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1. RESUMO  

 

Infecções causadas por cepas MRSA e KPC representam grave problema de 

saúde pública em todo o mundo. A capacidade de resistir a antibióticos dificulta o 

tratamento de doenças ocasionadas por esses agentes. Para isso, uma das 

estratégias para o controle de infecções nosocomiais é o emprego de agentes 

desinfetantes e antissépticos. Assim, o presente estudo teve o objetivo de verificar a 

efetividade de desinfetantes de uso hospitalar frente a cepas de MRSA e KPC. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A resistência bacteriana apresenta-se como um assunto de grande 

preocupação por gerar significativo impacto na saúde pública, além de repercussões 

sociais e econômicas. Bactérias resistentes a antimicrobianos (desinfetantes e 

antibióticos) encontram-se disseminadas tanto no ambiente hospitalar quanto na 

comunidade (NIKAIDO, 2009). Dentre estas, cepas MRSA estão relacionadas a 

importantes quadros clínicos como meningites, endocardites e septicemia (SANTOS, 

A., et al., 2007). Outras cepas resistentes, como as produtoras de KPC, podem 

acometer pacientes imunocomprometidos, portadores de HIV, com câncer ou em 

Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), causando infecções difíceis de tratar 

(JASKULSKI et al., 2013). 

Diante desse contexto, é de suma importância a adoção de medidas de 

controle às infecções que apresentem custo/benefício e sejam de fácil aplicação nos 

diferentes ambientes. Portanto, medidas simples como o emprego de desinfetantes 

são cruciais para frear a disseminação de microrganismos resistentes (ANDRADE et 

al., 2009). 

Assim, diante do atual cenário de resistência e disseminação bacteriana na 

comunidade e no ambiente hospitalar, o presente estudo pode oferecer condições 

de nortear o uso de agentes desinfetantes no ambiente hospitalar. E, assim, oferecer 

subsídio para boas práticas de controle da disseminação de cepas resistentes em 

diferentes hospitais. 

 

3. OBJETIVOS  

Como objetivo geral, o trabalho se propõe a analisar a efetividade de agentes 

desinfetantes e antissépticos utilizados na rotina de um hospital universitário, frente 



a cepas MRSA e KPC. Os objetivos específicos são: (1) Cultivar cepas Klebsiella 

pneumoniae carbapenemase (ATCC BAA-1705™) e Staphylococcus aureus 

resistente à meticilina (ATCC 43300); (2) Obter amostras e informações dos rótulos, 

dos agentes desinfetantes/antissépticos utilizados no hospital universitário (ácido 

peracético 3,4%; ácido peracético 2%; Hipoclorito de Sódio 1%; álcool 70%; 

Ortoftalaldeído 0,55%; composto de quaternário de amônio 0,55% e biguanida 0,1%) 

(3) Testar a atividade antimicrobiana dos desinfetantes utilizados frente às cepas de 

referência MRSA e KPC e (4) Analisar se as informações contidas nos rótulos dos 

desinfetantes seguem as normas previstas na legislação vigente. 

 

4. METODOLOGIA: 

Inicialmente, amostras dos agentes desinfetantes/antissépticos foram obtidas 

de frascos fechados com a divisão de farmácia do hospital universitário. Cepas de 

referência (MRSA e KPC)                                   7   C, em meio TSA 

(Trypticase Soy Agar) para preparo do inóculo bacteriano.  

Alíquota do inóculo bacteriano foi misturada a cada desinfetante/antisséptico. 

O inóculo foi incubado com cada desinfetante nos períodos de um, três e cinco 

minutos. Feito isso, uma alçada da solução (desinfetante e meio com cultivo) foi 

semeada em meio Ágar Muller-Hinton (56 ºC) e plaqueada pelo método pour plate. 

As placas foram incubadas a 37 ºC e a leitura realizada em 24 horas para 

observação do crescimento de unidades formadora de colônias (UFC). 

Foram incluídos controle positivo (microrganismos e meio de cultura) e controle 

negativo (apenas meio de cultura). Os agentes foram considerados efetivos quando 

observada redução de pelo menos 5 logs de UFC/mL em até cinco minutos de 

contato. 

 

5. DESENVOLVIMENTO: 

O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa laboratorial 

experimental. Com um planejamento pautado na realidade de um hospital 

universitário da cidade de São Paulo, o desenho da pesquisa foi baseado na 

realidade da microbiota do hospital e em quais agentes desinfetantes/antissépticos 

são utilizados na rotina de desinfecção do mesmo no presente momento. As 

informações foram cedidas por responsáveis do Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar (SCIH) e da Divisão de Farmácia do hospital. Em visita ao hospital, foram 



obtidas amostras dos agentes antimicrobianos a serem testados. Foram também 

escolhidas para testes de efetividade dos desinfetantes, cepas descritas 

previamente em casos de surtos ou infecções hospitalares na instituição, pelo SCIH.  

No presente momento, o estudo ainda está em desenvolvimento. Contudo, já 

foi testada a efetividade dos agentes ácido peracético 3,4%;  Hipoclorito de Sódio 

1%; álcool 70%; Ortoftalaldeído 0,55%; composto de quaternário de amônio 0,55% e 

biguanida 0,1% contra as duas cepas. Nas próximas semanas será realizado ensaio 

com o agente ácido peracético 2% e os rótulos dos desinfetantes serão analisados 

de acordo com as normas vigentes dos órgãos responsáveis por essa normatização. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Até o momento, os desinfetantes testados apresentam-se efetivos frente às 

cepas KPC e MRSA. Não foi observada formação de UFCs nos diferentes tempos 

(um, três e cinco minutos) de contato com os desinfetantes.  
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