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Resumo 

As infecções causadas por microrganismos, como as bactérias, são na 

maioria das vezes de transmissão de ocorrência bastante comum, como no caso do 

contato direto com outro indivíduo portador desses microrganismos. O gênero 

Staphylococcus é conhecido por estar presente na microbiota normal, bem como por 

apresentar grande importância na saúde pública devido a sua alta taxa de mutação 

e resistência a antibióticos. Quando ultrapassa a barreira do epitélio, apresenta a 

capacidade de causar diversos tipos de infecções, desde acne ou até mesmo um 

choque séptico, sendo que esse gênero conta com diferentes espécies. Diversos 

testes microbiológicos laboratoriais específicos são utilizados para identificação dos 

diferentes microrganismos. Entre a variedade de metodologias de análise, podem 

ser citados o cultivo da bactéria de interesse em meio de cultura em estado sólido, 

com características específicas, seu isolamento em forma de culturas puras para 

evitar qualquer tipo de contaminação por outro microrganismo, teste da catalase ou 

mesmo a coloração de Gram, que separa as bactérias em dois grandes grupos 

distintos, auxiliando, portanto, na identificação e mesmo em possíveis formas de 

tratamento das patologias por elas transmitidas. No presente estudo, foram 

cultivados, isolados e identificados microrganismos pertencentes a microbiota 

normal das mãos. Foi observado forte indicativo da presença da bactéria do gênero 

Staphylococcus, espécie áureus a partir do isolamento de microrganismos presentes 

na microbiota normal das mãos de alunos do Centro Universitário Amparense 

(Unifia) em meios de cultura ágar Sal Manitol e foram observados os resultados de 

aplicação de diferentes produtos para a lavagem das mãos.  

Introdução 

No corpo humano há maior quantidade de bactérias do que de células 

humanas próprias, mas esse fato não é necessariamente nocivo. Algumas bactérias 

fazem parte da microbiota normal dos organismos e atuam auxiliando em vários 

processos, como por exemplo, a proteção da pele, produção de vitaminas, ou 

mesmo no processo de digestão. Uma infecção surge na realidade quando essas 

bactérias presentes, ou outras não comuns ao organismo apresentam grande poder 

de multiplicação e por algum motivo acabam invadindo outros tecidos, como por 
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exemplo a microbiota da pele quando invasora do organismo a partir de um 

ferimento. (LEVINSON, 2016).As bactérias do gênero Staphylococcus encontram-se 

normalmente presentes nos seres humanos, os denominados portadores pois 

possuem-nas colonizando sua pele, não apresentando sintomatologia. Como outras 

bactérias patogênicas, se esta atinge a corrente sanguínea, pode causar sérias 

doenças. Seu mecanismo de ação após se instalar na pele é inicialmente romper o 

epitélio, e em seguida desestabilizar as ligações desmossômicas juntamente com as 

junções de aderência. Além dessa característica, já foi evidenciado que este gênero 

é capaz de interferir no processo fagocitário, impedindo, portanto, a ocorrência de 

respostas imunológicas contra si (ALMEIDA et al., 2016).Existem 33 espécies 

diferentes de Staphylococcus, sendo que a mais predominante na pele é a 

Staphylococcus epidermiditis, enquanto a mais virulenta é denominada 

Staphylococcus aureus, comumente encontrada na pele, nariz (com maior taxa de 

colonização), intestino, garganta e boca, sendo transmitida diretamente de um 

indivíduo a outro (DOS SANTOS et al., 2007).. 

Outra forma de infecção deste grupo microbiano ocorre através da ingesta de 

alimentos contaminados, ou a partir da manipulação de alimentos com as mãos com 

elevada carga de bactérias, podendo causar infecção intestinal acompanhada de 

sintomas característicos como vômitos e diarreia. Se ocorrer a entrada do grupo 

bacteriano na circulação sanguínea, por consequência acarretará em infecções 

graves, como endocardite, pneumonia, meningite, osteomielite ou choque séptico. 

