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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi identificar a microbiota presente nas mãos de acadêmicos e docentes de uma Instituição 

de Ensino Superior no município de Primavera do Leste - MT. Realizou-se a coleta de amostras de 24 voluntários 

utilizando um swab. Das amostras coletadas 19 (79,1%) apresentaram crescimento bacteriano em meio de cultura 

nutritivo, sendo isolados deste: Staphylococcus aureus (31,6%), S. lugdunensis (31,6%), S. epidermidis (15,8%), S. spp. 

(5,8%) e Escherichia coli (5,2%). A ocorrência das bactérias encontradas nas mãos dos voluntários possibilita inferir que 

as mãos podem atuar como meio de transmissão e multiplicação microbiológica. Para evitar essa transmissão, medidas 

de higiene e antissepsia devem ser adotadas habitualmente. 

Palavras-chave: Staphylococcus. Escherichia coli. Microbiologia. 

 

 

Abstract 

 

The objective of the present study was to identify the microbiota present in the hands of academics and teachers of a 

Higher Education Institution in the municipality of Primavera do Leste - MT. Samples were collected from 24 volunteers 

using a swab. Of the samples collected, 19 (79.1%) showed bacterial growth in a nutrient culture medium, being isolated 

from this: Staphylococcus aureus (31.6%), S. lugdunensis (31.6%), S. epidermidis (15.8%), S. spp. (5.8%) and 

Escherichia coli (5.2%). The occurrence of bacteria found in the hands of the volunteers makes it possible to infer that 

the hands can act as a means of transmission and microbiological multiplication. To avoid this transmission, hygiene and 

antisepsis measures should be adopted regularly. 

Keywords: Staphylococcus. Escherichia coli. Microbiology. 
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Introdução 

 

A mão é a parte do corpo humano com maior importância na execução das atividades diárias 

e, é o membro mais utilizado para realizar a maioria das tarefas. Sendo assim, a ausência de cuidados 

sanitários e higiênicos e a falta da prática de lavagem das mãos na frequência adequada, podem 

ocasionar o contágio destas com diferentes micro-organismos (RODRIGUES, 2004). Além disso, as 

mãos humanas sofrem descamação da camada cutânea a cada 48 horas, o que a torna um ambiente 

demasiadamente rico para o crescimento e proliferação de micro-organismos, ressaltando-se assim o 

risco de transmissão de patógenos entre diferentes superfícies, inclusive para os alimentos 

(LAGAGGIO; FLORES; SEGABINAZI, 2002).  

Desta forma as mãos, quando não adequadamente higienizadas, podem atuar como 

disseminadora de micro-organismos patogênicos causadores de enfermidades no ser humano. Sua 

prática reduz numericamente a contagem da microbiota bacteriana normal benigna e as bactérias 

transitórias presentes nas camadas superficiais da pele, além do suor, oleosidades e as células mortas, 

retirando assim a sujidade que propicia a permanência e a proliferação desses micro-organismos, 

constituindo-se portanto, uma medida bastante eficaz contra a disseminação de doenças causadas por 

esses patógenos (BRASIL, 2009; SILVA et al., 2012; ATKINSON; MURRAY, 1989).  

Segundo a Organização Mundial de Saúde, a correta higienização das mãos com sabão pode 

impedir em aproximadamente 40% a incidência de infecções (WHO, 2002). A pandemia causada 

pelo novo coronavírus reafirma esses estudos. A COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus 

SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez em Wuhan, China, em dezembro de 2019 

(KUCHARSKI et al., 2020). A transmissão do SARS-CoV-2 se dá através de gotículas que contém 

o vírus, as quais entram em contato com mucosas do corpo, como nariz, boca e olhos. Além disso, a 

transmissão também pode ocorrer por meio do contato com superfícies inanimadas contaminadas 

(KAMPF et al., 2020). Assim, diversos estudos apontam a importância da adoção de medidas de 

higienização das mãos na prevenção da transmissão da COVID-19 (LI, 2020; ALMEIDA JÚNIOR 

et al., 2020; WHO, 2020) entre ouras doenças de transição semelhante. 

Os micro-organismos também são os principais agentes responsáveis pelas toxinfecções 

alimentares que, em geral, estão associadas à processo inadequado de manipulação, dentre estes a 

higienização adequada das mãos. Mesmo com o conhecimento atual sobre a existência destes 

patógenos e outro contaminantes, a ocorrência de doenças veiculadas por alimentos (DVA) vem 

crescendo a cada ano (NOLLA; SANTOS, 2005) e constituem assim em problema de saúde pública.  

Diante do exposto, este estudo objetivou identificar a microbiota presente nas mãos de 

acadêmicos e docentes de uma Instituição de Ensino Superior no município de Primavera do Leste - 

MT.  A coleta buscou constatar a flora presente mãos dos participantes, sem a proposição de uma 

higienização prévia. A fim de evidenciar a possibilidade da presença de micro-organismos 

patogênicos no cotidiano de suas atividades diária e, consequente, ressaltar a necessidade de 

empenhar mais cuidados com a higiene das mãos na transmissão de patógenos.  

