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RESUMO
Sanitizantes químicos são utilizados na higienização de
superfícies que entram em contato com patógenos, de forma a eliminar e
reduzir a carga microbiana assegurando a inocuidade da superfície.
Atualmente, tem-se o interesse no desenvolvimento de novos antimicrobianos,
em razão do aumento no número de bactérias resistentes. Neste contexto, o
objetivo deste trabalho foi realizar a síntese de nanopartículas (NPs) de cobre
empregando processo de precipitação, desenvolver um método de aplicação
destas nanopartículas com efeito antimicrobiano frente a diferentes agentes de
estabilização das nanopartículas, aplicar como aditivo em formulação de tinta
para formar um filme de revestimento de superfícies, bem como avaliar sua
capacidade antimicrobiana por diferentes metodologias para a aplicação em
ambientes hospitalares. Através dos resultados obtidos no teste microbiológico,
observou-se que a adesão de Staphylococcus aureus e Escherichia coli foi
menor nas superfícies condicionadas com as nanopartículas de cobre (NPsCu).
As nanopartículas de cobre também foram capazes de reduzir o número de
bactérias em superfícies de aço inoxidável, superfícies estas, comumente
utilizadas em hospitais. Portanto, as nanopartículas de cobre obtidas por uma
nova síntese apresentam-se eficientes como agentes antimicrobianos, com
potencial uso como sanitizantes, na indústria de revestimentos em ambientes
hospitalares.
Palavras-chave: antimicrobiano; nanopartículas de cobre; ambiente hospitalar;
testes microbiológicos.

ABSTRACT
Development of copper-based nanostructured coatings using the
creation of antimicrobial functional surfaces applied to hospital
environments
Chemical sanitizers are used in the cleaning of surfaces that come into
contact with pathogens, in order to eliminate and reduce the microbial load
ensuring the safety of the surface. Currently, there is an interest in the
development of new antimicrobials, due to the increase in the number of
resistant bacteria. In this context, the objective of this work was to produce a
new synthesis of copper nanoparticles (NPs) to develop a method of applying
these nanoparticles with antimicrobial effect against different stabilizing agents,
apply as an additive in the application of paint to form a coating film for a
surface, as well as to evaluate its antimicrobial capacity by different
methodologies for application in hospital environments. Through the results
obtained in the microbiological test, it was observed that the adhesion of
Staphylococcus aureus and Escherichia coli was lower on surfaces conditioned
with copper nanoparticles (NPsCu). Copper nanoparticles were also able to
reduce the number of bacteria on stainless steel surfaces, surfaces that are
commonly used in hospitals. Therefore, copper nanoparticles obtained by a new
synthesis are efficient as antimicrobial agents, with potential use as sanitizers,
in the coatings industry in hospital environments.
Keywords: antimicrobial;
microbiological tests.
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1

INTRODUÇÃO
O

interesse

científico

e

tecnológico

de

empregar

materiais

nanoestruturados no desenvolvimento de tintas é crescente, devido a sua
capacidade de conferir à tinta a propriedade antimicrobiana. A ação de
bactérias e fungos em residências, indústrias e hospitais oferece risco à saúde
humana. Estes microrganismos proliferam-se facilmente em muitos ambientes
frequentados por pessoas e representam grandes preocupações para os
programas de saúde pública (DAVDISON, 2007). Como forma de aplicação,
utiliza-se

nanomateriais

em

sua

composição,

o

que

confere

ação

antimicrobiana entregando maior segurança ao usuário com o objetivo de
eliminar agentes patogênicos por morte por contato (FIORI JR, J.).
A propriedade biocida é incorporada nas tintas com o uso de aditivos
antimicrobianos diretamente nas formulações. Para a seleção destes aditivos,
diversos fatores devem ser analisados, dentre os principais: a eficiência
antimicrobiana, o percentual de incorporação do aditivo, a facilidade de
manuseio, a estabilidade química, a toxicidade e a capacidade de migração
para o meio onde está empregado o revestimento de tinta (MATTEUCCI,
2009). Diversos estudos científicos vêm sendo desenvolvidos para a obtenção
de novos aditivos com potencial aplicação em tintas, a exemplo dos trabalhos
realizados por Bechtold em 2011, que incorporou nanopartículas metálicas em
tintas

acrílicas

e

obteve

revestimentos

antimicrobianos

frente

aos

microrganismos Escherichia coli e Staphylococcus aureus.
De acordo com o autor, houve eficácia antibacteriana nos filmes já
secos. Hochmannova, et al. (2010) estudaram o efeito antimicrobiano e
fotocatalítico de partículas de óxido de zinco e dióxido de titânio em tintas de
interiores. Os resultados demonstraram que o óxido de zinco apresentou
melhor eficiência antimicrobiana e fotocatalítica frente às bactérias e fungos. O
ensaio feito por Arab, et al. em 2017, utilizou nanopartículas de óxido de cobre
para testar o desenvolvimento de novos agentes antibacterianos. Os testes
microbiológicos demonstraram atividade bactericida para bactérias grampositivas, o que não ocorreu em bactérias gram-negativas provavelmente
devido diferença estrutural na membrana (WOZNIAK-BUDYCH, 2017).
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O presente estudo tem como objetivo a síntese de nanopartículas de
cobre, com efeito, anitimicrobiano e desenvolvimento um método de aplicação
destas nanoparticulas frente a diferentes agentes de estabilização, além da
aplicação como aditivo em formulação de tinta para formar um filme de
revestimento de superfícies. A proposta inclui ainda a avaliação da capacidade
antimicrobiana por diferentes metodologias como potencial contribuinte para
redução do índice de infecção hospitalar.
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2

OBJETIVOS
O presente trabalho tem como objetivo desenvolver um método de

aplicação de nanopartículas de cobre com diferentes agentes de estabilização,
em formulação de tinta para obtenção de ação antimicrobiana. Acompanhar a
estabilidade física monitorando tamanho de partículas ao longo do tempo e
avaliar de forma qualitativa e quantitativa do efeito das nanopartículas de cobre
como aditivo biocida em uma formulação de tinta para ambiente hospitalar.
Para alcançar o objetivo principal, destacam-se os seguintes objetivos
específicos:
●

Explorar rotas de síntese para obter nanopartículas de cobre;

●

Caracterizar as nanopartículas de cobre através de
análise de tamanho, morfologia e estabilidade;

●

Incorporar

as

nanopartículas

em

revestimento

de

superfícies para aplicação em ambiente hospitalar;
●

Prospecção das principais linhagens contaminantes de
ambiente

hospitalar,

seleção

microrganismos e estabelecimento

dos

principais

de metodologia de

avaliação antimicrobiana;
●

Avaliar

o

potencial

sintetizadas
estabelecidas.

por

antimicrobiano

das

partículas

metodologias

microbiológicas
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3

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Neste capítulo foram expostos os conceitos e temas mais relevantes

para este trabalho, iniciando-se pela Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde (IRAS), seguido da ação sanitizante e desinfetante, posteriormente é
apresentada uma breve revisão de nanotecnologia relacionados a síntese de
cobre e mecanismos de ação antimicrobiana.

3.1

Infecção Relacionada à Assistência à Saúde (IRAS)
A Organização Pan-Americana da Saúde classifica como doença

transmissível:

qualquer patologia

causada

por: um agente infeccioso

específico, seus subprodutos ou por um reservatório a um hospedeiro
suscetível, seja diretamente de uma pessoa ou animal infectado, ou
indiretamente por meio de um hospedeiro intermediário, de natureza vegetal ou
animal, de um vetor ou do meio ambiente inanimado (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DA SAÚDE, 2010).
A Secretaria de Saúde do Estado do Paraná (2008) caracteriza como
infecção hospitalar também denominada Infecção Relacionada à Assistência à
Saúde (IRAS) toda infecção adquirida após a internação do paciente no
hospital ou após a realização de um procedimento hospitalar, podendo se
manifestar após a alta médica. As IRAS abrangem também procedimentos
feitos em ambulatório e à infecção ocupacional adquirida dentro do hospital por
profissionais de saúde.
Um

fato

relevante

atualmente

é

o

aparecimento

de

doenças

transmissíveis novas e desconhecidas e o ressurgimento de outras que já
estavam controladas ou que se acreditava que estavam (ORGANIZAÇÃO
PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2010). As doenças transmissíveis podem ter
reincidência devido ao desenvolvimento da resistência dos agentes infecciosos
existentes aos antibióticos convencionais e aos de nova geração. Outra causa
pode ser a debilidade das medidas de saúde pública adotadas para infecções
previamente controladas (ORGANIZAÇÃO PAN- AMERICANA DA SAÚDE,
2010)
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Mesmo com a descoberta de antibióticos cada vez mais potentes e
outros meios antimicrobianos, Beyth, et al. (2015) apontam as infecções
bacterianas como uma das principais causas de morbimortalidade. Com isso, o
aumento da preocupação em criar meios bactericidas adicionais devido à
crescente estatística de cepas bacterianas multirresistentes e infecções
associadas a biofilme. Entre os nanomateriais mais promissores com
propriedades

antibacterianas

estão

as

nanopartículas

metálicas,

que

apresentam melhora na atividade química devido ao aumento de sua superfície
e estrutura cristalográfica. O estudo de nanomateriais bactericidas é
particularmente oportuno, considerando o recente aumento de novos tipos de
bactérias resistentes aos antibióticos mais potentes (MORONES et al. 2005
apud SMANIO, 2017).
3.1.1 Ação sanitizante e desinfetante
No livro Controle Biológico de Qualidade de Produtos Farmacêuticos,
Correlatos e Cosméticos (PINTO et al., 2015, p. 219), os autores relatam que
desinfetantes e sanitizantes são utilizados em múltiplas situações nas quais
existe a necessidade de controlar os microrganismos. Há uma grande
quantidade de substâncias químicas utilizadas para essa finalidade, poucas
substâncias químicas são ativas para todos os microrganismos, o que leva a
necessidade de escolher os agentes químicos mais apropriados de acordo com
o uso pretendido. Alguns termos chave são:
● Antisséptico ou desinfetantes de pele: substância
química utilizadas em tecidos vivos com o objetivo de
matar ou inibir o crescimento de microrganismos de
maneira neutra para o indivíduo;
● Antibacteriano: popularmente utilizado para consumo
comercial devido a sua eficácia para reduzir/matar um
determinado número de bactérias. Pode ser utilizado
em superfícies inanimadas ou superfícies da mão e do
corpo;
● Sufixo “cida”: usualmente acrescentado como sufixo à
classe de organismos para indicar um agente que lhes
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é letal;
● Desinfetante: agentes químicos que reduzem o número
de microrganismos, mais eficientemente de um objeto
inanimado. De acordo com a International Organization
for

Standardization

(ISO)

ISO13408

-1:

Aseptic

processing of beauty care products - Part 1: General
Requirements (ISO, 2008), que define o desinfetante
como

“agente

químico

ou

físico

que

inativa

microrganismos vegetativos, mas não necessariamente
esporos

altamente

bacteriostáticos,

resistentes”.

paralisando

o

Alguns
crescimento

são
da

população bacteriana, podem causar mudança seletiva
e reversível à célula por interação com o ácido
nucleico, inibição de enzimas e penetração na parede
celular, quando são removidos ou neutralizados a
população bacteriana pode se desenvolver novamente.
Outros são bactericidas que destroem as células
bacterianas

com

mecanismos

físico-químico

irreversíveis, incluindo danos estruturais à célula,
extravasamento e coagulação do citoplasma e lise da
célula;
● Detergente: agente químico usado para limpeza de
equipamentos ou superfícies para remoção de matéria
orgânica não desejada;
● Esterilizante: é quando todos os microrganismos são
eliminados, é letal a todas as formas de vida
microbiana;
● Fumigação: desinfecção indireta com um líquido ou gás
dentro de uma área fechada;
● Germicida: este é utilizado para indicar um agente
químico que provoca a letalidade de vários tipos de
organismo. É semelhante ao termo “antimicrobiano” é
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mais empregado na América do Norte;
● Limpeza: é o processo de remoção de resíduos e sujeiras de
superfícies;
● Sanitizantes: reduzem sem eliminar completamente o
número de microrganismos em superfícies inanimadas
em nível sanitário ou higiênico.

