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RESUMO

O formaldeído tem uma grande aplicabilidade na anatomia, pois é um produto de baixo custo, e muito utilizado para a conservação de peças 
anatômicas, sendo o fixador e conservante mais comum em laboratórios de anatomia, comumente em solução aquosa a 10%. O uso é estimulado 
por ser barato e penetrar rapidamente nos tecidos (seis milímetros em doze horas). Apesar de ser um bom meio de inibição, por vezes é 
verificado o crescimento de alguns  fungos  nas soluções. A obra tem como objetivo avaliar a eficácia do formol como agente fungicida e com isso 
identificar o crescimento de possíveis colônias de fungos em diferentes concentrações de formol, na água da torneira e ar ambiente no 
Laboratório de Anatomia Humana de uma instituição de ensino superior publica no Rio de Janeiro. Para analisar e identificar os fungos realizou-se 
a coleta das amostras: solução de formol das cubas, água da torneira, ar ambiente e formol novo lacrado. Após essa etapa todos os materiais 
coletado foram plaqueados em meio com Ágar Sabouraud Dextrose, utilizando-se um frasco de vidro para armazenamento de cada solução para 
servir como estoque, a partir disto foram feitas semeaduras das respectivas soluções em placa de Petri, com o auxilio de seringas estéreis, onde 
cada placa recebeu 10 ml da solução correspondente. Após a etapa do plaqueamento das soluções coletadas foi realizado o monitoramento do 
crescimento fúngico, onde todas as amostras analisadas foram observadas durante um período mínimo de sete dias e o máximo de 14 dias. Para 
avaliar a eficácia do formol como agente fungicida, todo o material que apresentou crescimento de colônias de fungos foi repicado em forma de 
pizza, e cada porção foi colocada em um pote de vidro estéril, com diferentes concentrações de formol sendo 10%, 20%, 30%,40% e absoluto, 
sendo que tanto as garrafas deixadas fechadas, quanto as que ficaram abertas apresentavam as mesmas concentrações de formol . Ambos os 
frascos com as amostras analisadas foram deixados dentro da sala de preparo de soluções, no interior do Laboratório Anatômico. Torna-se 
evidente, portanto, que o manuseio inadequado das peças em soluções de formol, pode levar a diminuição  gradativa da concentração dessas 
soluções, e isto pode acontecer devido à retirada e a devolução das peças anatômicas para as cubas, quando parte da solução se perde para o 
ambiente quando retirada e acréscimo de agua á solução é feita quando da devolução de peças lavadas com agua corrente. Alguns autores 
relatam que determinados tipos de fungos apresentam resistência ao formol a 10 % em Laboratórios de Anatomia Humana, como o Aspergillus 
flavus e Aspergillus niger.Os fungos encontrados na amostra de ar ambiente foram o Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Mucor sp, 
Penicilium sp . Na amostra de formol das cubas foram encontrados os Aspergillus fumigatus, Aspergillus flavus, Cladosporium sp, Penicillium sp e 
Rhizopus sp. Na amostra da água da torneira foram encontrados os Aspergillus fumigatus, Cladosporium sp e Rhizoupus sp. Os resultados não 
mostraram crescimento de fungos na solução de formol absoluto (novo), e nem nas demais diluições nas concentrações de 10%, 20%, 30%, 40%, 
tanto nos potes deixados abertos, quanto nos potes que ficaram fechados. Como não foi observado crescimento de nenhuma espécie de fungo 
nas solução de formol novo , acredita-se que o manuseio e armazenamento inadequado das peças, faz com que ocorra a diminuição da 
concentração de formol levando ao crescimento de colônias fúngicas  contaminando o local. Com isso, pode-se concluir que formol é um efetivo 
inibidor de crescimento fúngico à uma concentração mínima de 10% apesar de água e do ar serem importantes fontes de contaminação. O 
crescimento de colônias fúngicas nas cubas usadas no experimento, se deu pela diminuição dessa concentração, em função da diminuição do 
volume.
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