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Resumo
Objetivo – Analisar a cotaminação de bactérias em assentos de espera, balcões de compra de passagens e corrimões de rampas e escadas
do Terminal Rodoviário de uma cidade do interior do Estado de São Paulo. Métodos – Foram coletadas quatro amostras da superfície de
corrimões de rampas e escadas, quatro da superfície de balcões de compra de passagens e quatro da superfície de assentos de espera,
escolhidas aleatoriamente, no setor de parada de ônibus municipais do Terminal Rodoviário em diferentes dias e horários, verificando-
se a temperatura média local no momento das coletas. As amostras foram coletadas com swabs umedecidos em solução salina estéril,
semeadas em meio de cultura ágar nutriente e incubadas a 37°C por 24 horas. Após esse período, foi feita a contagem visual de colônias
e as que se diferenciaram visualmente foram submetidas à prova da catalase, coloração de Gram e observação ao microscópio óptico.
Resultados – Em todos os locais houve crescimento bacteriano, sendo o balcão o local com maior contaminação e os dias com as tem-
peraturas mais amenas. Quanto à análise morfológica e à prova da catalase, observou-se a presença de bacilos Gram positivos e nega-
tivos, com catalase positiva e catalase negativa. Não foi observado o crescimento de cocos Gram negativos. Conclusão – O presente
estudo identificou a existência de uma colonização de bactérias significativa no Terminal Rodoviário analisado, demonstrando que 
o local trata-se de um ambiente suscetível para se contrair e transmitir doenças e infecções se não efetuadas medidas preventivas de 
higienização.
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Abstract
Objective – To analyze the bacteria cotamination in standby seats, buying desks tickets and railings ramps and stairs from the bus terminal
of a city of the São Paulo State. Methods – Four samples were randomly chosen and collected from each local of the municipal bus stop
sector bus terminal on different days and hours, with temperature check. Samples were collected with a dampened swab with sterile 
saline, seeded on nutrient agar and incubated at 37°C for 24 hours. After that, the colonies of bacteria were counted and subjected to
the test of catalase, Gram staining and observation the optical microscope when they presented morphological differences. Results – In
all local there was bacterial growth, but the buying tickets desk presented higher contamination and days with mild temperatures favored
their development. There were presence of Gram positive and negative, catalase positive and negative. There was no Gram negative
cocci. Conclusion – The present study identified the existence of a significant colonization of bacteria at the bus terminal, demonstrating
that it is a susceptible environment to contract and transmit diseases and infections if not made preventive hygiene measures.
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Introdução
Apesar de a maioria dos microrganismos serem bené-

ficos ao corpo humano ou não possuírem qualquer efeito
sobre ele, uma pequena porcentagem (cerca de 3%) é
patogênica, ou seja, provoca doenças incluídas em duas
categorias: (1) as infecciosas, que ocorrem quando um
patógeno coloniza o corpo e, consequentemente, causa
doença; e (2) as intoxicações microbianas, que surgem
quando uma pessoa ingere uma toxina que foi produzida
por um microrganismo. Das duas categorias, as doenças
infecciosas causam muito mais doenças e morte. Elas
constituem a principal causa de óbitos no mundo, sendo
a maioria em países em desenvolvimento1.

Entre os microrganismos existentes, os mais comuns
são as bactérias, presentes na microbiota normal do
homem e que desempenham importantes funções no
corpo humano, como auxiliar na digestão de alimentos,
produzir vitaminas e combater microrganismos pato-

gênicos. Porém, as bactérias são os microrganismos
que contêm o maior número de espécies patogênicas2.

As bactérias podem entrar no organismo através de
ingestão, inalação, traumatismo, perfuração por agulha,
picadas de artrópodes e relação sexual, quando os me-
canismos de defesa e barreiras naturais sofrem uma
ruptura ou não são eficientes3. Em condições normais,
ou seja, com o sistema imunológico funcionando ade-
quadamente, a maioria das bactérias geralmente não
causam danos ao organismo. No entanto, na deficiência
deste, podem desencadear um amplo espectro de in-
fecções e doenças que ameaçam a vida4.

