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RESUMO 

 

As bactérias são, geralmente, associadas como patógenos de várias doenças, entretanto há 

microrganismo presentes na microbiota humana sem causar patogenias, podendo ser 

transmitidos pelo contato indireto e causar infecções em seres humanos. O objetivo desta 

pesquisa foi analisar a flora bacteriana em veículos do sistema de transporte público de 

passageiros da cidade de Maringá/PR por meio da identificação de microrganismo encontrados 

nos ônibus da cidade. As coletas foram obtidas em quatro locais diferentes (assentos, corrimão, 

alerta de descida e catraca) para análise microbiológica, por apresentarem maior probabilidade 

de contato com os passageiros e, consequentemente, maior probabilidade de contaminação, em 

três linhas do transporte público da cidade. Os materiais foram coletados com swab estéril 

umedecido em NaCl 0,9%, e incubados em meio de transporte Stuart para realizar a 

identificação bacteriana. As amostras foram semeadas em meios de culturas Ágar MacConkey, 

Ágar Sangue e Ágar Sal Manitol. Das 33 amostras obtidas, todas apresentaram positividade 

para um ou mais microrganismo. O gênero Staphylococcus não aureaus e Staphylococcus 

aureus foram os mais encontrados, com 39,40% e 27,3%, respectivamente. Os resultados 

evidenciaram a possibilidade do meio de transporte público ser um meio de transmissão dos 

microrganismos. Mesmo não contendo dados que comprovem que as infecções são causadas 

por contaminação pelo uso destes transportes, é importante a implantação de medidas básicas 

de higiene para reduzir a contaminação e diminuir os riscos para a população. 

 

Palavras-chave: Bactérias; Educação em Saúde; Fômite. 

 

 

BACTERIAL ANALYSIS OF THREE LINES OF COLLECTIVE 

TRANSPORTATION IN THE CITY OF MARINGÁ, PARANÁ 

 

 

ABSTRACT 
 

Bacteria are generally associated as pathogens of various diseases, however there are 

microorganisms present in the human microbiota without causing pathogens, which can be 

transmitted by indirect contact and cause infections in humans. The objective of this research 

was to analyze the bacterial flora in vehicles of the public passenger transport system in the city 

of Maringá/PR through the identification of microorganisms found on city buses. Collections 



 
 

were obtained at four different locations (seats, handrails, descent alerts and turnstiles) for 

microbiological analysis, as they are more likely to be in contact with passengers and, 

consequently, more likely to be contaminated, on three lines of public transport in the city. The 

materials were collected with a sterile swab moistened with 0.9% NaCl, and incubated in a 

Stuart transport medium to perform bacterial identification. The samples were seeded on 

MacConkey agar, blood agar and salt mannitol culture media. Of the 33 samples obtained, all 

were positive for one or more microorganisms. The genus Staphylococcus non-aureaus and 

Staphylococcus aureus were the most frequently found, with 39.40% and 27.3%, respectively. 

The results showed the possibility of the public transport means being a way of transmission of 

microorganisms. Even though it does not contain data that prove that infections are caused by 

contamination through the use of these transports, it is important to implement basic hygiene 

measures to reduce contamination and reduce risks for the population. 

 

Keywords: Bacteria; Health Education; Fomite. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As bactérias estão entre os principais microrganismos encontrados no meio ambiente. 

São organismos procariontes unicelulares que possuem tamanho, forma e arranjos diferentes 

(BLACK, 2002). As bactérias são encontradas em diversos ambientes, principalmente, no 

revestimento de pele, mucosas e localizadas no trato intestinal dos seres humanos e dos animais. 

Existe uma variedade de bactérias consideradas inofensivas e, até mesmo, benéficas para o seu 

hospedeiro, que pode fornecer proteção e nutrientes contra antígenos e patogenias, habitando a 

microbiota residente do organismo humano (SANTOS, 2004). 

As bactérias podem apresentar vários fatores que determinam sua virulência. Essas 

características são adquiridas geneticamente pelo microrganismo e levam a uma capacidade 

maior de causar doenças, pois não são reconhecidas pelo sistema imunológico. No entanto, é 

importante salientar que nem todas as bactérias são causadoras de doenças. Além disso, há 

bactérias virulentas que crescem nos tecidos ou no organismo do hospedeiro, bem como 

bactérias oportunistas que aproveitam de sistemas imunes debilitados para causar doenças 

(MURRAY; ROSENTHAL; PFALLER, 2004). 

