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R E S U M O

Os aparelhos celulares, que hoje contam com 164,5 milhões de usuários no Brasil, podem ser vetores de disseminação de 
patógenos, como Staphylococcus, Streptococcus, Cândida sp. e Escherichia coli, que comumente afetam indivíduos imunocom-
prometidos. Portanto, o presente trabalho teve como objetivos a identificação de microrganismos presentes nos aparelhos 
celulares de funcionários e alunos da Universidade Cidade de São Paulo e a realização de campanhas de conscientização sobre 
os riscos e cuidados com esses aparelhos móveis. A partir dos resultados obtidos, pôde-se concluir que todos os celulares 
analisados apresentaram contaminação por, pelo menos, uma espécie de microrganismo, demonstrando o poder dissemina-
tivo desses aparelhos. Porém, as espécies detectadas são comumente patógenos oportunistas, oferencendo maior risco a in-
divíduos imunocomprometidos, não tendo ação nociva a pessoas saudáveis. Ainda, em teste de assepsia, o álcool isopropílico 
descontaminou totalmente 65% dos aparelhos e os demais 35% apresentaram um crescimento microbiano muito menor do 
que verificado antes da assepsia, confirmando sua eficácia. As campanhas de conscientização foram baseadas nos resultados 
apresentados, mostrando que os aparelhos celulares são vias de disseminação de patógenos e, portanto, devem ser realizadas 
assepsias periódicas para evitar possíveis contaminações. Essas campanhas tiveram, como público-alvo, funcionários e estu-
dantes da Universidade Cidade de São Paulo.

Palavras-chave: Assepsia • Aparelhos celulares contaminação 

A B S T R A C T

The mobile devices, which today rely on 164.5 million users in Brazil, can be vectors of dissemination of pathogens such as 
Staphylococcus, Streptococcus, Candida sp. and Escherichia coli, which commonly affect immunocompromised individuals. 
Therefore, this study aimed to identify microorganisms present in the mobile handsets of staff and students of the University 
City of São Paulo and conducting awareness campaigns about the risks and care with these mobile devices. From the results 
obtained, it can be concluded that all analyzed cell were contaminated by at least one species of microorganism, demonstra-
ting the spreading power of these devices. However, the detected species are commonly opportunistic pathogens, offering 
greater risk to immunocompromised individuals, having no harmful effects to healthy people. Still, the test of sterilization 
with isopropyl alcohol completely decontaminated 65% of the devices and the remaining 35% showed a much smaller mi-
crobial growth than seen before aseptic, confirming its effectiveness. The awareness campaigns were based on the results, 
showing that cell phones are spreading pathogens routes and therefore periodic asepsis must be taken to avoid possible conta-
mination. These campaigns have had as target audience, staff and students of the Universidade Cidade de São Paulo.
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I N T RO D U Ç ÃO

O uso da telefonia móvel no Brasil teve início 
no final de 1990, na cidade do Rio de Janeiro, e 
começou a operar com capacidade para 10 mil ter-
minais representando um importante marco para a 
telefonia brasileira. Logo depois surge o sistema da 
Telebrasília em 1991, seguida por Campo Grande, 
Belo Horizonte e Goiânia. Em 1993 houve a inau-
guração da Telefonia Móvel Celular em São Paulo 
e, em novembro desse mesmo ano, a Telesp Celular 
lança o seu modelo digital1. 

A concorrência no mercado, a inovação em ser-
viços e aparelhos, a redução das tarifas e crescen-
tes investimentos pelas empresas foram fatores que 
contribuíram para o crescimento e desenvolvimen-
to do mercado de telefonia móvel2. Segundo dados 
da ANATEL, ao final de 2004 já havia mais de 65 
milhões de terminais móveis habilitados, superan-
do em mais de 25 milhões o total de terminais fixos 
em operação no país3.

Havia no Brasil, em março de 2011, cerca de 
210,5 milhões de telefones celulares em operação, 
superando em aproximadamente 300% a quantida-
de de telefones fixos. O país alcançou a marca de 
um celular por habitante em 17 estados, universali-
zando virtualmente o serviço e atingindo com isso 
o objetivo central do processo de desestatização do 
setor iniciado em 19973.

O aparelho celular faz parte do cotidiano de mi-
lhares de pessoas e, no Brasil, chega a aproximada-
mente 164,5 milhões de usuários. Do total de aces-
sos, 82,06% são pré-pagos e 17,94%, pós-pagos. 
A líder entre as operadoras é a Vivo, seguida por 
Claro, TIM e Oi3. 

Contudo, apesar de todas as conquistas e bene-
fícios que os telefones móveis trouxeram, eles tam-
bém são um ambiente propício à proliferação de 
microrganismos e, em específico, de bactérias que 
se adaptam ao calor gerado pelo aparelho como, 
por exemplo, as que são normalmente encontrados 

na pele, entre elas Staphylococcus, Streptococcus, Es-
cherichia coli, sendo o Sthaphylococcus aureus o mais 
prevalente4, 5.  

