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RESUMO

A evolução das telecomunicações trouxe para a sociedade o telefone celular, que foi uma das grandes inovações das últimas décadas. Estes são 
considerados um nicho ideal para a proliferação de bactérias e fungos, especialmente quando mantidos em locais mais quentes como bolsos, 
pastas e bolsas tornando-se uma "estufa" para crescimento destes microrganismos OBJETIVO: Identificar quais os microrganismos estão 
presentes em celulares e tablets e avaliar os riscos para a saúde de crianças na primeira infância. MÉTODO: O estudo foi do tipo transversal, 
prospectivo e quantitativo realizado no laboratório de microbiologia do Centro Universitário Estácio do Ceará, no período de Setembro de 2016 a 
Maio de 2017. Foram feitas análises microbiológicas dos aparelhos e aplicado um questionário para as mães que usavam esses dispositivos. Todos 
os participantes assinaram o TCLE (Aprovado pelo CEP com o número: 2.248.850). RESULTADOS: Foram avaliados 30 aparelhos móveis. Destes, 25 
apresentaram resultado positivo para coliformes totais, 9 para E. coli e 4 para Salmonella que são microrganismos causadores de infecções graves 
em crianças na primeira infância. Através da análise dos resultados obtidos pela aplicação dos questionários, foi possível identificar as possíveis 
causas para o desenvolvimento de infecções decorrentes de dispositivos móveis. Em relação ao meio de transporte utilizado, observou-se que 
30% deslocavam-se de ônibus, 60% deslocavam-se de topic, 6,7% deslocavam-se a pé e 3,3% deslocavam-se de bicicleta. Nesse sentido, a maioria 
das pessoas utilizam o transporte público para se locomoverem, isso é um dado alarmante, tendo em vista que nos transportes públicos o risco de 
contaminação por microrganismos é grande devido ao número de pessoas que utilizam. Verificou-se que 83,33% das pessoas possuíam dois ou 
mais dispositivos móveis, 13,34% possuíam apenas um dispositivo móvel e que apenas 3,33% não possuíam dispositivos móveis. Foi observado 
que 86,7% das mães costumam pegar no celular e logo em seguida na criança sem lavar as mãos e que apenas 13,3% tinham o hábito de lavar as 
mãos antes de pegar na criança. Com relação a limpeza ou higienização dos dispositivos, verificou-se que 90% das mães não higienizam os 
dispositivos, 6,7% higienizam uma vez por semana e 3,3% higienizam duas vezes por semana. Foi possível identificar ainda que 80% das crianças 
tem o hábito de colocarem os dispositivos móveis na boca e que apenas 20% não possuem esse hábito, aumentando o risco de contaminação. A 
infecção, que é a invasão do microrganismo que se multiplica e causa lesão, geralmente ocorre por extensão direta dos sítios de colonização ou 
por invasão sanguínea, com consequente disseminação da infecção, dependendo da virulência do microrganismo, e da interação entre patógeno 
e hospedeiro. Geralmente a infecção é adquirida em casa depois de o bebê receber alta. Os patógenos que mais provavelmente invadem o 
recém-nascido o fazem através da conjuntiva, dos tratos respiratório e gastrintestinal ou da pele. Crianças na primeira infância (0–3 anos) são 
extremamente suscetíveis ás infecções principalmente os recém-nascidos (0–30 dias de vida). A susceptibilidade acontece em decorrência de 
fatores de risco materno, complicações obstétricas, ambiente pós-natal e mecanismos imunológicos imaturos dos recém-nascidos. O 
Staphylococcus epidermidis é a espécie mais comum de estafilococos coagulase-negativo isolada da pele humana e mucosa. Logo que o bebê 
nasce ele tem imunidade subdesenvolvida, os anticorpos que produz são aqueles que recebeu da mãe pela placenta. A maioria dos recém-
nascidos é colonizada na primeira semana de vida a partir da passagem pelo canal do parto e exposição repetida aos cuidadores colonizados 
(BALEY et al., 2014). CONCLUSÃO: Verificou-se que a maioria dos aparelhos estavam contaminados e que dentre as possíveis causas, estão a falta 
de higienização dos celulares e das mãos.
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