(DOS SANTOS et al., 2007).O Staphylococcus aureus, pertencente à família 

Microccaceae apresenta células em forma de cocos, não formadoras de esporos. 

Seu crescimento ocorre em forma de cachos de uva, em cadeias longas, curtas ou 

aos pares, em pH 7, sendo que sua temperatura ótima de crescimento se encontra 

em 37 ºC. É anaeróbio facultativo ou mesmo aeróbio, Gram-positivo D-manitol 

positivo e catalase positivo. Apresenta forte característica de resistência a novos 

antibióticos, e está presente em quadros de infecções hospitalares, devido a sua alta 

resistência a ambientes frios, bem como ambientes com falta de umidade (ALMEIDA 

ET AL., 2016).Estima-se que a resistência descrita apresentou início logo no final de 

1930. Uma série de antibióticos foi utilizada contra esta bactéria, entre eles, 

penicilina, amoxicilina e ampicilina. Observa-se nesse grupo alta taxa de mutação, 

sendo que sua resistência também ocorre a partir de um cromossomo extra, o 
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plasmídeo. (RAPINI et al. 2004). A grande preocupação é a ingesta de alimentos 

contaminados com o Staphylococcus, onde a partir do contato deste com o trato 

gastrointestinal e as bactérias ali presentes, o gene responsável pela resistência 

passa a ser transmitido ao restante. Por esse fato tal bactéria se tornou caso de 

saúde pública, evidenciando a importância dos estudos microbiológicos para garantir 

a qualidade de vida da população (DE ALMEIDA et al., 2012). 

Para o eficiente estudo dos microrganismos é necessária a utilização de 

meios que favoreçam e propiciem seu crescimento, seguindo suas características e 

necessidades específicas. Portanto, são utilizados os meios de cultura, que 

apresentam quantidades ideais de fontes de carbono e nitrogênio, temperatura, pH e 

osmolaridade. Tais meios de cultura ou materiais nutritivos podem ser apresentados 

tanto em forma líquida (caldos), como em forma sólida (ágar). Podem ser sintéticos, 

ou seja; todos os seus ingredientes são conhecidos, sendo sua composição química 

exata, ou complexos, onde não há exatidão em sua composição química.  

Cada meio de cultura apresenta suas características específicas. Como 

exemplo, o meio diferencial, que a partir de características bioquímicas evidenciadas 

facilita a identificação bacteriana, como o Ágar-sangue, eficaz na identificação de 

bactérias hemolíticas. O meio seletivo favorece o crescimento de um único 

microrganismo de interesse, inibindo, portanto, o crescimento de qualquer outro tipo. 

Como exemplo, o Ágar McConkey que também se apresenta como meio diferencial, 

atuando na inibição do crescimento de bactérias Gram-negativas.  Os meios de 

enriquecimento possuem nutrientes especiais que favorecem o crescimento de 

organismos fastidiosos, sendo o caso do Ágar-chocolate, em que se adiciona 

sangue de cavalo ou coelho, propiciando, portanto, a lise de hemácias e 

consequente liberação de hematina e hemina (substâncias essenciais para o 

crescimento de tais bactérias exigentes). Enquanto que o meio redutor propicia 

apenas o crescimento de bactérias anaeróbias, pois todo o oxigênio é removido a 

partir da adição de agentes que a ele se ligam. (TORTORA, 2012). 

O presente trabalho verificou a presença de microrganismos da microbiota 

normal das mãos em meio ágar Sal Manitol. Foi testada a eficiência de diversos 

produtos para a lavagem das mãos, como sabonete líquido, duas marcas de 

sabonetes em barra antibacterianos, álcool 70% e detergente. Também foi realizado 
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o isolamento e identificação das bactérias encontradas com testes de Gram, 

catalase e metabolismo do D-manitol para sugestão do gênero encontrado. 

 

Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo o estudo da microbiota normal das mãos 

humanas, assim como verificar a eficiência da correta lavagem das mãos. Objetivou-

se também a identificação dos microrganismos da microbiota citada. 