Um local que, atualmente, pode conter uma grande variedade de microrganismos é o 

transporte público. Esse serviço é usado em grande escala pela sociedade, principalmente, em 

grandes cidades, revelando um reservatório propício para microrganismos patogênicos e não 

patogênicos. Entretanto, as bactérias patogênicas são as mais preocupantes, por estarem em 

locais de grande circulação de pessoas, como é o caso do transporte público. A forma de 

transmissão, neste caso, ocorre de forma indireta, transmitido pelo contato da pele com objetos 

inanimados, como corrimãos e roletas ou disseminação por aerossóis (LARSON, 1999; 

BRASIL, 2007). Conforme indicam Begier et al. (2004) e Miller e Diep (2008), em 

comunidades que surgem surtos de infecções, o contato entre pele e fômite é significativo e 

comum, tendo o transporte coletivo como sua maior fonte de transmissão. 

A cidade de Maringá, situada no noroeste do estado do Paraná, possui, 

aproximadamente, 423 mil habitantes (IBGE, 2019). A empresa de transporte coletivo da 

cidade dispõe de 267 ônibus, distribuídos em 63 linhas, que circulam em diversas áreas da 

cidade, com uma média de 95.000 mil passageiros/dia. 

A higienização das mãos feita de forma correta ocasiona a diminuição das colônias 

microbianas das mãos e limita a cadeia de transmissão de infecções decorridas do uso do 

transporte coletivo. Logo, higienizar as mãos tem como objetivo remover sujeira, suor, 
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microrganismos da pele, precaver infecções caudas por transmissões cruzadas e limitar a 

transmissão pelo contato (ROSSATO et al., 2018). 

Conforme Monteiro et al. (2018), os agentes degermantes possuem a função de eliminar 

ou inibir o crescimento de microrganismos quando aplicados sobre a pele ou mucosas. Os 

principais agentes preconizados para a higienização das mãos na prática hospitalar, no Brasil, 

são o álcool etílico a 70%, o sabão líquido e as soluções detergentes antissépticas de 

polivinilpirrolidona-iodo (PVP-I) a 10% e de clorexidina a 4%. 

O uso do transporte coletivo sem realizar a higienização das mãos durante e depois da 

utilização desses veículos aumenta, de forma significativa, os fatores para distribuição de 

microrganismos (MILLER; DIEP, 2008; LUTZ et al.,2014). 

O transporte urbano é um dos espaços que possui um grande potencial para a 

transmissão de vários patógenos, tornando-se um risco para a saúde populacional de Maringá-

PR, aumentando, também, o gasto com a saúde pública da cidade. Estudos como o de Amorim 

et al. (2017), que aborda este assunto, fazem com que se tenha disposição de prevenção para 

diminuir patógenos infectantes, o que traz benefícios à saúde pública.  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a presença de bactérias em veículos do sistema 

de transporte público de passageiros da cidade de Maringá/PR. 

 

 

2 METODOLOGIA 

 

Trata-se de um estudo descritivo e quantitativo para determinar a prevalência de 

bactérias presentes no transporte público na cidade de Maringá/PR. A utilização do transporte 

coletivo urbano se dá por idosos, trabalhadores de diversos setores, além da grande utilização 

por parte de estudantes de todas as faixas etárias. 

As coletas foram realizadas de forma estratégica em quatro locais diferentes, por 

apresentarem maior probabilidade de contato com os passageiros e, consequentemente, maior 

chance de contaminação. Desta forma, coletaram-se as amostras, durante os meses de outubro 

a novembro de 2019, em três linhas do transporte público. Os locais escolhidos foram: 

• Assentos: utilizados para a acomodação dos passageiros. 

• Alerta de descida: acionado pelos usuários para indicar o ponto de parada. 

• Catraca: utilizada para acesso ao interior dos ônibus. 

• Corrimão: usado para apoio dos passageiros no interior do veículo. 
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Em relação às escolhas das linhas do transporte coletivo e horários de coleta, seguiram-

se os critérios: 

• Uma linha que circula próxima a áreas hospitalares, em que se coletou no final da 

manhã, possibilitando abranger uma grande circulação de passageiros dentro deste 

horário. 

