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NORMAS PARA TRABALHOS PRÁTICOS EM MICROBIOLOGIA 

 

 No Laboratório de aulas práticas de microbiologia o avental, guarda-pó, ou 
jaleco é de uso obrigatório. Não será permitida a entrada do aluno no 
laboratório em horário de aula ou fora dela sem o mesmo. 
 

 O laboratório deve ser um recinto calmo, os alunos devem evitar conversar e 
sair de seus lugares desnecessariamente. 
 

 Os alunos devem trazer para o laboratório isqueiro e canetas para escrita 
permanente em vidro. 
 

 Cabelos longos devem ser presos no laboratório de microbiologia para 
prevenção de acidentes. Roupas decotadas e sandálias abertas devem ser 
evitadas. 

 

 O Roteiro de prática deve ser lido sempre antes do início das atividades 
práticas para melhor entendimento da descrição dos materiais e 
procedimentos. 

 

 Em caso de algum acidente, comunicar imediatamente ao professor. No caso 
de quebra, durante a manipulação com tubos ou placas contendo meios ou 
soluções contaminadas, não remover os fragmentos quebrados, deixando-os 
no local. Avise imediatamente ao professor(a), monitor ou aos técnicos de 
laboratório relatando o acontecido, e o tempo decorrido do acidentes para 
que as medidas de segurança e controle da população microbiana sejam 
adotadas de maneira eficaz.  

 

 Não Comer, beber, fumar, aplicar cosméticos ou levar à boca qualquer objeto 
no laboratório ou que possa ter sido contaminado na bancada de trabalho. No 
laboratório de microbiologia trabalha-se com microrganismos potencialmente 
patogênicos, devendo-se ter sempre cuidado para evitar uma possível 
contaminação (a boca é porta de entrada para muitas infecções). 

 

 Na bancada de trabalho não deve haver acúmulo de objetos, nela 
permanecendo apenas os indispensáveis para o experimento em execução, 
além do roteiro e caneta ou lápis para as devidas anotações. Todo material 
do aluno deverá ficar nas estantes que se encontram nos laboratórios. 

 



 

Versão: 03.2018                                                                                                          3 
 

58 

 Durante os trabalhos nos quais o fogo é utilizado como agente físico de 
controle de população microbiana, ou quando o fogo for importante para o 
experimento, a chama do bico de gás deve ser acesa e permanecer assim 
somente o tempo necessário. 

 

 As alças, agulhas e espátulas utilizadas no repique microbiano devem ser 
flambadas antes e, após a sua introdução nos tubos de cultura. Estes 
deverão ter as suas bocas flambadas após a retirada da rolha e, também, 
antes de recolocá-la. 

 

 As alças e agulhas de platina, pinças, estiletes, cotonetes, tubos contendo os 
meios de cultura, reagentes e corantes, etc., devem ser colocados nos 
suportes apropriados e não abandonados sobre a bancada de trabalho. 

 

 As pipetas usadas, lâminas e lamínulas (quando for o caso), etc., devem ser 
colocados em recipientes apropriados contendo solução desinfetante ou 
detergente. 

 

 Todo o material utilizado nos experimentos, como por exemplo, as placas de 
Petri e os tubos de ensaio contendo meios de cultura ou soluções, deverão 
ser devidamente identificados para observações posteriores. (Estes devem 
conter: disciplina, data, curso, equipe, microrganismo ou material utilizado).  

 

 Antes de qualquer observação microscópica, devem ser verificadas as 
condições em que se encontra o microscópio. 

 

 Após o uso do microscópio, desliga-lo, retirar a lâmina usada e quando for o 
caso, dispensá-la na cuba apropriada. Limpar as objetivas de imersão com 
algodão, gaze, ou toalha de papel macio, conforme instrução do 
professor/monitor. 

 

 Terminado o trabalho prático, deixar a bancada em ordem. O material 
contaminado nunca deve ser descartado na pia ou lixo. Deve-se observar 
orientação para esse fim.  

 

 Sempre lavar as mãos com água e sabão antes e após terminar o trabalho 
prático. 

 

OBS: Cada aula prática deverá iniciar-se com uma explicação e um 
período de demonstração. O trabalho não deve ser iniciado pelo 
aluno, até que haja recebido todas as instruções necessárias.  
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USO DO MICROSCÓPIO NAS PRÁTICAS DE MICROBIOLOGIA 

 

 

 
Para obtenção do melhor rendimento do microscópio, é necessário que sejam seguidos 
alguns procedimentos durante o processo de focalização da imagem:  
 

1. Verificar se o condensador está na posição mais elevada; 
2. Verificar se o diafragma está totalmente aberto; 
3. Movimentando o controle do macrométrico, focalize a amostra, primeiro olhando apenas 

pela ocular sem ajuste de dioptria. No caso de tubos binoculares com dois ajustes de 
dioptria, ou ainda oculares com ajuste próprio de dioptria, é importante observar a 
posição em que estão esses ajustes antes de iniciar a focalização, pois isto pode 
atrapalhar o processo. 

4. Ajuste a distância interpupilar que melhor se adapta à sua, até obter uma única imagem; 
5. Ajuste a dioptria para o outro olho possibilitando a focalização completa; 
6. Para observar a amostra em um aumento maior, utilize o revólver para mudar a posição 

das objetivas. E então utilizar o controle do micrométrico para ajustar o foco; 
7. Com ajuda do movimento do diafragma de íris, controle a quantidade de luz para 

melhorar a definição da imagem. 
8. Para utilizar a objetiva de 100X oil, após a focalização correta nas objetivas menores, 

deve-se pingar uma gota de óleo de imersão sobre a lâmina e mudar para a objetiva de 
100X, utilizando apenas o micrométrico para melhorar a focalização. 
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INTRODUÇÃO AO CURSO PRÁTICO DE MICROBIOLOGIA 
MEIOS DE CULTURA E PREPARO DE MATERIAIS  

 

1 – Meios de Cultura 
 

Na natureza, os microrganismos encontram-se formando populações mistas (vários tipos de 
microrganismos que pertencem a um mesmo habitat). Por outro lado, o desenvolvimento da 
microbiologia, assim como todos os procedimentos laboratoriais para o diagnóstico, depende da 
obtenção de biomassa microbiana na forma de populações puras, que quando 
desenvolvidas/crescidas em meios de cultura denominam-se culturas puras ou axênicas (populações 
homogêneas quanto ao tipo de microrganismo, cultivados em meios de cultura sem a presença de 
outras formas de vida contaminantes). A obtenção de uma cultura pura a partir de uma cultura mista 
denomina-se isolamento, conseguido através da semeadura dos microrganismos na superfície de 
meios de cultura sólidos em placas de Petri, o que permitirá a formação de colônias (que são 
populações isoladas que crescem na superfície destes meios).  

Como todos os seres vivos, os microrganismos necessitam de nutrientes apropriados ao seu 
desenvolvimento, assim como condições físicas ou ambientais favoráveis. Quando cultivados em 
laboratório, estas necessidades devem ser respeitadas.  

Assim, pode-se dizer que em um ciclo natural na água, solo, ar, na nossa superfície corporal e 
de outros animais, etc os microrganismos conseguem sobreviver pela utilização de materiais 
orgânicos e inorgânicos existentes nestes ambientes. O ciclo artificial (meio de cultura) é o modo que 
empregamos em laboratório para cultivarmos os microrganismos. Chamamos de meio de cultura ao 
conjunto de substâncias necessárias ao crescimento e multiplicação dos microrganismos. 
  
No ciclo artificial tentamos reproduzir as condições naturais fornecendo: 
 
 

 Substâncias nutritivas em concentrações adequadas, que devem servir como:  
 

 Fonte de carbono                                  Fonte de sais e íons 

 Fonte de nitrogênio  Fatores de crescimento 

 Fonte de fósforo                                     Agentes oxidantes 

 Fonte de enxofre  Agentes e redutores                              

 
 Condições ambientais favoráveis: 

 

 Temperatura(termófilos, mesófilos e psicrófilos) 

 Atmosfera de incubação (aerobiose, microaerofilia, anaerobiose) 

 pH (de 2 a 9 ) 

 Pressão osmótica 

 Umidade 
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 Os meios de cultura são utilizados em três diferentes tipos de consistência:  
 

 Sob a forma líquida (denominados de meios líquidos ou caldos): utilizados para 
crescimento em massa (não promovem a formação de colônias, mas sim, crescimento 
por dispersão) 
 

 Sob a forma sólida (denominados de meios sólidos ou solidificados, obtidos pela adição 
de ágar ao meio): propiciam a formação de colônias sobre ou dentro do substrato 
sólido. Ideal para realização de isolamento de colônias (1,5 % a 2% de ágar) 
 

 Sob a forma semissólida (denominados de meios semissólidos, obtidos pela adição de 
pequena quantidade de ágar ao meio ): para verificação de motilidade (0,5% a 0,75% 
de ágar). 
 

O ágar é um polissacarídeo obtido de um grupo de algas (normalmente Gelidium spp.). No começo 
do século 20, o ágar tornou-se o agente solidificante de escolha ao invés da gelatina em meios de 
cultura para microbiologia, pois mantém sua firmeza em temperaturas necessárias para o 
crescimento de muitos patógenos e geralmente é mais resistente a degradação por enzimas 
bacterianas (P.F. = 95ºC).  

     

Conforme já dito, o estudo dos microrganismos (fungos e bactérias) depende da obtenção de 
uma grande quantidade de microrganismos idênticos (cultura pura), que são obtidos em laboratório 
através do isolamento a partir de uma população mista. Para isto, devemos preparar meios de cultura 
estéreis e conservá-los em condições estéreis (desprovidos de qualquer forma de vida). Ao 
introduzirmos no meio estéril o inóculo (quando estaremos semeando, inoculando), teremos o 
cuidado técnico necessário para que não haja contaminação externa (ambiental). Este procedimento 
denomina-se técnica asséptica. 
 

 Preparo de Meio de Cultura: 
 

 Pesa-se o meio de cultura e hidrata-se com H2O destilada (usualmente coloca-se apenas uma parte 
do volume de água, mede-se o pH e, acerte-o se necessário, e então completa-se o volume final); 

 Esteriliza-se o meio pelo calor úmido em autoclave (121C por 15 minutos), ou filtração quando 
algum componente é termo sensível. 

 Distribuir o meio de cultura pronto em placas ou tubos, previamente esterilizados. 
 

Lembretes de qualidade: 
 

1- Usar somente substâncias químicas ou ingredientes de boa qualidade. 
2- Fazer a pesagem corretamente. 
3- Usar vidraria seca e limpa. 
4- Usar apenas os ingredientes da fórmula. 
5- Se necessário, filtrar. 
6- Ajustar o pH do meio após a filtração, antes de adicionar o ágar. 
7- Depois de prontos, conservá-los em lugar frio, escuro e em recipientes hermeticamente fechados. 
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Depois de inoculado, o meio de cultura contendo os microrganismos é incubado 
(temperatura) em local apropriado (ex. à temperatura ambiente ou em uma estufa). O crescimento 
microbiano significará o desenvolvimento de uma população a partir de uma ou algumas células. Este 
poderá ser evidenciado a olho nú, sob a forma de: 
 

 Turvação quando cultivados em meio líquido; 

 Formação de colônias ou biomassa bacteriana quando em meio sólido/semissólido. 
 

 Quanto a função, os meios de cultura podem ser divididos em: 

 
 Meios de transporte – meios utilizados para garantir a viabilidade dos microrganismos 

que não podem ser semeados logo após a coleta e que poderiam morrer. Ex.: Ringer-
Pras (próprio para transporte de bactérias anaeróbias). 

 
 Meios de triagem – meios utilizados para identificação presuntiva ou separação de 

bactérias em grandes grupos ou níveis taxonômicos mais amplos. Ex. separação de 
bactérias de uma mesma família - Ágar tríplice açúcar ferro (TSI) quando utilizado para 
triagem de bactérias da família Enterobacteriaceae. 

 
 Meios enriquecidos – Aumentam a possibilidade de crescimento da espécie desejada, 

quando a mesma se encontra em pequeno número, ou demanda nutrientes/fatores de 
crescimento particulares. Adicionam-se ao meio substâncias de enriquecimento, tais 
como sangue, soro, ovo, extrato de levedura, extrato de carne, vitaminas, etc. Ex: Ágar 
sangue. 

 
 Meios complexos – possuem os componentes essenciais ao crescimento da maioria 

dos organismos quimioheterotróficos. A composição química exata não é inteiramente 
conhecida.  Exemplo: Caldo nutriente. 

 

Componentes Função Conc. g/L 

Extrato de carne 
Substâncias hidrossolúveis de tecido animal, carboidratos, 

compostos orgânicos nitrogenados, vitaminas, sais 
3 

Peptona 
Derivados da hidrólise de proteínas de origem animal ou vegetal, 

servem como fonte de nitrogênio orgânico, algumas vitaminas 
5 

NaCl Manter o equilíbrio osmótico e também fonte de íons Na e Cl 8 

H2O Solvente, umidade 1 

 
 Meios seletivos – inibem o desenvolvimento de determinados microrganismos, devido 

à adição de substâncias inibidoras (antibióticos, sais biliares, substâncias químicas, 
corantes, etc), favorecendo o crescimento dos microrganismos de interesse. Ex. Meio 
Bacteroides Bile Esculina (BBE). 
 

 Meios indicadores (ou diferenciais) – meios que revelam uma propriedade bioquímica 
particular, permitindo uma identificação presuntiva. Ex.: caldo lactose c/ vermelho 
neutro (indicador de fermentação da lactose). 
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 Meios seletivos indicadores (ou seletivo-diferenciais) – são utilizados para o 

isolamento e identificação presuntiva de microrganismos. Exemplo: Ágar MacConkey 
(seletivo por conter cristal violeta e sais biliares que inibem o crescimento de bactérias 
Gram positivo e Gram negativo exigentes, e indicador da fermentação da lactose 
evidenciada pelo vermelho neutro). 
 

 Meios redutores – meios que servem para crescimento de bactérias anaeróbias 
obrigatórias, pois possuem substâncias capazes de se combinar com o oxigênio 
dissolvido, eliminando-o do meio de cultura. Ex. BHI c/L-cistina.  
 

 Meios quimicamente definidos – meio no qual a composição química exata é 
conhecida.  Exemplo: meio para o cultivo de bactérias quimioheterotróficas exigentes. 

 

Componentes Função Conc. g/L 

Glicose Fonte de energia e de carbono 1 

NH4H2PO4 Fonte de nitrogênio, tampão e íons essenciais 5 

K2HPO4 Tampão e íons essenciais 1 

NaCl Íons essenciais 5 

MgSO4 7H2O Íons essenciais 0,2 

H2O Solvente 1 

 
2 – Preparo de Materiais: 
 

O acondicionamento correto de materiais e de vidrarias é de vital importância para a 
esterilização eficiente no laboratório de microbiologia. O sucesso de análises depende da 
obtenção de materiais livres de contaminações iniciais, a fim de que se possa manipular/estudar 
apenas o microrganismo presente em determinada amostra. Assim, pipetas, placas de Petri, 
tubos de cultura e demais instrumentos usados em microbiologia devem estar corretamente 
embalados, para que, depois de esterilizados, possam ser etiquetados e guardados sem que 
sofram nenhum tipo de contaminação subsequente. 

Placas e pipetas devem ser acondicionadas em TNT, envelopes plásticos para autoclave, 
papel de embrulho pardo, ou em papel Kraft, e identificadas antes da esterilização. Tubos de 
cultura e balões de fundo chato com meio de cultura devem possuir um tampão de algodão 
hidrofóbico obtido por meio da técnica de “embuchamento”. Em seguida, devem ser cobertos 
por uma coifa, feita de papel alumínio e papel Kraft, ou apenas papel Kraft, que será amarrado 
com um barbante sobre o tampão de algodão e gaze. 

Para testar a eficiência da esterilização, poderá ser realizado um processo químico com 
uma fita própria para autoclave e um processo biológico, com uma ampola com Bacillus 
stearothermophilus, bastonete esporulado muito resistente ao calor. Após a esterilização, a 
ampola com o microrganismo é incubada em estufa regulada a 37°C, por 24 horas. Se não 
houver alteração no meio de cultura, a esterilização foi eficiente. Caso ocorra mudança da cor 
inicial, de rosa para amarelo, a esterilização não foi eficiente, indicada pelo crescimento 
vegetativo da bactéria. A mudança da cor inicial rosa para amarelo indicará ocorrência de 
fermentação de carboidratos existentes no líquido contido na ampola, demonstrando, portanto, 
que o microrganismo continua vivo. 
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MATERIAIS A SEREM DEMONSTRADOS, POR BANCADA: 
 
 Placas de Petri vazias 

 Placas de Petri com meios de cultura prontos esterilizados 

 Frasco com meio de cultura comercial 

 Placas de Petri com meios de cultura contaminados representativo de ágar simples e meios 

seletivos e diferenciais 

 Tubo de ensaio com meio de cultura líquido estéril 

 Tubo de ensaio com meio de cultura líquido contaminado 

 Tubo de ensaio com meio de cultura sólido estéril 

 Tubo de ensaio com meio de cultura sólido contaminado 

 Tubo de ensaio com meio de cultura semissólido estéril 

 Tudo de ensaio com meio de cultura semissólido inoculado com bactérias 

 Pacote de Placas de Petri,  

 Pipeta enrolada para esterilização 

 Tampões de algodão hidrofóbico e gaze 

 Erlenmeyer preparado para esterilização em autoclave 

 Papel de embrulho ou papel Kraft;  

 Fita para autoclave;  

 Material embrulhado esterilizado com fita indicadora após esterilização 
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UBIQUIDADE MICROBIANA  

 

 Não há parte da biosfera em que não se encontre o microrganismo. Na grande maioria dos 
casos, eles fazem parte do ecossistema, exercendo profunda influência no equilíbrio biológico e, 
consequentemente, na preservação da natureza. Nestes casos, são chamados de residentes, 
indígenas ou autóctones. No solo (em qualquer parte do globo terrestre), nas águas, na superfície 
interna do organismo animal (pele, boca, estômago, intestino), na superfície externa de vegetais, e, 
em certos casos, no interior de seus tecidos, os microrganismos estão presentes, permanentemente 
ou transitoriamente. 
 São encontrados também na atmosfera, embora sem qualquer atividade, pois para que 
possam se manter em atividade é necessário que estejam em contato com o substrato de onde 
retiram os nutrientes de que necessitam. No entanto, a demonstração da existência de 
microrganismos na atmosfera é de grande importância, e de aplicação em diferentes campos de 
atividades do microbiologista (na medicina, na indústria, na agricultura, nas técnicas microbiológicas, 
etc.) Quanto mais movimentado e populoso é o ambiente, mais rico em microrganismos que podem 
ser disseminados pela movimentação do ar e pelas correntes aéreas. 
 
