 

banco 3 (B3) e 4 (B4), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 
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Figura 3 – Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas em tecido do 

banco 1 (T1) e 2 (T2), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Figura 4 – Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas com tecido do 

banco 3 (T3) e 4 (T4), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

No meio de cultura MacConkey, após plaquemaneto da amostra 10° e 

incubação em estufa a 36,6°C por 24 horas, nenhuma das amostras de tecidos e 

bancos demostraram crescimento de microrganismos (Figura 5). 
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Figura 5 - Ágar MacConkey com cultivo das amostras iniciais 100 coletadas 

com Swab e Tecido de todos os bancos avaliados  

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

As placas contendo o meio de cultivo padrão e MacConkey foram deixadas 

por mais 96 horas, totalizando 120 horas, nas mesmas condições, com um Becker 

contendo água destilada para evitar que o meio ressecasse por completo, e após 

esse período no meio de cultura padrão todas as amostras tanto de swab quanto de 

tecido nas diluições 10°, 10-¹ e 10-² apresentaram ao menos uma colônia de 

microrganismo, já no meio MacConkey permaneceu sem crescimento. 

 

Figura 6 - Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas com swab do 

banco 1 (B1) e 2 (B2), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

após 120 horas na estufa. 

Fonte: próprio autor (2021). 
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Figura 7 - Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas com swab do 

banco 3 (B3) e 4 (B4), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

após 120 horas na estufa. 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Figura 8 - Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas com tecido do 

banco 1 (T1) e 2 (T2), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

após 120 horas na estufa. 

 

 

Fonte: próprio autor (2021). 
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Figura 9 - Ágar de Contagem Padrão das amostras coletadas com tecido do 

banco 3 (T3) e 4 (T4), contendo a amostra mãe 10° e as diluições 10-¹ e 10-² 

após 120 horas na estufa. 

 

Fonte: próprio autor (2021). 

 

Na pesquisa de Souza; Porcy; Menezes (2020) foram verificadas as barras de 

apoio dos ônibus de transporte público, onde ocorre alto contato dos indivíduos, 

possibilitando carga microbiana. Nesta pesquisa foi constatada que todas as 

amostras foram positivas para microrganismos, neste sentido nossas pesquisas 

corroboram, pois locais públicos onde existe alto fluxo de pessoas, muito contato 

físico das mãos e pouca ou nenhuma higienização, irá existir uma alta probabilidade 

de haver contaminação por microrganismos, também dependendo da situação 

imunológica do indivíduo pode até leva-lo a uma patogenia. 

Ao analisar algumas superfícies do terminal rodoviário, Gomes; Ferreira; 

Lembo (2016) encontraram contaminação bacteriana em todos os locais os quais 

coletaram amostras, mesmo em dias e climas alternados. Corrobora também nesta 

pesquisa, em que foram encontrados microrganismos em todos os pontos de coleta, 

demonstrado que, esse tipo de local o qual está sujeito ao meio ambiente, grande 

circulação de pessoas, contato físico frequente e falta de higienização, existirá uma 

enorme chance de se deparar com vários microrganismos ao frequentar tais locais. 

Em sua pesquisa Alves et al. (2019) visualizaram que todos os pontos de 

ônibus tiveram crescimento de microrganismos Gram negativos, corroborando mais 

uma vez que, esses ambientes apresentam com facilidade microrganismos, 

podendo oferecer risco a saúde dos indivíduos que os frequentam. Em contraste 



33 

 

 

com os resultados desta pesquisa (Figura 5), não houve crescimento de Gram 

negativos, uma hipótese seria que os pontos de ônibus os quais foram avaliados por 

Alves et al. (2019) poderiam ser rota de trabalhadores da área da saúde ou 

visitantes de hospitais, o que por sua vez pode aumentar a chance e risco de haver 

algum microrganismo de importância clínica.  

Costa, Cristo (2020) analisaram 33 amostras variadas, assentos, alertas de 

descida, corrimão e catraca e em três linhas de ônibus diferentes, onde todas suas 

amostras positivaram para microrganismos de origem bacteriana, demonstrando que 

esse tipo de transporte é importante foco de contaminação, como já discutido e 

avaliado neste trabalho. Em corrimãos podem haver mais microrganismos nas 

amostras do que os assentos, isso se dá ao fato que ao pesquisar banco que é uma 

superfície a qual os indivíduos se sentam, esse ato de atrito acaba por retirar um 

pouco dos microrganismos do banco e transferir para roupa, já no corrimão por 

exemplo isso não ocorre, mantendo assim um número maior de microrganismos 

Pinho, Guimarães (2020) analisou paradas de ônibus e encontrou em seu 

estudo, 64,8% de suas amostras contaminadas com Staphylococcus spp. resultado 

que corrobora mais uma vez com esta pesquisa, pois demonstra como estes locais 

estão propícios a existir contaminação de microrganismos, e que caso não haja 

profilaxias e prevenções adequadas o usuário pode acabar sofrendo com uma 

infecção por estes agentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Avaliando os resultados, os pontos de espera de ônibus podem oferecer risco 

de contaminação e ser veículo de transmissão de doenças. 

Diante ainda dos riscos microbiológicos dispostos nas superfícies dos bancos 

das paradas de ônibus, o uso das medidas de prevenção e higienização são 

necessárias, a fim de reduzir ou até mesmo evitar contaminações que possam estar 

prejudicando a saúde dos indivíduos frequentadores. Vale ressaltar que para o 

emprego de tais medidas o uso de álcool 70% ou folhas higienizantes são 

indispensáveis para a limpeza das superfícies ou das mãos quando a lavagem com 

água e sabão não for possível, dessa minimizam-se os possíveis riscos que o 

indivíduo se sujeita ao utilizar-se destes ambientes desprovidos de higienização 

adequada. 
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 Os resultados das análises de tecido podem ter apresentado pouca 

contaminação por microrganismos devido as vestimentas normalmente serem secas 

ao invés de umedecidas, então existe uma maior dificuldade para o microrganismo 

se aderir, outro fato também pode ser do fluxo de pessoas sentando em um curto 

período de tempo que acaba reduzindo a quantidade de microrganismos ao se 

sentarem e cada indivíduo carregar uma carga consigo após o fato. 
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