Todos os ambientes são suscetíveis à contaminação
de microrganismos em fômites, sendo assim, ambientes
como rodoviárias são locais propícios para a existência
de bactérias. Numerosos estudos demonstraram que ob-
jetos que estão em contato com várias pessoas podem
possibilitar a contaminação de superfície e desempe-



nharem um papel fundamental na disseminação de doen-
ças infecciosas. Com a grande aglomeração de pessoas,
as condições de higiene normalmente precárias e os ob-
jetos de uso comum entre a população, um terminal ro-
doviário é um ambiente ideal para a colonização e a
transmissão de microrganismos. Algumas bactérias po-
dem ser patogênicas em baixas concentrações e sobre-
viver em fômites, como, assentos de espera, balcões de
compra de passagens e corrimões de rampas e escadas
durante um longo período de tempo, dependendo de
suas características microbianas e de fatores ambientais,
como a umidade relativa do ar e a temperatura5-6.

Desta maneira, esse trabalho visou analisar a coloni-
zação de bactérias em assentos de espera, balcões de
compra de passagens e corrimões de rampas e escadas
do Terminal Rodoviário de uma cidade do interior do
estado de São Paulo.

Métodos
Para este estudo foram coletadas amostras microbia-

nas do Terminal Rodoviário em diferentes dias e horá-
rios, verificando-se também a temperatura média local
no momento das coletas (Tabela 1). 

Foram coletadas no total doze amostras, sendo qua-
tro da superfície de cada local: assento de espera, bal-
cão de compra de passagens e corrimão de rampas e
escadas.

Tabela 1. Horário, temperatura e identificação das amostras
coletadas

O método utilizado na coleta de amostras foi a téc-
nica do esfregaço de superfícies, em que um swab es-
téril e umedecido em solução salina foi friccionado na
superfície de interesse (aproximadamente 25cm2) com
pressão constante, em movimentos giratórios, numa in-
clinação aproximada de 30°. Em seguida, os swabs fo-
ram mergulhados em tubos contendo 2mL de água
peptonada 0,1% (solução diluente) e a parte manuseada
da haste do swab foi cortada com uma tesoura estere-
lizada7-8. As amostras coletadas foram transportadas em
isopor refrigerado até o Laboratório Escola de Biome-
dicina da Universidade Paulista – campus JK para que
fossem realizadas as análises microbiológicas. 

Cada amostra contida nos tubos foi semeada em meio
ágar nutriente e incubadas a 37°C por 24 horas. Após
esse período, foi feita a contagem visual das colônias,
sendo o resultado expresso em Unidades Formadoras
de Colônias (UFC)/área da superfície de coleta (cm2).
As colônias que se diferenciaram visualmente foram
submetidas à prova da catalase, coloração de Gram e
observação ao microscópio óptico.

Resultados
A partir da análise microbiológica de assentos, bal-

cões e corrimões do Terminal Rodoviário, observou-se
uma contaminação bacteriana em todos os locais ana-
lisados. A Figura 1 mostra o número de colônias que
cresceram na somatória dos quatro dias de coleta em
cada local analisado.

Figura 1. Número total de colônias bacterianas dividido pela área
da superfície dos assentos, balcões e corrimões (UFC/cm2)
nos quatro dias de coleta 

As coletas foram realizadas em dias com condições
climáticas diferentes para que fosse feita uma relação
da temperatura média local com o crescimento bacte-
riano. A contagem total de colônias por dia, somando-
se as colônias formadas das amostras dos assentos, bal-
cões e corrimões, mostraram-se maiores nos dias com
temperaturas mais amenas – dias 2 e 4 (Figura 2).