 
 MATERIAL POR BANCADA 

 
 02 placas de Petri contendo meio de cultura Ágar Simples por bancada 

 
 

 EXECUÇÃO 
 

 Os grupos deverão escolher um ambiente para a pesquisa da ubiquidade bacteriana; 
 

 As placas deverão ser identificadas com o nome do grupo, a Turma (Farmácia A, B ou C), o 
ambiente e data de coleta; 
 

 No ambiente escolhido, as placas devem ser posicionadas lado a lado em uma superfície 
com a tampa voltada para cima. A tampa deverá ser retirada das duas placas 
simultaneamente pra exposição por 5 minutos e 15 minutos no mesmo local. Ao final de 5 
minutos uma placa deverá ser fechada e ao final dos 15 minutos a outra placa deverá 
também ser fechada. Não se deve esquecer da identificação de qual placa foi exposta por 
qual tempo. 
 

 As placas devem ser incubadas a 37 °C, por 48h em estufa bacteriológica com a tampa 
voltada para baixo para se evitar contaminação das culturas por acúmulo de água de 
condensação. 

 



 

Versão: 03.2018                                                                                                          11 
 

58 

 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Meio Temp pH Características 

Ágar Simples (AS) 37 ºC  7,0 (neutro) 
-Favorece o crescimento de bactérias. 
-Colônias cremosas e pequenas. 

 
Anotar os resultados do grupo: 
 
Ambiente:____________________ 
 

Placa de Petri x Tempo de Exposição  Nº de colônias Número de morfotipos 

Placa exposta por 5 min   

Placa exposta por 15 min   

 
Resultado da turma: 
 

Ambiente 

Placa de Petri x Tempo de Exposição 

5 min 15 min 

Nº de colônias Nº de morfotipos Nº de colônias Nº de morfotipos 

     

     

     

     

     

     

 
 

 Pela observação dos resultados globais, pode-se dizer que o tempo de exposição tem relação 
com o número de colônias isoladas? 

 Pela observação dos resultados globais, é possível estabelecer alguma relação entre ambiente 
e qualidade microbiana?  

 Como um todo, discutir a estrapolação dos resultados considerando-se aspectos como 
ambiente nosocomial, ambiente comunitário, ambiente industrial, interferência de tempo de 
exposição de tecidos vivos, alimentos ou formulações farmacêuticas na possível contaminação 
microbiana.  
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TÉCNICAS DE SEMEADURA  

 

 CONCEITOS IMPORTANTES 
 

 Isolamento de um microrganismo: O isolamento consiste na obtenção de uma cultura 
pura (colônias isoladas de um único microrganismo, separando-o de outros que se 
encontram no mesmo material). 

 
 Finalidades do isolamento: Identificação de um microrganismo. A simples observação 

de caracteres morfológicos não é suficiente para a identificação e classificação dos 
microrganismos. Para isto, são avaliadas várias características como: características 
bioquímicas, sorológicas, de patogenicidade, etc. O estudo destas características está 
na dependência do microrganismo que se pretende identificar. 

 
 Semeadura: Consiste na inoculação ou plantio de um microrganismo em um meio de 

cultura, a partir de um material contaminado qualquer. 
 

 Repique: Consiste na transferência de um microrganismo de um meio de cultura para 
outro, considerando-se o esgotamento nutricional e acúmulo de metabólitos tóxicos 
no meio, considerando-se a dinâmica de crescimento bacteriano em sistema fechado. 

 
 
 TÉCNICAS DE SEMEADURA 

 
1. Semeadura em Meio Sólidos 
 
1.1. Semeadura em Tubos de Ensaio 
 

 Esgotamento de alça: técnica utilizada para obtenção de crescimento bacteriano e/ou para a 
observação de propriedades bioquímicas da bactéria. A semeadura é, geralmente, feita da 
base do meio para a extremidade do mesmo (pode também ser chamada de estriamento).  
 

 
Figura 1: Figura ilustrativa de um meio de cultura semeado pela técnica do esgotamento (Ex. meio de 
cultura: TSI) 
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 A semeadura também pode ser realizada da base para a extremidade do meio, de forma 

uniforme. Esta técnica é realizada para que haja crescimento bacteriano, bem como 
poderemos utilizá-la para observar funções metabólicas de algumas bactérias. 
 

 
Figura 2: Figura ilustrativa de um meio de cultura semeado pela técnica supracitada (Ex. meio de 
cultura: Citrato de Simmons) 
 

 Em Picada: Esta técnica de semeadura é utilizada para que se possa observar funções 
metabólicas de alguns microrganismos (bactérias) que são submetidas a análise 
microbiológica. 
  

 
Figura 3: Figura ilustrativa de dois meios de cultura semeados com a técnica em picada. No tubo à 
esquerda, observamos o momento da picada que é realizada com o auxílio de uma agulha de 
semeadura e à direita observamos a picada propriamente dita (Ex. meio de cultura: SIM). 
 
 
1.2. Semeadura em Placas de Petri:  
 

O material a ser semeado deverá conter poucos microrganismos porque o inóculo para o 
isolamento deve ser leve. Lembrar que cada colônia formada na superfície de um meio sólido é 
originada de um ou alguns microrganismos. Quanto maior o número, menor possibilidade de 
isolamento e maior probabilidade de crescimento confluente. Quando o inóculo for obtido a partir de 
meio sólido (inóculo pesado), este poderá ser diluído em salina estéril ou ser utilizada a técnica de 
esgotamento adequada. 
 

 Estrias Múltiplas para Isolamento: Consiste em espalhar o material com o auxílio de uma alça 
bacteriológica, fazendo estrias sucessivas até o esgotamento do material, de modo a obter-se 
um perfeito isolamento das bactérias existentes na amostra. Quando o material é muito 
denso, a alça deverá ser flambada. A semeadura poderá ser realizada em um sentido ou em 
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vários, de acordo com a pessoa que realizará a técnica, lembrando-se sempre que o objetivo 
principal desta técnica de semeadura é a obtenção do isolamento bacteriano. 

 
 
Figura 4: Figura ilustrativa de como se deve proceder para realizar a técnica de estrias múltiplas, onde 
a alça deverá ser deslizada sobre a região onde há um inóculo bacteriano e logo depois deve ser 
passada na superfície da placa para semeadura com movimentos em ZIG-ZAG, visando o isolamento 
bacteriano.  
 
 

 Alternativamente, para se obter um tapete uniforme de crescimento microbiano, ou colônias 
isoladas (após diluição) utiliza-se o método de “espalhamento” em placa. Consiste em 
espalhar o material (suspensão bacteriana na maioria das vezes) com o auxílio de um swab 
(para obtenção de tapete uniforme) ou alça de Drigalski (para obtenção de colônias isoladas 
após diluição), fazendo a semeadura por toda a superfície da placa de Petri a ser utilizada 
nesta técnica. Deve-se ter o cuidado para que toda a superfície da placa seja semeada, 
evitando regiões sem semeadura. Recomenda-se que faça o procedimento de semeadura com 
o swab em três direções distintas, com a alça em toda a superfície rodando a placa.  

 
 

                   
 
 
Figura 4: Figura ilustrativa do inoculo por esgotamento “espalhamento” microbiano em placa. O 
material deve ser inoculado girando-se a placa em torno do seu próprio eixo com leve pressão da alça 
de Drigalski sobre o meio. Alternativamente deve-se segurar a placa realizar movimentos circulares 
com a alça espalhando por toda a placa o material inoculado.  

 
 

 Em Profundidade ou Incoporação: “Pour-Plate” - técnica que consiste em se adicionar 1 mL de 
uma suspensão bacteriana que esteja sendo estudada (analisada) a 20 mL de um meio de 
cultura fundido e resfriado, com posterior homogeneização com movimentos circulares. É 
utilizada por alguns microbiologistas para quantificar microrganismos.  

 

Alça de Drigalski 
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Figura 6: Figura ilustrativa do inoculo por incorporação microbiana e plaqueamento. 
 
 

 Técnica para semeadura em superfície (meios sólidos):  
 

o Retira-se uma alíquota microbiana (o inoculo) do tubo com a alça já flambada e 
fria;  

o Abre-se a placa, de modo que a tampa forme um chapéu com a placa;  
o Coloca-se o inóculo junto a parte superior da placa, procede-se então a técnica de 

semeadura escolhida;  
o A seguir a alça deve ser flambada ao rubro esfriada e acondicionada no suporte 

apropriado, ou a alça de Drigalski ou o swab devem ser desprezados em recipiente 
apropriado a ser posteriormente esterilizado. Depois de terminado a semeadura, 
fechar a placa e identificar, levando-a a seguir para incubação na estufa, com a 
tampa voltada para baixo. 

 
 
1.3. Semeadura em Meio Líquidos: 
 

 Difusão: Técnica que consiste em acrescentar microrganismos através da alça ou agulha de 
platina em meio líquidos. Tem como principal finalidade a observação de propriedades 
bioquímicas através de testes microbiológicos, bem como poderá ser utilizada para o 
favorecimento do crescimento bacteriano, quando é realizada em meios que possibilitem o 
enriquecimento.  
 

 
Figura 7: Figura ilustrativa de um determinado meio de cultura sendo semeado pela técnica de 
Difusão, que consiste apenas em colocar um microrganismo em estudo em contato com o meio de 
cultura.  
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 Técnica para semeadura em meios líquidos: 
 

o Segurar a alça com a mão direita, flambar primeiro na chama azul, depois na 
amarela.  Esperar esfriar (a alça é flambada na posição vertical e deverá ficar atrás 
da chama para proteção do operador); 
 

o Retirar a rolha de algodão do tubo que contem o microrganismo a ser semeado ou 
repicado (que deverá estar na mão esquerda) utilizando-se o dedo mínimo da mão 
direita. A ROLHA DEVERÁ PERMANECER SENDO SEGURA COM O DEDO MÍNIMO, ATÉ 
O FINAL DA OPERAÇÃO; 

 
o Flambar a boca do tubo, e retirar o inóculo com a alça fria; 

 
o Flambar novamente a boca do tubo e fechar; 

 
o Pegar o tubo onde se irá realizar a semeadura, retirar a rolha e flambar; 

 
o Semear o material, flambar a boca do tubo e fechar; 

 
o Esterilizar a alça, identificar o tubo semeado e levar para incubação em estufa. 

 
 
 
1.4. Semeadura em Meios Semi-Sólidos 
 

 Em Picada: Esta técnica de semeadura é utilizada para que se possam observar funções 
metabólicas ou características físicas, como motilidade de alguns microrganismos que são 
submetidos a análise microbiológica. 

 
 

 Técnica para semeadura em meios semissólidos: 
 

o Retirar o microrganismo do meio sólido ou líquido com o auxílio de uma alça em 
agulha já flambada e fria; 
 

o Abrir o tubo que contém o meio semissólido e semear o microrganismo através de 
picada até mais ou menos 1/3 ou ½ do tubo; 
 

o Fechar o tubo, identificar e levar para incubação; 
 

o Flambar a agulha, deixar esfriar e colocar no suporte adequado.  
 
 
 



 

Versão: 03.2018                                                                                                          17 
 

58 

 MATERIAL POR BANCADA 
 

 03 placas de Petri contendo meio de cultura Ágar Simples (AS) por bancada; 
 03 tubos de ensaio contendo caldo simples esterilizado; 
 01 tubo de ensaio com 2 mL de cultura para repique diluída (10-6) 
 01 tubo com AS inclinado; 
 01 tubo com AS semissólido;  
 Swab de algodão para esgotamento em placa; 
 Alça bacteriológica; 
 Alça de Drigalski; 
 Agulha bacteriológica 
 01 pipeta de vidro esterilizada (1mL)  

 
 EXECUÇÃO 

 
 Cada grupo deverá reproduzir as seguintes técnicas de semeadura: 

o Semeadura por estrias múltiplas; 
o Semeadura por espalhamento com swab de algodão e alça de Drigalski; 
o Semeadura em meio líquido com alça bacteriológica; 
o Semeadura por estrias em meio sólido em tubo; 
o Semeadura em picada em tubo com meio semissólido 

 
 Os materiais devem ser identificados e incubadas a 37 °C, por 48h em estufa bacteriológica. 

 
 

 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Avaliar o crescimento microbiano nos diferentes meios de cultura e relacionar o tipo de 
crescimento à técnica de semeadura realizada. 
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QUANTIFICAÇÃO BACTERIANA  

 

 INTRODUÇÃO 
 

Nas rotinas microbiológicas e clínicas, existem situações onde é necessária a quantificação das 
populações microbianas de uma determinada amostra ou espécime. Em geral, as técnicas de 
quantificação da população microbiana podem ser diferenciais para determinação de qualidade de 
insumos ou produtos industriais, alimentares, farmacêuticos. Além disso em diferentes situações 
clínicas, o diagnóstico microbiológico requer a quantificação microbiana, como critério importante 
para confirmação diagnóstica. Por exemplo, em infecções do trato urinário, quando o número de um 
determinado organismo é superior a 100 mil/ml considera-se que esse organismo é o agente da 
infecção. Existem diferentes métodos para quantificar o crescimento de uma população microbiana. 
Alguns métodos determinam o número de células, enquanto outros analisam a massa total da 
população, que é diretamente proporcional ao número de células. A quantificação de uma população 
geralmente é realizada considerando o número de células em mililitro do meio líquido ou por grama 
de material sólido.  

Os microrganismos podem ser quantificados de forma direta, por contagem do número de 
células microbianas em esfregaços oriundos de determinado material ou superfície com auxílio de 
microscópio, ou indiretamente, efetuando-se análises da turbidez, determinação do peso seco, 
concentração de substâncias químicas (proteínas, pesquisa de determinada enzima ou produto final 
de uma via metabólica, DNA, RNA) ou através da contagem do número de microrganismos viáveis 
utilizando um meio de cultura apropriado. 
 

 Contagem microscópica direta – esse método requer o uso de câmaras de contagem especiais 
como, na qual uma alíquota de uma suspensão da cultura ou de qualquer amostra é contada e 
o número de células é determinado matematicamente. O método é rápido, mas não permite 
discriminar células vivas de células mortas. Também não é sensível o suficiente para 
determinação de populações inferiores cujos números de indivíduos sejam inferiores a 1 
milhão de células.  
 

 Contagem eletrônica – quantifica rapidamente o número de células numa suspensão, através 
da passagem do fluido por um orifício minúsculo contendo um fluxo de elétrons. Como as 
células não são condutoras, elas aumentam a resistência elétrica do fluido condutor e a 
resistência é registrada eletronicamente, quantificando o número de células que passam 
através do orifício. Esse método tem o inconveniente de detectar células mortas e também 
quantificam materiais inertes porventura presentes na amostra.  
 

 Análise espectrofotométrica – a turbidez de uma cultura está relacionada com a concentração 
de células. Quanto mais turva a cultura, maior é a concentração celular. O método 
turbidimétrico mede a quantidade de luz transmitida no espectrofotômetro ajustado em 
diferentes comprimentos de onda, dependendo as propriedades opticas dos diferentes meios 
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ou suspensões microbianas. Quanto menor for a quantidade de luz transmitida maior é a 
concentração celular daquela suspensão. 
 

 Análise molecular – algumas abordagens moleculares baseiam-se na quantificação de cópias 
de determinado segmento de DNA, regiões conservadas dos genomas, ou genes intrínsecos 
em determinadas espécies. Sabendo-se da quantidade de cópias destes genes ou segmentos 
de DNA, podemos utilizar o princípio da reação em cadeia da polimerase (técnica de PCR) para 
medir a quantidade de DNA amplificado em um intervalo de tempo que pode ser comparado a 
padrões já estabelecidos, ou os amplicons quantificados por reação de luz em abordagens 
chamadas de PCR em tempo real. A amplificação de DNA é uma abordagem indireta que não 
permite inferências sobre a viabilidade celular em uma determina amostra. A repetição 
aleatória dos segmentos de DNA pesquisados constitui-se um grande fator de erro nesta 
abordagem.  

 

Todos esses métodos podem ser usados para contagem dos microrganismos. Alguns têm 
aplicações específicas, como a contagem do número de microrganismos em uma amostra de 
alimento, num espécime clínico, ou numa cultura pura. No entanto, em determinadas circunstâncias, 
como aquelas em que é necessária de determinação de microrganismos viáveis para fins de qualidade 
microbiológica ou de determinação diagnóstica da carga microbiana em um espécime clínico é preciso 
determinar a população de células vivas. Para efetuar a contagem total de bactérias numa 
determinada suspensão de amostra faz-se diluições decimais seriadas do espécime e inocula-se, 
usualmente, em Profundidade ou Incoporação (Pour-Plate) ou pelo método de espalhamento em 
placa com alça de Drigalsky, em meios de cultura apropriados. Após o período de incubação em 
condições de temperatura e atmosfera adequadas faz-se a contagem do número de colônias.  

 
 

Nesta aula prática será utilizado o método de contagem em placa, que se baseia em três princípios: 
cada colônia é originada do crescimento e da multiplicação de uma única bactéria; o inoculo original é 
sempre homogêneo; e não existem agregações de células. Como normalmente as populações 
bacterianas são muito grandes, devemos fazer diluições decimais seriadas.  
 
 
 MATERIAL POR BANCADA: 

 
 Tubos contendo a cultura de Eschericha coli em caldo nutriente; 
 Séries de tubos com 9 ml de salina estéril em cada um; 
 Pipetas de 1 ml; 
 Alças de Drigalski; 
 Tubos com agar nutriente fundidos e resfriados à 56*C; 
 Placas de Petri estéreis; 
 Placas de Petri com ágar nutriente. 

 

 

 EXECUÇÃO: 
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1) Diluição decimal seriada 
 

 Marcar tubos contendo 9 ml de salina estéril (10-1
, 10-2

, 10-3
, 10-4

, 10-5, 10-6,, 10-7, 10-8, 10-9 ); 
 Homogeneizar o tubo de cultura de Escherichia coli e, com pipeta estéril, transferir 1 ml para o 

tubo da salina marcado 10
-1; 

 Homogeneizar o conteúdo do tubo 10-1
, transferindo 1 ml para o tubo de salina marcado 10-2

; 
 Repetir este procedimento (diluições sucessivas) até o último tubo. 