Os sanitizantes não

são substituídos pelos desinfetantes por apresentarem
menor eficácia;
● Estático: o acréscimo de sufixo estático designa
substâncias que inibem o crescimento microbiano;
● Resistência: é empregado aos antibióticos; e para os
desinfetantes, emprega- se o termo susceptibilidade;
● Tolerância: decréscimo do efeito de um agente contra
um

microrganismo

necessita

um

aumento

da

concentração ou outros efeitos para ser efetivo;
● Antimicrobiano:

significa

contra

micróbios,

pouco

informa sobre a natureza da atividade ou organismo
alvo, podendo matar ou inibir o crescimento microbiano
e inclui antibióticos e agentes para tratamento antiacne. Tem frequentemente, mas não sempre, como
alvo microrganismos específicos ou grupos restritos.
De acordo com o Ministério da Saúde (2010), tem por objetivo definir,
classificar e regulamentar as condições para o registro e rotulagem para os
produtos com ação antimicrobiana de uso em assistência à saúde para artigos
críticos e semicríticos a serem comercializados, onde:
● Artigo crítico: aquele utilizado em procedimentos de
alto risco, que penetra tecidos ou órgãos. Requer
esterilização para seu uso;
● Artigo semicrítico: Aquele que entra em contato com a
pele não íntegra ou com a mucosa do paciente. Requer
desinfecção de alto nível ou esterilização para seu uso.
Os desinfetantes hospitalares para áreas críticas e não críticas para
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superfícies fixas são classificados como:
● Desinfetante de nível Intermediário: produto que destrói
bactérias vegetativas, micobactérias, a maioria dos
vírus e fungos em um período de tempo comprovado;
● Desinfetante de Alto nível: produto que destrói todos os
microrganismos em um período de tempo comprovado,
exceto um número elevado de esporos bacterianos;
● Esterilizante: É um produto que tem a capacidade de
destruir todas as formas de vida microbiana, em um
período de tempo comprovado, incluindo os esporos
bacterianos.
Considerando como:
● Área crítica: Área na qual existe risco aumentado para
desenvolvimento

de

infecções

relacionadas

à

assistência à saúde, seja pela execução de processos
envolvendo artigos críticos ou material biológico, para a
realização

de

presença

de

procedimentos
pacientes

invasivos

com

ou

pela

susceptibilidade

aumentada aos agentes infecciosos ou portadores de
microrganismos de importância epidemiológica;
● Área semicrítica: Área na qual existe risco moderado a
risco baixo para o desenvolvimento de infecções
relacionadas à assistência à saúde, seja pela execução
de processos envolvendo artigos semicríticos ou pela
realização de atividades assistenciais não invasivas em
pacientes não-críticos e que não apresentem infecção
ou colonização por microrganismos de importância
epidemiológica.
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Os antissépticos e desinfetantes têm em sua composição substâncias
químicas

como

fenol,

aldeídos,

álcool,

biguanidas,

metais

pesados,

peroxigênio, compostos halogenados, e compostos quaternários de amônia.
Em geral, estes apresentam maior espectro de ação do que os antibióticos, e
agem em múltiplos alvos da parede celular, da membrana citoplasmática e do
citoplasma microbiano.
3.1.2 Cobre agente sanitizante
O cobre é um elemento químico, classificado como metal de transição,
utilizado em diversas aplicações humanas desde a antiguidade. Sua qualidade
biocida é conhecida há séculos e atualmente pesquisas com revestimentos de
cobre estão sendo feitas com a finalidade de reduzir a contaminação
microbiana e, posteriormente, reduzir as IRAS (ARENDSEN; THAKAR;
SULTAN, 2019). A International Copper Association (COBRE..2014) cita que o
uso do cobre como material para corrimãos, bancadas e outros locais de
grande trânsito e contato humano, foi eficiente como agente sanitizante
despertando a idéia de maior desenvolvimento e aplicabilidade neste campo.
Warnes, Caves, Keevil (2012) sugerem que a propriedade biocida das
superfícies de cobre são eficientes para bactérias Gram-positivas e Gramnegativas e que a morfologia bacteriana está relacionada diretamente com o
mecanismo de toxicidade. A ação do cobre consiste na modificação de grupos
funcionais de proteínas, ácidos nucléicos, além de atuar na quebra da parede e
da membrana celular dos microrganismos (CAIRES, 2013). Muitas pesquisas
vêm sendo realizadas com o intuito de estudar e desenvolver novos agentes
antimicrobianos. Alguns óxidos, tais como óxido de cálcio (CaO), óxido de
magnésio (MgO), dióxido de titânio (TiO2) e óxido de zinco (ZnO) vem
ganhando destaque, revelando-se com potencial atividade antibacteriana
mesmo em pequena quantidade, podendo ser substitutos dos agentes
convencionais como sal de amônio quaternário e cloro, por exemplo (NAFCHI
et al. 2012; OHIRA et al. 2008; SAWAI, 2003 apud MOHR, et al., 2017).
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3.2

Nanotecnologia
A nanotecnologia é o estudo de manipulação da matéria na escala

atômica e molecular e incluí o desenvolvimento de materiais associados a
diversas áreas como a medicina, eletrônica, ciência da computação, física,
química, biologia e engenharia dentre outras. A escala nanométrica mais
comumente referida como de 1 a 100 nanômetros (nm), em que fenômenos
únicos

observados

permitem

aplicações

inovadoras,

(NATIONAL

NANOTECHNOLOGY INITIATIVE, 2019) ou ainda a razão entre área de
superfície e volume maior na escala nanométrica alterando propriedades
comuns

dos

materiais

(SERVIÇO

NACIONAL

DE

APRENDIZAGEM

INDUSTRIAL, 2014).

3.2.1 Aplicações da nanotecnologia
As aplicações da Nanotecnologia e os nanomateriais abrangem diversos
setores industriais, como:
•

Eletrônica: os nanotubos de carbono estão sendo
estudados para substituir o silício na fabricação de
microchips e dispositivos menores, como nanofios
quânticos mais leves, condutores e resistentes. As
propriedades

do

grafeno são

ideais

para

o

desenvolvimento de telas flexíveis sensíveis ao toque;
•

Energia: A nanotecnologia reduz custos, produz turbinas
eólicas mais fortes e leves, melhora o desempenho dos
combustíveis e, devido a propriedade de isolamento
térmico de alguns nanocomponentes, pode economizar
energia;

•

Meio ambiente: atualmente a nanotecnologia contribui
para

a

purificação

de;

ar,

águas

residuais

com

nanobolhas ou os sistemas de nanofiltração para metais
pesados.
•

Alimentação: hoje, nanobiossensores são utilizados para
detectar a presença de patógenos nos alimentos e
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diminuir a transferência de oxigênio nos produtos
embalados;
•

Têxtil: na indústria textil, nanopartículas estão associadas
ao

desenvolvimento de tecidos inteligentes que não

mancham e não amarrotam, assim como de materiais
mais resistentes, leves e duradouros para fabricar
capacetes para motociclistas e equipamentos esportivos.
•

Biomedicina: os nanomateriais auxiliam no diagnóstico
precoce de doenças e tratamento, principalmente de
patologias neurodegenerativas. Sua principal propriedade
consiste em atacar células cancerígenas de forma
seletiva sem prejudicar as restantes células saudáveis.
Algumas nanopartículas também foram utilizadas para
aumentar

a

efiencia

de

produtos

farmacêuticos

(IBERDOLA, 2021). Também apresenta eficiencia em,
descontaminação desuperfícies hospitalares, restauração
dental e equipamentos cirúrgicos, produtos de saúde e
higiene.(BONILLA; GARCÍA, 2012 apud MOHR et al.
2017).
•

Outros: As nanopartículas (NPs) também podem ser
sintetizadas em laboratório, o que possibilita obter
materiais com tamanhos e formas controlados, gerando
modificações das propriedades físicas e químicas do
material em relação a sua escala micrométrica onde
possuem multiplas aplicações industriais e está sendo
expandido cada vez mais para satisfazer os interesses
economicos, da ciência e do governo (JU-NAM; LEAD,
2008 apud CONSOLINI, 2015 ).

3.2.2 Nanopartículas metálicas
Nanopartículas metálicas possuem propriedades que possibilitam
diferentes aplicações, como: armazenamento de energia, atividades catalíticas
e biológicas (SENANAYAKE, 2013 apud POWAR et al., 2019). Entre os
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nanomateriais mais promissores com propriedades antibacterianas estão as
nanopartículas metálicas, que apresentam melhora na atividade química devido
ao aumento de sua superfície e estrutura cristalográfica. O estudo de
nanomateriais bactericidas é particularmente oportuno, considerando o recente
aumento de novos tipos de bactérias resistentes aos antibióticos mais potentes
(MORONES et al. 2005 apud SMANIO, 2017).
3.2.3 Nanopartículas de cobre
Com o desenvolvimento da nanotecnologia, o cobre, na forma de
nanopartículas, tem sido cada vez mais aplicado como agente antimicrobiano
em indústrias têxteis, em equipamentos hospitalares, preservação da madeira
e tintas anti-incrustantes. O campo tecnológico tem desenvolvido pesquisas
com nanopartículas de cobre devido à sua aplicação biocida, curativa,
supercondutores de alta temperatura, células solares, condutores elétricos,
processo catalítico, produtos farmacêuticos antibacterianos, fotocatálise têxtil e
sensores bioquímicos (POWAR et al. 2019). O efeito bactericida do cobre para
uma vasta gama de bactérias gram-positivas e gram-negativas tem sido
relatado por muitos autores (REN et al. 2009 e BAEK e AN, 2011 apud BIRON,
2016).