Metodologia 

Para o desenvolvimento deste estudo foram realizadas análises 

microbiológicas, a partir da utilização de placas de petri contendo meio de cultura 

sólido e estéril, o ágar Sal manitol preparado no laboratório de microbiologia do 

Centro Universitário Amparense (UNIFIA).Os alunos participantes do experimento, 

após diferentes formas de higienização manual, tocaram com a parte em que se 

encontram as digitais dos dedos das mãos, as diversas placas contendo o meio 

nutritivo divididas em quadrantes diferenciados (Figura 1).  

As formas de higienização foram: a) lavagem das mãos apenas com água, b) 

sabonete líquido presente em um dos banheiros da instituição de ensino, c) marca 1 

de sabonete antibacteriano, d) marca 2 de sabonete antibacteriano, e) álcool 70% e 

f) detergente, bem como a efetuação de controle negativo (placa limpa), e controle 

positivo (toque na placa sem nenhum tipo de higienização das mãos).  

Fonte: autores. 

 

Figura 1 – Meio nutriente estéril, dividido em quadrantes. 

Para o crescimento microbiano foi utilizada estufa bacteriológica à 37ºC por 

48 horas. Após o crescimento, para isolar as bactérias encontradas, foi utilizada 
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câmara de fluxo laminar, com o auxílio da alça de platina após esta ser flambada na 

chama azul do bico de Bunsen, para o processo de esgotamento por estrias até a 

obtenção de culturas puras. O material foi transferido para novas placas estéreis 

contendo o meio ágar Sal manitol (37ºC por 48h). Após a segunda etapa de 

crescimento, as colônias isoladas foram submetidas ao teste da catalase, a partir da 

adição de 100µl de peróxido de hidrogênio diretamente sobre as colônias. Por último 

processo, houve a coloração de Gram, a partir da utilização dos corantes Fucsina, 

Lugol e Cristal Violeta, além de álcool e água destilada. A seguir, a análise em 

microscópio óptico presente no referido laboratório. Para a prevenção e redução de 

possíveis erros experimentais as análises foram realizadas em triplicata. Os 

resultados foram comparados entre as amostras, que demonstraram concordância 

entre si.  

Desenvolvimento 

Inicialmente com o intuito de elucidar a importância da lavagem das mãos, e a 

grande presença de microrganismos no cotidiano, em especial, as bactérias, o 

primeiro teste a ser realizado nas placas de Ágar Sal manitol foi a lavagem das 

mãos com diferentes materiais, como detergente, sabonete líquido presente no 

banheiro da instituição de ensino, álcool 70%, duas marcas de sabonetes 

antibacterianos em barras, apenas água, ou mesmo a não higienização das mãos. 

Diferentes estudantes do curso de biomedicina após os procedimentos acima 

citados pressionaram seus dedos nas placas. A seguir, estas foram acondicionadas 

em estufa bacteriológica e posteriormente analisadas (Figuras 5, 6 e 7). Ficou 

evidenciado que várias placas apresentaram alterações em sua coloração de 

vermelho para amarelo, indicando presença de bactérias Staphylococcus, pois estas 

são fermentadoras do manitol (LEVINSON, 2016).Outra característica evidenciada, é 

que mesmo os sabonetes antibacterianos ou o álcool 70% não conseguem inibir 

totalmente o seu crescimento, enquanto o sabonete líquido presente no banheiro 

não obteve resultado significativo quanto a diminuição da carga infectante. Esse fato 

pode ser devido ao ambiente ao qual houve o processo de higienização, visto que 

este apresenta alta variedade de microrganismos. O indivíduo pode ter higienizado 

corretamente suas mãos, porém ao fechar a torneira por exemplo a chance de nova 

contaminação tornou-se alta. Outro componente que utilizado isoladamente não 

apresentou resultado significativo foi a água.  
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A partir do crescimento bacteriano, observou-se se houve ou não alteração de 