Figura 2. Número de colônias bacterianas dividido pela área da su-
perfície dos assentos, balcões e corrimões (UFC/cm2) e a
temperatura em cada dia de coleta

Quanto à análise morfológica e à prova da catalase,
observou-se a presença de bacilos Gram positivos, com
catalase positiva e catalase negativa; bacilos Gram ne-
gativos, com catalase positiva e negativa e cocos Gram
positivos apresentando catalase positiva e negativa. Não
foi observado o crescimento de cocos Gram negativos.

Também na análise microscópica, foram observados
em algumas colônias, alguns parâmetros indicativos
dos gêneros Streptococcus sp e Staphylococcus sp, este
último também com positividade para enzima catalase. 

Discussão
Em ambientes como o Terminal Rodoviário, analisado

no presente estudo, as bactérias encontram pratica-
mente todas as condições e elementos que necessitam
para sobreviverem, multiplicarem-se e infectarem o
corpo humano. As análises realizadas com amostras
colhidas de assentos de espera, balcões de compra de
passagens e corrimões de rampas e escadas apresenta-
ram um crescimento bacteriano expressivo. Essa colo-
nização microbiana deve-se, em grande parte, ao fato
de se tratar de um ambiente público, com intensa cir-

Dia Horário Temperatura
média local

Identificação
das amostras

1 12h30 24°C A1, B1, C1

2 7h15 17°C A2, B2, C2

3 13h15 33°C A3, B3, C3

4 7h45 19°C A4, B4, C4
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culação de pessoas e diversos objetos de uso comum.
Estudos de vários autores identificaram a presença

de microrganismos em superfícies comumente utiliza-
das. Bellamy et al. (1998)6 relataram que todas as su-
perfícies dos ambientes domésticos estão suscetíveis à
contaminação por microrganismos em fômites, estando
esse fator diretamente relacionado com a situação hi-
giênica do local.

Estudos realizados por Zanini et al. (2003)9 e Alves et
al. (2004)10 também enfatizaram a presença de micro-
rganismos em superfícies de uso rotineiro, sendo os
hábitos higiênicos destacados como causa principal da
alta contaminação encontrada. Assim, a falta de higiene,
tanto das pessoas em si quanto dos objetos, é um fator
crucial para que superfícies que estão em contato com
várias pessoas se tornem focos de contaminação e cau-
sem infecções em hospedeiros suscetíveis.

A higiene pode ser entendida como uma limpeza
corporal, de superfícies e de ambientes, que busca pre-
servar a saúde através de normas e recomendações
para prevenir doenças11. O fator higiene é um grande
problema em ambientes públicos no Brasil e no Termi-
nal Rodoviário analisado este fato não foi diferente. A
escassez de processos de limpeza eficazes para a de-
sinfecção do ambiente, aliados, principalmente, à falta
de conscientização das pessoas, que jogam todo e qual-
quer tipo de resíduo em locais inapropriados, além de
não higienizarem as mãos com frequência e adequa-
damente, contribuem diretamente para a contaminação
e disseminação de patógenos no ambiente.

Na presente pesquisa, foram observados nas análises
microscópicas alguns cocos Gram positivos dispostos
em cadeias e que se apresentaram negativos quando
submetidos à prova da catalase, alguns dos parâmetros
indicativos do gênero Streptococcus sp. Foram identifi-
cados também cocos Gram positivos em cadeias curtas,
agrupados em forma de cachos e com positividade para
enzima catalase, indicativos do gênero Staphylococcus
sp. Apesar da necessidade da realização de provas de
identificação e análises microbiológicas específicas
para comprovação desses tipos de bactérias, alguns es-
tudos indicam que superfícies como as dos assentos,
balcões e corrimões, avaliados neste estudo, são sus-
cetíveis à colonização e à sobrevivência desses gêneros
de bactérias12.