3.2.4 Síntese de Nanopartículas de cobre
A síntese de nanopartículas de cobre pode ser feita por métodos
descritos em literatura como: redução química, ablação a laser, irradiação por
feixe de elétrons e decomposição térmica. Dentre os métodos mencionados o
método de redução química tem despertado interesse por ser econômico, e
preciso para controlar o tamanho de partícula desejado, alterando a razão
molar do reagente e a concentração do reagente de revestimento (POWAR et
al., 2019).
Neste método, ocorre a redução dos sais metálicos (cátions) para sua
forma neutra, em escala nanométrica, através de agentes redutores como, por
exemplo, o borohidreto de sódio (NaBH4). Ocorre colisão entre esses átomos e
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forma um núcleo estável chamado de processo de nucleação (TURKEVICH;
STEVENSON; HILLIER, 1951).
Em seguida os átomos colidem e formam partículas maiores. Um dos
desafios em produzir nanopartículas de cobre é manter sua estabilidade pois
este metal está associado a oxidação que contribui para a aglomeração de
nanopartículas (BORDIGA, et al.2013). A estabilização é atingida através do
recobrimento da partícula que pode ser pelo próprio agente redutor, ou outro
composto químico, um polímero, surfactante, ligante orgânico ou agente
quelante biológico (CARVALHO, 2013); (TURKEVICH; STEVENSON; HILLIER,
1951); (POWAR et al. 2019).
3.2.5 Agentes estabilizantes
A solução de partículas muito pequenas com tamanho médio
compreendido entre 1 e 100 nanômetros, é chamada de uma solução coloidal
ou colóide. Nanopartículas coloidais de metais possuem núcleo inorgânico
disperso em um solvente á base de água ou orgânico. De acordo com a
propriedade, as nanopartículas se agregam por força repulsiva formando um
aglomerado chamado clusters. Para evitar a tendência natural de se agregar e
crescer

é

necessário

funcionalizar

adequadamente

a

superfície

da

nanopartícula com um surfactante que venha a assegurar a estabilidade
coloidal (ou seja, que permaneçam nesta escala de tamanho sem sofrer
decomposição e sem agregação e crescimento) e monodispersos, tanto com
relação ao tamanho quanto com relação a forma de suas partículas, de
maneira que possam ser manipulados, dispersos, depositados sobre
substratos, sem perder suas características (KOURNIATIS, 2010);(CORREIA,
ARAUJO, 2008), no qual sua proporção molar em relação ao agente redutor é
geralmente 2:1; para permitir a obtenção de NPs mais estáveis impedindo sua
aglomeração (POWAR et al. 2019).
Goma Arábica
No trabalho de Dong et al. (2014) a goma arábica (GA), também conhecida
como goma de acácia, é um polissacarídeo natural altamente ramificado e de
estrutura

complexa

composto

por:

arabinogalactana

(AG):

fração
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polissacarídea que compõe 90% do peso total da goma (RANDALL; PHILLIPS;
WILLIAMS, 1989):
●

arabinogalactana proteica (AGP): as responsáveis
pelas propriedades de emulsificação e estabilizantes;

● glicoproteína (GP).
A porção polissacarídea (AG) tem caráter hidrofílico e a porção proteica tem
caráter hidrofóbico proporcionando à goma arábica característica anfifílica, ou
seja, possui uma parte polar e hidrofílica e outra apolar e hidrofóbica, essa
característica promove a interação entre meios que apresentam polaridade
diferente (DICKINSON, 2003) O alto teor de AGP e a estrutura molecular
ramificada entregam a goma arábica alta atividade interfacial e por isso ela é
utilizada na indústria farmacêutica e alimentícia como emulsificante e
estabilizante baixa toxicidade e propriedades biocompatíveis (KATTUMURI;
KATTI; BHASKARAN, 2007).
O conjunto de propriedades da goma arábica associado à sua estrutura
complexa são fatores essenciais para o excelente desempenho da GA como
agente estabilizante de nanopartículas (KATTUMURI; KATTI; BHASKARAN,
2007); (DEVI, et al. 2011). Os grupos funcionais presentes na GA apresentam
interações com as nanopartículas metálicas, passivando a superfície do
material, prevenindo a agregação e controlando o crescimento das partículas
(KATTUMURI; KATTI; BHASKARAN, 2007).
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Tween-327
O Tween-327 ou composto químico Monolaurato de Sorbitan Etoxilado
80 EO Água, denominado pelo INCI (nomenclatura internacional de
ingredientes cosméticos) como PEG - 80 Sorbitan Laurate, conforme boletim
informativo da marca fornecedora Mapric (2015), é um tipo de emulsificante
extensivamente empregado nas áreas cosméticas e farmacêuticas.
A característica hidrofílica da cadeia de polioxietileno faz dos produtos
da linha Tween, tensoativos hidrofílicos, geralmente solúveis ou dispersáveis.
em água e empregados para obter emulsões do tipo óleo em água (O/A), como
dispersantes ou solubilizantes de óleos e como co-tensoativos em produtos
cosméticos. A presença de grupos hidrofílicos e lipofílicos nas moléculas dos
produtos da linha Tween promove redução da tensão interfacial entre os
componentes da formulação, permitindo a obtenção de emulsões estáveis.
Tem como aliado ao seu baixo grau de irritabilidade permite sua aplicação
como co-tensoativo em formulações que tenham como apelo a suavidade
como, por exemplo, xampus infantis.
Cocoamidopropil Betaína
A Cocoamidopropil Betaína, denominado pelo INCI (nomenclatura
internacional de ingredientes cosméticos) como Cocamidopropyl Betaine,
assim como Tween, também é um tipo de emulsificante empregado na
indústria cosmética e farmacêutica.
A Cocoamidopropil Betaína é obtida sinteticamente, pela reação de
condensação do óleo de coco ou de babaçu com a dimetilpropilamina.
Pertence à classe dos tensoativos anfotéricos, por possuir uma carga positiva e
outra negativa na sua estrutura molecular age como co-tensoativo, favorecendo
seu uso em formulações de xampus, produtos para banho e cremes de
limpeza. Confere espessamento à formulação, reduzindo a quantidade
necessária de eletrólitos para ajuste da viscosidade.
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3.3 Tintas: Incorporação em resinas para revestir superfícies hospitalares
Recebe o nome de tinta a dispersão de pigmentos em aglomerantes
(resinas), que quando aplicada em película fina, passa por um processo de
secagem ou cura e se transforma em um filme sólido, aderente, impermeável e
flexível, oferecendo ao substrato características protetoras e decorativas. As
tintas são compostas por quatro grupos de matérias primas: resinas,
pigmentos, solventes e aditivos (GNECCO,2003).

3.3.1 Resinas empregadas em tintas
São as responsáveis pela formação do filme da tinta, secagem e
propriedades gerais. Delas dependem as propriedades de resistência frente ao
meio agressivo e as condições de uso. É a parte não-volátil da tinta, que serve
para aglomerar as partículas de pigmentos, conhecidas também como ligantes
ou veículo (GNECCO; MARIANO; FERNADES, 2003).
As resinas geralmente são orgânicas e de natureza polimérica, obtidas
através da indústria química ou petroquímica por meio de reações complexas.
São através das características das resinas que se classificam os tipos de
tintas. Ex. alquídicas, acrílicas, epoxídicas, poliuretânicas, etc. (GNECCO,
2003).
3.3.2 Pigmentos empregados em tintas
São, em geral, partículas sólidas, adicionadas às tintas a fim de conferir
cor, melhorar as propriedades anticorrosivas ou ainda conferir outras
propriedades à película. Podem ser classificados em pigmentos tintoriais ou
coloridos, pigmentos reforçantes ou inertes e pigmentos anticorrosivos. Os
pigmentos tintoriais ou coloridos conferem cor e cobertura às tintas.
Alguns dos mais importantes pigmentos reforçantes são: o talco, o
caulim, as sílicas e o quartzo. Os pigmentos anticorrosivos caracterizam-se por
conferir propriedades anticorrosivas à película de tinta, especialmente à de
fundo. Os mais importantes são: zarcão (óxido de chumbo), cromato de zinco,
fosfato de zinco e zinco metálico (NUNES, 1998).
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3.3.3 Solventes empregados em tintas
São compostos orgânicos voláteis, que têm como principal função
dissolver a resina e conferir viscosidade adequada à aplicação de maneira que
haja um melhor contato da tinta com o substrato, favorecendo a aderência
(NUNES, 1998). Os solventes mais utilizados nas tintas são de diferentes
naturezas químicas: hidrocarbonetos alifáticos, hidrocarbonetos aromáticos,
glicóis, acetatos, cetonas, álcoois e água (FAZANO, 1998).
3.3.4 Aditivos empregados em tintas
São compostos adicionados em pequenas quantidades, que são
utilizados

para

melhorar

o

processo

de

fabricação

e

proporcionar

características especiais às tintas como melhorias nas suas propriedades de
estocagem e de aplicação. Existem diversos tipos de aditivos utilizados nas
tintas, os principais são: secantes, dispersantes ou umectantes, tensoativos,
antiespumante, nivelantes, fungicidas, bactericidas, etc. (FAZENDA, 2006 apud
BECHTOLD, 2011).
As tintas contêm diversos compostos que servem de nutrientes para
microrganismos e podem acarretar comprometimento das funções decorativas
e protetoras do produto, obrigando aos formuladores a adoção de medidas
preventivas por meio do emprego de biocidas na composição dessas tintas. As
maiores quantidades de tintas biocidas são consumidas na indústria imobiliária,
hospitais, asilos, creches, aplicações médicas, indústrias alimentícias e
farmacêuticas, entre outras (DAVIDSON et al., 2007).
3.3.5 Tintas hospitalares
As tintas higiênicas ou hospitalares são destinadas a ambientes que
necessitam de uma maior higienização e cuidado com a proliferação de
microrganismos. Pode ser encontrada nas versões acrílica e epóxi base água e
basicamente possuem baixa toxicidade e odor, facilidade e rapidez na
aplicação, amplo espectro ativo contra microrganismos, resistência superior às
constantes limpezas, abrasão e fluxo de pessoas. Revestimentos higiênicos é
um conceito relativamente novo, não havendo assim, muitos protocolos de
teste padronizados para definir sua eficácia. O padrão mais utilizado é a norma
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japonesa JIS Z 2801 (Japan Industrial Standard). Trata-se de um teste
quantitativo que requer uma redução logarítimica

mínima de 2 ciclos da

bactéria viável na amostra de superfície para teste em 24 horas para obter
99,99% de eficiência (COSTA, et al. 2014).

3.4 Atividade antimicrobiana de NPs de cobre
As bactérias são naturalmente encontradas em ambientes clínicos e
industriais em associação com superfícies (DAVEY; O’TOOLE, 2000). O
mecanismo de ação antimicrobiano de nanopartículas de cobre ainda não está
completamente elucidado. BEYTH et al. (2015) sugerem que a atividade
antimicrobiana das NPs ocorre de duas formas:
1- Através da desintegração da membrana
2- Produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) que
atuam como nanocatalisadores rompendo a membrana do
microrganismos e desconstituindo suas estruturas internas.
No estudo de SHAHZADI, ZAFAR, e SHARIF (2018), demonstrado na
figura 1, a primeira etapa do mecanismo antibacteri0)ano é a ligação dos íons
metálicos de escala nanométrica à célula bacteriana através da proteína
transmembranar que dá início a mudanças na estrutura da membrana celular e
bloqueia os canais de transporte. O tamanho da nanopartícula é fundamental
para que ela seja internalizada pela bactéria. A produção de ROS pelas NPs de
metal desempenha um papel importante na sua eficácia antibacteriana. Devido
à elevada reatividade das espécies, ROS quando são internalizadas pelo
microrganismos causam danos em suas estruturas externas como rompimento
da membrana celular e internas, como: inibição da replicação de DNA e
desnaturação proteica.
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Figura 1 - Mecanismo de ataque de NPs de cobre

Fonte: SHAHZADI, ZAFAR, e SHARIF (2018).