coloração do meio de cultivo, essa alteração é indicativa do metabolismo do D-

Manitol, sendo uma espécie D-manitol positiva. Foram escolhidas colônias D-Manitol 

positivas e iniciou-se outra etapa do teste microbiológico, o isolamento de culturas 

puras através do método de esgotamento por estrias (Figura 2). Esse método 

analisa colônias bacterianas, caracterizadas por serem um aglomerado de células 

idênticas (se multiplicam a partir de brotamento ou fissão binária), sendo também 

macroscopicamente visíveis. O esgotamento por estrias, em câmara de fluxo 

laminar, baseou-se na retirada da bactéria da placa de interesse em estudo e fixada 

em uma placa de meio estéril (também o Ágar Sal Manitol) com ajuda da alça de 

platina após esta ser flambada na chama azul do bico de Bunsen. Essa fixação 

ocorreu por meio de movimentos de “vai e vem” que originaram as estrias (sem 

passar a alça duas vezes pela mesma estria), feitas na placa, sendo que no início 

esperou-se maior quantidade de bactérias, pois o material inicial depositado foi 

maior que o final (as colônias se encontraram justapostas). O final das estrias 

propositalmente facilitou o isolamento, pois houve menor número de colônias 

aglomeradas; elas se encontraram separadas, tornando mais fácil sua identificação 

(Jawetz, Melnick & ADELBERG, 2014). As placas estriadas foram acondicionadas 

em estufa na temperatura ambiente para posterior análise, que identificou o 

isolamento da bactéria correta, pois esta apresentou-se D-manitol positiva, ou seja, 

houve a mudança de coloração do meio nutriente. 

Fonte: autores. 

 

Figura 2 – Técnica de esgotamento por estrias. 



7 
 

O teste seguinte foi o da catalase, efetuado nas mesmas placas em que 

houve o crescimento bacteriano de colônias puras. Consistiu na aplicação de 

peróxido de hidrogênio na colônia bacteriana em estudo, com o intuito de identificar 

bactérias anaeróbias facultativas e aeróbias, pois estas produzem peróxido de 

hidrogênio, que quando presente em excesso torna-se tóxico para tais. Porém 

ressalta-se que essa substância é formada em pequenas quantidades normalmente 

pela degradação de gorduras e aminoácidos. Portanto, as bactérias apresentam a 

enzima catalase, que tem como papel a decomposição dessa substância em água e 

gás oxigênio. Quando esta enzima se faz presente, imediatamente após a adição do 

peróxido de hidrogênio ocorre a presença de bolhas ou efervescências, pois há a 

liberação do oxigênio. Quando a catalase está ausente, o meio não apresenta 

modificações após a adição da substância (JAWETZ, MELNICK & ADELBERG, 

2014). Nos testes realizados, as colônias bacterianas demonstraram ser catalase 

positivas. Esse fato é um forte indicativo de bactérias do gênero Staphylococcus, 

indiciando ainda a possibilidade do gênero aureus, por serem D-manitol positivas, 

além de catalase positivas. 

Dando continuidade aos testes, foi a vez da coloração de Gram, que separa 

as bactérias em dois grupos distintos: as Gram-positivas e as Gram-negativas. 

Sendo muito utilizado, esse teste apresenta rapidez nos resultados. Ressalta-se que 

esse método não identifica a bactéria em questão, apenas indica a qual grupo esta 

pertence, devendo ser utilizado para as que estiverem em fase de crescimento. Sua 

identificação ocorre a partir da parede celular, sendo que as bactérias Gram-

positivas apresentam espessa camada de peptídeoglicano (esqueleto formado por 

dois carboidratos unidos alternadamente) sobre a membrana plasmática, enquanto 

as Gram-negativas possuem pequena camada de peptídeoglicano envolta por 

membrana interna e membrana externa. Para o esfregaço foram utilizadas as 

mesmas bactérias em estudo, também efetuado com a alça de platina, transferindo 

o material biológico em movimentos circulares para a lâmina contendo uma pequena 

gota de água destilada. Para ocorrer a fixação, a lâmina foi passada algumas vezes 

sobre a chama do bico de Bunsen, até que estivesse seca. Assim, estava pronta 

para ser corada. (TORTORA, 2016).  