 

 
 

 
 
 
 

2) Método de incorporação ou Pour-Plate 
 

 Marcar 2 placas estéreis vazias: 10-7
 e 10-9

; 

 Com uma segunda pipeta estéril, homogeneizar o conteúdo do tubo 10-9 e transferir 1 ml para 

a placa marcada 10-9
; 

 Com esta mesma pipeta retirar 1 ml do tubo 10-7
 e transferir para a placa marcada 10-7; 

 Colocar em cada uma das placas 25 ml de ágar fundido e resfriado a 56C, e homogeneizar o 
conteúdo com movimentos rotatórios suaves, sem erguer a placa da bancada; 

 Esperar as placas se solidificarem à temperatura ambiente e incubar a  37C por 24 horas. 
 
 

Cultura Original Diluição 1:10 Diluição 1:100 Diluição 

1:100000000

Diluição 

1:1000000000

Diluição 

1:10000000000

10-1 10-2 10-8 10-9 10-10

...

...

1ml 1ml 1ml 1ml

0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml

Cultura Original Diluição 1:10 Diluição 1:100 Diluição 

1:100000000

Diluição 

1:1000000000

Diluição 

1:10000000000

10-1 10-2 10-8 10-9 10-10

...

...

1ml 1ml 1ml 1ml

0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml 0,1ml
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3) Método de espalhamento em placa 
 

 Marcar 2 placas estéreis contendo meio de cultura: 10-6
 e 10-8

; 

 Com uma segunda pipeta estéril, homogeneizar o conteúdo do tubo 10-8
 e transferir 0,1 ml 

para a placa marcada 10-8
; 

 Com auxílio de uma alça de Drigalski espalhar o volume uniformemente na superfície do ágar; 

 Com esta mesma pipeta retirar 0,1 ml do tubo 10-6
 e transferir para a placa marcada 10-6; 

 Com auxílio de uma alça de Drigalski espalhar o volume uniformemente na superfície do ágar; 

 Incubar as placas a 37C por 24 horas. 
 
 
 LEITURA: 

 
 Retirar as placas da estufa, fazer a contagem das unidades formadoras de colônias em cada 
placa. 
 O resultado é expresso como número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) por ml, de 
acordo com a seguinte fórmula: 

 
  

MÉTODO POUR PLATE 

Nº COLÔNIAS x INVERSO DA DILUIÇÃO EM QUE FOI REALIZADA A CONTAGEM DE COLÔNIAS 

 
 

MÉTODO ESPALHAMENTO EM PLACA 

Nº COLÔNIAS x 10 (fator de correção = volume: 0,1x10= 1 ml) x INVERSO DA DILUIÇÃO 
EM QUE FOI REALIZADA A CONTAGEM DE COLÔNIAS 

 
  

 Anotar o número de colônias nas diluições 10-7
 e 10-9 ou 10-6

 e 10-8 e calcular o número de 
bactérias por ml de suspensão. 
 

 

DILUIÇÃO N DE COLÔNIAS N UFC/ML 

10-6   

10-7   

10-8   

10-9   
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 COMENTÁRIOS: 
 

A grande vantagem de quantificar microrganismos utilizando-se o método de contagem em 
placa é que somente as células viáveis são quantificadas, entretanto, o tempo (em geral 24 horas) 
para o aparecimento de colônias visíveis pode ser considerado uma desvantagem. 

Outro fator importante a ser considerado é que somente um número limitado de colônias 
deve crescer em cada placa, uma vez que quando muitas colônias estão presentes poderá ocorrer 
uma saturação impedindo o crescimento de algumas delas. Este fato poderá conduzir a uma 
contagem errônea do número de células. Normalmente, somente são analisadas para contagem, as 
placas contendo entre 25 e 250 colônias (alguns autores consideram, também, placas contendo 30 e 
300 colônias).  
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TÉCNICAS DE COLORAÇÃO COMUNS NA BACTERIOLOGIA 
(Gram, Ziehl Neelsen, Fontana Tribondeau, Albert-Laybourn, Wirtz-Conklin)  

 

 

 INTRODUÇÃO 
 

As bactérias podem ser observadas de duas maneiras, com e sem coloração. Em uma 
observação sem coloração (a fresco, através de observação de suspensão bacteriana entre lâmina e 
lamínula, ou pela gota pendente), os microrganismos são observados vivos. Geralmente, a observação 
a fresco é utilizada para visualização da mobilidade e morfologia de bactérias espiraladas (que podem 
ficar distorcidas se fixadas), ou mesmo em outras bactérias, para observar alterações na divisão 
celular e formação de esporos. Neste caso, utiliza-se geralmente um microscópio de campo escuro, 
pois as bactérias ao microscópio de campo claro tendem a aparecer transparentes, sendo necessária, 
muitas vezes, a utilização de filtros de densidade neutra para diminuir a intensidade luminosa e 
facilitar a visualização.  

Por outro lado, em uma preparação com a utilização de corantes, os microrganismos são 
corados, após serem mortos pelas interações químicas que muitas vezes podem ocorrer com auxílio 
de calor. Assim, quando utilizamos material fixado e corado, temos várias vantagens, pois além de as 
células ficarem mais visíveis após a coloração, podemos transportar estas lâminas sem risco (pois o 
material está fixado), bem como diferenciar células de afinidades distintas aos corantes e de 
morfologia variada.  

Apesar de quimicamente distintas do meio que as rodeiam, as bactérias são quase incolores, 
não apresentando contraste suficiente, o que dificulta sua visualização. A diferença química entre as 
bactérias e o meio é que nos permite distingui-las por técnicas de coloração. Muitas vezes o corante 
não reage com o meio externo, tornando-as quando coradas, mais visíveis ao microscópio. Desta 
maneira poderemos observar suas formas fundamentais, dimensões e arranjos. 

A coloração apresenta ainda outras vantagens, pois com a utilização da objetiva de imersão na 
microscopia óptica teremos uma maior amplificação da imagem, além de nos permitir o estudo de 
estruturas da célula bacteriana como: parede celular, endósporos, flagelos e cápsula. 

Em geral, as bactérias coram-se com os derivados de anilina (azul de metileno, fucsina, cristal, 
violeta, etc.) que são corantes básicos (íon colorido = cátion) e que possuem afinidade pelo 
citoplasma destas células. Esta afinidade se deve ao fato do citoplasma bacteriano apresentar carga 
elétrica negativa, derivada, principalmente, dos radicais fosfatos dos ácidos nucléicos que aí se 
encontram. 

 
 São dois os processos que nos permitem corar as bactérias: 

 
 COLORAÇÕES SIMPLES: nestas colorações utilizamos apenas um corante e ela baseia-se na 

diferença química existente entre as bactérias e o meio. Uma vez coradas, apresentam 
contraste, podendo ser visualizadas com mais clareza. 
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Corantes mais frequentemente utilizados em colorações simples bacterianas 

Tipo de Corante (Básico) Incubação 

Azul de metileno 1-2 minutos 

Cristal violeta 20-60 segundos  

Carbolfucsina 15-30 segundos 

 
 
 

 COLORAÇÕES DIFERENCIAIS: nestes tipos de coloração utilizamos geralmente mais de um 
corante além de mordentes e do diferenciador. Baseia-se na diferença química existente nas 
diferentes estruturas celulares, consequentemente na reação diferencial de variadas 
bactérias e suas estruturas frente a um determinado corante. No geral, as colorações 
diferencias tem valor taxonômico e diagnóstico, são utilizadas para distinguir diferentes tipos 
de bactérias e suas estruturas. Dentre os métodos diferenciais existentes, aqueles que 
apresentam maior importância dentro de um Laboratório de Microbiologia são o método de 
Gram, o método de Ziehl-Neelsen e o método de Albert-Laybourn. Além disso, destaca-se 
ainda o método de Fontana-Tribondeau, que apesar de não ser diferencial, ainda é utilizado 
em alguns laboratórios, com certa frequência. Existem ainda os métodos de coloração pouco 
usados na rotina laboratorial, mas que podem ser úteis quando há necessidade de 
evidenciação de alguma estrutura específica, como a coloração de flagelos, esporos e cápsula. 

 
 

 

Técnicas de coloração em microbiologia

Simples Diferencial

Separação de grupos 
microbianos
(ex. Gram, 

Ziehl-Neelsen)

Visualização de 
estruturas celulares 

(ex. esporos, cápsula, 
flagelos)

 
 

 

 PREPARAÇÃO DO ESFREGAÇO E FIXAÇÃO DA AMOSTRA PARA COLORAÇÃO: 
 
O esfregaço do material deve ser pouco espesso e homogêneo. Deve ser feito em área de 

segurança biológica, a partir de um caldo preferencialmente, ou do material diluído em salina, 
espalhado com alça bacteriológica em lâmina de vidro limpa, desengordurada e seca. Posteriormente, 
a lâmina deverá ser seca ao ar. Após a secagem, a lâmina deverá ser fixada, antes de iniciarmos o 
processo de coloração.  
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A fixação evita que as células dos microrganismos sejam lavadas e perdidas durante o processo 
de coloração. Além disto, a fixação permite a aderência das células à lâmina, matando os 
microrganismos através da coagulação de seus protoplasmas, preservando suas estruturas na forma e 
posição originais. O calor é o método de fixação frequentemente utilizado. Para fixarmos, passamos a 
lâmina com o esfregaço voltado para cima, por três vezes através da chama. Evitar o 
superaquecimento testando a cada passada na chama a temperatura da lâmina no dorso da mão.  

 
 Na secagem de um esfregaço, não devemos assoprar sobre o esfregaço ou balança a lâmina ao 

ar, pois outros microrganismos podem contaminar sua amostra a ser avaliada.  
 
 

 
 
 
Marcar com lápis dermográfico o lado da lâmina oposto ao que realizaremos o esfregaço e 

colocar sobre ela o material contendo os microrganismos. Estes poderão ser provenientes de: água, 
solo, alimentos, medicamentos, lesão, sangue, urina, líquor, fezes, escarro, secreção uretral, etc. No 
caso do material ser obtido a partir de meio de cultura sólido ou de outro que contenha 
microrganismos em excesso, deve-se diluí-lo com uma gota de água destilada ou salina estéril 
(colocada anteriormente sobre a lâmina com auxílio de uma alça de platina estéril) até obter-se uma 
leve opalescência. Espalhar com movimentos circulares até formar uma fina camada sobre a lâmina. 
Deixar a lâmina secar ao ar, em repouso. A secagem ao ar evita a formação de aerossóis que 
acontecem quando fixamos a lâmina antes que a mesma esteja seca. Os aerossóis se constituem de 
fonte de contaminação, pois nestes estão contidos os microrganismos presentes no material. 
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1. COLORAÇÃO DE GRAM 
 

Desenvolvida pelo médico dinamarquês Hans Christian Joachim Gram, em 1884. Tem como 
fundamento o fato de que as bactérias, quando coradas por derivados próximos da rosanilina (violeta 
genciana, cristal-violeta, metilvioleta, etc.) e depois de tratadas pelo iodo (solução iodo-iodetada, 
conhecida como lugol), formam um composto de coloração escura roxa ou azul escuro. Este 
composto, nas bactérias Gram-positivas, é fortemente retido e não pode ser facilmente removível 
pelo tratamento posterior com o álcool, ao passo que nas Gram-negativas este composto é 
facilmente descorado pelo álcool.  

Muitas explicações já foram sugeridas na tentativa de elucidar o mecanismo da reação de 
Gram. As mais plausíveis dizem respeito à diferença na estrutura química da parede celular. Num 
primeiro momento, todas as bactérias (G+ e G-) absorvem igualmente o cristal violeta (corante básico 
que possui afinidade pelos seus citoplasmas, devido à carga elétrica negativa oriunda principalmente 
dos radicais fosfatos dos ácidos nucléicos). A seguir, o lugol reage com o cristal violeta formando o 
complexo iodo-cristal violeta (CV-I), que se fixa e cora a célula mais intensamente. 

Posteriormente, quando tratamos o esfregaço com álcool, as bactérias se comportam de 
maneira diferente: 
 
 

 As bactérias Gram-positivas não se descoram facilmente pelo tratamento com o álcool. Isto se 
explica pelo fato dessas bactérias possuírem uma espessa parede celular (várias camadas de 
peptidioglicano), além de outros possíveis componentes, como: ácidos teicóicos, proteínas, 
polissacárides e etc. Estas substâncias não são solúveis em álcool, que parece atuar reduzindo 
a permeabilidade da parede, dificultando a extração (saída) do complexo CV-I (no citoplasma). 
A bactéria Gram-positiva permanece então com a coloração (coram-se em roxo) até o final. 
 
 

 As bactérias Gram-negativas são descoradas pelo tratamento com o álcool. Estas bactérias 
possuem uma delgada camada de peptideoglicano (que não é suficiente para impedir a 
passagem do solvente) além de uma membrana externa rica em lipídios (lipoproteina, 
fosfolípides e lipídio “A” que participa do LPS). O álcool solubiliza (dissolve) estes lipídeos 
(muitas vezes dissolvendo membrana externa), o que contribui para um aumento da 
permeabilidade da parede, permitindo a remoção CV-I, descorando a célula. Finalmente, as 
bactérias descoradas pelo álcool, por não apresentarem contraste que permita sua 
visualização, são contra coradas pelo corante secundário, que é a fucsina (coram-se em rosa). 

 

 

 

É importante sempre utilizar culturas jovens para não haver falsos negativos => Gram-labilidade 
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ESTRUTURA DA PAREDE CELULAR DE BACTÉRIAS GRAM-NEGATIVO E GRAM-

POSITIVO 
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Soluções empregadas 
 
 

 CRISTAL VIOLETA - função: corante principal ou primário (cora igualmente todas as bactérias). 
 

Cristal violeta (violeta de genciana)    1,0 g 
Álcool 95°       10 mL 
Fenol fundido       2,0 g 
H2O destilada       100 mL 

 
Dissolver o corante no álcool, adicionar o fenol fundido pouco a pouco e acrescentar a H2O destilada. 
Filtrar após 24 horas de repouso. 

 
 

 LUGOL (solução de iodo-iodeto de potássio) - função: mordente. O mordente tem a finalidade 
de aumentar a afinidade do corante pela célula, permitindo que ela se core mais 
intensamente. 
 

Iodo metálico       1,0 g 
Iodeto de potássio      2,0 g 
H2O destilada       300 mL 

 
Triturar e misturar o iodo metálico ao iodeto de potássio e adicionar a H2O destilada aos poucos. 

 

 ÁLCOOL ETÍLICO - função: agente descorante e diferenciador. Sua utilização permite que 
algumas células se descorem mais facilmente que outras. Este comportamento distinto de 
descoloração é que diferencia as bactérias. Em alguns manuais, pode-se encontrar 
modificações utilizando álcool-acetona, ou éter-acetona. A técnica preconizada pelo 
Ministério da Saúde no Brasil sugere a utilização de álcool 99,5oGL. 
 

 FUCSINA ou SAFRANINA - função: contraste, corante secundário ou contra corante. É o 
corante que dá às células descoradas uma cor diferente daquelas que mantêm a cor do 
corante principal. Os microrganismos que não se descoram retêm a cor do corante principal 
(cristal violeta) enquanto que aqueles que se descoram poderão ser visualizados, pois irão se 
corar com o corante de contraste (rosa). 

 

Fucsina básica*      1,0 g 
Álcool absoluto (etanol)     10 mL 

*Usa-se diluída essa solução na diluição 1/10 
 

Safranina       2,5 g 
Água destilada       500 Ml 

Misturar bem o pó na água até a completa dissolução. 
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2. COLORAÇÃO DE ZIEHL-NEELSEN 
 

Desenvolvida pelo bacteriologista Franz Ziehl e pelo patologista alemão Friedrich Carl Adolf 
Neelsen, em 1882. Baseia-se na propriedade de poucos gêneros bacterianos (Micobacterium e 
Nocardia) resistirem ao descoramento com uma solução de álcool-ácido, após tratamento pela 
fucsina fenicada aquecida, permanecendo coradas de vermelho (BAAR- Bacilo-Álcool-Ácido-
Resistente), diferentemente das outras bactérias, que, por não possuírem esta propriedade, tomam a 
cor do corante de fundo, normalmente feita com azul de metileno ou ácido pícrico saturado. 

A álcool-ácido-resistência está relacionada à existência na parede celular destas bactérias de 
lipídeos fortemente ligados (ex.: ácido micólico), que provocam hidrofobicidade, dificultando a 
penetração de corantes aquosos, a ação dos mordentes e dos diferenciadores, o que não ocorre em 
outros gêneros bacterianos. 

O estudo das micobactérias apresenta grande importância em medicina humana e animal. No 
gênero Mycobacterium incluem-se os agentes da tuberculose humana (M. tuberculosis) e bovina (M. 
bovis) e da lepra (M. leprae), além de outras espécies, algumas saprófitas e outras oportunistas. 

As espécies de gênero Mycobacterium são bactérias com forma de bastonetes, não 
esporuladas e aeróbias estritas (o que explica a predileção delas em causar doenças no pulmão), que 
não são coradas com facilidade (não são Gram positivas e nem Gram negativas). Estas bactérias 
apresentam grande resistência à ação dos agentes químicos (detergentes, ácidos e álcalis), o que 
permite o seu isolamento em material contaminado com outros microrganismos. 
 As micobactérias possuem crescimento lento, mesmo em condições ótimas (seu g = 18 horas), 
e exigem meios de cultura complexos para seu crescimento, que ocorre a partir de 12 a 15 dias para 
visualização de poucas colônias (as culturas devem ser mantidas em observação de 6 a 8 semanas 
para diagnóstico definitivo). Os meios mais usados são: Lowestein-Jensen e Petragnani (meios a base 
de ovo). Antes da semeadura do material, se contaminado, deve-se proceder à descontaminação, 
para a qual existem vários métodos. O isolamento da bactéria permite a sua tipificação, quer pelo 
aspecto da colônia desenvolvida, quer por provas bioquímicas. Também o aspecto microscópico da 
cultura é importante (fator corda). 
 

 
Representação esquemática da parede de micobacterias 
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A bacterioscopia do escarro pela coloração de Ziehl-Neelsen é um método simples, porém de extrema 

valia no diagnóstico da tuberculose pulmonar. Em nosso meio está sendo largamente utilizado para a 

detecção de novos casos da doença, mesmo em postos de saúde do interior do país.  