3.4.1 Bactérias
No artigo de Slavin, et al. (2017), publicado em Journal Nanobiotechnoly,
é relatado que a maioria das bactérias pode ser dividida em duas classificações
separadas, com base na estrutura da parede celular: gram-positivas e gramnegativas.
As

bactérias

gram-positivas

contêm

uma

espessa

camada

de

peptidoglicano em suas paredes celulares, enquanto as bactérias gramnegativas possuem uma fina camada de peptidoglicano com uma membrana
externa adicional composta por lipopolissacarídeos. Essa membrana adicional
nas bactérias gram-negativas significa que há também uma camada extra
denominada periplasma.
Hipóteses de alguns autores sugerem que as diferentes paredes
celulares, razão pela qual esse fenômeno existe. No caso de bactérias Gramnegativas, como Escherichia coli, as células bacterianas são cobertas por uma
camada de lipopolissacarídeos (1–3 µm de espessura) e peptidoglicanos (8 nm
de espessura) . Esse arranjo pode facilitar a entrada de íons liberados dos NPs
na célula (SHAHZADI; ZAFAR; SHARIF, 2018).
Por outro lado, bactérias gram-positivas como Staphylococcus aureus,
possuem uma camada de peptidoglicano mais espessa, que atua como

37

camada protetora, se estende por mais de 80 nm (SHAHZADI; ZAFAR;
SHARIF, 2018). É observado que a destruição da parede celular que ocorre
pela interação física entre a parede e as NPs, logo, para bactérias gram
negativas essa ação é mais eficiente. Outro motivo potencial para a
suscetibilidade gram-negativa às NPs é que essas bactérias são revestidas
com moléculas de lipopolissacarídeos, que carregam uma carga negativa.
Moléculas carregadas negativamente têm maior afinidade pelos íons
positivos que as NPs liberam, levando a um acúmulo e aumento da captação
de íons, causando danos intracelulares. Essa característica eletrostática se
torna ainda mais importante quando agentes de cobertura carregados são
usados na fabricação de nanopartículas, aumentando ainda mais a atração ou
repulsão eletrostática.
Acredita-se que a adsorção dos NPs na parede celular bacteriana é um
pré- requisito para a internalização em ambas as linhagens (Slavin, et al., 2017)

3.5 Testes microbiológicos
O contínuo aparecimento de novos mecanismos bacterianos de
resistência a antimicrobianos tem gerado uma corrida das indústrias
farmacêuticas para a produção e lançamento de um número crescente de
novos

compostos,

tornando

complexa

a

realização

dos

testes

de

suscetibilidade antimicrobiana (SEJAS, 2006).
3.5.1 Teste de disco difusão
O método de disco-difusão foi idealizado por Bauer et al. em 1966, e
desde então é um dos métodos mais utilizados nos laboratórios de
microbiologia no Brasil. O princípio deste método baseia-se na difusão, através
do ágar, de um antimicrobiano impregnado em um disco de papel-filtro. A
difusão do antimicrobiano leva à formação de um halo de inibição do
crescimento bacteriano, cujo diâmetro é inversamente proporcional à
concentração inibitória mínima (MIC). Esse método é qualitativo, ou seja,
permite classificar a amostra bacteriana em suscetível (S), intermediária (I) ou
resistente (R) ao antimicrobiano.
O teste de disco-difusão é um método prático, de fácil execução e
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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. Além disso, os resultados
representam apenas um valor qualitativo.
3.2 Teste de difusão com cilíndro
O princípio deste método baseia-se na difusão de Sejas, et al. (2006),
através do ágar, um antimicrobiano é adicionado em solução em um cilindro de
aço inoxidável. A difusão do antimicrobiano leva à formação de um halo de
inibição do crescimento bacteriano que é medido através da metodologia dos
discos de papel.
3.5.3 Teste preliminar qualitativo com tintas em superfícies
O teste preliminar visa com base na norma JIS Z 2801:2000 antecipar o
possível resultado através de análise visual qualitativa através da pintura com
tinta contendo nanopartículas de corpos de prova simuladores de superfícies
hospitalares sobrepostos em um meio adequado para o crescimento de uma
bactéria pré-determinada com a finalidade de formação de halo de inibição.
3.5.4 Norma JIS Z 2801:2000
As análises realizadas conforme norma JIS Z 2801:2000 “Antimicrobial
products - Test for antimicrobial activity and efficacy”, são fundamentais para
determinar a atividade e eficácia antimicrobiana de agentes antimicrobianos em
superfícies sólidas, usando as bactérias Staphylococcus aureus e Escherichia
coli como referência. Saorin (2015) quantificou bactérias aplicadas às
superfícies das embalagens plásticas com nanopartículas de prata e comparou
com um controle sem superfície antimicrobiana.
Para a E. coli há diferença estatística significativa entre o controle e os
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tratamentos com aditivo de nanopartículas de prata, porém não houve uma
redução significativa em relação aos percentuais de aditivo incorporados.
Sendo assim, o presente trabalho se propôs a sintetizar nanopartículas
de cobre com efeito antimicrobiano para aplicação como aditivo em formulação
de tinta e formação de revestimento com propriedade antimicrobiana com
potencial uso em ambientes hospitalares.
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4

METODOLOGIA

4.1 Materiais
4.2

Processo de manufatura de síntese de cobre
A síntese química do cobre se dá a partir de uma solução coloidal de

material metálico por reação de oxido-redução do sulfato de cobre
pentahidratado (CuSO4.5H2O) como sal precursor em meio aquoso. A
estabilidade coloidal é conferida pela adição de surfactantes aprovados pela
indústria farmacêutica. O procedimento é feito em bancada, utilizando dispersor
e impelidor.
As sínteses foram realizadas pelo método de precipitação com base nos
trabalhos de Usman et al. (2012), Usman et al. (2013) e Zhong et al. (2013).
Para reação de síntese de nanopartículas de cobre com volume final de
250 mL, foi utilizado CuSO4.5H2O como sal precursor em uma concentração de
24,969 g/L pesando aproximadamente uma massa de 2,496 g em uma balança
analítica AB204-5/FACT da Mettler Toledo® e, em seguida, foi dissolvida em
um volume de 100 mL de água deionizada avolumando-a em um balão
volumétrico previamente calibrado.
Uma solução de agente redutor foi preparada a partir de borohidreto de
sódio (NaBH4) em uma concentração de 3,783 g/L, pesando aproximadamente
uma massa de 0,189 g em uma balança analítica AB204-5/FACT da Mettler
Toledo® e, em seguida, dissolvendo-a em 50 mL de água deionizada e
avolumando-a em um balão volumétrico previamente calibrado.
Neste trabalho, após uma varredura de revestimentos em uma
concentração fixa de CuSO4.5H2O e NaBH4 (g/L) foi adicionado volumes
proporcionais a uma concentração de 0,5 %, 1 %, 2 % e 3 % da solução mãe
de agente de revestimento.
Foram

escolhidos

três

diferentes

materiais

como

agentes

de

revestimento, que demandaram a observação e análise de três diferentes
sínteses, com a finalidade de entregar estabilidade ao sistema, sendo:
1) Goma arábica: Uma solução de concentração de 40
g/L foi preparada pesando, aproximadamente, 4,000
g de goma arábica em pó da Pryme Foods, lote P
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1033, em uma balança analítica AB204-5/FACT da
Mettler Toledo® e, em seguida, dissolvendo-a em
100 mL de água deionizada e avolumando-a em um
balão volumétrico com capacidade para 100 mL
previamente calibrado. A solução de goma arábica
deve ser mantida em agitação para garantir total
homogeneização.
2) Cocoamidopropil

betaína:

Uma

solução

de

concentração de 35 g/L foi preparada pesando,
aproximadamente, uma massa de 7,000 g de
cocoamidopropil betaína líquida da marca Mapric,
em uma balança analítica AB204-5/FACT da Mettler
Toledo® e, em seguida, dissolvendo-a em 200 mL
de água deionizada em temperatura ambiente e
avolumando-a em um balão volumétrico com
capacidade para 200 mL previamente calibrado.
3) Tween-327: Uma solução de concentração de 50
g/L foi preparada pesando, aproximadamente, uma
massa de 2,500 g de Tween-327 líquido em uma
balança analítica AB204-5/FACT da Mettler Toledo®
e, em seguida, dissolvendo-a em 50 mL de água
deionizada

em

temperatura

ambiente

e

avolumando-a em um balão volumétrico com
capacidade para 50 mL previamente calibrado.
4)

Outros agentes de revestimento testados na

concentração de 2% ou 20g/L, como Tween-20,
Soluplus, Plantaren, Pluronic e PVA: Uma solução de

concentração de 20 g/L foi preparada pesando,
aproximadamente, uma massa de 2,000 g de
revestimento em uma balança analítica AB2045/FACT da Mettler Toledo® e, em seguida,
dissolvendo-a em 100 mL de água deionizada em
temperatura ambiente e avolumando-a em um balão
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volumétrico

com

capacidade

para

100

mL

previamente calibrado.
Após o preparo de todas as soluções, a síntese de nanopartículas de
cobre foi iniciada através da mistura da solução de sulfato de cobre e agente
de revestimento em um béquer com capacidade de 500 mL sob agitação de um
dispersor ultra turrax Ika T 25 digital a 150 rpm (rotação por minuto) e um
impelidor tipo hélice.
Considerando as três sínteses diferentes, ou seja, formulação 1, 2 e 3,
uma para cada agente de revestimento, foi feita a mistura nos seguintes
volumes conforme Tabela 1 e ilustrado na Figura 2:
a) Formulação 1 (F1): com uma proveta graduada de
100 mL, mediu-se 62,500 mL da solução de goma
arábica e verter-se no béquer sob agitação de 150
rpm. Em seguida, com outra proveta graduada de
50 mL, foi medido 25,000 mL da solução de sulfato
de cobre pentahidratado e vertida vagarosamente
sob a solução de goma arábica em agitação.
Separadamente, em outro béquer, com capacidade
para 200 mL, com uma proveta graduada de 50 mL,
foi medido 25,000 mL da solução de borohidreto de
sódio e vertido no béquer. Em seguida, com uma
proveta graduada de 200 mL, foi medido 137,500
mL do solvente (água deionizada) para verter sobre
a solução de borohidreto de sódio, em seguida, foi
homogeneizado com bastão de vidro. A velocidade
de rotação do dispersor foi aumentada para 300 rpm
e, lentamente, vertida a solução de NaBH4 e água
deionizada sobre o béquer contendo CuSO4.5H2O e
goma

arábica.