A pele tem a capacidade de abrigar microrga-
nismos e transferi-los de uma superfície para a ou-
tra, por contato direto, pele com pele, ou indireto, 
por meio de objetos. A microbiota normal da pele 
é dividida em residente e transitória6. A microbiota 
residente é composta por elementos que estão fre-
quentemente aderidos nos extratos mais profundos 
da camada córnea, formando colônias de microrga-
nismos que se multiplicam e se mantêm em equilí-
brio com as defesas do organismo, entre eles estão: 
Stapylococcus sp, Cândida albicans 6.

 A microbiota transitória é composta por mi-
crorganismos que se depositam na superfície da 
pele, provenientes de fontes externas, colonizando 
temporariamente os extratos córneos mais super-
ficiais como, por exemplo: Staphylococcus aureus, 
Streptococcus, Escherichia coli. Muitos desses micror-
ganismos possuem patogenia baixa, mas podem se 
tornar invasivos e causar infecções em indivíduos 
imunocomprometidos6. As principais patologias as-
sociadas a esses microrganismos são: infecções pio-
gênicas, intoxicação alimentar, síndrome do choque 
térmico, endocardites, infecções do trato urinário, 
faringite estreptocócica, escarlatina, pneumonia, 
febre, diarreia, vômito, entre outras7, 8.

 Assim, o presente estudo procurou verificar a 
incidência dos principais microrganismos presentes 
em aparelhos celulares de acadêmicos e funcioná-
rios da Universidade Cidade de São Paulo, com in-
tuito de conscientizar e propor medidas de higieni-
zação para o uso dos celulares. 

M ETO D O L O G I A

Foram coletadas amostras de esfregaços de 93 
telefones celulares escolhidos ao acaso entre aca-
dêmicos e funcionários da Universidade Cidade 
de São Paulo que permitiram voluntariamente a 
coleta. 
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A coleta das amostras foi realizada com utiliza-
ção de swab, sendo colocadas posteriormente em 
1mL de solução salina estéril para serem transpor-
tados para o laboratório, onde foram semeadas em 
meio BHI (Brain Heart Infusion) por 24h. A seguir, 
as amostras foram semeadas em meio Ágar Cled e 
EMB (Eosin Metilene Blue) por 24h, a 37ºC. Após 
decorrido o tempo, nas colônias típicas que cres-
ceram, foi realizada a identificação presuntiva por 
meio de esfregaços para coloração de Gram. No 
caso de Gram positivos seguiu-se, então, para pro-
vas de identificação de gênero, sendo realizada a 
prova da catalase, a partir da colônia crescida no 
ágar nutriente para evitar interferência na prova 
da catalase. Sendo catalase positiva, seguiu-se para 
confirmação com a prova da coagulase9.

 Vinte e seis das 93 amostras foram semeadas 
em Meio Ágar Sabouraud, incubadas em estufa por 
quatro dias. Após o crescimento foi realizado o mé-
todo do tubo germinativo. A seguir, observou-se 
em microscopia óptica a presença de brotamento 
que diferencia Cândida albicans de Cândida sp. Fo-
ram semeadas 26 amostras de meio EMB em tubos 
contendo Meio de Rugai com Lisina. Realizou-se 
coleta de 27 celulares não limpos, sendo semeados 
em meio Ágar Mueller Hinton e incubados a 37ºC 

por 24h. O mesmo procedimento foi realizado 
após a devida assepsia nos mesmos 27 aparelhos, 
comparando-se o crescimento microbiano antes e 
após a limpeza. Os resultados foram tabulados e 
associados para definir a microbiota presente em 
aparelhos celulares. 

RE S U LTAD O S E D I S C U S S ÃO

No presente estudo, amostras de 93 telefones 
celulares escolhidos ao acaso entre acadêmicos e 
funcionários da Universidade Cidade foram utiliza-
das para identificação de microrganismos presentes 
nesses aparelhos. A partir da metodologia utilizada 
para identificação dos microrganismos citada ante-
riormente, todos os aparelhos celulares analisados 
mostraram contaminação por pelo menos um tipo 
de microrganismo patogênico. Em relação à fre-
quência desses microrganismos, foi observado que 
Staphylococcus sp apresentou uma frequência de 39% 
seguido de Staphylococcus aureus (37%), Streptococcus 
(14%) e Escherichia coli (3%). Outros microrganis-
mos encontrados não somaram mais que 6% (Fi-
gura 1).

Os Staphylococcus foram considerados por 
muito tempo como microrganismos saprófitas e 

Figura 1: Frequência dos microrganismos encontrados em aparelhos celulares
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raramente patogênicos; entretanto, atualmente, 
foram identificados como agentes etiológicos em 
uma série de processos infecciosos, podendo ser 
isolados de amostras humanas e de animais. São 
considerados patógenos oportunistas, pois rara-
mente causam doenças em hospedeiros hígidos, 
somente em pacientes imunocomprometidos e em 
condições de risco associadas a infecções nosoco-
miais ocasionadas por permanência prolongada em 
hospitais, exposição a procedimentos de alto risco  
e prematuridade.