 

É importante lembrar que o método apresenta apenas valor PRESUNTIVO e não de certeza, isto é, 

outras espécies de micobactéria também podem se corar. Assim, o resultado do BAAR positivo num 

escarro implica na ideia de que se trata do M. tuberculosis, e, associado aos sinais e sintomas do 

paciente, este resultado tem grande margem de segurança, mas não deve ser encarado como valor 

absoluto. Contudo, isso não desvaloriza o método, e quando executado adequadamente, permite o 

diagnóstico, muitas vezes precoce. O método permite ainda acompanhar a evolução do tratamento, 

pela diminuição dos bacilos por campos microscópicos. Além do escarro, outros materiais biológicos 

podem ser usados para o diagnóstico da tuberculose pulmonar (lavado brônquico, lavado gástrico, 

“swab” de laringe) e de outros órgãos (urina, líquor, peças de biópsia, etc). 

 

Métodos utilizando fluorocromos (microscopia de fluorescência) são também de valor na 

bacteriosopia, contudo, são menos difundidos por exigir um equipamento muito mais caro e escasso 

em nosso meio e pela falta de experiência da maioria dos nossos técnicos na sua execução. 

 
 
 

 Interpretação: 
 

Os BAAR apresentam-se como bastonetes finos, corados em vermelho, sobre fundo corado 
em azul. O resultado do exame de escarro corado pelo Ziehl-Neelsen pode ser dado conforme a 
seguinte tabela do Serviço Nacional de Tuberculose. 

 
 

RESULTADO INTERPRETAÇÃO 

 Negativo Ausência de BAAR em 100 campos microscópicos 

 Exame a ser repetido 1 a 2 BAAR em 100 campos microscópicos 

 Positivo 

(+) 

(++) 

(+++) 

(++++) 

 

Menos de 10 BAAR em 100 campos microscópicos 

1 a 10 BAAR em 10 campos microscópicos 

11 a 100 BAAR em 10 campos microscópicos 

Mais de 100 BAAR em 10 campos microscópicos 
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Método de Ziehl-Neelsen 
 
A partir de esfregaços em lâminas (ex. escarro bacilífero de paciente tuberculoso), homogêneo, 
delgado e fixado. 
 

 Cobrir o esfregaço com solução de fucsina de Ziehl, deixar agir por 5 a 10 minutos, aquecendo 
com chama branda (evitar a fervura), até desprendimento de vapores (essa etapa pode ser 
realizada em banho-maria, todavia, o tempo de aquecimento dobra para até 20 minutos).  
 

 Lavar em água corrente e descorar com solução de álcool-ácido clorídrico a 1%. 
 

 Cobrir o esfregaço com azul de metileno, por aproximadamente 30 segundos. 
 

 Lavar e deixar secar.  
 

 Examinar a lâmina ao microscópio com a objetiva de imersão.  
 
 
Soluções empregadas 
 

 Fucsina de Ziehl 
 

Fucsina básica       1,0 g 
Álcool absoluto (etanol)     10 mL 
 
Dissolver e acrescentar: 
 
Fenol aquoso (*)      5 mL 
H2O destilada       100 mL 

 
Repousar por 48 horas e filtrar em papel de filtro de média porosidade. (*) Fenol aquoso: l00g de 
fenol para 100 mL de H2O. 
 
 

 Azul de Metileno 
 

Azul de metileno      2,0 g 
Álcool absoluto (etanol)     10 mL 
 
Dissolver e acrescentar fenol aquoso (*)   2,2 g 

 
Agitar e completar com H2O destilada   100 mL 

 
(*) Fenol aquoso: l00 g de fenol para 100 mL de H2O. 
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3. COLORAÇÃO DE FONTANA TRIBONDEAU 
 

Método desenvolvido em 1920, não é um método de coloração verdadeiro. Na realidade, 
trata-se de uma técnica de impregnação pela prata usada para auxiliar a visualização de bactérias 
espiraladas, as quais, geralmente, são muito finas e se coram de forma insuficiente pelo Gram (ex.: 
Leptospira interrogans e treponemas). A partir desta técnica, as espiroquetas aparecem em cor 
marrom-escura ou negra, sobre um fundo amarelo-castanho ou marrom claro.  

Atualmente, os laboratórios têm utilizado mais a microscopia de campo escuro a fresco para 
visualizá-las, ou os métodos de imunoflorescência 
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Método de Fontana-Tribondeau 
 
A partir de esfregaços em lâminas homogêneo, delgado e fixado. 

 
 Cobrir o esfregaço com a solução fixadora (renová-la 3x, por 30 segundos). 

 
 Cobrir com solução mordente, aquecendo a lâmina até emitir vapores. Aguardar 30 segundos 

e lavar em água corrente. 
 

 Tratar pela solução impregnadora de prata (nitrato de prata amoniacal), aquecendo 
ligeiramente a lâmina até a emissão de vapores, deixando agir por 30 segundos (a preparação 
toma a cor marrom).  
 

 Secar ao ar. Examinar a lâmina ao microscópio com a objetiva de imersão. 
 
 
Soluções empregadas 
 

 Líquido de Ruge (Fixador) 
 

Ácido acético glacial       1 mL 
Formalina 40%       2 mL 
Água destilada        100mL  

 
 

 Mordente 
 

Ácido tânico        5 g 
Ácido fênico (fundido)      1 mL 
Água destilada        100 mL 

 
Dissolver o ácido fênico na água. Colocar o ácido tânico em um balão, adicionar cerca de 10 mL da 
água fenicada e misturar bem, para dissolver o máximo possível. Acrescentar o restante da água 
fenicada para completa dissolução. Filtrar no dia seguinte, se necessário. 
 
 

 Nitrato de Prata Amoniacal (solução impregnadora) 
 

Nitrato de prata       5 g 
Água destilada        100 mL 

 
Reservar 5 mL da solução acima e, aos 95 mL restantes, adicionar amônia, gota a gota (misturando 
sempre), até que o precipitado de cor castanho-acinzentada, que se forma, se dissipe. Adicionar, 
então, as gotas da solução de nitrato de prata reservada, até desenvolver uma leve opalescência que 
persiste após agitação. Armazenar em frasco escuro. 
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4. COLORAÇÃO DE ALBERT-LAYBOURN 
 

Foi sugerida inicialmente por Henry Albert, em 1920, e modificada por Ross Laybourn, em 
1924. Baseia-se no fato de algumas bactérias apresentarem corpúsculos citoplasmáticos localizados 
nas regiões polares (corpúsculos metacromáticos, ou corpúsculos de Babes Ernst, ou também 
chamadas de granulações de volutina), que se coram pelo Lugol forte (de cor marrom), se 
evidenciando, em contraste com o corpo bacilar, que se cora em verde-azulado pela solução de 
Laybourn.  

Tais características são observadas nas corinebactérias e sua presença é associada aos 
sintomas clínicos característicos da difteria, o que possibilita um diagnóstico presuntivo da doença, 
pela microscopia ótica. 

O método é auxiliar no diagnóstico da difteria. Seu diagnóstico é geralmente clínico, mas a 
pesquisa de bacilos metacromáticos cuidadosamente coletados a partir da face anterior da 
pseudomembrana pode ser um importante auxiliar diagnóstico. O cultivo de corinebactérias é 
possível, mas seu uso clínico é bastante reduzido. O exame direto de esfregaço de naso e orofaringe 
continua é padrão ouro para triagem de infecção pelo Corynebacterium diphtheriae.  
 
Indicações: Método auxiliar no diagnóstico da difteria.  
Interpretação clínica: Sugere positividade a presença de bacilos gram-positivos pleomorfos, em 
grande número (predominância), com morfologia e distribuição características. À coloração de Albert-
Laybourn, presença de grânulos metacromáticos no citoplasma de bacilos, além da morfologia e 
distribuição característica (em paliçada, letras chinesas). Tais achados sugerem bacilo diftérico e 
devem ser comunicados imediatamente ao médico.  
 

A difteria, que também pode ser chamada de crupe, é uma doença infecciosa causada por uma 
bactéria conhecida como Corynebacterium diphtheriae, transmitida de pessoa para pessoa por meio 
das vias respiratórias ou então através de contato físico. As bactérias formam placas amareladas que 
se alojam nas amígdalas, laringe, faringe, nariz e até mesmo na conjuntiva e na pele. Em casos 
severos da difteria, inchaços no pescoço aumentando os gânglios linfáticos podem ocorrer causando 
dificuldade para respirar ou bloquear totalmente a respiração, levando o paciente à morte. 
 
A doença pode ser prevenida com a vacinação. A difteria afeta mais crianças do que adultos. Apesar 
de ser mais comum nos mais jovens, a mortalidade da doença afeta de 5 a 10% das crianças e 20% 
adultos com mais de 40 anos de idade. 
 
A transmissão é feita através de gotículas de secreção respiratória, com espirros, tosse ou até mesmo 
durante conversas, e também pode ocorrer através do consumo de leite cru. Com período de 
incubação médio de 3 a 5 dias, a pessoa infectada pode transmitir a doença por até 15 dias após o 
primeiro contato. Após o tratamento, a bactéria pode ficar inativa no corpo por 6 meses ou mais.  
 
As pessoas mais suscetíveis à doença são aquelas que estão com a imunidade baixa, vivem em 
condições de superlotação ou insalubres, vão à cidades em que a difteria é endêmica, e que não 
receberam a vacina. 
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Método de Albert-Laybourn 
 
A partir de esfregaços em lâminas homogêneo, delgado e fixado. 
 

 Cobrir o esfregaço por 3 a 5 minutos, com a solução de Albert-Layborn. 
 

 Escorrer (sem lavar). 
 

 Cobrir com solução Lugol forte, por aproximadamente 2 minutos. 
 

 Examinar a lâmina ao microscópio com a objetiva de imersão 
 
Soluções empregadas 
 

 Solução de Albert-Laybourn 
 

Azul de toluidina       0,15 g 
Verde de malaquita       0,20 g 
Ácido acético glacial       1 mL 
Álcool 95°        2 mL 
Água destilada        100 mL 

 

 Solução de Lugol Forte 
 

Iodo metálico        2,0 g 
Iodeto de potássio       3,0 g 
Água destilada        300 mL 

 
Guardar em frasco âmbar ao abrigo da luz. 
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5. COLORAÇÃO PARA ESPOROS COM VERDE MALAQUITA (WIRTZ-CONKLIN) 
 

A descoberta dos endósporos bacterianos data de 1838, tendo sido descritos por Ehrenberg 
como sendo corpos refratários à coloração, formados no interior de células bacterianas. Estudos, 
feitos de modo independente por Cohn e Koch em 1876, demonstraram a resistência destas 
estruturas a temperaturas elevadas (100ºC) e a sua germinação sob condições diferentes das que 
tinham permitido a sua formação. Koch, em 1888, descreveu os principais acontecimentos envolvidos 
na esporulação e germinação de Bacillus anthracis.  

Define-se como espessamento da membrana celular, formando uma forma rígida, que pode 
ser esférica ou alongado no interior do qual a célula é capaz de resistir ao processo de perda de água 
(desidratação) e altas temperaturas ou a congelamentos, ficando no estado de dormência por tempo 
indeterminado. Durante o tempo de dormência esse organismo se divide uma ou mais vezes, quando 
o ambiente torna-se novamente favorável o esporo se rompe liberando novos indivíduos.  

Assim, considera-se o esporo ou endósporo bacteriano é uma célula de parede espessa 
formada no interior de algumas bactérias. É muito resistente ao calor, à dessecação e outros agentes 
químicos e físicos, sendo capaz de permanecer em estado latente por longos períodos e, em seguida, 
germinar, dando origem a uma nova célula vegetativa. O esporo é formado por vários envoltórios. O 
primeiro, mais externo, fino, formado por proteínas, é denominado exospório. Abaixo do exospório 
fica a capa do esporo, formada por várias camadas de proteínas ricas em ligações de dissulfetos, 
responsáveis pela resistência do esporo a agentes químicos e físicos. Mais internamente fica o córtex 
do esporo, formado por camadas de peptidioglicano. Abaixo do córtex localiza-se o protoplasto ou 
núcleo do esporo formado pela parede celular, citoplasma, material genético etc, provenientes da 
célula vegetativa. Os esporos são difíceis de serem corados, pois os corantes geralmente não 
atravessam a parede do esporo a não ser que seja utilizado o calor.  

A esporulação, processo pelo qual alguns gêneros de bactérias formam esporos, ocorre 
quando estas bactérias estão frente a situações críticas para sua sobrevivência, ou seja, as condições 
ambientais são adversas para o crescimento bacteriano. De maneira geral, isto ocorre quando há falta 
de nutrientes, como carbono ou nitrogênio. Na fase esporulada, as bactérias não realizam atividade 
biossintética e reduzem sua atividade respiratória. Nesta fase também não ocorre a multiplicação e 
crescimento bacteriano. Esta incapacidade de reprodução pode ser devida a basicamente dois 
fatores: (i) incapacidade de iniciar a germinação; (ii) incapacidade de duplicar macro moléculas críticas 
para seu metabolismo. Assim que o ambiente se torna favorável, estes esporos podem voltar a se 
reproduzir e multiplicar.  
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A parede do esporo é relativamente impermeável, porém os corantes podem atravessá-la mediante o 
aquecimento da preparação. A seguir, a mesma impermeabilidade serve para evitar a descoloração 
do esporo pelo tratamento com álcool, suficiente para descorar as células vegetativas, que podem ser 
finalmente contracoradas. Comumente, os esporos são corados com verde de malaquita ou 
carbolfucsina. 
 
A exposição prolongada ao corante verde malaquita, associado ao aquecimento, permite a 
penetração do corante e a coloração do esporo por um verde intenso. Como contraste 
(contracorante), utiliza-se a safranina, que cora outras estruturas em vermelho, facilitando a 
diferenciação dos esporos. 

 
Método para coloração de esporos de Wirtz-Conklin 
 
A partir de esfregaços em lâminas homogêneo, delgado e fixado. 

 
 Cobrir o esfregaço com o corante verde malaquita. 

 
 Aproximar da chama até que desprenda vapor, sem deixar que o corante ferva. Afastar do 

fogo e, após 1 a 2 minutos, repetir a operação por 3 a 4 vezes. 
 

 Lavar suavemente com água, evitando o choque térmico, que poderá quebrar a lâmina. 
 

 Adicionar a solução de safranina por 30 segundos, lavar e secar. 
 

 Observar ao microscópio com objetiva de imersão. 
 
Soluções empregadas 
 

 Solução A: Verde malaquita a 5% 
 

Verde malaquita       2,5 g 
Água destilada        50mL  

 
Misturar e deixar em repouso durante uma noite para dissolver. 
 

 Solução B: Safranina 
 

B.1 Solução estoque 
Safranina        50 g 
Etanol 95%        2000mL  

 
B.2 Solução de trabalho 
Solução estoque de Safranina (B.1)     300 mL 
Água destilada        2700 mL  
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 MATERIAL POR BANCADA 
 

 04 Lâminas de vidro para realização de esfregaços de espécime clínico para pesquisa de 
bastonetes e cocos Gram positivos, Gram negativos, bactérias espiraladas, bacilos 
metacromáticos e bastonetes com endósporos. 

 01 Lâmina de vidro com esfregaço já fixado de secreção de trato respiratório de pacientes 
com suspeita clínica de tuberculose para pesquisa de micobactérias (baciloscopia).  

 Bateria de coloração de Gram 
 Bateria de coloração de Ziehl-Neelsen 
 Bateria de coloração de Albert-Laybourn 
 Bateria de coloração de Albert-Laybourn 
 Bateria de coloração de esporos de Wirtz-Conklin 
 04 Swabs de algodão para coleta de espécime clínico; 
 01 Alça bacteriológica; 
 01 Tubo contendo solução salina para diluição de massa celular 
 01 Placa de petri com culturas microbianas diversas para coloração de Gram 
 Óleo mineral para microscopia 
 Microscópios ópticos com objetiva de imersão 

 
 Para controle experimental, em prática demonstrativa, lâminas coradas e prontas já 

focalizadas nos microscópios para controle experimental  
 
 

 EXECUÇÃO 
 

 Cada grupo deverá reproduzir as seguintes técnicas de coloração: 
 

o Coloração de Gram; 
o Coloração de Fontana Tribondeau 
o Coloração de Ziehl-Neelsen  
o Coloração de Albert-Laybourn 
o Coloração de Wirtz-Conklin 

 
 As Lâminas devem ser identificadas e analisadas por microscopia óptica com a objetiva de 

imersão. 
 
 

 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Avaliar as reações morfotintoriais nos esfregaços bacterianos, avaliando as formas, os 
tamanhos, os arranjos celulares e as estruturas evidenciadas pelas diferentes técnicas de coloração. 
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CONTROLE DA POPULAÇÃO MICROBIANA  

 

 INTRODUÇÃO  
 

A microbiota das mãos apresenta uma população de microrganismos representada por 
diferentes gêneros, e por uma diversificação muito grande de indivíduo para indivíduo. Essa 
microbiota sofre muita interferência temporal, ambiental e associada aos hábitos pessoais dos 
hospedeiros. Os folículos pilosos são colonizados por bactérias não virulentas, que apresentam 
características benéficas aos hospedeiros como impedimento da implantação de microrganismos 
patogênicos exógenos, constituindo a ‘microbiota indígena”, “autóctone” ou “residente” dessa 
superfície. Além disso, ssim, entende-se que apesar de na superfície da pele vários 
microrganismos se depositarem, esses micróbios não nos colonizam e são de fácil remoção, 
qualificando a microbiota transitória". 

Dependendo da atividade profissional do indivíduo, seja ele médico, enfermeiro, 
farmacêutico, biólogo, biomédico, dentista, auxiliar de enfermagem, manipulador de alimentos, 
entre outros, os microrganismos presentes na microbiota da mão representam elevado risco de 
contaminação para outros indivíduos, porque as mãos agem como um veículo de transmissão de 
microrganismos patogênicos. 

Muitos surtos de intoxicações alimentares, infecções intestinais, infecções hospitalares e a 
elevada incidência de contaminação de feridas cirúrgicas podem ser evitados com um simples ato 
de lavar as mãos antes de preparar os alimentos e antes da manipulação do paciente. Na 
indústria, especialmente alimentar e farmacêutica as mãos ou equipamentos não bem 
processados com fins e afastar microrganismos contaminantes, podem gerar perdas econômicas 
que resultam no refugo de grande volume de produção. 