Após

homogeneização,

houve,

gradualmente houve formação de coloração marrom
escura. Foi acondicionado em recipiente vedado
adequado.
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b) Formulação 2 (F2): com uma proveta graduada de
200 mL, foi medido 143,000 mL da solução de
cocoamidopropil betaína e vertido no béquer sob
agitação de 150 rpm. Em seguida, com uma proveta
graduada de 50 mL, mediu-se 25,000 mL da
solução de sulfato de cobre pentahidratado que foi
vertido

vagarosamente

cocoamidopropil

sob

betaína

a

solução

em

de

agitação.

Separadamente, em outro béquer com capacidade
para 200 mL, com uma proveta graduada de 50 mL,
mediu-se 10,000 mL da solução de borohidreto de
sódio e a mesma foi vertida no béquer. Em seguida,
com uma proveta graduada de 100 mL, mediu-se
72,000 mL do solvente (água deionizada) que foi
vertida sobre a solução de borohidreto de sódio e
homogeneizada com bastão de vidro. A velocidade
de rotação do dispersor foi aumentada para 300 rpm
e, lentamente, vertida a solução de borohidreto de
sódio e água deionizada sobre o béquer contendo
sulfato de cobre pentahidratado e cocoamidopropil
betaína. Após homogeneização, houve a formação
de

coloração

marrom

médio

límpido.

Foi

acondicionado em recipiente vedado adequado.
c) Formulação 3 (F3): com uma proveta graduada de
100 mL, foi medido 50,000 mL da solução de
Tween-327 e vertido no béquer sob agitação de 150
rpm. Em seguida, com uma proveta graduada de
100 mL, mediu-se 50,000 mL da solução de sulfato
de

cobre

pentahidratado

e

que

foi

vertido

vagarosamente sob a solução de Tween-327 em
agitação. Separadamente, em outro béquer com
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capacidade para 200 mL, com uma proveta
graduada de 10 mL, mediu-se 7,500 mL da solução
de borohidreto de sódio que foi vertida no béquer.
Em seguida, com uma proveta graduada de 200 mL,
foi

medido

142,500

mL

do

solvente

(água

deionizada) que foi vertido sobre a solução de
borohidreto de sódio e homogeneizado com bastão
de vidro. A velocidade de rotação do dispersor foi
aumentada para 300 rpm e, lentamente, vertida a
solução de borohidreto de sódio e água deionizada
sobre

o

béquer

contendo

pentahidratado

e

sulfato

de

cobre

Tween-327.

Após

homogeneização, houve a formação de coloração
marrom médio límpido. Foi acondicionado em
recipiente vedado adequado.
d) Outras formulações: com uma proveta graduada de
100 mL, mediu-se 62,500 mL da solução agente de
revestimento e verter-se no béquer sob agitação de
150 rpm. Em seguida, com outra proveta graduada
de 50 mL, foi medido 25,000 mL da solução de
sulfato

de

cobre

vagarosamente

pentahidratado

sob

a

solução

e

vertida

agente

de

revestimento em agitação. Separadamente, em
outro béquer, com capacidade para 200 mL, com
uma proveta graduada de 25 mL, foi medido 12,500
mL da solução de borohidreto de sódio e vertido.
Em seguida, com uma proveta graduada de 200 mL,
foi

medido

150,000

deionizada) para
borohidreto

de

mL

verter
sódio,

do
sobre
em

solvente
a

(água

solução
seguida,

de
foi

homogeneizado com bastão de vidro. A velocidade
de rotação do dispersor foi aumentada para 300 rpm
e, lentamente, vertida a solução de NaBH4 e água
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deionizada sobre o béquer contendo CuSO4.5H2O e
o revestimento testado. Após homogeneização, foi
feita análise visual e acondicionado em recipiente
vedado adequado.
Tabela 1- Volumes para ser adicionados na síntese
Agente de
Formulação

revestimento
(mL)

CuSO4.5H2O

NaBH4

(mL)

(mL)

Água
deionizada
(mL)

F1- NP goma

62,500

25,000

25,000

137,500

F2- NP betaína

143,000

25,000

10,000

72,000

F3- NP tween-327

50,000

50,000

7,500

142,500

Outras formulações

62,500

25,000

12,500

150,000

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 2- Ilustração do processo de síntese das nanopartículas

Fonte: Elaborado pela autora
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4.3

Variáveis de processo

a)

Concentração de agente de revestimento testadas
em

uma

medida

fixa

de

sulfato

de

cobre

pentahidratado e borohidreto de sódio: 0,25%,
0,50%, 1% e 2%;
b)

Condições de armazenamento: com oxigênio e em
atmosfera inerte.

Para acondicionar as amostras em atmosfera com oxigênio, foram
utilizados tubos falcon de 50 mL.
Para acondicionar as amostras em atmosfera inerte, foi construído um
sistema pressurizado com três saídas: uma para alíquotas de amostras, outra
para borbulhar nitrogênio gasoso e a última com a finalidade de remover o
oxigênio adsorvido na superfície. Amostras para análise foram extraídas do
sistema procedidas de aborbulhamento de gás nitrogênio e descartadas após a
análise.

4.4

Caracterização
A caracterização das nanopartículas de cobre foi feita por aspecto visual,

analise do diâmetro médio de partícula e índice de polidispersidade,
estabilidade física através do acompanhamento do diâmetro de partícula ao
longo do tempo, morfologia, e eficácia microbiológica conforme detalhado nos
itens posteriores.
As suspensões obtidas de nanopartículas de cobre (NPsCU)
foram caracterizadas com relação ao aspecto visual: cor, turbidez e presença
de aglomerados e registradas em imagens fotográficas.
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•

Morfologia: Um microscópio eletrônico de varredura
(MEV) utiliza um feixe de elétrons ao invés de fótons
utilizados em um microscópio óptico convencional, o que
permite solucionar o problema de resolução relacionado
com a fonte de luz branca. Tem como vantagem em
relação ao MET, sua alta resolução, na ordem de 2 a 5
nm. Consiste em utilizar um feixe de elétrons de pequeno
diâmetro para explorar a superfície da amostra, ponto a
ponto, por linhas sucessivas e transmitir o sinal do
detector a uma tela catódica cuja varredura está
perfeitamente

sincronizada

com

aquela

do

feixe

incidente. O sinal de imagem resulta da interação do feixe
incidente com a superfície da amostra. A imagem
formada a partir do sinal captado na varredura eletrônica
de

uma

superfície

pode

apresentar

diferentes

características, uma vez que a imagem resulta da
amplificação de um sinal obtido de uma interação entre o
feixe eletrônico e o material da amostra. Para a
microscopia eletrônica de varredura foi realizada a
secagem de 20 µL da amostra de dispersão de
nanopartículas em uma lamínula de vidro em um
dessecador com sistema de vácuo e sílica gel para
adsorção

da

umidade,

onde

a

amostra

ficou

acondicionada por overnight. Após a secagem, a amostra
foi posicionada em um porta amostra e revestida com um
filme de platina pelo método de sputtering. A leitura da
amostra foi realizada em um microscópio eletrônico de
varredura com emissor de elétrons de tungstênio sob
tensão de 15,00 kV.
•

Microscopia eletrônica de transmissão (MET) modelo
Tecnai FEI: A técnica possibilita a aquisição de imagens
com

resolução

muito

superior

às

obtidas

com

microscópios ópticos comuns, em consequência da
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utilização de elétrons para a formação das imagens. Um
feixe de elétrons atravessa a amostra sofrendo diversos
tipos de espalhamento que dependem das características
do material. Imagens de campo claro são formadas por
elétrons que sofrem pouco desvio, enquanto as de campo
escuro são formadas por elétrons difratados pelos planos
cristalinos do material. Interações do feixe com o material
geram raios-X característicos que fornecem informações
sobre os elementos químicos presentes na amostra. Para
a microscopia eletrônica de transmissão foi realizada o
aumento da hidrofilicidade do grid de cobre de 400 Mesh
revestido com filme Formvar® e uma câmara de luz
ultravioleta (UV) por 15 minutos. Em seguida, um alíquota
da amostra de dispersão diluída na proporção 1:10 de 5
µL foi depositada sobre o grid por 30 segundos e seco
utilizando um papel de filtro qualitativo sem encostar na
superfície onde, deixando que o líquido fosse recolhido
por capilaridade. Por fim os grids com amostra foram
secados em um dessecador com sistema de vácuo e
sílica gel para adsorção da umidade, onde a amostra
ficou acondicionada por overnight. Após a secagem, a
amostra foi posicionada em um porta amostra e a leitura
da amostra foi realizada em um microscópio eletrônico de
transmissão com canhão de elétrons sob tensão de 200
kV. As leituras foram realizadas de 50 a 300 mil vezes de
aproximação;
•

Análise de tamanho de partícula por Dynamic Light
Scattering (DLS) ou espalhamento dinâmico de luz –
equipamento modelo Malvern. A técnica de DLS consiste
na análise das flutuações de intensidade da luz
espalhada em um determinado ângulo. Essa análise
fornece informações sobre tamanho médio de partícula
considerando os parâmetros do movimento da partícula
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no meio (movimento Broawniano), viscosidade e índice
de refração.. As dispersões de nanoestruturas a base de
cobre foram analisadas através de uma alíquota de 2,00
mL, retirada com uma pipetadora Eppendorf® de 5,00 mL
(atmosfera com oxigênio) e com uma proveta de 10 mL
(atmosfera sem oxigênio) acondicionada em uma cubeta
de vidro e colocada na célula dentro do equipamento. Os
parâmetros foram fixados em relação ao solvente da
amostra, no caso a água, considerando os cálculos do
software para dimensionar o tamanho das nanopartículas
em função da viscosidade;
•

Análise

termogravimétrica:

para

analise

termogravimétrica foi utilizada uma balança da marca
Mettler

Toledo®

termogravimétrica

modelo
envolve

HB43-S.
a

A

observação

análise
de

uma

propriedade física de uma amostra e a sua modificação
em resposta a mudança de temperatura e permite
analisar o teor de sólidos de uma amostra. Uma massa
de 0,500g é colocada no recipiente e aquecida até obter
a evaporação dos líquidos para determinar a massa seca
(DC).

