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RESUMO

Com o aumento significativo no setor de cosméticos principalmente das maquiagens, a grande inquietação é a forma em que as pessoas utilizam 
e armazenam batons, bases líquidas, rímeis e demais tipos de maquiagem. Questiona-se também os cuidados que os usuários possuem tendo em 
vista minimizar os riscos de contaminantes microbiológicos, uma vez que diversas espécimes são consideradas contaminantes de produtose de 
maquiagem. Dentre os microrganismos contaminantes que podem ser patogênicos, destaca-se a espécie Staphylococcus aureus, que são cocos 
gram- positivos, imóveis, não esporulados e normalmente não encapsulados. A literatura relata diferentes fatores de virulência produzidos por tal 
bactéria, como exoenzimas, biofilme e toxinas, destacando-se as hemolisinas. Tais fatores são mediadores no processo patogênico, podendo 
resultar em bacteremias, sepse, pneumonia, dentre outras doenças. Assim, o presente estudo objetivou identificar cepas de S. aureus produtores 
de hemolisinas a partir de bases líquidas. Trata-se de um estudo experimental, descritivo, com abordagem quantitativa, desenvolvido no mês de 
novembro de 2018. A pesquisa foi realizada na Faculdade Estácio de São Luís, onde foram coletadas vinte (20) amostras de bases líquidas.A coleta 
foi realizada com a utilização de EPI’s a fim de evitar contaminação, utilizou-se swabs estéreis e Caldo BHI (Brain Heart Infusion) adicionados em 
tubos de ensaios organizados em grades plásticas e transportados em caixa térmica. Posteriormente, as amostras foram imediatamente 
conduzidas para análise no laboratório de Microbiologia e Parasitologia da Faculdade Estácio de São Luís. Inicialmente, os tubos com as coletas 
foram incubados em estufa microbiológica a 37°C/ 24 horas e em seguida, as amostras  que apresentaram turbidez, foram semeadas em placas 
de Petri contendo Ágar Manitol  Salgado e Ágar Sangue. Após o crescimento procedeu-se com a coloração de Gram e  àqueles cocos Gram-
positivos foram submetidos às provas de catalase e coagulase para  diferenciação de espécies do gênero Staphylococcus. Apenas as amostras de 
S. aureus, foram submetidas à investigação das hemolisinas, a partir da picada central em placas de Ágar sangue 5%, contendo sangue humano 
de diferentes tipos: A, B, AB e O. Considerou-se positiva para capacidade hemolítica apenas àquelas amostras que apresentaram a formação de 
halo de em torno do crescimento bacteriano. Após a análise das bases líquidas, verificou-se que das 20 amostras coletadas, houve crescimento 
microbiano em 19 amostras, mas, apenas 9 (47,36%) constatou-se crescimento de cepas de Staphylococcus aureus. Quanto a produção de 
hemolisinas, obteve-se uma variação na capacidade hemolítica: 55.5%, 77.7%,66.6% e 44.4%, diante dos tipos sanguíneos O,A,B e AB, 
respectivamente. Assim, pode-se concluir que as bases líquidas podem ser consideradas veículos de transmissão de S. aureus produtor de 
hemolisinas. Fato que merece atenção pela possibilidade de desenvolvimento de infecções decorrentes do uso desses produtos, sugerindo que o 
compartilhamento de maquiagens pode conferir riscos à saúde dos envolvidos.
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