No hospital, a lavagem das mãos deve ser um procedimento dos mais importantes entre as 
medidas que se destinam ao controle de infecções hospitalares. Isto deve ser exigido de todos 
aqueles que manipulam doentes, inclusive do médico. A lavagem das mãos com água e sabão ou 
água e detergente remove a "microbiota transitória", mas a "microbiota residente" persiste, 
havendo necessidade do emprego do antisséptico e uso de luvas estéreis, quando o paciente ficar 
exposto a alto risco de infecção (cirurgia, angiografia, biópsia hepática, etc).  

Para a antissepsia das mãos existe uma série de produtos comerciais, cabendo ao usuário a 
escolha de acordo com os critérios fundamentais apresentados em trabalhos científicos, que 
apontam as vantagens e desvantagens de cada um dos produtos. O controle artificial da 
população microbiana, por agentes químicos e físicos, propicia a obtenção de condições 
assépticas e de esterilidade em ambientes e vários materiais. O controle da população 
microbiana em nível de pele mucosa é um problema constante. 

A pesquisa da microbiota das mãos deve ser feita periodicamente em médicos, 
enfermeiros, dentistas e outros profissionais da saúde que cuidam de pacientes queimados, com 
feridas cirúrgicas ou de recém-nascidos. Não é raro, profissionais que possuem bactérias 
patogênicas na microbiota residente das mãos, como Pseudomonas e o Staphylococcus aureus, o 
que apresenta um grande risco de contaminação externa para os pacientes. Na indústria, 
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profissionais das diferentes cadeias produtivas mais sensíveis à contaminação, também devem 
ter cuidados de manutenção da assepsia durante suas atividades.  

Outro cuidado que se deve ter é em relação aos antissépticos indicados para a assepsia das 
mãos, verificando, antes do seu uso rotineiro: se os componentes de sua fórmula são germicidas 
nas concentrações indicadas, se no preparo das soluções são seguidas as especificações do 
fabricante, não deixando de observar o tempo de validade das soluções em uso. Muitos produtos 
já lançados no mercado mostraram-se menos eficientes que o sabão neutro. Com relação ao 
álcool iodado, deve-se salientar que, embora seja um antisséptico de grande poder germicida, 
seu uso constante provoca o ressecamento da pele e que pessoas alérgicas ao iodo não devem 
usá-lo, havendo então a necessidade de substituí-lo por outro produto de eficiência comprovada 
e equivalente.  

Além dos cuidados com os tecidos vivos, quando não se tem condição de fazer a retirada 
total dos microrganismos de determinados ambientes ou superfície inanimada, fazemos o 
controle da população microbiana através de agentes químicos desinfetantes. Estes agentes têm 
a propriedade de eliminar parcialmente os microrganismos (sobretudo os patogênicos), 
entretanto, deve-se sempre ter conhecimento do mecanismo de ação do desinfetante, qual a 
concentração a ser usada e tempo de ação. 

 
 

CONDIÇÕES QUE AFETAM A AÇÃO ANTIMICROBIANA DOS AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS 

1. Relacionadas ao 
microrganismo 

 Tipo: forma vegetativa (mais susceptível), forma esporulada (mais 
resistente). 

 Estado fisiológico das células: células jovens (mais susceptíveis), células 
velhas (mais resistentes, que por poderem apresentar alterações 
fisiológicas e/ou estruturais, tornam-se mais resistentes). 

 Número de microrganismos: quanto maior o número de microrganismos 
presentes num material, maior a chance de haver sobreviventes e formas 
resistentes 

2. Relacionadas ao 
ambiente ou 
material onde se 
encontram os 
microrganismos 

 pH: o calor é mais eficiente em pH ácido. 
 Temperatura: quanto maior, maior a probabilidade de eliminação. 
 Presença de compostos orgânicos: protegem os microrganismos, 

diminuindo a ação de alguns agentes químicos. 
 Consistência do material: aquoso (maior penetração), viscoso ou denso 

(menor penetração)  

3. Tempo  Os processos não são instantâneos 
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OS AGENTES FÍSICOS E QUÍMICOS PODEM SER UTILIZADOS EM 

ESTERILIZAÇÃO 
Destruição de todas as formas de vida (células vegetativas e esporos), pela utilização de 
agentes químicos ou físicos. 

DESINFECÇÃO 
Destruição das formas vegetativas dos microrganismos (patogênicos e inócuos), mas não 
necessariamente das formas esporuladas. Geralmente refere-se a substâncias químicas 
(desinfetantes) aplicadas sobre superfícies ou objetos inanimados 

SANITIZAÇÃO 
Reduz as contagens microbianas a níveis seguros de saúde pública (restaurantes, utensílios 
domésticos), minimizando a transmissão de um indivíduo para outro. Geralmente 
utilizam-se sanitizantes (agentes químicos). 

DEGERMAÇÃO 
Remoção mecânica dos microrganismos (passar algodão embebido em álcool na pele 
antes de uma injeção, por exemplo). 

ANTI-SEPSIA 
Processo permite a remoção de parte dos microrganismos presentes em tecidos vivos. 
Associado às substâncias químicas (anti-sépticos) aplicadas sobre estes tecidos. 

ASSEPSIA 
Conjunto de técnicas utilizadas para impedir a penetração de germes em locais que não os 
contenha. Asséptico = significa que um objeto ou área está livre de patógenos 

 
 
 

 

AGENTES FÍSICOS UTILIZADOS NO CONTROLE DOS MICRORGANISMOS 

1. Filtração 

Permitem esterilização. Apresentam poros de diferentes diâmetros. Ex.: Membranas Filtrantes - Millipore: 
éster de celulose (remove bactérias, esporos e alguns vírus). 
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AGENTES FÍSICOS UTILIZADOS NO CONTROLE DOS MICRORGANISMOS 

2. Calor 

Calor  
Seco 

 Forno de Pasteur (forno de ar quente): ação esterilizante (causa a morte por promover a 
oxidação das proteínas que constituem o microrganismo). Condições de esterilização: de 
150 a 170° C, de 1 a 2 horas. Utilização: esterilização de substâncias imiscíveis em água 
(como pós, óleos etc.), instrumentos cortantes (tesouras, bisturis, agulhas hipodérmicas e 
etc.) e vidrarias limpas e secas (placas de Petri, seringas de vidro, pipetas, balões, tubos de 
ensaio).  

 Incineração: ação esterilizante. Leva à carbonização do material e dos microrganismos. 
Para materiais descartáveis, animais usados em experimentos e produtos contaminados 
(cotonetes, curativos e ataduras contaminadas, seringas plásticas contaminadas e etc.).  

 Flambagem: ação esterilizante: carbonização do microrganismo. O material é submetido a 
ação direta da chama. Condições de esterilização: 200 a 300ºC, por poucos segundos. Uso: 
apenas na rotina microbiológica (alças e agulhas de platina, estiletes, bocas dos tubos). 

Calor 
Úmido 

 Autoclavação: realizada em autoclaves (aparelhos que utilizam vapor saturado sob 
pressão). Ação esterilizante. Causa a morte por promover a desnaturação das proteínas 
que constituem os microrganismos. Condições para esterilização: 121° C por 15 a 30 
minutos a 1 atmosfera a mais de pressão. Substâncias miscíveis com água (meios de 
cultura, solução salina, água, etc.), cotonetes, luvas de látex (cirúrgica), sondas, cateteres, 
gaze, rouparia, material contaminado, etc. OBS: utilizada apenas em materiais que não se 
alteram com a temperatura. 

 Ebulição: água à temperatura de 100°C por um tempo de 30 minutos. Causa desnaturação 
protéica, eliminando apenas formas vegetativas. 

 Pasteurização: processo utilizado para alimentos. Elimina apenas microrganismos 
patogênicos: Salmonella typhi, Brucella abortus, etc. Condições: 63°C por 30 minutos ou 
72°C por 15 segundos (HTST), seguido de resfriamento rápido (leite e vinho). UHT: leite 
aquecido a 74°C, em seguida aquecido a 140°C (5 segundos) e resfriamento imediato. 

3. Radiações: O tempo e a intensidade das radiações dependem do material  a ser esterilizado 

 Radiações Não Ionizantes - raios Ultra-Violeta: baixo poder de penetração:  longo (carreia menos 
energia).  Utilizado apenas em superfícies. Causam danos ao DNA levando a formação de dímeros de 
pirimidina (mutação).Utilizado: eliminação de microrganismos em superfícies. 

 Radiações Ionizantes - raios X e raios Gama: alta penetrabilidade.  curto (muita energia). 
Promovem a excitação de elétrons, formando radicais livres altamente reativos (OH-, H+, H2O2). 
Esterilização de fios de sutura, material biológico (soros, antibióticos e vacinas) que não podem ser 
submetidos à ação do calor. 

 Micro-ondas: Muito empregado em laboratórios. As radiações emitidas não afetam diretamente os 
microrganismos, mas geram calor, que é o responsável pela morte dos microrganismos. Ainda não 
existem trabalhos mostrando tempo e potência. 
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INDICADORES DE ESTERILIZAÇÃO 

 Substâncias com ponto de fusão conhecidos:  
 Ácido Benzóico (121°C)  
 Uréia (125°C). 

 Cultura de microrganismos esporulados: Bacillus stearothermophilus 

 Fitas indicadoras de esterilização 

AGENTES QUÍMICOS UTILIZADOS NO CONTROLE DOS MICRORGANISMOS 

Álcoois 
Anti-sépticos ou desinfetantes. Atuam sobre formas vegetativas promovendo a 
desnaturação de proteínas. É mais eficiente à 70%, pois as proteínas celulares são 
mais facilmente desnaturadas na presença da água. 

Aldeídos e derivados 
Atuam alquilando grupamentos funcionais das proteínas como aminas, carboxilas e 
hidroxilas, formando derivado hidroximetil inativos. Mais empregados: aldeído 
fórmico (concentração: 3 - 8%) e aldeído glutárico 2%. 

Fenóis e derivados 

Atua sobre proteínas em concentração de 0,2 a 1%. Bastante tóxico. Mais 
empregados: cresóis (metacresol é um dos isômeros mais ativos). A creolina 
(mistura de cresóis) é utilizada na desinfecção de pisos, vasos sanitários, 
excrementos, etc. 

Halogênios e 
derivados 

O iodo é o mais empregado. Atua como bactericida, fungicida, combinando-se 
irreversivelmente com proteínas, através de interação com aminoácidos 
aromáticos (fenilalanina e tirosina). As soluções alcoólicas contendo 2% de iodo 
exercem ação imediata. O Cloro ataca grupamentos aminados das proteínas, 
formando cloroaminoácidos inativos. Utilizado sob a forma de hipoclorito de sódio 
ou cálcio, ácido hipocloroso. 

Detergentes 
catiônicos (QUATS): 

Utilizados em desinfecção e como anti-séptico. Os mais empregados são: cloreto 
de benzalcônio, cloreto benzetônio e cloreto de cetilpiridínico (muito utilizado em 
colutórios bucais). 

Biguanidas 
Clorexidina: empregada na anti-sepsia da pele, em anti-sépticos bucais, etc. Ataca a 
membrana plasmática das células, matando células vegetativas. 

Esterilizantes 
gasosos 

Óxido de etileno: utilizado na esterilização de instrumentos cirúrgicos, fios de 
sutura, etc. Atua promovendo a alquilação direta dos grupamentos carboxila, 
hidroxilas e sulfidrilas, inativando certas enzimas. Possui ação em esporos 
(esporocida). 

Agentes de 
superfície 
(tensoativos ou 
surfactantes): 

Sabões e detergentes, que podem conter substâncias químicas antimicrobianas, 
como o Triclosan a 0,5 % (inibe Gram +). 
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 ANTISSEPSIA DAS MÃOS: 
 

 
A antissepsia das mãos é um dos procedimentos mais simples e dos mais eficazes na 

prevenção e controle das infecções hospitalares,  demais infecções de modo geral e contaminação de 
alimentos e insumos industriais. 
 
 

                                                  

  

 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

                                          

  

 

 

                 

                                          

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Microbiota indígena, residente ou 

colonizadora 
Microbiota transitória ou contaminante 

Multiplica-se na pele permanecendo estável 

e viável por longo período de tempo. 
Não se multiplica na pele. É viável por 
curto período de tempo. 

Baixa virulência (pode causar IH em 
pacientes imunodeprimidos, após 
procedimentos invasivos e na presença de 
soluções de continuidade na pele). 

Alta virulência (principais causadores de 
IH). 

Não é facilmente removível por escovação; é 
inativada por anti-sépticos. 

É facilmente removida pela limpeza com 
água e sabão; é destruída pela aplicação 

de anti-sépticos. 

Bactérias mais comumente encontradas: 

Gram positivas. 

Composta pelos microrganismos mais 
frequentemente responsáveis pela IH: 

Gram negativos e Staphylococcus 

MICROBIOTA DA PELE 

Localiza-se em maior quantidade nas mãos, 

em torno e sob as unhas 

Encontrada na superfície da pele, em áreas 
gordurosas e sujas. 
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A lavagem básica das mãos é realizada com água e sabão por 30 a 45 segundos. Visa a 
remoção da maioria dos microrganismos da microbiota transitória e alguns da microbiota residente, 
presentes em células descamativas, pelos, no suor, e em áreas mais oleosas. O objetivo da lavagem 
das mãos é reduzir a transmissão de microrganismos pelas mãos, prevenindo e controlando as 
infecções. 

   Figura 1              Figura 2 

      Áreas mais (em preto) e menos (em pontilhado)       Seqüência da lavagem das mãos. 

            esquecidas durante a lavagem das mãos. 

 

 A eficácia da lavagem de mãos depende da duração e da técnica.  
 

1. Retirar relógio, jóias e anéis das mãos e braços (sob tais objetos, acumulam-se bactérias que 
não são removidas com a lavação das mãos.). 

2. Abrir a torneira, sem encostar na pia para não contaminar a roupa, na ausência de 
dispensador de pedal. 

3. Molhar as mãos. 
4. Colocar em torno de 3 a 5mL de sabão líquido nas mãos. 
5. Ensaboar as mãos (proporcionar espuma), através de fricção por aproximadamente 30 

segundos em todas as faces (palma e dorso das mãos), espaço interdigitais, articulações, 
unhas e extremidades dos dedos 

6. Com as mãos em nível baixo, enxaguá-las em água corrente, sem encostá-las na pia, retirando 
totalmente a espuma e os resíduos de sabão. 

7. Enxugar as mãos com papel toalha esterilizado e descartável. 
8. Em caso de torneira sem dispensador de pedal, fechar a torneira com o mesmo papel toalha. 
9. Desprezar o papel toalha na lixeira. 
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AS MÃOS DEVEM SER LAVADAS SEMPRE QUE ESTAS ESTIVEREM SUJAS, EX: 
 
1. Antes de realizar trabalhos hospitalares. 
2. Antes de manusear medicamentos e alimentos. 
3. Antes de calçar as luvas. 
4. Antes e depois do contato direto com o paciente. 
5. Antes e depois de efetuar procedimentos terapêuticos e diagnóstico como sondagens, punções 

venosas, coleta de espécimes, curativos e outros), mesmo havendo indicação da utilização de luvas. 
6. Antes e depois de necessidades pessoais como: alimentar, ir ao  banheiro, escovar cabelos, fumar, etc. 
7. Antes de preparar materiais e equipamentos (respiradores, nebulizadores). 
8. Antes de manipular materiais e equipamentos (cateteres intravasculares, sistema fechado de 

drenagem urinária e equipamentos respiratórios). 
9. Antes de manusear cada paciente e, às vezes, entre as diversas atividades realizadas num mesmo 

paciente (por ex: higiene e aspiração endotraqueal). 
10. Após contato direto acidental com secreções e material orgânico em geral.  
11. Após contato com materiais e superfícies contaminadas. 
12. Após terminar o trabalho.  
13. Após retirar as luvas. 

 
OUTROS CUIDADOS ESPECIAIS COM AS MÃOS: 

 

 Manter as unhas bem aparadas e, de preferência, sem pintura excessiva. 

 Usar papel toalha que possibilite o uso individual folha a folha. O uso coletivo de toalhas de tecido ou 
rolo é contraindicado, pois permanecem umedecidas quando não são substituídas. 

 A lavagem simples das mãos pode ser completada com a fricção de álcool a 70% com 2% de glicerina. A 
técnica consiste na fricção de 3 a 5mL do antisséptico em todas as faces da mão por um período de 15 
segundos. As mãos devem ser secas espontaneamente e não por intermédio de papel toalha. A eficácia 
do álcool a 70% glicerinado a 2% diminui se utilizado com as mãos molhadas. 

 

 

 

 MATERIAL POR BANCADA 
 
 Solução antisséptica: álcool iodado  
 Barra de sabão de côco; 
 02 placas de ágar simples; 

 Toalhas de papel estéreis. 
 Tubo com solução salina (NaCl, 0,9% p/w) esterilizada; 
 03 zaragatoas (swab) de algodão esterilizado 
 Fita adesiva para delimitação de superfície 
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AÇÃO DE ANTISSÉPTICOS SOBRE A MICROBIOTA DAS MÃOS 

 

 EXECUÇÃO 
 
 Com o uso de caneta de marcação permanente, dividir a parte externa do fundo de uma placa 

de Petri com ágar simples em 3 setores marcando: I, II e III; 
 

 Sem lavar as mãos, abrir a placa próximo à chama do bico de Bunsen e tocar o dedo indicador 
no setor I e fechar a placa; 

 
 Lavar as mãos demoradamente (3 a 5 minutos) com água e sabão neutro. Enxugar as mãos 

com toalha estéril e tocar com o mesmo dedo indicador no setor II; 
 

 Passar a solução antisséptica nas mãos (álcool iodado ou um antisséptico comercial), enxugar 
em toalha estéril e tocar com o dedo indicador no setor III; 
 

 Identificar o material e incubar a placa a 370C. 
 
 
 LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 

 
Retirar as placas de ágar simples da estufa e observar o crescimento bacteriano nas diferentes 

áreas da placa caracterizando os tipos morfológicos das colônias e o seu número em cada um dos 
setores marcados. O crescimento na área I qualifica a microbiota transitória ou flutuante, 
principalmente. O crescimento na área II qualifica a microbiota residente ou permanente. O 
crescimento na área III qualifica a microbiota resistente ao antisséptico usado. 