As características físicas dos assentos, balcões e cor-
rimões analisados neste estudo apresentam-se favoráveis
à colonização e à permanência microbiana, por se tra-
tarem de superfícies sólidas, porosas, e, em alguns ca-
sos, enferrujadas, o que dificulta a devida higienização.
De acordo com Rossi et al. (2008)13 e Hartmann et al.
(2004)14, o tipo de superfície pode influenciar no tempo
de sobrevivência microbiana no ambiente, que pode
variar de minutos até meses. Além disso, a presença de
proteína, como soro, escarro e células epiteliais nas
superfícies também podem contribuir para a persistên-
cia dos microrganismos no local14. Quanto mais tempo
um microrganismo sobreviver em uma superfície, maior
a persistência de sua viabilidade como fonte de trans-

missão, elevando, assim, a chance de transferência a
um organismo hospedeiro. 

Quanto à sobrevivência das bactérias em superfícies
inanimadas, as bactérias Gram negativas, em sua maio-
ria, sobrevivem por um período maior em superfícies
inanimadas do que as bactérias Gram positivas14. No
entanto, bactérias Gram positivas como Staphylococcus
aureus, Streptococcus sp e Enterococcus sp, também
podem sobreviver por meses nessas superfícies, sendo
elas as mais comumente isoladas. A S. aureus é a mais
importante do ponto de vista médico, por se tratar de
uma bactéria causadora frequente de infecções e devido
à sua resistência a diversas variações ambientais e an-
tibióticos. Pelo fato de pertencer à microbiota normal
do organismo, em especial as narinas, essa espécie
pode contaminar facilmente superfícies e, da mesma
forma, retornar às narinas, perpetuando seu ciclo e
constituindo uma importante fonte de contaminação10. 

No presente estudo, o balcão de compra de passagens
foi a superfície com maior contaminação por bactérias,
apresentando uma diferença significativa quando com-
parado com os outros locais avaliados. Esse índice ele-
vado de colonização bacteriana pode ser devido à in-
tensa manipulação de dinheiro que ocorre em sua
superfície. Um estudo realizado em 200 cédulas de di-
nheiro de papel, identificou a presença de 12 gêneros
e 23 espécies diferentes de bactérias, sendo as mais
frequentes pertencentes aos gêneros Serratia, Entero-
bacter, Staphylococcus, Klebsiela e Escherichia, o que
demonstra que este objeto se torna um habitat ideal
para várias espécies de bactérias e um potencial meio
transmissor destes microrganismos15.

Outro fator que interfere no crescimento bacteriano
é a temperatura16. Apesar de certas bactérias serem ca-
pazes de crescer em temperaturas extremas, a maioria
delas se desenvolve em temperaturas ideais para os se-
res humanos, justificando os resultados obtidos pelo
presente estudo, em que o crescimento bacteriano apre-
sentou-se significantemente maior nos dias com tem-
peraturas mais amenas e agradáveis à população do
que nos dias mais quentes.

Não foram fornecidas informações sobre a higieni-
zação dos locais analisados, por isso, não se pode
inferir que a quantidade de colônias bacterianas en-
contradas nos dias com temperaturas maiores coincidiu
com a limpeza realizada no dia da coleta.

Conclusão
O presente estudo identificou a existência de uma

colonização de bactérias significativa no Terminal Ro-
doviário de uma cidade do interior do estado de São
Paulo, demonstrando que trata-se de um ambiente sus-
cetível para se contrair e transmitir doenças e infecções
se não forem efetuadas medidas preventivas de higieni-
zação. Por isso, é de grande importância que sejam im-
plantadas no local técnicas de limpeza mais eficazes,
bem como alertar a comunidade sobre a presença desses
microrganismos, a fim de conscientizar e aprimorar os
hábitos higiênicos da população, informar sobre os ma-

142 Análise bacteriológica do terminal rodoviárioJ Health Sci Inst. 2016;34(3):140-3



Gomes NCP, Ferreira LG, Iembo T. J Health Sci Inst. 2016;34(3):140-3143

lefícios que as bactérias podem causar à saúde, em de-
terminadas condições, e sobre como podem se prevenir. 
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