• Uma linha que atende alunos da Unicesumar, em que a coleta foi realizada no período 

vespertino, permitindo obter amostras do período de início e final das aulas. 

• Uma linha com maior número de passageiros por dia, sendo coletadas as amostras no 

período noturno, resultando em uma abrangência de microrganismos. 

Os materiais foram coletados em swab estéril, umedecido em cloreto de sódio (NaCl) 

0,9%, sendo friccionados nos locais determinados e incubados no meio de transporte Stuart, 

identificados com a numeração do veículo e o local coletado. Após a coleta, as amostras foram 

levadas para o laboratório de microbiologia da Unicesumar em temperatura ambiente, seguindo 

as recomendações do fabricante do swab. 

O procedimento para a observação do crescimento e identificação das bactérias foi 

realizado de acordo com a metodologia recomendada pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (BRASIL, 2010). Cada amostra foi semeada de acordo com a técnica de semeadura 

de isolamento, utilizou-se alça bacteriológica de platina de 10µL em placas de Petri, contendo 

meios de cultura seletivos Ágar MacConkey e Ágar Sal Manitol, além de Ágar Sangue para 

verificação do grau de hemólise. Os meios utilizados são da Neogen® (Lansing, Michigan, 

USA). Realizou-se a técnica de coloração de Gram (BRASIL, 2001), utilizando kit para Gram 

da Laborclin® (Pinhais, Paraná, Brasil), para observação em lâminas das possíveis formas e 

coloração por meio do microscópio óptico Nikon®, em objetivas de 100x.  

Nos meios Ágar Sal Manitol em que houve crescimento microbiológico, realizaram-se 

o isolamento das colônias e as provas bioquímicas da catalase e coagulase para diferenciação 

entre os gêneros Staphylococcus e Streptococcus. Em meios Ágar MacConkey que 

apresentaram crescimento bacteriano, verificou-se se havia bactérias fermentadoras de lactose, 

sendo realizadas provas do kit de enterobactérias da Newprov® (Pinhais, Paraná, Brasil).  

Após o período de incubação em estufa bacteriológica a 37°C, por 48 horas, os 

resultados foram interpretados conforme as especificações de cada método e orientações do 

fabricante para a identificação das espécies bacterianas isoladas. Os dados obtidos foram 

tabulados e analisados no editor de planilhas Microsoft Office Excel® 2010 para determinar a 

média de contaminação do transporte coletivo. 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Foram analisadas um total de 33 amostras. Entre as amostras analisadas, nas três linhas 

de ônibus pesquisadas, todas obtiveram resultado positivo, ocorrendo, em algumas das 

amostras, o crescimento de mais de um tipo de microrganismos de origem bacteriana. 

O resultado do crescimento bacteriano das 33 amostras de quatro locais diferentes, no 

presente trabalho, evidencia a alta disseminação de microrganismos associados à 

movimentação diária de passageiros (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Locais de coleta no interior das linhas de ônibus do transporte coletivo de Maringá-

PR em relação ao número de coletas 

LOCAL N° DE COLETAS 

  

Assentos 9 

  

Alertas de descida 9 

  

Corrimão 12 

  

Catraca 3 

  

TOTAL 33 

  

Fonte: elaborada pelas autoras (2020). 

 

As espécies bacterianas isoladas no presente trabalho apresentaram uma grande gama 

de microrganismos, sendo eles Staphylococcus não aureaus (39,4%), Staphylococcus aureus 

(27,3%), Citrobacter amalonaticus (6,1%), Enterobacter agglomerans (6,1%), Citrobacter 

diversus (3%), Klebsiella aerogenes (3%), Escherichia coli (3%), Klebsiella oxytoca (3%), 

Serratia liquefaciens (3%) e Yersinia pseudotuberculosis (3%) (Gráfico 1). 
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Gráfico 1 - Identificação de espécies bacterianas provenientes do crescimento de amostras 

obtidas do transporte coletivo da cidade de Maringá-PR 

 

Fonte: elaborado pelas autoras (2020). 

 

No trabalho de Fernandes et al. (2012), observou-se a presença de microrganismos em 

barras de ferro de duas rotas de ônibus do transporte coletivo da cidade de Vitória, no Espírito 

Santo. Foram identificados Staphylococcus não aureus e Enterobacter sp, evidenciando a 

contaminação desses veículos. 