 

 Escolher uma colônia isolada em cada setor da placa, realizar 03 esfregaços em lâmina de 
vidro. Após secagem e fixação em chama; 

 Submeter as lâminas à coloração pelo método de Gram;  

 Observar arranjo, morfologia celular e aspecto tintorial em microscopia óptica com objetiva de 
imersão (aumento 1000x)  

 

 

 Tipos de colônias 

Procedimento Setor N°. Colônias Aspecto morfotintorial 

Mãos antes da lavagem  I   

Mãos após a lavagem (sabão) II   

Mãos após a antissepsia III   
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AÇÃO DE DESINFETANTES EM SUPERFÍCIE 

 

 EXECUÇÃO 
 
 Escolher um local (chão, balcão, banco, etc) e delimitar, com a fita crepe uma superfície de 

aproximadamente 10x10cm; 
 

 Umedecer a 1ª zaragatoa em solução salina esterilizada e drenar o excesso de solução na 
lateral interna do tubo. Passar a zaragatoa em toda a extensão desta superfície a fim de 
coletar microrganismos desta superfície. Realizar semeadura por esgotamento da zaragatoa na 
superfície de uma placa de Petri com ágar simples; 
 

 Utilizando outra zaragatoa (2ª), realizar procedimento de desinfecção de superfície utilizando-
se o desinfetante fornecido na bancada. Esperar 10 minutos para ação e evaporação residual 
do desinfetante; 
 

 Umedecer a 3ª zaragatoa em solução salina esterilizada e drenar o excesso de solução na 
lateral interna do tubo. Passar a zaragatoa em toda a extensão da superfície que sofreu 
processo de desinfecção a fim de coletar microrganismos desta superfície. Realizar semeadura 
por esgotamento da zaragatoa na superfície de uma placa de Petri com ágar simples; 
 

 Identificar o material e incubar a placa a 370C. 
 
 
 

 LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 
 

Observar se houve crescimento bacteriano nas placas de Ágar simples. Fazer um estudo 
comparativo entre as 2 placas observando os tipos e n° das colônias. 

 

 Escolher uma colônia isolada em cada setor da placa, realizar 02 esfregaços em lâmina de 
vidro. Após secagem e fixação em chama; 

 Submeter as lâminas à coloração pelo método de Gram;  

 Observar arranjo, morfologia celular e aspecto tintorial em microscopia óptica com objetiva de 
imersão (aumento 1000x)  
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DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO I 
MODELO DE ESTUDO – COCOS GRAM POSITIVOS  

 

 INTRODUÇÃO  
 

 Gênero Staphylococcus 
 
O gênero Staphylococcus pertence à família Micrococcaceae. São cocos Gram positivos 

agrupados em cachos, anaeróbios facultativos (porém crescem melhor quando incubados em 
aerobiose). São catalase positivos, e crescem melhor em meios suplementados com 10-15% de 
NaCl. Possuem metabolismo respiratório e fermentativo. 

Alguns são membros da microbiota residente da pele e das mucosas dos seres humanos, 
enquanto que outros provocam intoxicações alimentares, formação de abcessos, várias infecções 
supurativas, uma variedade de infecções piogênicas e até septicemia fatal; são de extrema 
importância ocupacional nas infecções associadas à assistência à saúde, também designadas 
infecções hospitalares (ex: S. aureus). 

Os estafilococos patogênicos são em geral hemolíticos e coagulase-positivos (ou seja, são 
capazes de coagular o plasma humano ou de coelho). As amostras humanas coagulase-positivas 
são classificadas e conhecidas como S. aureus, e podem ser isoladas das vias aéreas superiores de 
portadores assintomáticos. Existem também os estafilococos que são coagulase-negativos. A 
identificação dos estafilococos coagulase-negativos em laboratório está limitada geralmente a 
duas espécies: Staphylococcus epidermidis e Staphylococcus saprophyticus. O S. epidermidis é um 
importante agente da endocardite e está envolvido em infecções geniturinárias. O S. 
saprophyticus está relacionado com infecções do trato urinário. 

 
 

Aspectos microbiológicos das Infecções hospitalares 

(Infecções nosocomiais, ou Infecções Relacionadas à Assistência a Saúde - IRAS) 

 

 

Critérios técnicos para diagnóstico de infecção hospitalar:  

 

Observação direta do paciente ou análise de seu prontuário; resultados de exames de laboratório; quando não houver 

evidência clínica ou laboratorial de infecção no momento da internação no hospital, convenciona-se infecção hospitalar 

toda manifestação clínica de infecção que se apresentar após 72 horas da admissão no hospital (também são 

convencionadas infecções hospitalares aquelas manifestadas antes de 72 horas da internação, quando associadas a 

procedimentos relacionados a diagnóstico ou terapia); os pacientes transferidos de outro hospital são considerados 

portadores de infecção hospitalar do seu hospital de origem; as infecções de recém-nascidos são hospitalares, com exceção 

das transmitidas pela placenta ou das associadas à ruptura prematura da bolsa superior a 24 horas. 

Muitas vezes a IH torna-se óbvia quando o paciente ainda está hospitalizado, mas algumas vezes não é reconhecida até 

que o paciente tenha alta. Alta precoce visando a redução de custos contribui para as infecções não reconhecidas, apesar do 

tempo reduzido de internação no período pós-operatório diminuir a chance de IH. 

As IH podem ser adquiridas a partir de fonte exógena (infecção cruzada ou a partir do ambiente), ou fonte endógena 

(autoinfecção – a partir de outro sítio no mesmo paciente). Infecção incubada em um paciente no momento da admissão 

não é IH, infecções adquiridas na comunidade e disseminadas no ambiente nosocomial são IH para outros pacientes e para 

o staff do hospital. 
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Infecções hospitalares mais comuns e sua etiologia:  

 

Entre as IH mais comuns, destacam-se as infecções de trato urinário; infecções de feridas operatórias; infecções 

respiratórias; bacteremias e infecções cutâneas. As bacteremias podem ser primárias, como consequência da inoculação 

direta dos microrganismos no sangue (ex. cateteres, instrumental pérfuro-cortantes, liquidos contaminados), ou secundárias 

relacionadas à evolução de infecções previamente estabelecidas (ex. ITU, infecções respiratórias, infecções de feridas). 

Quase todos os microrganismos podem estar associados a IH, embora infecções por protozoários sejam raras.  O 

perfil etiológico tem modificado com o passar do tempo, refletindo os avanços da ciência relacionados ao desenvolvimento  

de agentes antimicrobianos.  Na era pré-antimicrobiana os microrganismos mais associados eram principalmente cocos 

Gram-positivos (Staphylococcus aureus e Streptococcus pyogenes); após a década de 40, pelo uso sistemático de 

antimicrobianos, sobretudo com bom exprectro de ação contra os cocos Gram positivos, os bastonetes Gram-negativos 

entéricos (Escherichia coli) e não fermentadores e (Pseudomonas aeruginosa) passaram a ter papael muito importante na 

etiologia destas doenças.  

As infecções hospitalares afetam tanto o paciente quanto a comunidade resultando em grande problema de saúde 

pública. Em geral, podem resultar em doença grave ou morte; internação prolongada com maior custo de saúde e privação 

de trabalho para o paciente e sua família; necessidade de terapia antimicrobiana adicional também agregando custo ao 

tratamento, risco de toxicidade para o paciente e manutenção de pressão seletiva de antimicrobianos nos ambientes de 

assistência e na comunidade. Os pacientes tornam-se uma fonte de infecção o que pode favorecer disseminação intra-

hospitalar e comunitária de microrganismos. A investigação das infecções hospitalares, seu monitoramento, diagnóstico e 

instituição de políticas de utilização de antimicrobianos nos hospitais é de responsabilidade das Comissões de Controle de 

Infecções Hospitalares (CCIHs). De maneira mais detalhada, as CCIHs, tem como metas: avaliação, implementação e 

monitoramento de políticas e procedimentos relacionados às rotinas de cuidados com cateter, uso de antibióticos e 

desinfetantes, condutas em situação de acidentes por exposição a perfuro-cortantes ou por respingo de secreções, 

supervisão de coleta e transporte de espécimes biológicos e serviços de alimentação e hotelaria. Na investigação de 

determinação de surtos e medidas de profilaxia e mitigação, compete às CCIHs a identificação microbiana, tipagem 

epidemiológica, educação continuada e fiscalização das práticas médicas e de enfermagem. 

Recentemente com a utilização de antimicrobianos de “amplo espectro” e o crescente fenômeno da resistência 

bacteriana aos antimicrobianos, a etiologia tem envolvido uma maior variedade de microrganismos como bactérias Gram-

positivas putativas multirresistentes (S. aureus, Staphylococcus spp. coagulase negativo, Enterococcus spp.); bactérias 

Gram-negativas putativas multirresistentes entéricas (Klebsiella, Enterobacter, Aeromonas, Serratia, Citrobacter, Proteus, 

Providencia, Morganella); bactérias Gram-negativas putativas multirresistentes não fermentadoras (Pseudomonas, 

Burkholderia,  Acinetobacter); fungos e vírus. 
 

 

 Gênero Streptococcus 
 
Os estreptococos são microrganismos esféricos, Gram positivos, dispostos dois a dois ou 

em cadeias, quando cultivados em meio líquido. A maioria é anaeróbia facultativa, sendo que 
algumas espécies necessitam de CO2 para o seu crescimento. Possuem metabolismo 
fermentativo, metabolizando carboidratos com a produção estrita de ácido lático. São catalase 
negativos, o que os diferencia dos Staphylococcus. 

Os estreptococos estão amplamente distribuídos na natureza. Alguns são habitantes da 
pele, boca, nariz, garganta, trato intestinal e genital. Os estreptococos são responsáveis por várias 
doenças infecciosas em seres humanos. Algumas infecções estreptocócicas comuns são: faringite, 
escarlatina, febre reumática, endocardite, dentre outras. S. pyogenes pode causar uma variedade 
de infecções piogênicas. 

De acordo com os tipos de hemólise em placas de ágar sangue, os estreptococos podem 
ser classificados em alfa-hemolíticos (produzem hemólise parcial – halos verdes – em ágar 
sangue); beta-hemolíticos (produzem hemólise total em ágar sangue - halos claros) e gama-
hemolíticos (quando não há hemólise). Os estreptococos exigem meios de cultura mais ricos e 
maiores cuidados em sua conservação no laboratório. 
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 MATERIAL POR BANCADA 
 
 01 placa de Ágar Hipertônico Manitol ou Ágar Manitol Salgado, 
 Tubos com plasma diluído 1:10, 
 Peróxido de hidrogênio (água oxigenada), 
 01 tubo de Caldo Tioglicolato, 
 Bateria de Gram, 
 05 Swabs estéreis; 
 Lâminas para microscopia. 

 
 

Ágar Hipertônico Manitol:  
 
Meio seletivo que permite o crescimento de microrganismos do gênero Staphylococcus uma vez que 
a alta concentração de sal (7,5%) presente neste meio é capaz de selecioná-los. A presença de 
manitol, como fonte de carbono, possibilita sua utilização por via fermentativa (pelas espécies de S. 
aureus), que poderá ser evidenciada pela viragem do pH do meio de cultura.  
 
Outro fator importante na sua identificação encontra-se no fato de que tais bactérias crescem neste 
meio apresentando cor amarelada. As colônias suspeitas do patógeno S. aureus são aquelas que 
crescem no meio hipertônico, viram o pH (fermentação do manitol) e apresentam cor amarelada, 
mas as provas de patogenicidade devem ser realizadas para confirmação. 

 
 

 EXECUÇÃO 
 
- Coletar material da mucosa de ambas as narinas com o swab estéril e semeá-lo na placa de ágar 
Hipertônico Manitol, por esgotamento.  
 
- Coletar material da garganta com outro swab estéril e introduzi-lo no Caldo Tioglicolato.  
 
- Identificar o tubo e a placa e incubá-los a 37°C por 24 horas. 
 
 
 LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 

 
- Retirar o tubo de Caldo Tioglicolato da estufa e observar o crescimento no tioglicolato (turvação do 
meio e/ou presença de grumos na camada aeróbia/crescimento em estalactites); preparar esfregaço 
a partir de Caldo Tioglicolato proceder à coloração de Gram. Observar arranjo, morfologia celular e 
aspecto tintorial em microscopia óptica com objetiva de imersão (aumento 1000x); 
 
- Retirar a placa de Ágar Hipertônico Manitol da estufa e observar o crescimento; 
 
- Diferenciar as colônias quanto a pigmentação: cor branca ou amarela; 
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- Observar se houve modificação da cor do meio de cultura, de róseo para amarelo, devido a viragem 
do indicador de pH (vermelho de fenol), resultante da fermentação do manitol. Quando não há 
fermentação do manitol o meio permanece inalterado (manitol negativo); 
 
- Teste da catalase: retirar uma colônia da placa de manitol, colocá-la na lâmina e pingar água 
oxigenada. Observar a formação de bolhas, devido a reação de degradação do peróxido de hidrogênio 
em água e oxigênio, pela enzima catalase, produzida pelos estafilococos. 
 
- Coloração de GRAM: Colocar uma alça de salina estéril numa lâmina limpa e fazer um esfregaço fino 
com uma colônia suspeita, a partir da placa de manitol (você poderá fazer também de outras colônias 
que cresceram no meio). Corar pelo método de Gram e observar a morfologia celular e aspecto 
tintorial em microscopia óptica com objetiva de imersão (aumento 1000x) 
 
 
Caracterização fisiológica (provas de patogenicidade):  
 

Comprovada a morfologia característica do gênero Staphylococcus, prosseguimos na 
determinação das características fisiológicas inerentes à espécie através das provas de 
patogenicidade: 
 
- Prova de coagulase: havendo colônias manitol positivas, transfira algumas delas para um tubo com 
plasma de coelho citratado diluído 1:10, fazendo uma suspensão homogênea. Incubar a 37°C por 3 
horas. A leitura feita com mais de 3 horas de incubação pode dar resultado falso-negativo. Para evitar 
tal causa de erro, os tubos, após este período, serão mantidos a 4°C. 
 
 

Staphylococcus Manitol Coagulase DNAse novobiocina 

Staphylococcus aureus + + + Sensível 

Staphylococcus epidermidis - - - Sensível 

Staphylococcus saprophyticus V - - Resistente 
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DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO II 
MODELO DE ESTUDO – BASTONETES GRAM NEGATIVOS  

 

 INTRODUÇÃO  
 

Os bacilos Gram negativos pertencentes à família Enterobacteriaceae são os organismos 
isolados com mais frequência de amostras clínicas enviadas aos laboratórios de microbiologia. Estes 
microrganismos estão amplamente distribuídos na natureza, sendo encontrados no solo, água, 
plantas e muitos deles são encontrados na microbiota residente, principalmente no trato intestinal 
dos seres humanos e animais.  
As enterobactérias podem causar diferentes processos infecciosos de menor ou maior gravidade, 
quando localizadas no TGI ou em outros sítios do hospedeiro, sendo comuns como agentes de 
infecções do trato urinário e outros sistemas, como respiratório e SNC, além de causarem 
intoxicações alimentares, infecções disseminadas e infecções nosocomiais. 
 São os principais anaeróbios facultativos do intestino grosso, mas estão presentes em 
menores quantidades do que os anaeróbios (Bacteroides). A maioria das enterobactérias apresenta 
resistência múltipla a antibióticos, devido ao aparecimento de linhagens resistentes durante a terapia 
(recombinação genética => conjugação). O tratamento deve ser monitorado por antibiograma de cada 
isolado. 
 Algumas enterobactérias são consideradas “indicadores biológicos de qualidade” por ocorrer 
associadas à contaminação em diferentes setores industriais como indústria farmacêutica e 
alimentícia e setores de saúde, incluindo seus insumos. Por exemplo, no sistema público de 
abastecimento de água por esgotos são detectadas quantitativamente, como presença de coliformes 
(E. Coli, Enterobacter, Klebsiella). 
 A identificação das enterobactérias está baseada nas propriedades bioquímicas, antigênicas, 
de patogenicidade. As amostras suspeitas de conter enterobactérias (fezes, água, urina, alimentos, 
etc.) são inoculadas em meios de cultura seletivo-diferencial (MacConkey ou EMB). Estes meios são 
seletivos para enterobactérias (agentes inibitórios como cristal violeta e sais biliares) e são 
diferenciais pela capacidade de fermentação da lactose, pois todas as enterobactérias são 
fermentadoras de glicose. Neste meio (MacConkey, p.ex.), microrganismos que fermentam a lactose 
formam colônias rosadas (LAC +) e as que não fermentam a lactose formam colônias amareladas ou 
transparentes (LAC -). Em seguida, a amostra é inoculada em meios de triagem (preliminar), onde será 
realizado um diagnóstico presuntivo das enterobactérias. Uma bateria de testes bioquímicos e então 
realizada para identificação definitiva destes microrganismos. 

Embora referidas muitas vezes como bactérias entéricas, representantes de gêneros como 
Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas e Burkolderia não são da família 
Enterobacteriaceae, mas podem ser consideradas bactérias entéricas, pois são eventualmente isolada 
de fezes. Pelas suas características bioquímicas, são caracterizados como bastonetes Gram negativos 
não fermentadores.  

Estas bactérias vivem em ambientes variados, principalmente no solo, matéria orgânica em 
decomposição, vegetação e água, sendo também encontradas no ambiente hospitalar, distribuídas 
em muitos reservatórios (alimentos, banheiros, pias, equipamentos de terapia, soluções 
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desinfetantes, água destilada com micronutrientes...) e têm necessidades nutricionais mínimas para 
sobrevivência. Utilizam matéria orgânica como fonte de carbono e nitrogênio e carboidratos para seu 
metabolismo respiratório, sendo o oxigênio o aceptor terminal de elétrons. Dificilmente o estado de 
portador é estabelecido como microbiota residente extraintestinal no ser humano, com raras 
exceções. Pacientes imunossuprimidos por doenças de base ou por procedimentos cirúrgicos são mais 
suscetíveis a estes microrganismos em processos infecciosos. 

 
 
 

 MATERIAL POR BANCADA 
 
 01 placa de Ágar MacConkey semeada com representante de bactéria entérica; 
 Tubos com meio de cultura TSI;  
 Bateria de testes bioquímicos para enterobactérias; 
 Bateria de Gram; 
 Lâminas para microscopia. 

 
 
 
 EXECUÇÃO 

 
- Identificar as colônias lactose positiva e lactose negativa, de acordo com o aspecto que apresentam 
no meio seletivo indicador - MacConkey.  
 
 

Meio Colônias Lac+ Colônias Lac- 

MacConkey rosadas amarelas 

 
 
- Escolher uma cultura das placas de meio seletivo-indicador (Lac + ou Lac -) para a semeadura.  
 
- Inocular a amostra escolhida em um tubo de ensaio contendo o meio TSI.  
  
