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RESUMO

A contaminação microbiana em cosméticos pode ocorrer desde a sua fabricação até a sua utilização, podendo desencadear grandes danos à 
saúde do consumidor. A maquiagem é usada na rotina diária de muitas pessoas que por vezes compartilham com amigos e familiares, facilitando 
o processo de contaminação e tornando-se fômites na disseminação de microrganismo. Tal fato ressalta a necessidade de uma atenção maior 
quanto aos cuidados com os produtos de maquiagem, devido à facilidade de crescimento de microrganismos em bases, batons, brilhos labiais, 
dentre produtos que podem propiciar fontes de nutrientes. Dentre os microrganismos contaminantes que podem ser patogênicos, destaca-se a 
espécie Staphylococcus aureus presente na microbiota da pele e da mucosa nasal na maioria das pessoas saudáveis. Entretanto, essa bactéria 
pode ser responsável por infecções em diferentes sítios anatômicos, já que podem expressar diversos mecanismos de virulência como: adesão e 
invasão celular, produção de hemolisinas e formação de biofilme, ocasionando assim danos às células dos hospedeiros e protegendo a bactéria 
do sistema imunológico. Esses mecanismos estão associados ao desenvolvimento de simples infecções de pele como espinhas, celulites e 
furúnculos até infecções mais complicadas, como meningite, sepse, ceratite, endocardite, síndrome do choque tóxico, entre outras. Diante do 
exposto, o presente estudo objetivou isolar e verificar o potencial hemolítico de cepas de S. aureus oriundos de batons. Trata-se de um estudo 
experimental, descritivo, com abordagem quantitativa. Foi realizado no mês de novembro de 2018, em uma faculdade particular de São Luís- MA, 
onde foram coletadas 20 amostras de batons provenientes de alunos da instituição supracitada. As coletas foram realizadas com a utilização de 
EPI’s a fim de evitar contaminação, utilizando 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. 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 que apresentaram crescimento de S. aureus, foram 
submetidas à investigação do padrão de hemólise por 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. A análise realizada em 20 amostras de batons evidenciou que 16 amostras (31,37%) apresentaram contaminação 
microbiológica, entretanto, apenas 4(44%) apresentaram crescimento de Staphylococcus aureus. Diante dos tipos sanguíneos, observou-se que as 
cepas avaliadas apresentam maior afinidade ao sangue tipo A, pois todas as amostras forma capazes de causar a hemólise em tal sangue. 
Diferentemente, nos tipos sanguíneos B, AB e O, observou-se variação na expressão fenotípica das hemolisinas: 25%, 75% e 50%, 
respectivamente. Diante dos dados obtidos, conclui-se que o compartilhamento de batons pode configurar em uma forma de contaminação de 
cepas de S. aureus com potencial hemolítico. Fato que configura riscos à saúde humana, uma vez que essa espécie pode ser oportunista e 
desencadear infecções de diferentes intensidades.

Saúde

Biomedicina
XI Seminário de Pesquisa da Estácio