4.5

Testes antimicrobianos
A caracterização antimicrobiana foi feita com base no trabalho de

Oliveira e Damasceno (2010) para identificar a ocorrência de contaminação a
partir de superfícies inanimadas e disseminação de bactérias resistentes no
ambiente hospitalar. Os microrganismos utlizados foram: Staphylococcus
aureus, Enterococcus e Pseudomonas aeruginosa. Foram escolhidos de
acordo com a disponibilidade das linhagens no instituto: Staphylococcus
aureus, Enterococcus e Pseudomonas aeruginosa. De forma atender criterios
regulatórios, considerando a norma JIS Z, também foi selecionada Escherichia
coli. As análises atenderam a metodologias nacionais e internacionais,
conforme referenciado posteriormente.
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Teste de difusão em disco
O teste de difusão foi realizado conforme a metodologia descrita por
Bona et al.(2014).Inicialmente as culturas de microrganismos, previamente
armazenadas em freezer a - 80°C em ágar nutriente (AN), foram recuperadas
em caldo Mueller-Hinton (MH) e incubadas sem agitação de 18 a 24 horas a
36°C em estufa. Foram preparadas suspensões de cultura, diluídas em solução
salina 0,85% utilizando a escala de 0,5 de MacFarland até a obtenção de
aproximadamente 1,5 × 108 Unidades Formadoras de Colônia (UFC.mL-1).
Para tal, discos estéreis de papel filtro medindo 6 milímetros (mm)
receberam uma alíquota de 20 microlitros (µL) de cada formulação de
nanopartícula a ser testada (formulações F1, F2 e F3) e, em seguida, o disco
foi aplicado com pinça estéril sobre uma placa de Petri contendo AMH,
previamente inoculada com o microrganismo a ser testado. Como controle
positivo foi utlizado o antibiótico gentamicina. Posteriormente, as placas foram
incubadas a 37°C por 24h em estufa. Após esse período, a avaliação da
atividade antimicrobiana foi realizada com base no tamanho do halo de inibição
formado em volta do disco.
Teste de difusão por cilindro
O

teste

de

difusão

por

cilindro foi realizado

conforme

atualizações do Manual Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI), com adaptações, que diferencia-se do teste de disco pela
realização de três orifícios de 6 mm de diâmetro no meio de cultura
AMH em placas de Petri, com o auxílio de um molde formando os
poços. As placas foram inoculadas na superfície pelos microrganismos
com o auxílio de uma pipeta com cerca de 105 a 107 UFC do
microrganismo a ser testado, Escherichia coli (ATCC 8739) e, então, os
poços foram preenchidos com 100 microlitros µL da nanopartícula a ser
testada (formulações F1, F2 e F3). Como controle positivo foi utilizado o
antibiótico gentamicina. Em ambos os testes, as placas foram
incubadas a 37ºC por 24 horas No final do ensaio foi avaliado
visualmente em relação à formação de halo de inibição.
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Figura 3 - Ilustração esquemática do teste de difusão

Fonte: Elaborado pela autora.

Corpo de prova e incorporação da Incorporação de nanopartículas em tinta a base
d’água

O preparo do corpo de prova consisitiu em, inicialmente, cortar uma
lâmina de uma chapa de aço inox nas dimensões de 20,000 x 50,000 mm. Em
seguida, a peça foi desengraxada com detergente alcalino e água deionizada,
mergulhada no álcool 70% e levada para secagem na estufa a 37ºC por 1
minuto. Posteriormente, foi desgastada com uma lixa em formato de disco da
marca Norton W- 427, Grão 080, para promover rugosidade e ancorar a tinta a
ser aplicada.
Para corpos de prova metálicos foi necessário o pré-preparo com o uso
de uma demão aplicada com pincel de uma mistura homogênea de um wash
primer e um catalisador na proporção 2:1. Duas horas após o procedimento, foi
aplicada a tinta contendo a nanoparticula (20 g da dispersão de nanopartículas
em 80g de tinta) nos corpos de prova e secada em temperatura ambiente por
24 horas. O teste qualitativo da atividade antimicrobiana das formulações foi
avaliado conforme o halo de inibição analisado em torno do corpo de prova
contendo a tinta.
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JIS Z 2801
Os ensaios foram realizados em parceria com o Instituto de Pesquisas
Tecnológicas e o Laboratório de controle de medicamentos, cosméticos,
domissanitários, produtos afins e as respectivas matérias-primas (Confar) na
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São (FCF-USP). A
eficácia das formulações de nanopartículas de cobre foi testada frente a
microrganismos de referência de acordo com a norma internacional JIS Z 2801
(Staphylococcus aureus, ATCC 6538 e Escherichia coli, ATCC 8739), que
consiste na contagem das unidades formadoras de colônias depositadas no
corpo de prova em que foram cultivados os microrganismos. As dispersões de
NPsCu foram preparadas conforme o item 4.2.
Cada corpo de prova foi colocado em uma placa de petri, contendo uma
suspensão microbiana (0,4 mL) com cerca de 105 – 107 unidades formadoras
de colônia uniformemente distribuida por toda a área. Em seguida, as placas
contendo os corpos de prova foram incubadas a 37ºC.

O inóculo

imediatamente foi contado e considerado como população inicial de todas as
amostras (T0). As outras contagens de microrganismos viáveis foram
realizadas após 2 horas (T2), 4 horas (T4) e 6 horas (T6). Imediatamente após
a inoculação foi transferida com pinça estéril o T0 para um saco estéril,
acrescentado 10 mL de solução para inativação composta por um caldo de
caseína, soja, lecitina e polissorbato (SCDLP), homogeneizado manualmente
por 10 minutos. O caldo foi coletado com pipeta estéril e dispensado 3 vezes
sobre a amostra para garantir a lavagem completa. A partir do lavado foi
pipetado 1 mL e transferido para um tubo com 9 mL de PSB por meio de
diluição seriada até 10-4 e semeadas em placas de petri. Com o ágar já frio as
placas foram invertidas e incubadas a 35 ºC ± 1 ºC por 24 a 48 horas. Após a
incubação contou-se as placas que apresentaram entre 30 e 300 colônias,
multiplicando pelo fator de diluição. Os ensaios foram realizados em triplicata.
Testes em superfícies hospitalares
Foi feita a amostragem ambiental da área de expurgo de um hospital
teste para identificar as principais áreas de contaminação conforme os pontos
indicados na fotografia 1. Para coleta da amostra do corpo de prova foi utilizado

53

swabs por rolamento em tubo com 1 mL de solução salina tamponada e
esterilizada
.

Fotografia 1 Panorâmica da área de expurgo do hospital teste

Fonte: Elaborado pela autora
Em seguida, transportado até ao laboratório do Instituto de Pesquisas
Tecnológicas onde foi feita a análise microbiológica. As amostras foram
identificadas e semeadas por espalhamento placas de Petri com meio de
cultura luria-bertani (LB). As amostras foram levadas para a estufa a 35ºC onde
permaneceram por 24 horas. O procedimento foi realizado em duplicata.
Foram contadas as placas com um número de colônias compreendido
entre o intervalo de 25 a 250 colônias. Para as amostras que não apresentaram
nenhuma placa com o número mínimo de colônia para contagem, foram
consideradas aquelas com número mais próximo de 25 para realização dos
cálculos em unidades formadoras de colônias (UFC) por centímetro quadrado.
O número em UFC por cm² da amostra foi obtido por meio cálculo de
amostragem passiva Pasquarella; PITZURRA; SAVINO, (2000). Essa forma de
análise simula a exposição de uma superfície aos contaminantes. Foi
determinada a correlação entre o número de unidades formadoras de colônias,
área amostrada e o tempo de amostragem com a seguinte equação:

Nº. de

Contagem de unidades formadoras de colônia (UFC)
UFC
=
[área da placa em m2 ] × [tempo de exposição da placa em horas]
m2
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Considerando a amostragem passiva, placas de Petri com 10 cm de
diâmetro e o tempo de exposição como 0,5 horas.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÕES
O processo de síntese das nanopartículas ocorre em meio aquoso, a

partir do sulfato de cobre pentahidratado, sendo o agente de redução utilizado
borohidreto

de

sódio

e

agentes

estabilizantes

a

goma

arábica,

a

cocoamidopropril betaina, plantarem, pluronic, PVA, soluplus e o polissorbato
(tween-327). O protocolo desenvolvido está apresentado na tabela 1. As
imagens do processo estão apresentadas na figura 2. O agentes de
estabilização coloidal que apresentaram maior eficácia na formação das
nanoparticulas e manutenção das suspensões foram a goma arábica, o tween
e a betaina.

5.1

Varredura de agentes de revestimento
Propõe-se mecanismo de estabilização através do revestimento, que

recobre a superfície das nanopartículas, o que as mantêm afastadas e evita
sua agregação (ALMEIDA, 2016). Considerando este efeito, foram testados os
seguintes produtos como estabilizantes Tween-20, Soluplus, Plantaren,
Pluronic, PVA, goma arábica, tween-327, cocoamidopropilbetaina, registrados
nas fotografias de 5 a 12:
Fotografia 2- Síntese química com o agente de revestimento Tween-20 em uma
concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e borohidreto.

Fonte: Elaborado pela autora.
.
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Fotografia 3- Síntese química com o agente de revestimento Soluplus em uma
concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e borohidreto

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 4 - Síntese química com o agente de revestimento Pluronic. em uma
concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e borohidreto.

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 5 - Síntese química com o agente de revestimento Plantaren em uma
concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e borohidreto.

Fonte: Elaborado pela autora.
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.

Fotografia 6 - Síntese química com o agente de revestimento PVA em uma
concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e borohidreto.

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 7 - Síntese química com o agente de revestimento goma arábica
uma concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e
borohidreto.

Fonte: Elaborado pela autora.

em
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Fotografia 8 - Síntese química com o agente de revestimento Tween-327 em uma
concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e borohidreto.

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 9- Síntese química com o agente de revestimento Cocoamidopropril
betaína em uma concentração fixa de sulfato de cobre pentahidratado e
borohidreto

Fonte: Elaborado pela autora.
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Para análise indicativa da formação de nanopartículas, durante o
processo de síntese, a modificação da cor da mistura pode ser observada. A
cor marrom da solução está relacionada à absorção parcial da luz dos elétrons
livres das nanopartículas. Este fenômeno é explicado através das oscilações
coletivas de elétrons, na superfície de partículas metálicas nanométricas que
absorvem ondas eletromagnéticas visíveis (PRADHAN, 2018; BEGLETSOVA
et al., 2018; RAJESH et al., 2016; SOOMRO et al., 2014).
Na redução da solução de sulfato de cobre por borohidreto de sódio a
cobre metálico, a solução contendo borohidreto de sódio e água deionizada
deve ser vertida lentamente sobre a solução de sulfato de cobre pentahidratado
e agente de revestimento em agitação, pois a inversão leva imediatamente à
agregação das partículas. Nota-se que durante o processo a solução inicial tem
sua cor azul modificada, a agregação se inicial, como pode ser visto na
diferença de coloração partindo de amarelado, passando por alaranjado, e
eventualmente

marrom

amadeirado

evidenciando

a

formação

de

nanopartículas de cobre. Nanopartículas metálicas tem tendência a aglomerar
devido à ressonância plasmônica de superfície e que com o uso de goma
arábica há diminuição desses aglomerados assim como tambem pode ser visto
neste trabalho (fotografia 8). Isso ocorre devido a interações intramoleculares e
intermoleculares com os grupos funcionais presentes na GA (como H, -COOH
e OH-) e dessa forma as nanopartículas metálicas ficam separadas entre si Em
outros experimentos feitos com no Soluplus, Pluronic, PVA, Plantaren e Tween20,a dispersão final formou coloração marrom escura a preta que caracteriza
forte agregação das partículas (GARCIA, 2011).
Foi possível obter partículas nanométricas, com baixa polidispersividade
e de formato esférico conforme pode ser observado nas caracterizações.
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5.2

Caracterização visual

Fotografia 10 - Síntese química com o agente de revestimento goma arábica na
formulação 1 (F1).

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 11- Síntese química com o agente de revestimento Cocoamidopropil
betaína na formulação 2 (F2).

Fonte: Elaborado pela autora.
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Fotografia 12 - Síntese química com o agente de revestimento Tween-327 na
formulação 3 (F3).

