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RESUMO

Os saneantes têm por finalidade o processo de higienização visando a inativação dos microrganismos, sem eficácia esporicida. Abrangem uma 
diversidade de produtos de limpeza compreendendo os desinfetantes de uso doméstico, que geralmente são selecionados de forma arbitrária 
pelo consumidor. Este, muitas vezes leva em consideração apenas o custo e optam por formulações caseiras ou clandestinas, desconsiderando a 
eficácia antimicrobiana do produto. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) vários são os riscos do uso de saneantes 
clandestinos, pois esses produtos não passam por nenhuma avaliação para averiguar sua eficácia e qualidade microbiológica, podendo conferir 
riscos de contaminação. Portanto, os consumidores ficam expostos aos possíveis riscos inerentes ao uso desses produtos não regulamentados. 
Contudo, o objetivo do presente estudo foi analisar a eficácia antibacteriana de saneantes clandestinos vendidos por ambulantes na cidade de 
São Luís-MA. Trata-se de um estudo experimental de caráter descritivo realizada no Laboratório de Microbiologia da Faculdade Estácio de São 
Luís – MA. Utilizou-se quatro tipos de desinfetantes caseiros obtidos através de vendedores ambulantes de São Luís-MA. Para analisar a atividade 
antibacteriana realizou-se ensaios de microdiluição e ágar difusão com cinco espécies bacterianas: Klebsiella pneumoniae (ATCC® 13883), 
Escherichia coli (ATCC® 25922), Salmonella typhimurium (ATCC® 14028), Pseudomonas aeruginosa (ATCC® 27853) e Staphylococcus aureus 
(ATCC® 25923). A suspensão bacteriana utilizada em ambas às técnicas foi preparada em solução salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da 
escala de McFarland. Os testes foram realizados em duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se o 
cloranfenicol 0,02 mg/mL e o álcool 70% como controle negativo. O teste de microdiluição foi realizado a fim de constatar a CIM (concentração 
inibitória mínima) e CBM (concentração bactericida mínima). Após o período de incubação adicionou-se 10 µL da solução reveladora de 
crescimento microbiano, CTT (2,3,5 trifenil-tetrazólio) e após 3 horas de incubação realizou-se a interpretação: o surgimento de cor em tons 
avermelhados indicou o crescimento microbiano. Assim, constatou-se a CIM e semeou-se em Ágar Nutriente uma alíquota de 10 µL de cada poço 
que não apresentou crescimento visível para evidenciar a CBM.  O teste de Ágar difusão foi realizado em placas de petri contendo Ágar Mueller 
Hinton. A interpretação dos resultados deu-se a partir da medição dos halos formados em cada poço, onde se obteve uma média após verificar 3 
medidas diametralmente opostas. Após a realização dos testes, observou-se que dos quatro desinfetantes avaliados apenas um apresentou 
eficácia antibacteriana, tal efeito variou frente às espécimes e técnicas empregadas. Na microdiluição, constatou-se resultados semelhantes na 
CIM e CBM: 3.12%, diante das estirpes de E. coli, K. pneumoniae, S. typhimurium. Entretanto, frente à espécie P. aeruginosa foi necessária maior 
concentração do produto para que o efeito fosse constatado, apresentando CIM e CBM de 25%. Para o representante dos cocos gram-positivos, 
S. aureus houve variação nos resultados, CIM: 3,12% e CBM: 6,25%. Na técnica de difusão em ágar a linhagem de P. aeruginosa foi a única que 
apresentou resistência ao produto, onde não houve formação de halo de sensibilidade. As espécies K. pneumoniae, E. coli, S. typhimurium e S. 
aureus apresentaram os seguintes tamanhos de halo de sensibilidade: 11mm, 14.3mm, 17.3mm e 13.3mm mostrando um padrão de 
sensibilidade diversificado. Apesar de constatar que um dos produtos analisados apresentou efeito bactericida, conclui-se que o uso dos 
saneantes clandestinos não garante a eficácia antibacteriana esperada de um produto para fins de higienização. Considerando que existem vários 
desses saneantes, é difícil saber ao certo qual deles poderia apresentar o efeito esperado.
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