Segundo Ferreira et al. (2010), os assentos de transportes coletivos são locais que podem 

abrigar diversos tipos de microrganismos, tanto benéficos quanto patogênicos. Em sua 

pesquisa, encontraram-se Bacillus spp., Staphylococcus spp. e as bactérias Gram negativas 

Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., Clostridium tetani e Acinetobacter spp. 

Contudo, o interesse da pesquisa é informar que a maioria dos micróbios encontrados é de 

grande poder infeccioso, tornando-se um risco para a população que utiliza esse meio de 

locomoção. 

Mendonça et al. (2008) e Gomes et al. (2016) demonstram resultados semelhantes aos 

estudos apresentados, sendo identificada uma variedade de bactérias Gram positivas, como 

Staphylococcus não aureus, e bactérias Gram negativas, como Escherichia coli, Enterobacter 

sp e Klebsiella sp. 

Além da disseminação de microrganismos no transporte coletivo, outras formas e locais 

de transmissão também devem ser considerados. Por isso, é importante ressaltar a importância 

da higienização das mãos.  
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Em seu estudo, Garcia et al. (2012) realizaram uma análise microbiológica em canetas 

esferográficas utilizadas por estudantes universitários, que mostrou que há colonização em 

superfícies e objetos inanimados por bactérias e fungos. De 24 canetas analisadas, os 

microrganismo mais comumente encontrados foram Staphylococcus não aureus (79%). 

O trabalho realizado por Silva et al. (2010), em que se pesquisou a prevalência de 

microrganismos em aparelhos telefônicos públicos localizados próximos a hospitais da cidade 

de Uberaba, em Minas Gerais, destacou a espécie bacteriana de Staphylococcus não aureus 

(22,9%) como o microrganismo mais frequente. Assemelha-se ao presente estudo, em que a 

bactéria mais frequentemente identificada foi a Staphylococcus não aureus (na catraca, 67%; 

nos assentos, 55,56%; no corrimão, 42%; no alerta de descida, 11,11%). 

A família de S. não aureus é considerada o grupo de maior representação da microbiota 

normal em humanos (KLOOS; BANNERMAN, 1995). Atualmente, esse microrganismo é 

reconhecido como um importante patógeno-oportunista, podendo gerar graves infecções. 

Quando associados a recém-nascidos e seus fatores de risco, podem causar bacteremia neonatal 

(CUNHA et al., 2002). 

Na pesquisa realizada por Souza et al. (2020), foram analisadas 10 amostras coletadas 

das barras de apoio do transporte coletivo de Macapá, no Amapá. Em seguida, a identificação 

bioquímica demonstrou a espécie de Staphylococcus aureus (85%) como a de maior ocorrência, 

comprovando a existência de contaminação por microrganismos em superfícies de contato, 

corroborando a presente pesquisa, em que a segunda espécie bacteriana mais frequentemente 

identificada foi Staphylococcus aureus (no alerta de descida, 55,56%; e, no corrimão, 33%). 

Diversos estudos evidenciaram a espécie bacteriana Staphylococcus aureus como 

microrganismo de maior frequência identificado em superfícies de contato, como bancadas de 

enfermarias (MOREIRA, 2002; CARVALHO, 2005; FERREIRA, 2009; AMORIM et al., 

2017). Em estudos realizados por Anderson et al. (2009) e Ferreira et al. (2012), observou-se, 

respectivamente, colonização de microrganismos em cédulas circulantes e superfícies de 

teclados de computadores, apresentando a espécie bacteriana de Staphylococcus aureus (40%) 

como microrganismo mais isolado. 

O trabalho de Prado et al. (2009) evidenciou a prevalência microbiológica da superfície 

de latas de bebidas seladas ou não no comércio ambulante de São José dos Campos, em São 

Paulo. O maior percentual de microrganismos identificados em latas não seladas foi pertencente 

ao Staphylococcus aureus (26,66%). 

O S. aureus é identificado como cocos Gram-positivos, estando presente na flora 

transitória da pele, sendo encontrado, principalmente, nas fossas nasais de pessoas saudáveis, 
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porém podem causar infecções cutâneas, infecções oportunistas, infecção do trato urinário, 

infecção do trato respiratório, como pneumonia, faringite e laringite e, em casos extremos, 

septicemia (MONTEIRO, 2009; MULLER, 2018). Pode apresentar patogenia quando 

associado a pacientes imunocomprometidos, hospitalizados com dispositivos e aparelhos 

implantados (BROOKS; BUTEL; MORSE, 2000). Também apresenta resistência ao frio e à 

dessecação, característica que o torna viável em superfícies de objetos inanimados, portanto 

pode ser encontrado em ambientes de circulação humana (SANTOS et al., 2007). 