- Inocular também a série de testes para identificação do gênero bacteriano em estudo, segundo suas 
características bioquímicas.  
 
- Identificar e incubar o material a 37°C por 24 horas. 
 
 
 
 LEITURA E INTERPRETAÇÃO: 

 
- Interpretar o TSI conforme Quadro I. 
  
- Identificar o gênero bacteriano segundo os quadros de identificação a seguir: 
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QUADRO I - ASPECTOS DO CRESCIMENTO BACTERIANO NO MEIO TSI  

LEITURA INTERPRETAÇÃO 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO 

 Superfície ácida (amarelo) 
 Base ácida (amarelo) 
 Gás na profundidade 

 Fermentação da glicose 
 Fermentação da lactose ou sacarose ou ambas 
 Produção de gás. 

 Escherichia 
 Klebsiella 
 Enterobacter 
 Providencia 

 Superfície alcalina (vermelha) 
 Base ácida (amarelo) 
 Presença de H2S (negro). 

 Fermentação da glicose sem ataque à lactose ou sacarose 
 Produção de H2S. 

 Salmonella 
 Arizona 
 Citrobacter 
 Edwardsiella 
 Proteus 

 Superfície alcalina (vermelha) 
 Base ácida (amarelo) 
 Ausência de H2S. 

 

 Fermentação da glicose sem ataque à lactose ou sacarose 
 Sem produção de gás 

 

 Shigella 
 Proteus 
 Providência 
 Serratia 
 Escherichia 
 Salmonella typhi 

 Superfície ácida (amarelo) 
 Base ácida (amarelo) 
 Presença de H2S. 

 Fermentação da glicose 
 Fermentação da lactose e sacarose 
 Produção de H2S. 

 Arizona 
 Citrobacter 
 Proteus vulgaris 

 Superfície ácida (amarelo) 
 Base ácida (amarelo) 
 Ausência de H2S. 

 

 Fermentação da glicose  
 Fermentação da sacarose ou lactose, ou ambas. 

 Serratia 
 Yersinia 

 Meio inalterado ou alcalino  
 Ausência de H2S. 

 
 Ausência de fermentação 

 BGN não 
fermentadores de 
glicose*  

*Não pertencem a família Enterobacteriaceae 
 
 
Meio Tríplice Açúcar Ferro Ágar - TSI 
 
Princípio: Determina a capacidade de um microrganismo de hidrolisar a glicose, sacarose e lactose 
incorporada em “meio base” com produção de ácido com ou sem gás. Indicador de pH: Vermelho de 
Fenol. (Alcalino - coloração vermelha, pH=8,4; Ácido - coloração amarela, pH=6,8; Neutro -  coloração 
laranja, pH=7,4). 
 
 
 
Demonstração gráfica: provas de fermentação dos açúcares 
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TSI             TSI               TSI                             TSI 

 

                                 

 

Produção de Ácido Sulfídrico (H2S) 

 
Princípio: a bactéria degrada o tiossulfato de sódio (substrato) em um ambiente ácido com produção 
de gás sulfídrico (incolor). Este gás reage com íons férricos presentes no meio, dando como produto 
sulfeto ferroso, que é um composto insolúvel (precipitado negro), responsável pela coloração negra.  
 

 Representação da reação química 
 

 

Tiossulfato Redutase 

Bactéria + Tiossulfato de Sódio                                    Ácido Sulfídrico (H2S) + Fe+++ 

               (Na2S2O3)       

         Sulfeto Ferroso (Fe2S3) - precipitado negro 

 

 
 
 Demonstração gráfica: provas de produção de ácido sulfídrico (H2S) 

 

                                                        

   TSI H2S positivo (Coloração negra na base) TSI H2S positivo (coloração negra na base) 

Negativo 
(alaranjado) 

Positivo sem gás 
(amarelo) 

Positivo com gás 
(amarelo) 

Positivo 
Ápice alcalino/ 

base ácida 
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QUADRO II – LEITURA DA SÉRIE BIOQUÍMICA  

Prova Interpretação Leitura 

Citrato 

Determina se um microrganismo é capaz de utilizar o citrato como 
única fonte de carbono para seu crescimento, com consequente 
alcalinização do meio. Indicador: azul de bromotimol. Meio não 
inoculado: coloração verde (pH 7,0). 

 ( + ) Coloração azul (pH 8,4) 

Nitrato 
Determina a capacidade da bactéria em transformar o nitrato em 
nitrito. Adicionar ao tubo de ensaio 3 gotas da solução A e 3 gotas da 
solução B. 

 ( - ) Coloração amarela 

 ( + ) Coloração vermelha 

SIM 
(H2S) 

Produção de H2S: a bactéria degrada o Na2S2O3 presente no meio, em 
um ambiente ácido, com produção de gás sulfídrico (incolor). Este gás 
reage com íons férricos presentes no meio, dando como produto final 
sulfeto ferroso, que é um composto insolúvel negro. 

 ( + ) Precipitação de sulfeto ferroso  

SIM  
(Indol) 

 
Determina a habilidade da bactéria em produzir indol a partir da 
molécula de triptofano. Adicionar 5 gotas do reativo de Kovacs no 
tubo.  

Bactéria 
+ 

Triptofano

Triptofanase
Indol
Ácido pirúvico 
Amônia

 

 ( - ) Anel incolor 

 ( + ) Anel com coloração rosa 

SIM  
Motilidade 

Determina a capacidade da bactéria de se movimentar dentro do tubo 
de ensaio, produzindo uma turvação na região adjacente à picada. 

 Aspecto do crescimento bacteriano 

Lisina  

Determina a habilidade enzimática de um microrganismo em 
descarboxilar a lisina, produzindo cadaverina, com alcalinização do 
meio, pela atuação da enzima lisina descarboxilase. Indicador: púpura 
de bromocresol. 

Bactéria             
+                  

Lisina

Lisina
descarboxilase

Cadaverina
CO2

 

 ( - ) Cor amarela*  

 ( + ) Cor púrpura 
 
* Fermentação da glicose 

urease 
Determina a capacidade da bactéria em transformar a uréia em 
amônia, alcalinizando o meio. Indicador: vermelho de fenol. 

 ( - ) Coloração amarela 

 ( + ) Coloração rósea 

Glicose/gás 
Capacidade de a bactéria utilizar a glicose como substrato 
(fermentação), acidificando o meio. Produção de gases, que se 
acumulam dentro do tudo de Durhan. Indicador: azul de bromofenol. 

 ( - ) Coloração verde/azul 

 ( + ) Coloração amarela 

Lactose 
Capacidade da bactéria em utilizar a lactose como substrato 
(fermentação). Indicador: azul de bromofenol. 

 ( - ) Coloração verde/azul 

 ( + ) Coloração amarela 

Manitol 
Capacidade da bactéria em utilizar o manitol como substrato 
(fermentação). Indicador: azul de bromofenol. 

 ( - ) Coloração verde/azul 

 ( + ) Coloração amarela 
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QUADRO III - BIOQUÍMICA SIMPLIFICADA PARA ENTEROBACTERIACEAE e BGN não fermentadores# 

 

 

Provas 

Gêneros bacterianos 

Proteus Citrobacter Providencia Klebsiella Enterobacter Escherichia Salmonella Shigella Pseudomonas
#
 

Redução de nitrato + + + + +* + + + - 

Lisina - - - + + +/- + - Inerte 

Mobilidade (SIM) + + + - +/- +/- + - + 

Indol (SIM) +/- +/- + - - + - +/- - 

H2S (SIM) +/- + - - - - + - - 

Glicose /gás +/- + + + + + + +  
(sem gás) - 

Lactose - +/- - + +/- + - - - 

Manitol - + + + + + + + - 

Urease + - - + + - - - - 

Citrato +/- + + + + - + - + 
(+) = reação positiva; (-) = reação negativa; (+/-) = reação positiva ou negativa (depende da espécie)  
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TESTE DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIMICROBIANOS (TSA) 
Estudo in vitro da susceptibilidade bacteriana à ação das drogas antimicrobianas 

 

 INTRODUÇÃO  
 

A necessidade de controle in vivo da população microbiana, no tratamento de doenças 
infecciosas ampliou a discussão da utilização de agentes físicos, químicos e biológicos, visando à 
diminuição ou a eliminação dos microrganismos em ambientes e instrumental médico/hospitalar. 
Muitos agentes que poderiam ser utilizados como antissépticos em tecidos vivos ainda sim eram 
altamente tóxicos para uma terapia sistêmica. Os conceitos de drogas antimicrobianas vieram da 
observação do fenômeno da antibiose exercida pelos microrganismos e outras espécies dde animais e 
plantas na natureza.  

Com a introdução dos antimicrobianos a partir da década de 1940 na terapia humana, a 
resistência bacteriana se tronou evidente e surgiu a necessidade de desenvolvimento de técnicas que 
pudessem ser aplicadas ao estudo da susceptibilidade bacteriana para avaliação de risco e eficácia da 
antibioticoterapia.  

A antibiose observada no antibiograma estabelece in vitro o perfil de susceptibilidade dos 
microrganismos frente aos diferentes antibióticos de uso comercial. O resultado expressa uma 
indicação para se conseguir a terapêutica racional em diferentes processos patológicos causados por 
microrganismos. Entretanto, grande parte das bactérias relevantes do ponto de vista clínico é capaz 
de responder à pressão seletiva exercida pelo uso contínuo, prolongado, abusivo e até equivocado de 
antimicrobianos no sentido da aquisição/expressão de resistência a estes agentes terapêuticos. 
Assim, quando um microrganismo é isolado em laboratório, sua caracterização envolve 
frequentemente, a avaliação do perfil de susceptibilidade a drogas antimicrobianas, ou seja, a 
realização de antibiograma. Os dados obtidos neste teste podem nortear a escolha do agente 
antimicrobiano mais adequado a cada situação e predizer a chance de sucesso de um esquema 
terapêutico específico. Como os padrões de resistência intrínseca são geralmente conhecidos, o 
método visa à pesquisa de resistência adquirida, que é bem menos previsível. 

Estre as diversas abordagens para se avaliar a susceptibilidade bacteriana aos antimicrobianos, 
diversas variáveis devem ser controladas. Entre elas, destacam-se: o tamanho do inóculo, o meio de 
cultura e as condições de incubação. Além disto, deve-se ressaltar que nem sempre os dados obtidos 
in vitro correspondem ao que se observa in vivo. Neste caso, a ação das drogas é influenciada por 
inúmeros fatores como, por exemplo, capacidade de atingir o local da infecção em concentrações 
adequadas. Existem ainda variáveis que não podem ser controladas quando da administração de 
agentes antimicrobianos a seres vivos.  

De maneira geral a concentração inibitória mínima de um antimicrobiano (CIM) é definida 
como a concentração mais baixa do agente necessária para inibir o crescimento de um dado isolado 
microbiano. Além de informar sobre a relação da concentração e a susceptibilidade microbiana 
(levando-se em consideração as concentrações terapêuticas de utilização do fármaco), a CIM pode 
dar informações importantes sobre a possível resistência microbiana ou efeitos bactericidas ou 
bacteriostáticos dose dependentes. A determinação da CIM (método quantitativo) é considerada o 
padrão ouro para testes de susceptibilidade, porém testes que requerem menor infraestrutura 
material e de pessoal, rotineiramente realizados nos laboratórios de análises clinicas, como a disco-
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difusão (método qualitativo) é mais utilizado por ter um custo global mais baixo em comparação a 
outros métodos. 

Nos dias de hoje, a realização do teste de sensibilidade aos antimicrobianos (TSA) é uma das 
principais tarefas executadas pelo laboratório de microbiologia. Além de orientar a escolha da terapia 
antimicrobiana mais adequada, o TSA representa uma importante ferramenta no monitoramento da 
evolução da resistência bacteriana e age também como um método auxiliar na implantação de 
medidas de controle que evitem a disseminação de bactérias multirresistentes. A sensibilidade ou 
resistência a um agente antimicrobiano por um dado microrganismo é baseada em manuais criados 
por órgãos reguladores distribuídos pelo mundo, os quais realizaram testes clínicos prévios. A 
concentração do antimicrobiano utilizado no teste e sua via de administração indicam aos médicos o 
tratamento mais eficaz para cada infecção. Vários estudos demonstram que fornecer resultados 
rápidos de suscetibilidade pode levar a mudanças consideráveis na terapia como redução de custos 
atribuíveis a pedidos de menos testes laboratoriais, menor número de procedimentos invasivos e 
menos tempo de permanência dos pacientes em unidades de internação. 
 
 MÉTODOS MAIS UTILIZADOS - SUSCEPTIBILIDADE BACTERIANA AOS ANTIMICROBIANOS 

 
1. Disco-difusão (Kirby e Bauer) 

 
O teste de disco-difusão em ágar foi descrito em 1966, por Kirby e Bauer. O teste fornece 

resultados qualitativos. É um dos métodos de suscetibilidade mais simples, confiável e mais utilizado 
pelos laboratórios de microbiologia. No método de disco-difusão, um disco de papel de filtro 
impregnado com uma concentração conhecida de um composto antimicrobiano é colocado na placa 
de ágar Mueller-Hinton (MH). O antimicrobiano se difunde no ágar de acordo com as propriedades de 
difusão, solubilidade e peso molecular do composto. Juntos, esses fatores resultam em valores de 
inibição únicos, formando halos de suscetibilidade do antimicrobiano. 

Ao inocular a placa de MH com uma suspensão do agente patogênico, o crescimento do 
microrganismo ocorre simultaneamente com a difusão do composto antimicrobiano. É importante 
salientar que o tamanho da zona de inibição do crescimento pode ser influenciado pela profundidade 
do ágar, portanto deve haver uma padronização na produção dos meios de cultura. O momento em 
que a bactéria atinge o seu crescimento na placa é demonstrado por um halo de inibição definido em 
torno do disco. A concentração do antimicrobiano na borda do halo é relacionada à concentração da 
droga no processo de difusão a partir do disco e sua interpretação leva em consideração a 
concentração de droga que define sensibilidade ou resistência microbiana, do ponto de vista clínico. 
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O teste de disco-difusão é um método prático, de fácil execução e idealizado para bactérias de 
crescimento rápido. Os reagentes são relativamente econômicos, não há necessidade de 
equipamentos especiais, além de apresentar grande flexibilidade na escolha do número e tipo de 
antimicrobianos a serem testados. Entretanto, este método apresenta algumas limitações, como a 
dificuldade na avaliação da suscetibilidade aos antimicrobianos que se difundem mal através do ágar, 
como, por exemplo, a polimixina. O teste de bactérias nutricionalmente exigentes requer 
suplementação dos meios de cultura para que seja realizado. 

 
 

2. Difusão em gradiente de concentração (tira ou fita)  
 

O método de difusão em gradiente de concentração cria um gradiente antimicrobiano na 
placa de ágar para o teste de suscetibilidade. Os antimicrobianos são impregnados em fitas ou tiras 
finas com um gradiente de concentração e são marcados na superfície superior com uma escala de 
concentração. Após a incubação, os testes são lidos visualizando-se as tiras pela parte superior da 
placa. A CIM é determinada pela intersecção da parte inferior da zona de inibição de crescimento, em 
forma de elipse com a tira do teste. Como também envolve a difusão do antimicrobiano na placa de 
MH, é recomendada a padronização da profundidade do ágar durante a produção dos meios de 
cultura. 

Esse método possui boa flexibilidade por permitir o teste dos antimicrobianos escolhidos pelo 
laboratório, porém o custo de cada fita é alto em comparação com outros métodos. Devido a esse 
fato, é indicado apenas em situações em que seja necessária a CIM para poucos antimicrobianos ou 
quando o grupo do micro-organismo não possui valores de referência para disco-difusão. Os 
resultados da difusão em gradiente têm boa correlação com o valor da CIM obtida pelos métodos de 
diluição. 
 

 

                                                   
 

 

3. Diluição em caldo ou diluição em ágar  
 

Os testes de diluição são realizados em tubos ou placas de Petri (macrodiluição) ou placas de 
ploestireno de até 96 poços (microdiluição). Este procedimento envolve a preparação de diluições 
seriadas de antimicrobianos (1, 2, 4, 8, e 16 mg/mL, por exemplo) em um meio líquido ou sólido de 
crescimento. Cada diluição recebe o inóculo com uma suspensão bacteriana padronizada. Após 
incubação, os tubos, placas ou microplacas são analisadas quanto ao crescimento do microbiano, 
visualizado pela turvação do meio ou aparecimento de colônias. A concentração mais baixa de 
antimicrobiano que impede o crescimento representa a CIM. 
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Apesar da precisão por gerar um resultado quantitativo, preparar manualmente as diluições 
em série dos antimicrobianos no método de macrodiluição é uma tarefa tediosa, com a possibilidade 
de erros e quantidade relativamente alta de reagentes e espaço necessário para cada teste. Em 
contrapartida, a microdiluição possibilita a reprodutibilidade e a conveniência de ter painéis prontos, 
somando-se à economia de espaço e reagentes que ocorre devido à miniaturização do teste. Os 
resultados também podem ser informatizados se houver um leitor automatizado do painel.  

A automação dos testes de sensibilidade padroniza a leitura e muitas vezes permite a 
observação de resultados em um período mais curto do que as leituras manuais. Os sistemas sensíveis 
de detecção óptica permitem a detecção de mudanças sutis no crescimento dos microrganismos. A 
principal desvantagem destes métodos é a flexibilidade de seleção de drogas disponíveis, pois os 
painéis comerciais são pré-definidos. 
 

