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RESUMO

O cadáver é o principal material de estudo de anatomistas, mas pode representar riscos de infecção para as pessoas que lidam com eles durante 
procedimentos de embalsamamento ou dissecação. Dentre os patógenos infecciosos encontrados em cadáveres, são descritos na literatura: 
Mycobacterium tuberculosis, vírus HIV, da hepatite B e C, entre outros. O fluido de embalsamamento utilizado em departamentos de anatomia 
contém fixadores, desinfetantes, glicerol, sais e água. No entanto, os dados da literatura sobre a eficiência de desinfecção destes fluidos utilizados 
são insuficientes para uma conclusão precisa acerca do assunto. Nesse contexto, os objetivos deste estudo foram: fazer um levantamento dos 
microrganismos que contaminam cadáveres humanos fixados e demais peças utilizadas nas aulas de anatomia dos cursos de graduação em saúde 
do Faculdade Estácio de Sá de Juiz de Fora e avaliar a resistência destes microrganismos a diferentes concentrações de formol. Para cumprir com 
os objetivos, foram realizados dois experimentos: o primeiro, de levantamento microbiológico, e o segundo, de avaliação da resistência ao formol 
dos possíveis microrganismos presentes na solução de preservação de cadáveres – formaldeído 10%. Para o primeiro experimento, foram 
coletadas amostras da solução de formaldeído encontrada nas cubas de armazenamento dos cadáveres, de diferentes áreas de cadáveres 
(mantidos fora da solução de preservação por 48 h antes da coleta), da superfície de peças anatômicas sintéticas e ossos, das bancadas de inox 
utilizadas pelos alunos e do ambiente (15 minutos de exposição). À exceção da solução de formaldeído da cuba, que foi distribuída 
uniformemente nas placas utilizando alça de Drigalsky, todas as outras amostras foram coletadas utilizando swab estéril e estriadas nas placas. As 
placas foram mantidas em estufa a 37 °C, por 72 h, quando foi avaliado o crescimento de microrganismos em ágar nutriente e ágar Sabouraud. 
No segundo experimento, as placas de ágar nutriente e ágar Sabouraud foram confeccionadas com concentrações crescentes de formaldeído (0, 
1, 5, 10, 20 e 50% de formaldeído) e, sobre elas, foram espalhados, com alça de Drigalsky, as soluções da cuba em repouso ou após vigorosa 
movimentação da solução. Além disso, nestas mesmas concentrações de formol, foram coletadas amostras do ambiente (15 minutos de 
exposição). Neste experimento, as placas foram mantidas a 37 °C e avaliadas a cada dois dias, durante 25 dias. Como resultados do experimento 
1, observamos o crescimento de microrganismos em ágar Sabouraud nas amostras coletadas do ambiente (1 colônia), ossos (8 colônias) e 
bancada (20 colônias). Das amostras que cresceram no ágar nutriente, tivemos: peças sintéticas (8 colônias), ossos (>15 colônias), ambiente (2 
colônias), bancada (13 colônias) e, da solução de formol da cuba, cresceu 1 colônia. Não foi observado crescimento de microrganismos das cinco 
peças cadavéricas avaliadas. No segundo experimento, não observou-se o crescimento de microrganismos nas placas que tinham formaldeído na 
fórmula do meio de cultura. Na tentativa de identificar gêneros e espécies, o próximo passo a ser cumprido até o final do projeto será fazer a 
codificação das colônias, avaliação e caracterização dos microrganismos: as colônias bacterianas serão caracterizadas quanto a composição da 
parede celular (coloração de Gram) e suas características macroscópicas; os fungos serão caracterizados quanto a morfologia macroscópica da 
colônia (cor, textura, superfície, presença ou não pigmento difusível no meio de cultura, entre outros) e aspectos microscópicos. Com estes 
resultados parciais, já têm-se feito um trabalho de conscientização entre os professores e técnicos, com orientações de segurança e sobre a 
necessidade de uso de equipamentos de proteção individual (EPI), especialmente jaleco de manga comprida e luvas, destes e de alunos em todas 
as aulas de anatomia, a fim de evitar possíveis contaminações.
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