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Resumo 

 

O objetivo do presente estudo foi verificar a suscetibilidade in vitro de diferentes 

espécies fúngicas frente a dois desinfetantes, hipoclorito de sódio (HS) e a base de amônio 

(A). A Concentração Inibitória Mínima efetiva do HS variou de 6,25% a 0, 195% e para o A 

de 6,25% a 0,0007%. O uso de HS e do A foram efetivos contra as diferentes espécies 

fúngicas, podendo ser indicados na desinfecção de superfícies e ambientes que possam 

apresentar contaminação fúngica. 

 

Introdução 

Zoonoses transmitidas por animais silvestres mantidos como animais de estimação 

hoje tem sido tratadas como um problema de Saúde Pública. Animais mantidos em cativeiro 

ou transportados, mesmo que por um curto período, podem ser expostos a uma variedade de 

patógenos, e se tornarem carreadores potenciais de doenças infecciosas (BAKER, 2002).  

Dentre os diversos agentes patogênicos capazes de produzir infecções em humanos 

estão os fungos, que podem causar sérios danos a animais silvestres e domésticos além do o 

homem. SPARAGANO; FOGGETT (2009) realizaram um estudo detalhado destes agentes 

etiológicos apresentando os fungos clinicamente relevantes na Medicina Humana e 

Veterinária, entre eles Aspergillus fumigatus, Trichophyton mentagrophytes, Fusarium 

moniliforme, Candida albicans e Malassezia pachydermatis. Os principais registros de 

patógenos em animais silvestres são aqueles obtidos de estudos de campo, registros de 

ocorrências isoladas em clínicas veterinárias e, sobretudo, de Centros de Triagem de Animais 

Silvestres. Estes locais são autorizados pelo IBAMA para as finalidades de recepção, triagem, 

manutenção, recuperação e destinação, recebendo designações específicas de acordo com suas 

atribuições (ALBANO, 2009). 
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Os programas de higiene e desinfecção são essenciais no controle ambiental de 

microrganismos potencialmente patogênicos aos animais nestes locais (REDIG et al., 1993).  

A desinfecção ambiental deve ser realizada com rodízio periódico de agentes químicos 

capazes de inibir o crescimento ou eliminar esses microrganismos (KEARNS & LOUDIS, 

2003). Neste contexto, o objetivo deste estudo foi verificar a suscetibilidade in vitro de 

diferentes espécies fúngicas frente a dois desinfetantes.  

 

Metodologia 

Os testes de suscetibilidade in vitro foram realizados com fungos filamentosos dos 

gêneros Curvularia sp., Pennicilium sp., Paecilomyces sp. e Fusarium sp. e as leveduras 

Candida albicans, C. parapsilosis, Cryptococcus laurentti e Trichosporum asahii, oriundos 

da microbiota de animais silvestres alojados no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres 

da UFPel, frente à dois desinfetantes comumente utilizados em limpeza de recintos e gaiolas: 

o primeiro a base de amônia (A) (cloreto cocobenzil alquil dimetil amônio, cloreto de didecil 

dimetil amônio e cloreto de cetil dimetil amônio) e o segundo a base de hipoclorito de sódio 

(HS). As diluições (1:2) do HS variaram de 50% a 0, 097% da concentração recomendada 

para uso pelo fabricante. O desinfetante A teve variação das diluições de 50% a 0, 0001% da 

concentração recomendada pelo fabricante. 

Foram utilizadas placas de microdiluição estéreis, onde foram feitas sucessivas 

diluições dos desinfetantes a partir da concentração indicada pelo fabricante e em cada 

diluição foram dispostos os inóculos fúngicos previamente ajustados em meio RPMI líquido. 

A técnica utilizada foi baseada na metodologia propota pelo CLSI M27-A3 para leveduras e 

M38-A2 para fungos filamentosos. As placas foram incubadas a 37º/48h e após este período 

foi realizada leitura da Concentração Inibitória Mínima (CIM). A partir dos poços onde as 

concentrações não apresentaram crescimento do inoculo, alíquotas de 10µL foram semeadas 

em meio de cultura sólido (Agar Sabouraud acrescido de cloranfenicol) e incubadas a 37º/48h 

para verificação da Concentração Fungicida Mínima (CFM). Todas as amostras fúngicas 

foram testadas em duplicata frente aos desinfetantes. 

 

Resultados e Discussão 

 Todos os isolados fungicos apresentaram sensibilidade frente aos dois desinfetantes.  

Frente ao HS todas as leveduras apresentaram CIM na diluição 1,56% e no A todas as 

leveduras apresentaram CIM na diluição 0, 0007%. Para os fungos filamentosos a CIM variou 
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de acordo com o gênero fúngico. Para Curvularia sp., a CIM tanto para ambos desinfetantes 

foi de 6,25%, para Pennicilium sp. a CIM para o HS foi de 0,781% e para o A foi 1,56%, para 

o Paecilomyces sp. a CIM do HS foi de 0,39% e para o A foi 1,56% e para Fusarium sp. foi 

0,195% para o HS e para o A foi 1,56%.  

Os desinfetantes testados foram escolhidos devido ao freqüente uso em centros de 

reabilitação. O desinfetante a base de amônio (A) se mostrou mais eficaz na sua ação 

desinfetante do que o HS, de acordo com as recomendações de uso do fabricante, uma vez 

que a quantidade utilizada para uma ação satisfatória do produto foi menor do que a 

recomendada pelo mesmo. Já o HS, teve ação esperada, mas dentro da concentração indicada 

pelo fabricante. Não foram encontrados na literatura, documentos relacionados ao uso dos 

desinfetantes estudados em relação a animais silvestres, mas foram localizados outros 

trabalhos onde o HS foi testado como a avaliação da sua eficiência na desinfecção de teteiras 

e dos tetos no processo de ordenha mecânica de vacas, em vista ao combate a mastite bovina 

(AMARAL, 2004) e desinfecção de moldes e modelos de gesso em consultório dentário 

(SANTOS, 2001). 

 

Conclusão 

 O uso de hipoclorito de sódio e do desinfetante a base de amônio são efetivos contra as 

diferentes espécies fúngicas (leveduras e filamentosos), podendo ser indicados na desinfecção 

de superficies e ambientes que possam apresentar contaminação fúngica. 
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