 

 

     
 

 

 

 
 
 
 

De maneira geral, os valores de inibição e a análise se um microrganismo possui sensibilidade 
ou resistência a um agente antimicrobiano é baseada em manuais criados por órgãos reguladores 
distribuídos pelo mundo, os quais realizaram testes clínicos prévios. A concentração do 
antimicrobiano utilizado no teste e sua via de administração indicam aos médicos o tratamento mais 
eficaz para cada infecção. Vários estudos demonstram que fornecer resultados rápidos de 
suscetibilidade pode levar a mudanças consideráveis na terapia antimicrobiana, como redução de 
custos atribuíveis a pedidos de menos testes laboratoriais, menor número de procedimentos 
invasivos e menos tempo de permanência dos pacientes em unidades de internação. 
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Fatores que influenciam o resultado de um TSA – Disco-difusão (Kirby e Bauer) 

a) Composição química do meio de cultura: meio de cultura padrão para a realização do TSA: Agar 
Müeller-Hinton (pH: 7.2 a 7.4), em placas com 4 a 6 mm de espessura. Permite bom crescimento 
do microrganismo e uma boa difusibilidade do antibiótico, podendo ainda, se necessário, ser 
acrescido de sangue. 
 

b) Densidade do inoculo: concentração do inoculo: 108 células/mL. 
 

c) Temperatura: A temperatura de incubação ideal se situa entre: 35 a 37ºC. Temperaturas 
alteradas podem conduzir a uma deterioração do fármaco ou no caso dos microrganismos 
produtores de enzimas, a produção de enzimas poderá ser baixa e quantidade tão pequena que 
haverá a formação de halo maior (falso-positivo). 

 
d) Concentração dos antimicrobianos nos discos: padronizada pelo fabricante. 

 
e) Validade e conservação dos discos: observar sempre: a data de validade, a umidade e a 

temperatura ideal de armazenamento. 
 

f) Ação e estabilidade da droga: 
 
 Algumas drogas podem sofrer hidrólise nas primeiras horas de incubação possibilitando 

crescimento dos microrganismos, mesmo que sensíveis a elas ao redor do disco. 
 Alguns microrganismos se reproduzem antes de serem inibidos pela droga em evento 

onde a velocidade de crescimento microbiano é maior que a velocidade de difusão da 
droga no meio. 
 

Tais fatos permitem o surgimento de “colônias satélite” (colônias que podem surgir dentro do halo 
de inibição). Além destas, outras explicações são atribuídas ao surgimento de colônias satélite: 
inoculo misto e mutantes resistentes ao antimicrobiano dentro da população. 

 
g) Tempo de incubação: de 12 a 18 horas. 

 
 

 MATERIAL POR BANCADA 
 
 Suspensão bacteriana em caldo (concentração: 108 células/mL). 
 Placa de Petri contendo meio de cultura padrão: Agar Müeller-Hinton. 
 Swab de algodão estéril para a semeadura bacteriana. 
 Discos de papel contendo os antimicrobianos (em concentrações padronizadas). 
 Pinças para manuseio dos discos. 



 

Versão: 03.2018                                                                                                          64 
 

58 

 
 EXECUÇÃO 

 
1) Retirar as placas e os discos da geladeira ou congelador cerca de 20 a 30 minutos para que 

adquiram a temperatura ambiente antes da execução da prova. 
2) Retirar a suspensão bacteriana contida no tubo com o swab, tomando o cuidado de retirar o 

excesso de caldo, comprimindo a haste contra a parede do tubo;  
3) Semear a suspensão bacteriana placa contendo o Agar Müeller-Hinton, em três planos, para 

que haja crescimento confluente. 
4) Deixar a placa secar entreaberta durante 10 minutos, perto da chama para evitar 

contaminação com microrganismos ambientais e dos manipuladores;  
5) Colocar os discos de papel com o auxílio de uma pinça flambada, resguardando um espaço de, 

pelo menos, 2 cm do disco para a borda da placa e de, pelo menos, 3 cm entre um disco e 
outro;  

6) Incubar o sistema na estufa a 35 ou 37º durante 12 a 18 horas;  
7) Após a incubação, realizar a leitura e interpretação com a consulta de umpadrão de 

interpretação de medidas de halos de inibição de crescimento.  
 

 LEITURA E INTERPRETAÇÃO E COMENTÁRIOS: 
 
- O antibiótico presente nos discos se difunde no meio de cultura sólido, atingindo concentrações 
decrescentes em torno do disco. A presença ou ausência de crescimento em torno dos discos é 
interpretada como resistência ou susceptibilidade do microrganismo ao antibiótico; 
 
- Sempre devemos utilizar para o antibiograma, colônias provenientes de cultura recente e pura. A 
contaminação das culturas será um forte fator de interferência na leitura e reprodutibilidade desse 
experimento. Na preparação do inóculo deve-se tocar em uma colônia em meio sólido (colônia 
representativa do microrganismo a ser testado). Essa colônia deverá ser homogeneizada em salina 
estéril (NaCl 0,85%) até se obter uma turvação compatível com a Escala 0,5 de Mac Farland (1x108 

UFC/mL);  
 
- A temperatura de incubação deve ser rigorosamente controlada; o tempo de incubação indicado 
não deve ser nem abreviado nem aumentado sob risco de se obterem resultados falsamente 
diminuídos (pouco tempo) ou falsamente aumentados (mais tempo); 
 
- A presença de colônias no halo de inibição de crescimento indica presença de mutantes resistentes à 
ação do antibiótico. Estes mutantes existem normalmente na população bacteriana, e o seu 
aparecimento não é induzido, mas ocorre devido ao fenômeno de mutação espontânea. 
 
- A leitura é feita pela medida (utilizando-se uma régua) do diâmetro do halo de inibição (em mm), e 
comparação com a tabela-padrão. Usa-se a letra “R” para microrganismos resistentes, “I” para 
microrganismos moderadamente resistentes ou intermediários, e “S” para microrganismos sensíveis. 
 
- A tabela-padrão expressa a zona de inibição em mm, levando em consideração a carga antibiótica 
dos discos, sua difusibilidade e peso molecular. Deve-se ressaltar que o tamanho do halo não está 
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relacionado com a sensibilidade do microrganismo (quanto maior o halo de inibição, mais sensível é o 
microrganismo = ERRADO).  
 
- Mesmo em comparações entre dois discos antibióticos, se um disco apresentar um tamanho maior 
do halo de inibição em relação ao outro disco, não significa que o microrganismo é mais sensível a 
este antibiótico que apresentou maior halo. Em ambos os casos, deve-se respeitar a leitura da tabela-
padrão. 
 
- O antibiograma é também indicado quando a resposta clínica não corresponde ao tratamento inicial 
empírico, que se baseia em dados epidemiológicos de monitoramento associados à a experiência 
clínica. Nesses casos o(s) antibiótico(s) é(são) suspenso(s) pelo menos por uma semana, para então se 
proceder ao antibiograma.  
 
 
 

 

Valores de halos inibitórios esperados para Controle de Qualidade (mm) 

 

Agente  
C

ó
d

ig
o

 

C
o

n
ce

n
tr

aç
ão

 

E.
 c

o
li 

A
TC

C
 2

5
9

2
2 

S.
 a

u
re

u
s 

A
TC

C
 2

5
9

2
3 

P
. a

er
u

g
in

o
sa

 

A
TC

C
 2

7
8

5
3 

E.
 c

o
li 

A
TC

C
 3

5
2

1
8 

O
b

se
rv

aç
õ

e
s 

Ácido Nalidíxico NAL 30 µg 22-28 - - -  

Amicacina AMI 30 µg 19-26 20-26 18-26 -  

Amoxicilina + clavulanato AMC 20/10 µg 18-24 28-36 - 17-22  

Ampicilina AMP 10 µg 16-22 27-35 - 6  

Ampicilina + Sulbactam ASB 10/10 µg 19-24 29-37 - 13-19  

Azitromicina AZI 15 µg - 21-26 - -  

Aztreonam ATM 30 µg 28-36 - 23-29 -  

Carbenicilina - 100 µg 23-29 - 18-24 -  

Cefaclor CFC 30 µg 23-27 27-31 - -  

Cefazolina CFZ 30 µg 21-27 29-35 - -  

Cefdinir - 5 µg 24-28 25-32 - -  

Cefepime CPM 30 µg 31-37 23-29 24-30 -  

Cefixime CFM 5 µg 23-27 - - -  

Cefmetazole - 30 µg 26-32 25-34 - -  

Cefalexina CFX 30 µg 15-21 29-37 - -  

Cefamandole - 30 µg 26-32 26-34 - -  

Cefalotina CFL 30 µg 15-21 29-37    

Cefetamet CFT 10 µg 24-29 - - -  

Cefonicid - 30 µg 25-29 22-28 - -  

Cefoperazona - 75 µg 28-34 24-33 23-29 -  

Cefotaxima CTX 30 µg 29-35 25-31 18-22 -  

Cefotetan - 30 µg 28-34 17-23 - -  

Cefoxitina CFO 30 µg 23-29 23-29 - -  

Cefpodoxima - 10 µg 23-28 19-25 - -  

Cefprozil CEZ 30 µg 21-27 27-33 - -  

Ceftazidima CAZ 30 µg 25-32 16-20 22-29   

Ceftriaxona CRO 30 µg 29-35 22-28 17-23 -  

Cefuroxima CRX 30 µg 20-26 27-35 - -  

Ciprofloxacina CIP 5 µg 30-40 22-30 25-33 -  

Claritromicina CLA 15 µg - 26-32 - -  

Clindamicina CLI 2 µg - 24-30 - -  

Cloranfenicol CLO 30 µg 21-27 19-26 - -  



 

Versão: 03.2018                                                                                                          66 
 

58 

 

 

 
 

Valores de halos inibitórios esperados para Controle de Qualidade (mm) 
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Colistina - 10 µg 11-17 - 11-17 -  

Doripenem - 10 µg 27-35 33-42 28-35 -  

Doxiciclina DOX 30 µg 18-24 23-29 - -  

Ertapenem - 10 µg 29-36 24-31 13-21 -  

Eritromicina ERI 15 µg - 22-30 - -  

Estreptomicina - 10 µg 12-20 14-22 - -  

Fosfomicina - 200 µg 22-30 25-33 - -  

Gatifloxacin GTF 5 µg 30-37 27-33 20-28   

Gentamicina GEN 10 µg 19-26 19-27 17-23 -  

Gentamicina GEN 120 µg - - - - E. faecalis ATCC 29212: 16-23 mm 

Imipenem IPM 10 µg 26-32 - 20-28 -  

Levofloxacin LVX 5 µg 29-37 25-30 19-26 -  

Linezolida - 30 µg - 25-32 - -  

Lomefloxacin LMX 10 µg 27-33 23-29 22-28 -  

Moxifloxacin MFX 5 µg 28-35 28-35 17-25   

Meropenem MER 10 µg 28-34 29-37 27-33 -  

Netilmicina - 30 µg 22-30 22-31 17-23 -  

Nitrofurantoína NIT 300 µg 20-25 18-22 - -  

Norfloxacin NOR 10 µg 28-35 17-28 22-29 -  

Oxacilina OXA 1 µg - 18-24 - -  

Ofloxacin OFX 5 µg 29-33 24-28 17-21 -  

Penicilina G PEN 10 un - 26-37 - -  

Piperacilina - 100 µg 24 - 30 - 25 - 33 12 - 18  

Piperacilina + Tazobactam PPT 100/10µg 24-30 27-36 25-33 24-30  

Polimixina B POL 300 un 13-19 - 14-18 -  

Rifampicina RIF 5 µg 8-10 26-34 - -  

Sulfametoxazol/Trimetropin SUT 1,25/23,75 µg 23-29 24-32 - -  

Ticarcilina - 75 µg 24-30 - 21-27 6  

Ticarcilina + clavulanato TIC 75/10 µg 24-30 29-37 20-28 21-25  

Teicoplamina - 30 µg - 15-21 - -  

Tetraciclina TET 30 µg 18-25 24-30 - -  

Tigeciclina TIG 15 µg 20-27 20-25 9-13 -  

Tobramicina TOB 10 µg 18-26 19-29 20-26 -  

Trimetoprim TRI 5 µg 21-28 19-26 - -  

Vancomicina VAN 30 µg - 17-21 - -  
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Controle de Qualidade - Critérios de interpretação* 

Valores de halos inibitórios esperados para Enterobacteriaceae. 
 

 

Agente 

 

Código 

 

Discos 

Halos de inibição (mm) 
 

Observação 

R I S 

Ácido Nalidíxico NAL 10 µg ≤13 14-18 ≥19 * Apenas para isolados do trato 
urinário e para todos isolados de 
Salmonella spp. 

Amicacina AMI 30 µg ≤14 15-16 ≥17  

Amoxicilina + Clavulanato AMC 20/10 µg ≤13 14-17 ≥18  

Ampicilina AMP 10 µg ≤13 14-16 ≥17 Resultados podem ser usados como 
preditivos para amoxicilina 

Ampicilina + Sulbactam ASB 10/10 µg ≤11 12-14 ≥15  

Aztreonam ATM 30 µg ≤17 18-20 ≥21  

Azitromicina AZT 15 µg ≤12 - ≤13 Apenas para Salmonella typhi 

Cefaclor (Oral) CFC 30 µg ≤14 15-17 ≥18  

Cefalotina (Parenteral) CFL 30 µg ≤14 15-17 ≥18 Pode predizer resultados para 
cefapirina, cefradina, cefalexina, 
cefaclor e cefadroxil. 

Cefamandole (Parenteral) - 30 µg ≤14 15-17 ≥18  

Cefazolina (Parenteral) 
Cefazolina (Oral) 

CFZ 30 µg ≤19 
≤14 

20-22 
- 

≥23 
≥15 

 

Cefepime CPM 30 µg ≤18 - ≥25 SDD: 19-24mm 

Cefdinir (Oral) - 5 µg ≤16 17-19 ≥20  

Cefetamet CFT 10 µg ≤14 15-17 ≥18 Não aplicável em Morganella spp 

Cefixime (Oral) CFM 5 µg ≤15 16-18 ≥19 Não aplicável em Morganella spp 

Cefmetazole (Parenteral) - 30 µg ≤12 13-15 ≥16  

Cefonicid (Parenteral) - 30 µg ≤14 15-17 ≥18  

Cefoperazona (Parenteral) - 75 µg ≤15 16-20 ≥21  

Cefotaxima (Parenteral) CTX 30 µg ≤22 23-25 ≥26  

Cefotetan (Parenteral) - 30 µg ≤12 13-15 ≥16  

Cefoxitina (Parenteral) CFO 30 µg ≤14 15-17 ≥18  

Cefpodoxima (Oral) - 10 µg ≤17 18-20 ≥21 Não aplicável em Morganella spp 

Cefprozil (Oral) - 30 µg ≤14 15-17 ≥18 Não usar disco difusão para 
Providencia spp pois foram relatados 
casos de falsa sensibilidade por este 
método. 

Ceftarolina (Parenteral) - 30 µg ≤19 20-22 ≥23  

Ceftazidima (Parenteral) CAZ 30 µg ≤17 18-20 ≥21  

Ceftibuten - 30 µg ≤17 18-20 ≥21 Apenas para ser testado e reportado 
em amostra de urina. 

Ceftizoxima (Parenteral) - 30 µg ≤21 22-24 ≥25  

Ceftriaxona (Parenteral) CRO 30 µg ≤19 20-22 ≥23  

Cefuroxima (parenteral) 
Cefuroxima (oral) 

CRX 30 µg ≤14 
≤14 

15-17 
15-22 

≥18 
≥23 

 

Ciprofloxacina CIP 5 µg ≤15 16-20 ≥21 Somente para enterobactérias que 
não Salmonella spp e S. typhi 

Ciprofloxacina CIP 5 µg ≤20 21-30 ≥31 Para Salmonella spp e S. typhi 
extraintestinal 

Cloranfenicol CLO 30 µg ≤12 13-17 ≥18 Uso não indicado na rotina de urina 

Doripenem - 10 µg ≤19 20-22 ≥23  

Doxiciclina DOX 30 µg ≤10 11-13 ≥14  

Ertapenem - 10 µg ≤18 19-21 ≥22  

Enoxacin - 10 µg ≤14 15-17 ≥18  

Fosfomicina - 200 µg ≤12 13-15 ≥16  

Gatifloxacin - 5 µg ≤14 15-17 ≥18  

Gentamicina GEN 10 µg ≤12 13-14 ≥15  

Imipenem IPM 10 µg ≤19 20-22 ≥23  

Kanamicina - 30 µg ≤13 14-17 ≥18  

Levofloxacin LVX 5 µg ≤13 
 

- 

14-16 
 

- 

≥17 
 

- 

- Somente para enterobactérias que 
não Salmonella spp e S. typhi 
- Para Salmonella spp e S. typhi deve 
ser realizado MIC 
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Valores de halos inibitórios esperados para Enterobacteriaceae (continuação) 

 
 

Agente 

 

Código 

 

Discos 

Halos de inibição (mm) 
 

Observação 

R I S 

Tobramicina - 10 µg ≤12 13-14 ≥15  

Lomefloxacin LMX 10 µg ≤18 19-21 ≥22 Uso indicado para urina 

Loracarbef (Oral) - 10 µg ≤14 15-17 ≥18  

Mecilinam - 10 µg ≤11 12-14 ≥15  

Meropenem MER 10 µg ≤19 20-22 ≥23  

Minociclina - 30 µg ≤12 13-15 ≥16  

Moxalactam 
(Parenteral) 

- 30 µg ≤14 15-22 ≥23 
 

Netilmicina NET 30 µg ≤12 13-14 ≥15  

Nitrofurantoína NIT 300 µg ≤14 15-16 ≥17 Uso indicado para urina 

Norfloxacin NOR 10 µg ≤12 13-16 ≥17 Uso indicado para urina 

Pefloxacina - 5 µg ≤23 - ≥24  

Piperacilina - 100 µg ≤17 18-20 ≥21  

Piperacilina + 
Tazobactam 

PPT 100/10 µg ≤17 18-20 ≥21 
 

Ofloxacin OFX 5 µg ≤12 13-15 ≥16 
Somente para Urina, demias 
materiais somente MIC 

Sulfametoxazol + 
Trimetoprim 

SUT 23,75/1,25 µg ≤10 11-15 ≥16 
 

Sulfonamidas SUL 250 ou 300 µg ≤12 13-16 ≥17  

Streptomicina - 10 µg ≤11 12-14 ≥15  

Ticarcilina - 75 µg ≤14 15-19 ≥20  

Ticarcilina + 
clavulanato 

TIC 75/10 µg ≤14 15-19 ≥20 
 

Tetraciclina TET 30 µg ≤11 12-14 ≥15  

Trimetoprim TRI 5 µg ≤10 11-15 ≥16  

 
* CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing. 28th ed. 
CLSI supplement M100 (ISBN 1-56238-838-X [Print]; ISBN 1-56238-839-8 [Electronic]). Clinical and Laboratory Standards Institute, 950 West Valley 

Road, Suite 2500, Wayne, Pennsylvania 19087 USA, 2018. 

 

 
Condições para o teste: 
- Meio: para Disco Difusão - Agar Mueller Hinton (MHA) 
- Inóculo: suspensão realizada direto da colônia crescimento 16h, equivalente a escala 0,5 de MacFarland 
- Incubação: temperatura de 35±2ºC, por 16 a 18 horas em ar ambiente. 

 