 

 

Material e Métodos 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo foram realizadas amostragens das mãos de 24 

pessoas, pertencentes aos grupos de acadêmicos e docentes de uma Instituição de Ensino Superior de 
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Campus Primavera do Leste – MT. Os participantes foram abordados pelos corredores e áreas de 

alimentação coletiva da Instituição, no período noturno, durante o horário normal de aula e 

convidados a participar como voluntários. Para tanto, previamente receberam esclarecimento a 

respeito dos objetivos da pesquisa, da metodologia e de sua importância. 

A partir da mão de cada um dos voluntários, foram realizadas coletas com o uso de um swab 

de transporte que em seguida foi inserido em meio Stuart. As amostras obtidas foram encaminhadas 

para o laboratório de Análises Microbiológicas Bioanálise (Primavera do Leste – MT), onde foram 

semeadas em meio de cultivo microbiano ágar nutriente (BHI) em tréplicas. Após serem incubadas 

em estufa de crescimento microbiológico por 24 horas a 37ºC, as amostras que obtiveram crescimento 

satisfatório, com presença de colônias, foram selecionadas e diluídas a 0,5 na Escala de McFarland. 

Após serem diluídas, as amostras foram incubadas por mais 18 horas, sob temperatura constante de 

37ºC, em painel microbiológico com leitor automatizado (MIC), com posterior interpretação por meio 

do leitor SIEMENS MicroScan autoSCAN-4®. Além disso, também foram realizadas análises 

bioquímicas: Manitol, Catalase, Lactose e Gram. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Por meio de testes bioquímicos somados à incubação em painel microbiológico, os micro-

organismos identificados nas amostras avaliadas foram: Staphylococcus aureus, S. lugdunensis, S. 

epidermidis, S. spp. e Escherichia coli. A ocorrência de Staphylococcus aureus foi constatada em seis 

amostras, S. lugdunensis em seis, S. epidermidis em três, S. spp. em três e Escherichia coli em uma 

(Quadro 1). A ocorrência de leveduras foi observada em duas amostras e, em três casos os materiais 

amostrados não apresentaram desenvolvimento em meio nutritivo de cultivo.  

A presença de Staphylococcus nas amostras coletadas durante o presente estudo é esperada, 

pois há espécies que são naturalmente ligadas aos seres humanos (PINHEIRO et al., 2015) e vivem 

comumente na pele e mucosas, podendo também ser encontradas em alimentos, poeira e água, no 

entanto, também há bactérias desse gênero com potencial patogênico (HOLT et al., 1994; ROBERT; 

CHAMBERS, 2005; VELÁZQUEZ-MEZA, 2005).   

S. epidermidis são encontrados de forma comensal na pele dos seres humanos (PINHEIRO et 

al., 2015). S. lugdunensis também é uma espécie da microbiota natural da pele humana. No entanto, 

recentemente tem se registrado associação destas com infecções da pele e dos tecidos moles 

(MANICA; COHEN, 2017), sendo, portanto, considerado um patógeno emergente (DONOGHUE et 

al., 2014; LOZANO; GÓMEZ; PULIDO, 2015) e altamente virulento (ZAAROURA et al., 2018).  

S. aureus é encontrado na flora oro-nasal e cutânea (SMITH et al., 2009), porém, constitui um 

importante agente causador de infecções hospitalares (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2013) e, está 

associada mais frequentemente as doenças estafilocócicas, de origem alimentar ou não (FRANCO; 

LANDGRAF, 2003). 

E. coli é uma enterobactéria comensal do sistema entérico e sua ocorrência nas mãos dos 

voluntários avaliados é preocupante, pois esta é considerada indicador de contaminação fecal e de 

eventual presença de organismos patogênicos (PONGELUPPE et al., 2009). Quando encontradas nas 

mãos, indicam qualidade higiênico-sanitária insatisfatória, pois a higienização adequada pode 

eliminar ou diminuir o risco de contaminação por E. coli e todas as outras bactérias (ABREU; SILVA; 

SANTOS, 2011). 
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Quadro 1 - Resultados do cultivo microbiológico e testes bioquímicos das amostras obtidas a partir de 

aparelhos celular de acadêmicos e docentes de um Instituição de Ensino Superior em Primavera do Leste – 

MT. 

Amostras Catalase Gram Lactose  Leveduras  Manitol Bactérias 

A01 + + -  + Staphylococcus aureus 

A02 - - +  - Escherichia coli 

A03 + + -  - Staphylococcus epidermidis 

A04 + + -  - Staphylococcus lugdunensis 

A05 + + -  + Staphylococcus aureus 

A06 + + -  - Staphylococcus epidermidis 

A07 + + -  - Staphylococcus epidermidis 

A08    +  NA 

A09      NA 

A10    +  NA 

A11 + + -  + Staphylococcus aureus 

A12      NA 

A13 + + -  - Staphylococcus lugdunensis 

A14 + + -  - Staphylococcus spp. 