Para a coloração, a lâmina com esfregaço foi coberta com o reagente Cristal-

Violeta (1 minuto), foi removido o excesso de corante, lavando-se posteriormente 
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com água destilada, foi adicionado o Lugol (1 minuto), lavando-se em seguida com 

álcool-acetona e com água destilada. Para finalizar, a lâmina foi coberta com 

Fucsina (30 segundos), escorreu-se o excesso do reagente e, lavou-se a lamina 

novamente com água destilada e aguardou-se o tempo de secagem. As bactérias 

absorvem igualmente o corante Cristal-Violeta e o Lugol, adquirindo, portanto, a 

coloração roxa, pois as duas substâncias estarão presentes no citoplasma da célula. 

As Gram-positivas não são descoradas pela ação do álcool devido a contração de 

seus poros na grossa camada de peptídeoglicano, fazendo com que esta fique 

impermeável. A partir da retenção do Cristal-Violeta e do Lugol, sua coloração torna-

se roxa. As Gram-Negativas apresentam sua porção lipídica da membrana externa 

dissolvida a partir do álcool, aumentando sua permeabilidade, o que permite a 

penetração do mesmo no citoplasma, removendo a coloração ali presente e 

permitindo que haja a absorção da Fucsina, conferindo aspecto avermelhado a 

bactéria. (TORTORA, 2016). 

 

Resultados 

A partir das análises microbiológicas realizadas, determinou-se que as colônias 

bacterianas estudadas se apresentaram D-manitol positivas, catalase positivas 

(figura 3A), além de pertencerem ao grupo das bactérias Gram-positivas e forma de 

cocos das colônias (figura 3B). 

Fonte: autores 

 

Figura 3- A) Colônia D-manitol positiva e catalase positiva. B) Visualização a 

partir de microscópio óptico da colônia através da coloração de Gram.  

Evidenciou-se também a importância da lavagem correta das mãos com 

materiais adequadas. Do teste realizado, a eficácia se fez presente com sabonetes 
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antibacterianos em barras de duas marcas distintas (Figura 4), além do álcool 70%, 

enquanto a lavagem apenas com água ou com o sabonete líquido presente em um 

dos banheiros da instituição não se tornaram métodos eficazes nos quadrantes aos 

quais foram aplicados, pois apresentaram maior crescimento bacteriano (Figuras 5 e 

6). 

Fonte: autores 

      

Figura 4 – Utilização de duas marcas de sabonetes antibacterianos em barras. 

Fonte: autores 

        

Figura 5 – Quadrante 1 sem higienização, quadrante 2 água, quadrante 3 álcool 

70% e quadrante 4 sabonete líquido.  

Fonte: autores 

 

Figura 6 – Quadrante 1 sem higienização, quadrante 2 água, quadrante 3 

detergente e quadrante 4 álcool 70%. 
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Considerações Finais 

Conclui-se que a correta lavagem das mãos é de extrema importância para a 

diminuição da carga infectante. Observa-se que a bactéria isolada neste trabalho 

possivelmente pertence ao gênero Staphilococcus e há indícios que se referem a 

espécie aureus, podendo ser de presença recorrente na microbiota normal de 

quaisquer indivíduos, mesmo que haja correta higienização. Ressalta-se que em 

quantidades ideais esta não apresenta a capacidade de patogenicidade, o que se 

confirma pela falta de sintomatologia apresentada pelos estudantes antes, durante 

ou após a conclusão do trabalho. Sua virulência se faz presente e aumentada 

quando em contato com outros tecidos do organismo a partir de feridas no epitélio, 

acarretando em infecções graves. Os métodos de identificação utilizados 

apresentam eficácia em sua conclusão e são essenciais para identificação 

bacteriana e indicação de formas de tratamento contra patologias por ela iniciada.  
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