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RESUMO

Uma forma de evitar a propagação de patógenos causadores de doenças é o uso adequado de desinfetantes para a limpeza dos ambientes. Os 
desinfetantes podem ser tanto de uso hospitalar quanto doméstico, são substâncias ou preparações químicas aplicadas em objetos ou superfícies 
para inibir o crescimento ou destruir os microrganismos patogênicos. Sua escolha deve ser precedida de uma análise detalhada, levando-se em 
consideração aspectos como uso autorizado do produto pela legislação, grau de toxicidade, poder corrosivo, efeito residual sobre os alimentos, 
efeito sobre o meio ambiente e o custo. Desta forma, este estudo objetivou avaliar a eficácia in vitro de desinfetantes de uso doméstico e 
hospitalar frente a cepas padrões de Staphyloccocus aures, Escherichia coli e Salmonella sp. O estudo utilizou três desinfetantes, cada um com 
princípio ativo diferente: hipoclorito de sódio (2,5%), quaternário de amônio de quinta geração (0,24%) associado a polihexametileno biguanida 
(0,16%) e o-benzil p-clorofenol (0,9%). A eficácia dos produtos foi avaliada a partir da técnica padrão de macrodiluição em tubos de ensaio com 
Caldo Brain Heart Iinfusion, obtendo diluições seriadas 1:2 a 1:32.  Após as diluições adicionou-se 10µl da solução bacteriana previamente 
preparada em de solução fisiológica (NaCl 0.85%) estéril com turbidez equivalente a 0,5 da escala de Mc Farland. Após o inóculo, incubou-se em 
estufa microbiológica a 37°C por 24 horas. A concentração inibitória mínima (CIM) foi observada a partir da turbidez em meio líquido e a 
concentração bactericida mínima (CBM) foi constata após semeadura das diluições em Ágar Nutriente. Observou-se que todos os desinfetantes 
avaliados foram eficazes contra as bactérias padrões mesmo após realizar as diluições. Os desinfetantes apresentaram ação bacteriostática e 
bactericida nas mesmas titulações (1:32) entretanto, as concentrações variaram de acordo com os princípios ativos: o hipoclorito de sódio e o 
quaternário de amônio de quinta geração associado a polihexametileno biguanida a referida titulação é equivalente a 0,23 mg/ml enquanto que o 
o-benzil p-clorofenol apresentou a mesma eficácia com uma concentração inferior 0,03 mg/ml. Conclui-se que um dos desinfetantes de uso 
doméstico, cujo princípio ativo é o o-benzil p-clorofenol, apresentou eficácia in vitro em uma concentração 7 vezes inferior à concentração dos 
outros produtos avaliados. Cabe ressaltar, a necessidade de realizar estudos semelhantes frente a outras cepas bacterianas uma vez que, cada 
espécie tem suas particularidades e comportamentos diferentes frente as esses produtos.
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