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RESUMO

No Brasil o sistema comercial de troca de bens e valores por moedas de ouro, prata e cobre existe desde o início da colonização de Portugal. Ao 
contrário das moedas, as cédulas de papel moeda fornecem uma grande área de superfície mais porosa, facilitando a fixação e proliferação de 
bactérias. Desta forma, as cédulas monetárias podem servir como fômites para transmissão de microrganismos potencialmente patogênicos. 
Como medida de precaução contra a contaminação microbiana, muitas pessoas usam produtos considerados antissépticos para higienizar as 
mãos, como sabonetes e formulações contendo álcool 70%. No entanto, o uso incorreto ou a possibilidade de resistência microbiana pode 
interferir na eficácia desses produtos. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia de duas formulações de álcool 70% frente a bactérias 
isoladas de cédulas monetárias. Trata-se de uma pesquisa do tipo experimental de natureza descritiva com abordagem quantitativa, desenvolvida 
nos meses de março a maio de 2019, no laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Faculdade Estácio de São Luís. Utilizou-se duas 
formulações de álcool 70%: gel e líquida, obtidas através da compra em ponto comercial (por fins éticos, não serão mencionadas as marcas dos 
produtos). Para verificar a eficácia antibacteriana realizou-se ensaios de microdiluição a fim de constatar a CIM (concentração inibitória mínima) e 
CBM (concentração bactericida mínima) dos produtos avaliados. O ensaio foi efetivado com 03 espécies distintas: Staphylococcus aureus, 
Citrobacter freundii e Serratia liquefaciens, que haviam sido previamente isoladas de cédulas monetárias de circulação em uma feira de São Luís-
MA e cedidas para o desenvolvimento do presente estudo. O experimento foi iniciado a partir do preparo das suspensões bacterianas em solução 
salina a 0,9% com turbidez equivalente a 0,5 da escala de McFarland. Assim, aplicou-se a técnica de microdiluição em caldo utilizando microplacas 
de 96 poços. Em cada microplaca, separadamente, foram adicionados 100µl de caldo BHI (Brain Heart Infusion) e após homogeneização com 100
µl dos produtos testados (separadamente), foram realizadas diluições seriadas e adicionou-se 10µl de suspensão bacteriana. Optou-se por 
realizar os testes em duplicata, com período de incubação de 24h a 37ºC, como controle positivo utilizou-se clorexidina a 2% e como controle 
negativo a solução salina estéril. 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. Com a realização do experimento foi possível evidenciar diferenças nos resultados obtidos diante das duas 
formulações de álcool 70%. A formulação líquida apresentou resultados iguais para CIM e CBM frente às linhagens de C. freundii e S. liquefaciens: 
0,04464 µg/ml; diferentemente, para S. aureus constatou-se variação: 0,35714 µg/ml e 0,71428 µg/ml, para CIM e CBM, respectivamente. Diante 
da formulação em gel, a espécie C. freundii, foi a única a apresentar CIM e CBM iguais: 0,35714 µg/ml; para S. liquefaciens obteve-se 0,0892 
µg/ml e 0,17857 µg/ml para CIM e CBM, concomitantemente. Em relação a cepa de S. aureus, a formulação em gel não apresentou efeito 
bactericida, evidenciando apenas a capacidade bacteriostática: CIM igual a 0,71428 µg/ml. Ressalta-se que podem ocorrer variações dos 
resultados quando empregada outra técnica metodológica e marcas diferentes das utilizadas no presente estudo. Diante do exposto, conclui-se 
que das duas formulações de álcool 70% aqui avaliadas, a formulação líquida apresentou melhor efeito antibacteriano frente às espécimes 
isoladas de cédulas monetárias.
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