Os Staphylococcus fazem parte da microbiota da 
pele e mucosas e, portanto, a pele pode ser um re-
servatório para esse microrganismo, inclusive para 
aquelas espécies resistentes a antimicrobianos. Sen-
do assim, diante do exposto é notável a importância 
clínica desses patógenos diante de uma situação em 
que tais  microrganismos possam alcançar a cor-
rente sanguínea, como durante um procedimento 
cirúrgico, e ocasionar uma sepse ou bacteremia. 
Outro grande entrave que vem sendo discutido 
em vários estudos é a capacidade que esses micror-
ganismos têm de formação de biofilme, podendo 
formar biofilmes nos dispositivos médicos implan-
tados e, uma vez aderidos ao dispositivo, impedir 
a ação dos mecanismos de defesa do hospedeiro, 
além de dificultar também a terapia bacteriana10.

Dentre os cocos Gram positivos, catalase nega-
tiva, que foram observados no presente estudo, o 
gênero Streptococcus spp. engloba os microrganismos 
com essas características de maior importância na 
medicina.  Estes são integrantes da microbiota nor-
mal, porém podem ser tipicamente oportunistas. 
Os Streptococcus spp. possuem como relevância clíni-
ca a frequência com que podem ser isolados de in-
fecções do trato respiratório, pele e tecidos moles, 
endocardite, sepse e meningite10.

Em nossa pesquisa observamos que 100% dos 
celulares estudados apresentaram algum tipo de 
microrganismo e algumas amostras apresentaram 
mais de um tipo de microrganismo. Isso nos leva a 

pensar que não há o hábito de proceder à higieniza-
ção desses aparelhos.

Já em relação ao teste da assepsia, foi observado 
que o álcool isopropílico proporcionou uma des-
contaminação total de 65% dos aparelhos celula-
res e os demais 35% apresentaram um crescimento 
microbiano muito menor do que verificado antes da 
assepsia, confirmando sua eficácia (Figura 2).

O álcool isopropílico consiste em um bacte-
ricida rápido, eliminando também o bacilo da 

 

65%

35%

Não Contaminados Contaminados

Figura 2:  Eficácia da Assepsia em Aparelhos Celulares com Álcool 
Isopropílico

tuberculose, os fungos e os vírus, não agindo, po-
rém, contra os esporos bacterianos. Sua concentra-
ção ótima dá-se entre 60 e 90% por volume. Cain-
do muito sua atividade com concentração abaixo de 
50%. Suas propriedades são atribuídas ao fato de 
causarem desnaturação das proteínas na presença 
de água.

Observa-se também ação bacteriostática pela 
inibição da produção de metabólitos essenciais para 
a divisão celular rápida. São usados como desinfe-
tante de alto nível para alguns materiais semicrí-
ticos e para os não críticos. Não se prestam à es-
terilização, por não apresentarem atividade contra 
esporos bacterianos. Os álcoois não devem ser usa-
dos em materiais constituídos de borracha e certos 
tipos de plásticos, podendo danificá-los. Evaporam 
rapidamente, dificultando exposição prolongada, a 
não ser por imersão do material a ser desinfetado11.

Foram analisados, também, os hábitos dos 
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usuários em relação aos aparelhos celulares. Ob-
servou-se que 72% dos usuários alimentam-se com 
o celular ao seu lado, enquanto apenas 27,9% guar-
dam o celular ao se alimentarem. Apenas 31,2% 
dos usuários mantêm o hábito de limpar o aparelho 
celular, enquanto que 68,8 não costumam limpá-
-lo. Ainda, 59,1% dos usuários têm o costume de 
levar o aparelho celular ao banheiro e 83,8% em-
prestam o aparelho  para outras pessoas (Tabela I).

CO N C LU S ÃO

detectadas são comumente patógenos oportunistas, 
oferencendo maior risco a indivíduos imunocom-
prometidos, não tendo ação nociva a pessoas sau-
dáveis. Em teste de assepsia, o álcool isopropílico 
descontaminou totalmente 65% dos aparelhos e 
os demais 35% apresentaram um crescimento mi-
crobiano muito menor do que verificado antes da 
assepsia, confirmando sua eficácia. As campanhas 
de conscientização foram baseadas nos resultados 
apresentados, mostrando que os aparelhos celulares 
são vias de disseminação de patógenos e, portanto, 
devem ser realizadas assepsias periódicas para evi-
tar possíveis contaminações. Essas campanhas tive-
ram, como público-alvo, funcionários e estudantes 
da Universidade Cidade de São Paulo – UNICID.

O presente estudo fortalece a premissa de que 
tais microrganismos estão ligados à falta de higiene 
das mãos e que investimentos em educação higiê-
nico-sanitária para a comunidade universitária são 
altamente recomendados.

 

 
 Sim % Não % 

Comem com o celular ao lado? 67 72,1 26 27,9 
Limpa o aparelho? 29 31,2 64 68,8 

Leva- o ao banheiro? 55 59,1 38 40,9 
Empresta o celular? 78 83,8 15 16,2 

Tabela I: Hábitos dos usuários em relação aos aparelhos celulares

Todos os aparelhos celulares analisados apre-
sentaram contaminação por, pelo menos, uma es-
pécie de microrganismo, demonstrando o poder 
disseminativo desses aparelhos. Porém, as espécies 
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