Rodrigues et al. (2006) realizaram um estudo de levantamento de bactérias, fungos e 

formas de resistência de parasitas em rotas de ônibus do transporte coletivo de Curitiba, que 

evidencia a espécie Enterobacter agglomerans (20%) com maior percentual dentre as outras 

espécies identificadas. Reforçando os resultados do presente trabalho, pois apresentou E. 

agglomerans (na catraca, 33% e, no corrimão, 8%) como um dos microrganismos mais 

frequentes. É considerado um patógeno oportunista em pacientes imunocomprometidos, sendo 

associado ao surgimento de feridas e infecções do trato urinário, podendo levar à disseminação 

de doenças como artrite séptica, endocardite e osteomielite, decorrente da infecção da corrente 

sanguínea (KRATZ, 2003; CRUZ et al., 2007; CHAMPS, 2010; DUTKIEWICZ, 2016). 

Estudos como o de Silva et al. (2014) apresentam resultados significantes quanto à 

presença de bactérias Gram-negativas em superfícies de objetos inanimados, sendo a maioria 

dos microrganismos identificados como bacilos Gram-negativos da família das enterobactérias 

como Escherichia coli e Proteus spp. Confirmando a presença de E. coli (no alerta de descida, 

11,11%) no presente estudo. O agente E. coli tem origem gastrointestinal, portanto faz parte da 

microbiota intestinal de humanos. Devido a isso, é comumente relacionado com a escassez da 

qualidade de condições higiênico-sanitárias (MULLER, 2018). É considerado um importante 

indicador de contaminação fecal, sendo a contaminação de superfícies por E. coli resultado da 

falta de higienização das mãos (MARTIN et al., 2016; AMORIM et al., 2017). 

De acordo com Silva et al. (2010), os microrganismos são divididos entre os 

pertencentes à microbiota natural do organismo humano e aqueles que podem se tornar 

oportunistas, gerando um certo grau de patogenicidade. Essa capacidade de se tornar patogênico 

está intrinsecamente ligada ao sistema imunológico do organismo infectado pelo agente. 

Portanto, indivíduos imunodeprimidos que fazem uso do transporte coletivo possuem alto risco 

de desenvolver infecções geradas por esses microrganismos oportunistas por meio do contato 

direto com eles. 

A disseminação de microrganismos no transporte coletivo se dá pela alta taxa de 

movimentação diária, associada aos variados destinos dos quais os usuários provêm, como 
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ambientes hospitalares, com potencial infeccioso de microrganismos resistentes, e restaurantes, 

em que pode haver manipulação inadequada de água e alimentos contaminados. Tudo isso 

consolida a contaminação de superfícies de contato do transporte coletivo, como os alertas de 

descida e os assentos (AMORIM et al., 2017; SOUZA et al., 2020). 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa mostrou que os ônibus do transporte público de Maringá-PR podem atuar 

como um fômite. Os locais que foram escolhidos para a coleta das amostras podem ser 

considerados um reservatório de bactérias patogênicas. Ainda que não existam informações 

sobre o desenvolvimento de patologias por meio do contato com as superfícies do ônibus, as 

bactérias encontradas são consideradas como patógenos potenciais, expondo indivíduos 

imunodeprimidos. O incentivo a estudos como este é de extrema importância para a 

comunidade. O ambiente de trabalho, para os funcionários do transporte público, pode interferir 

diretamente na saúde do trabalhador, bem como de sua família. Já a população em geral está 

em contato indireto e direto com os microrganismos durante o uso do transporte público, o que 

propicia o contágio de patologias que podem ser transmitidas para qualquer indivíduo, mesmo 

os que não o utilizam. 

Os resultados apresentados podem fazer com que ocorra a realização de medidas 

educacionais, evitando a contaminação e disseminação de microrganismo nos veículos de 

transporte. Logo, espera-se o empenho e união de toda a comunidade para a diminuição da 

transmissão cruzada de patógenos e diminuição do risco à saúde da sociedade que utiliza esse 

meio de transporte. 
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