A15      NA 

A16 + + -  - Staphylococcus lugdunensis 

A17 + + -  + Staphylococcus aureus 

A18 + + -  + Staphylococcus aureus 

A19 + + -  - Staphylococcus spp. 

A20 + + -  + Staphylococcus aureus 

A21 + + -  - Staphylococcus lugdunensis 

A22 + + -  - Staphylococcus spp. 

A23 + + -  - Staphylococcus lugdunensis 

A24 + + -  - Staphylococcus lugdunensis 

NA: não houve crescimento microbiano 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

As mãos constituem um dos segmentos do corpo humano que executam importante função de 

movimentos, auxiliando assim nas atividades do cotidiano, o que possibilita a sua contaminação por 

diferentes agentes microbiológicos (RODRIGUES, 2004), e desta forma, pode contribuir para a 

transmissão e o desencadeamento de doenças associadas.   

As novas condutas da sociedade moderna tornaram necessárias as realizações das atividades 

diária com maior rapidez. E, essa necessidade de agilidade pode comprometer a qualidade das 

diferentes atividades devido a higiene inadequada (GERMANO; GERMANO, 2011), propiciando a 
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disseminação de patógenos. Conforme proposto pela ANVISA (BRASIL, 2007), a pele, por constituir 

um possível reservatório de diversos micro-organismos, é a principal via de transmissão por contato 

direto, de pele a pele ou por contato indireto, por contato com objetos e superfícies contaminadas. 

A partir dos resultados registados para o presente estudo, pode-se afirmar que as mãos dos 

acadêmicos e docentes avaliadas apresentaram microbiota típica, comensal da pele e mucosa dos 

seres humanos (Staphylococcus aureus, S. lugdunensis, S. epidermidis). Estas podem também 

apresentar potencial patogênico, porém, em condições hospitalares e ou quando contaminam 

alimentos. No entanto, dentre os resultados o mais preocupante, constitui a ocorrência de E. coli por 

caracterizar contaminação fecal e, portanto, higienização inadequada das mãos em que foram 

registradas.  

Assim, o simples hábito de lavagem das mãos auxilia na diminuição da carga microbiana 

presente. Para tanto esse procedimento deve ser realizado em período que dure de 20 a 40 segundos, 

em média, e 60 segundos no máximo (BRASIL, 2007), porém, sendo também necessário o uso de 

antissépticos para o controle mais efetivo como o álcool 70% (ALMEIDA et al., 1995; DANTAS, 

2012). Além disso, esse procedimento necessita ser simples e breve, para a otimização de tempo, e 

suficiente para a remoção da microbiota transitória da pele e parte da permanente, sendo considerado 

como o mais simples e menos dispendioso para a prevenção de propagação de infecções (SILVA et 

al., 2012).  

Diante do exposto, pode-se evidenciar que as mãos são potencialmente transmissoras de 

micro-organismos, o que torna preocupante a necessidade de adoção de hábitos de higienização 

adequados, com o intuito de evitar a ocorrência de surtos e doenças associadas a micro-organismos 

patogênicos (NOLLA; SANTOS, 2005; OLIVEIRA, 2003), como a pandemia causada pelo novo 

coronavírus, em que, a adoção dessa medidas preventivas pode auxiliar na redução da disseminação 

e transmissão do vírus e, consequentemente, o risco de infeção (LI, 2020; ALMEIDA JÚNIOR et al., 

2020; WHO, 2020. 

 

 

Conclusão 

 

Através da presente pesquisa identificou-se a ocorrência de bactérias que compõem a 

microbiota natural e espécies potencialmente patogênica nas mãos dos acadêmicos e docentes 

voluntários. As bactérias identificadas foram S. aureus, S. lugdunensis, S. epidermidis, S. spp. e. coli. 

A ocorrência de Staphylococcus é esperada pois muitas de suas espécies são naturalmente ligadas aos 

seres humanos. Já a ocorrência de E. coli é preocupante, pois estas são importantes agentes em casos 

de contaminação fecal-oral.  

Algumas das espécies de bactérias registradas são causadoras de doenças gastrointestinais, 

reforçando a importância das condutas de higiene e sanitização das mãos, considerado como a prática 

mais simples e menos dispendiosa para a prevenção de propagação de infecções. A pandemia causada 

pelo novo coronavírus corrobora os estudos que apontam as medidas de higienização como 

ferramenta fundamental na prevenção de doenças.  

A deficiência ou falta de hábitos de cuidados com a sanitização das mãos constitui uma das 

condições responsáveis pela transmissão de micro-organismos causadores de doenças. Assim, é 

necessário a adoção de práticas de higiene e assepsia adequadas, e que estas sejam levadas ao 

conhecimento da população em geral, objetivando diminuir a carga microbiana e, consequentemente, 
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diminuindo o risco de transmissão de micro-organismos potencialmente patogênicos por meio das 

mãos contaminadas com estes.  
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