Fonte: Elaborado pela autora

Powar, et al.(2019) mostra a transição da coloração inicial de uma
síntese de nanopartículas de cobre, partindo da solução inicial de sulfato de
cobre (frasco cotendo solução azul) até a redução completa (frasco contendo
solução de coloração marrom acastanhada), e tambem a oxidação completa da
reação (frasco contendo solução preta) conforme fotografia 13:
Fotografia 13 - Caracterização visual de síntese de NpsCu

Fonte: Powar, 2019.

62
A coloração ideal atingida no artigo de revisão é vermelho amadeirado a
escuro, que também pode ser vista nas formulações F1, F2, F3 .

5.3

Análises de estabilidade das formulações F1, F2, F3
A estabilidade das nanoestruturas a base de cobre foi analisada através

da distribuição do tamanho por Dinamic Light Scattering (DLS) em função do
tempo. Os valores de diâmetro de partícula estão apresentados na tabela 2
abaixo e comparados ao longo do tempo.
Tabela 2 - Tamanho de partícula medidas por DLS nas formulações F1, F2 e F3 em
função do tempo em atmosfera com oxigênio.
Formulação

Tempo
zero

PI

3 dias

PI

10
dias

PI

20
dias

PI

30
dias

PI

F1- NP
goma

185,8

0,089

196,3

0,154

240,7

0,312

293,4

0,308

315,9

0,356

F2- NP
betaína

116,9

0,158

37,3

0,09

NA

F3- NP
tween-327

123,3

0,262

264,4

0,187

NA

Fonte: Elaborado pela autora

Observação: NA é não amostrado. Não foi analisado devido a perda da estabilidade

Pode ser observado que a NPsCu revestida com goma arábica
permaneceu estável por 30 dias, demonstrando maior estabilidade em relação
as NPsCu revestidas por tween-327 e betaína que permaneceram estáveis por
10 dias. Após esse período, houve aumento significativo de tamanho de
partícula, indicando possível aglomeração para todas as formulações.

5.4

Análises de estabilidade em atmosfera inerte
Nos trabalhos de Mott (2007) e Shaowei e Sommers (2001) é visto que a

produção de nanopartículas de cobre puro é rara, a menos que todo o
procedimento seja realizado sob uma atmosfera inerte. Neste trabalho foi
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realizada a síntese em temperatura ambiente com obtenção de nanopartículas
de cobre puras, visando refinar o método foi construído um sistema inerte (Mott
et al.; Shaowei;Sommers apud Khan et al., 2016)
Fotografia 14 - Sistema pressurizado construído em laboratório pelo Instituto de
Pesquisas Tecnológicas.

Fonte: Elaborado pela autora.

As formulações F1, F2 e F3 foram acondicionadas em atmosfera inerte,
as amostras coletadas foram medidas por DLS conforme tabela 3 e
descartadas após a análise.

Tabela 3 - Tamanho de partícula medidas por DLS nas formulações F1, F2 e F3 em
função do tempo em atmosfera inerte
Formulação
F1- NP
goma
F2- NP
betaína
F3- NP
tween-327

Tempo
zero

PI

10
dias

PI

20
dias

PI

185,8 0,089 210,4 0,113 197,2 0,098

30 dias
332,5

PI

NA

123,3 0,262 185,3 0,197

NA

0,154

PI

0,343 244,2 0,299

116,9 0,158 59,5 0,373 7961,9 0,34
75,3

60
dias

Fonte: Elaborado pela autora

Observação: NA é não amostrado. Não foi analisado devido a perda da estabilidade.

.

O tamanho de partícula das formulações F1, F2 e F3 permaneceu estável por
mais tempo em atmosfera inerte quando comparado as amostras armazenadas
em atmosfera com oxigênio.
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Tabela 4 – Teor de Sólidos dado por análise em Balança termogravimétrica Mettler
Toledo® modelo HB43-S.

Formulação

Pesagem
(mg)

Volume
pesado
(mL)

Teor (%) de
sólidos (DC)

F1- NP goma

0,800

0,500

0,790%

F2- NP betaína

0,900

0,500

0,400%

F3- NP tween-327

0,600

0,500

0,000%

Fonte: Elaborado pela autora

Conforme os dados de analise termogravimétrica pode-se inferir que há
um baixo teor de partículas em suspensão, inferiores a 1%.

5.5

Imagens obtidas por Microscopia eletrônica de varredura
(MEV)

Fotografia 15 - Imagem de MEV da formulação 1

Fonte: Elaborado pela autora.
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Fotografia 16 – Imagem de MEV da formulação 2

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 17- Imagem de MEV da formulação 3

Fonte: Elaborado pela autora.
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As análises de MEV-FEG das amostras reduzidas são demonstradas
por meio das fotografias acima. É possível observar que as amostras
produziram quantidade significativa de nanopartículas dispersas com grande
distância interpartículas e com poucos aglomerados com tamanhos que variam
de 184.6 a 505.9 nm. A variação de tamanhos pode ser atribuída as
aglomerações presentes na solução contendo as NPsCU A fotografia 16
evidencia morfologia esférica das nanopartículas de goma arábica, a coloração
acinzentada que a engloba é sugestível de resíduo de agente de revestimento.
As fotografias 17 e 18 tiveram baixa nitidez devido ao tamanho muito pequeno
da nanopartícula.

5.6

Imagens obtidas por Microscopia eletrônica de transmissão
(MET)
Foi possível obter partículas nanométricas, com baixa polidispersividade

e de formato esférico conforme pode ser observado nas caracterizações. As
imagens abaixo obtidas por MET mostram a morfologia das amostras.
Fotografia 18 - Imagem de MET da formulação 1 em aumento de 50 mil vezes

Fonte: Elaborado pela autora
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Fotografia 19 - Imagem de MET da formulação 1 em aumento 150 mil vezes

Fonte: Elaborado pela autora
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Fotografia 20 - Imagem de MET da formulação 2 em aumento de 90 mil vezes

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 21 - Imagem de MET da formulação 3 em aumento de 80 mil vezes

Fonte: Elaborado pela autora.
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Fotografia 22 - Imagem de MET da formulação 3 em aumento de 100 mil vezes

Fonte: Elaborado pela autora.

Na fotografia 20 é possível identificar nanopartículas de formato esférico,
de superfície regular dispersas no agente estabilizante onde é feita a medida
do aglomerado com tamanho próximo a 100 e 50 nm. As figuras sugerem
possível presença de excesso de goma arábica na solução das amostras na
fotografia 20, observa-se a formação de uma rede de surfactante com pontos
de nanopartículas dispersos, a teia formada não permitiu análise detalhada das
NPsCu. Na fotografia 21 é possível observar uma quantidade maior de NPsCu
formadas com pequenos aglomerados vistos no aumento de 80 mil vezes e
quando é ampliada a imagem para 100 mil vezes é possível observar
nanopartículas dispersas no surfactante com maior distância inter-partícula,
com tamanhos menores que 50 nm.
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5.7

Testes antimicrobianos
5.7.1 Teste de Disco-difusão
Discos estéreis de papel filtro medindo 6 milímetros (mm)

foram

entumecidos com uma alíquota de 20 µL de cada nanopartícula (F1, F2, F3) a
ser testada e, em seguida, o disco foi aplicado com pinça estéril sobre uma
placa de Petri contendo AMH, previamente inoculada com Escherichia coli com
carga aproximada de10 5 a 10 7 UFC.
Fotografia 23 - Discos entumecidos de NPsCu

Fonte: Elaborado pela autora.
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Fotografia 24 - Discos entumecidos de NPsCu

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 25 - Discos entumecidos de NPsCu

Fonte: Elaborado pela autora.

.

A análise qualitativa demonstrou que não houve difusão dos ativos no
meio ágar.
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5.7.2 Difusão por cilindro metálico
Discos estéreis preenchidos com uma alíquota de 100 µL de cada
nanopartícula (F1, F2, F3) a ser testada e, em seguida sobre uma placa de
Petri contendo AMH, previamente inoculada com Escherichia coli com carga
aproximada de10 5 a 10 7 .
Fotografia 26- Cilindros posicionados para simular orifícios e dispersões
nanopartículas

de

Fonte: Elaborado pela autora.

Fotografia 27 - Resultado após incubação cilindros posicionados para simular orifícios
e dispersões de nanopartículas de F2.

Fonte: Elaborado pela autora.
.
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Fotografia 28 - Análise visual do meio com a formulação F1, onde houve difusão, e
não difusão da F2 e F3 respectivamente.

Fonte: Elaborado pela autora.

Assim como no ensaio de disco difusão em ágar, o método de difusão
por poço, verificou-se que todas as formulações as nanopartículas não inibiram
a maioria das bactérias. A goma arábica apresentou formação de halos de
inibição ao redor dos discos onde foram depositadas as soluções testadas.
5.7.3 Aplicação das nanopartículas em tinta
Pré-avaliação qualitativa do comportamento das formulações F1, F2 e
F3 como aditivo biocida em uma tinta com a intenção de explorar possíveis
superfícies hospitalares com o revestimento antimicrobiano.
Fotografia 29 - Análise visual do meio com a formulação F1, F2 e F3 pintadas em
superfícies de cobre, alumínio e aço inox.

Fonte: Elaborado pela autora
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Fotografia 30 - Análise visual do meio com a formulação F1, F2 e F3 pintadas em
superfícies de aço inox.

Fonte: Elaborado pela autora.
Fotografia 31 - Análise visual do meio com a formulação F1, F2 e F3 pintadas em
superfícies de alumínio.

Fonte: Elaborado pela autora.
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As formulações foram pintadas na superfície de cobre, formaram
coloração azul ao redor da lâmina metálica o que pressupõe reação do cobre
em contato com o meio, pode ser visto na fotografia 29.
As formulações F1 e F2 apresentaram halo de inibição tanto em material
de aço inox quanto em alumínio revestidos por NPsCu o que demosntra
eficiencia contra a bactéria testada.
5.7.4 Norma JIS Z 2801
A qualidade microbiana dos produtos farmaceuticos e médicohospitalares estão intimamente relacionada à ausência da contaminação das
áreas produtivas. Visando garantir o controle microbiológico de superfícies e
bancadas de trabalho, é fundamental que os procedimentos aplicados na
limpeza e sanitização sejam devidamente validados (LOURENÇO, et al. 2006).
Neste trabalho as bactérias foram quantificadas e avaliadasquanto a
eficácia frente formulações de nanopartículas de cobre incorporadas em uma
resina para superfícies frente a cepas de microrganismos de referência, bem
como um controle com tinta sem NPsCu.
As tintas contendo dióxido de titânio são mais eficientes para matar as
bactérias se a concentração das nanopartículas for maior do que nas tintas
normais (INOVAÇÃO TECNOLÓGICA, 2008), por isso foi utilizado a
concentração de 20% . Foi realizada a análise estatística dos resultados
através da análise de variância (ANOVA), conforme gráficos 1,2 e 3.
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Gráfico 1 - Log da carga microbiana de Staphylococcus aureus em função do tempo

Fonte: Elaborado pela autora.

