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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 notas de papel fornecem uma grande área de superfície para fixação e proliferação de bactérias que podem servir como 
vetores para transmissão de microrganismos potencialmente patogênicos. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia do álcool 70%, frente 
amostras de bactérias. Foram utilizadas linhagens bacterianas dos gêneros: Staphylococcus aureus, Citrobacter freundii e Serratia liquefaciens, 
provenientes de cédulas monetárias doadas para este experimento. Os antissépticos utilizados foram o Álcool a 70% líquido (UNIPHAR®) e Álcool 
a 70% em gel (Fresh Becker®). Para padronização do inoculo, as colônias bacterianas foram coletadas e suspendidas em 3ml de salina a 0,85%; a 
turvação da suspensão foi comparada com a escala de MacFarland 0,5, que equivale a 108 UFC/mL (Unidade Formadora de Colônia). Em seguida, 
foi realizada a técnica de microdiluição em microplacas de 96 poços, para determinação da Concentração Inibitória Mínima (CIM) e Concentração 
Bactericida Mínima (CBM), em cada poço foi adicionado 100µL de caldo BHI (Brain Heart Infusion), após homogeneização com 100µL de álcool, 
foram realizadas diluições seriadas. Adicionou-se 10µL de suspensão bacteriana e incubados a 37o C por 24h. Em seguida, foram adicionados em 
cada poço das placas 10µl do CTT (cloreto de 2,3,5-trifenil-tetrazolium), após 3h de incubação, a leitura foi realizada. Utilizou-se como controle 
positivo 100µl de clorexidina a 2% e como controle negativo utilizou-se salina estéril, todo o experimento fora feito em duplicata. Os resultados 
obtidos mostraram que os produtos apresentaram atividade antimicrobiana frente aos microrganismos: Citrobacter freundii, Serratia liquefaciens 
e Staphylococcus aureus. A formulação líquida do álcool a 70% apresentou resultados iguais de CIM e CBM para C. freundii e S. liquefaciens de 
0,04464 µg/ml; para S. aureus apresentou CIM e CBM igual a 0,35714 µg/ml e 0,71428 µg/ml, respectivamente. A formulação em gel 
demonstrou, para C. freundii, resultados iguais de 0,35714 µg/ml para CIM e CBM; para S. liquefaciens apresentou CIM e CBM iguais a 0,0892 
µg/ml, respectivamente. Em relação a S. aureus, a formulação em gel apresentou CIM igual a 0,71428 µg/ml, entretanto não apresentou 
resultados para CBM, pois se evidenciou crescimento bacteriano na placa semeada. Diante do que foi abordado no presente trabalho, pode-se 
concluir que a aparição de microrganismos cada vez mais resistentes, como é o caso do S. aureus, é motivo de atenção, e ressalta a importância 
do investimento nas pesquisas tanto sobre a prevalência das infecções por este agente, quanto para a descoberta de novas estratégias eficazes.
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