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1. RESUMO 

O uso irracional de medicamentos possibilitou que patógenos criassem maneiras de 

resistir a antimicrobianos e serem alvos de infecções, no qual o tratamento se tornou 

escasso, devido a sua grande capacidade de adaptação. Estudos vêm 

demonstrando o surgimento de microrganismos resistentes a agentes desinfetantes 

á base de cloro, portanto, este trabalho tem como objetivo avaliar a presença de 

resistência frente a estes agentes, possibilitando contribuir com o uso seguro de 

desinfetantes em ambiente hospitalar. 

2. INTRODUÇÃO 

A resistência microbiana é um fenômeno natural, porém o uso irracional de 

antibióticos tem colaborado para o aumento deste problema. Esta resistência se dá 

quando cepas conseguem se multiplicar em concentrações de fármaco acima da 

indicada para uso humano (WANNMACHER, L. 2010). 

O ambiente hospitalar se mostra um selecionador de espécies bacterianas 

resistentes, devido ao uso irracional de medicamentos e pessoas com diversas 

vulnerabilidades a infecções. Estudo retrospectivo avaliando infecções hospitalares 

(I.H.) mostra que o Staphylococcus aureus corresponde a 20% e a Escherichia coli a 

10% das I.H. isoladas em um hospital universitário. No geral cerca de 50% 

apresentam resistência aos antibióticos tradicionais (NOGUEIRA, P.S.F. et al, 2009). 

Estudos recentes vêm demonstrando a habilidade de certas bactérias em se adaptar 

e criar formas de resistir também a agentes desinfetantes, como o hipoclorito de 

sódio que é altamente empregado em centros de saúde pelo seu baixo custo e 

eficácia (ESTRELA, CRA., 2000). 

3. OBJETIVO 

Determinar a presença de resistência a antibióticos e desinfetantes a base de cloro 

em amostras de Escherichia coli e Staphylococcus aureus. 

4. METODOLOGIA 

O processo técnico se deu na coleta de cepas a partir da disponibilidade da 

bacterioteca de um laboratório de microbiologia municipal, isolamento, identificação, 

antibiograma e teste de exposição ao hipoclorito de sódio. 



O isolamento foi feito em ágar específico que atendesse as condições nutricionais 

de cada patógeno. Na identificação, foi utilizado provas bioquímicas convencionais, 

o antibiograma foi feito pelo método de difusão em disco, Kirby-Bauer, atendendo as 

exigências padronizadas pela Clinical and Laboratory Standarts Institute (CLSI - 

2011) e o teste de exposição ao cloro foi feito a partir de uma solução estoque de 

hipoclorito de sódio a 6%. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Após separação das cepas, estas, foram resuspensas em caldo Brain Heart Infusion 

(B.H.I) por 30 minutos e ressemeadas nos meios Á.MacConkey (E.coli) e Á.Sangue 

(S. aureus), permanecendo em estufa 37ºc ±1 por 48 horas, procedendo então a 

identificação dos patógenos, no qual foram confirmadas  2 cepas de Escherichia coli 

(provenientes de cultura de urina) e 2 cepas de Staphylococcus aureus 

(provenientes de hemocultura e peça cirúrgica). O antibiograma utilizou os seguintes 

antimicrobianos; para E. coli: ceftriaxona (CTX), ceftazidima (CEF), amoxilina + 

ácido clavulânico (AMC), aztreonam (ATM), gentamicina (GEN),meropenem (MER), 

ciprofloxacino (CIP), sulfametoxazol + trimetoprim (SUT), ácido pipemidico (PIP) e 

norfloxacino (NOR); e para o S. aureus foi utilizado: vancomicina (VAN), minociclina 

(MIN), ceftriaxona (CTX), oxacilina (OXA), cefalotina (CFL), eritromicina (ERI), 

clindamicina (CLI), ciprofloxacino (CIP), sulfametoxazol + trimetoprim (SUT). 

Já para o teste de resistência ao hipoclorito foi feito diluições nas concentrações de 

0,25; 0,50 e 1,0% seguindo as recomendações do Manual Técnico de Limpeza e 

Desinfecção da ANVISA (2010), que estabelece a concentração de 0,02 a 1,0% para 

desinfecção. Feito isto, os patógenos foram inoculados em 1 ml da solução á 0,5 na 

escala de MacFarland, permanecendo em contato por 5, 10, 30 e 60 minutos de 

exposição direta e feito nova semeadura. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os resultados mostraram que o mesmo perfil de resistência que acontece aos 

antimicrobianos (tabela 1), aparece também no teste do hipoclorito de sódio (tabela 

2). Portanto, o mesmo mecanismo que acontece frente aos fármacos é demonstrado 

em desinfetantes, como: ejeção rápida, alterações na permeabilidade de membrana, 

entre outros. 



 

 

Observando tais resultados, a E.coli (2), Estended-spectrum beta-lactamase (ESBL) 

positiva resistiu até 5 minutos em solução de hipoclorito de sódio a 1%, e um S. 

aureus (4), Methicillin- resistant Staphylococcus aureus (MRSA) positiva, resistiu até 

5 minutos em solução á 0,5 %. Desta forma, fica dada importância de se conhecer a 

microbiota local, e realizar testes no formato “chalenge test” para verificação da 

eficácia do desinfetante. 
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Tabela 2: Teste de exposição direta ao hipoclorito de sódio. 

 

Tabela 1: Resultado teste antibiograma. 

*P= Positivo, N: Negativo. 

 