Gráfico 2 - Log da carga microbiana de Escherichia coli em função do tempo

Fonte: Elaborado pela autora.
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Gráfico 3 - Log da carga microbiana de Pseudomonas aeruginosa em função do
tempo

Fonte: Elaborado pela autora.

O teste da norma japonesa mostra a diminuição da carga microbiana
considerável as formulações com NPsCu Staphylococcus aureus após 2 horas
de contato com a superfície em relação a amostra sem tratamento com
nanopartículas.
Para Escherichia coli houve redução semelhante da carga microbiana
entre as formulações de tinta com NPsCu, o corpo de prova sem tratamento
reduz a carga tambem após o T0, após 2 horas nota-se redução de 2 ciclos
Log nas formulações F1 e F3, após 6 horas todas as formulações reduzem
signitivamente

como preconizado pela norma em relação ao não tratado,

comprovando sua eficiencia para esta bactéria.. Segundo Kassaee et al. (2008
apud LUCATTO, 2017), a adição de 0,5% de nanopartículas de prata a uma
resina acrílica apresentou forte atividade antibacteriana contra Escherichia coli,
não tendo formado nenhuma colônia após 24 horas de contato com a resina
experimental.
Para este trabalho, uma cepa de origem hospitalar foi isolada,
identificada como Pseudomonas aeruginosa e utilizada nos testes JIS Z. Em 2
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horas houve redução da carga microbiana em relação ao corpo de prova sem
tratamento e em relação a Staphylococcus aureus e Escherichia coli teve
decaimento em Log mais rápido que as duas anteriores.
Tintas contendo nanopartículas de prata se mostraram efetivas para
patógenos Gram-positivos e Gram-negativos (SHARMA, 2009). No XX
Congresso Brasileiro de Engenharia Química (COBEQ 2014), DA COSTA, et
al. experimentaram aditivo antimicrobiano a base de nanopartículas de prata,
que se mostrou eficiente contra Escherichia coli, levando a uma redução de
99,57% e o aditivo a base de zinco se mostrou mais eficiente contra
Staphylococcus aureus com uma redução de 99,99%.
5.7.5 Teste em superfície de hospital
Iniciou-se o estudo com o objetivo explorar as zonas dos diferentes
pontos de amostragem na perspectiva de identificar potenciais locais de
contaminação. A presença de aerossóis biológicos no ar é o resultado da
dispersão de um local de colonização ou crescimento, e suas fontes de
propagação e efeitos na saúde podem ser altamente variáveis (Dongarra et al.
2010). Com o intuito de minimizar a concentração de aerossóis biológicos no ar
interior das entidades hospitalares é extremamente importante que a gestão de
risco implemente medidas (tecnologia adequada, sistemas de ventilação,
equipamentos de proteção individual), que visam reduzir efetivamente as
infeções nosocomiais (Fang M., et al. 2008). Como teste preliminar, em
parceria com a equipe do hospital, foram determinados pontos de coleta em
uma área de expugo. Foram colhidas por swab amostras de superfícies e
placas de meio rico foram expostas por 30 minutos. A fotografia abaixo
notabiliza os pontos de onde foram coletadas as amostras.
Os pontos foram distribuídos na tabela 6 e classificados de acordo com
a forma de coleta (swab ou placas abertas), identificação numérica
correspondente a fotografia 28, repetições de amostras para assegurar a
precisão do teste e contagem de UFC com correção feita nos tempos de 24 e
48 horas.
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Tabela 5 - Teste preliminar: Contagem de UFC em 24 e 48 horas feito em ambiente
hospitalar
Forma
de
coleta

Identificação Repetições

Pontos de
coleta

Correção
24h

Correção
48h

UFC/(m².h) UFC/(m².h)
Placas
de Petri
abertas
sob
bancada

1

duplicata

2
3

duplicata

4
5
6

Fonte: elaborado pela autora

duplicata

Entrada
direita

127,39

509,55

Entrada
direita

0

445,86

Entrada
esquerda

0

382,17

Entrada
esquerda

63,69

445,86

Saída direita

0

382,17

Saída direita

254,78

636,94
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Tabela 6 - Teste preliminar: Contagem de UFC em 24 e 48 horas feito em ambiente
hospitalar
Forma
de
coleta

Identificação Repetições

Pontos de
coleta

Correção
24h

Correção
48h

UFC/(m².h) UFC/(m².h)
Saída
esquerda

0

382,17

8

Saída
esquerda

0

318,47

9

sem
réplica

Maçaneta
porta de
entrada
interna

0

63,69

10

sem
réplica

Maçaneta
porta de
entrada
externa

12738,85

12738,85

11

sem
réplica

Maçaneta
porta de
saída(apenas
interno)

0

0

12

sem
réplica

Bancada da
pia

0

636,94

13

sem
réplica

Bancada da
pia

0

191,08

14

triplicata

Container 1

0

764,33

15

Container 1

0

764,33

16

Container 1

0

382,17

Container 2

0

509,55

7

Swab e
cultivo
em ágar
nutriente

Placas
de Petri
abertas
sob
bancada

17

duplicata

triplicata
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Tabela 7 - Teste preliminar: Contagem de UFC em 24 e 48 horas feito em ambiente
hospitalar
Forma
de
coleta

Identificação Repetições

Pontos de
coleta

Correção
24h

Correção
48h

UFC/(m².h) UFC/(m².h)
18

Container 2

0

509,55

19

Container 2

0

509,55

Container 3

127,39

764,33

21

Container 3

127,39

382,17

22

Container 3

63,69

509,55

20

Swab e
cultivo
em ágar
nutriente

triplicata

23

sem
réplica

Parede Alto

0

127,39

24

sem
réplica

Parede
oposta da pia
(rejunte)

0

0

25

sem
réplica

Parede sob a
lixeira da
porta 2

0

0

26

sem
réplica

Alça do
carrinho de
lixo

0

0

Fonte: Elaborado pela autora.
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Transcorrido o tempo de incubação, foi observado placas sem crescimento de
microrganismos, outras com poucas colônias e, com maior contaminação a
maçaneta da porta externa. Pasquarella; PITZURRA; SAVINO, (2000)
informam que a concentração de microrganismos em um ambiente ultralimpo
de até UFC/m³ medidos por amostragem ativa corresponderia a um valor de
até 350 UFC/m².h por amostragem passiva em 24h. O teste feito em área de
expurgo após 24 e 48 horas, respectivamente, evidencia a carga bacteriana
encontrada em maçanetas, sendo baixa a contagem nas demais áreas.
Através de uma análise rigorosa de todos os resultados pode-se concluir que
dos 26 pontos de amostragem estudados, somente a maçaneta da porta
externa apresentou número elevado de microrganismos viáveis. Uma
alternativa para evitar o contágio é a utilização de cobre no revestimento
dessas estruturas. Segundo a Agência de Proteção Ambiental (EPA) dos
Estados Unidos, as propriedades do metal fazem com que as bactérias sejam
eliminadas em 99,9% (ANUÁRIO BRASILEIRO DO COBRE, 2018). No
Hospital Dr. Salvador Allende Gossens, localizado em Calama, norte do Chile,
instalou cobre em quatro itens: gradil das camas, cadeiras, polos de
gotejamento e mesas de alimentação de seis Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) com o objetivo de determinar a ação do cobre na carga bacteriana total
que contamina superfícies de contato críticas. Em pouco tempo, mais de 80%
da população bacteriana já havia sido eliminada, um benefício aos pacientes e
trabalhadores do hospital. O Hospital de Emergência de Assistência Pública
(HUAP), localizado em Santiago, é um exemplo. “Além de munir a área
hospitalar com superfícies de cobre, o auditório local do hospital também foi
equipado com cadeiras que possuem braços de cobre, como parte de uma
abordagem holística para prevenção de infecção” (LABNETWORK, 2016). A
finalização deste trabalho inclui a formulação de um volume de tinta com uma
concentração pré-detreminada de NPs de cobre e apicação em area especifica
de contaminação em hospital para

monitoramento da contaminação.

Entretanto, esta etapa não pode ser concluida em função da pandemia e altas
taxas de ocupação, o que não permitiu o acesso as instalações para mais tais
avaliações. , todavia, os textos apresentados neste estudo mostrou que a
tecnologia é potencialmente viável.
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6

CONCLUSÃO

O presente estudo tem como objetivo a síntese de nanopartículas de cobre,
com efeito, anitimicrobiano e desenvolvimento um método de aplicação destas
nanoparticulas frente a diferentes agentes de estabilização, além da aplicação
como aditivo em formulação de tinta para formar um filme de revestimento de
superfícies. A proposta inclui ainda a avaliação da capacidade antimicrobiana
por diferentes metodologias para como potencial contribuinte para redução do
índice de infecção hospitalar. O estudo partiu do desenvolvimento de uma
metodologia para síntese de nanopartículas de cobre, após experimentar e
adequar um método viável para reprodução e redução de sulfato de cobre a
nanocobre, foi feita uma varredura de possíveis agentes de revestimento para
impedir que a as nanopartículas reduzidas aglomerassem entre si. Os agentes
que apresentavam maior compatibilidade química com a estrutura foram então
testados com variáveis de processo industrial, como: temperatura, agitação,
concentração, armazenamento e atmosfera inerte até a conclusão de uma
formulação ideal e reprodutivel.
Finalmente, evidenciou-se o processo de síntese das nanopartículas de
cobre, com resultados de tamanho na faixa de 100 a 200 nm, morfologia
esférica, estabilizadas por três diferentes agentes de revestimento de
nanopartícula. A partir desta etapa, estudou-se a concentração ideal para fazer
a homogeinização dessa dispersão em um solução de tinta compátivel com as
condições químicas das NPsCu de acordo com a concentração de biocida
comumente pré-estabelecida, Iniciou-se o desafio na área microbiológica com
testes pré-qualificativos onde após varrer testes conhecidos as partículas foram
efetivas nos ensaios microbiológicos evidenciando efeito antimicrobiano contra
as linhagens de Staphylococcus aureus e Escherichia coli. Para concluir este
trabalho a norma JIS testada contra Staphylococcus aureus e Escherichia coli e
e uma bactéria de origem hospitalar mostrou que para Escherichia coli após 6
horas há redução da carga microbiana em todas as formulações testadas.
Para Staphylococcus aureus o decaimento é maior e o resultado pode ser
observado em 2 horas de contato. Frente a Pseudomonas aeruginosa a
redução é comprovada em 4 horas de contato, comprovando através da JIS a
eficiencia das tintas com aditivo de NpsCu.
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APÊNDICE 1
PROTOCOLO DE AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTE
HOSPITALAR PARA
HOSPITAL SANTA CATARINA (2)

PLANO DE TRABALHO PARA AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO EM
AMBIENTE HOSPITALAR

1. Objetivo
Avaliação do nível de qualidade do ar e contaminação de superfícies do
hospital Santa Catarina, em ambientes e superfícies determinadas juntamente
com a equipe hospitalar e seguindo como referência a revista o artigo:
Bactérias em UTI publicado pela revista FAPESP Outubro, 2019, N284, p.5861.

2. Metodologia
Os testes serão realizados por meio da aplicação de swabs estéreis sobre
as diferentes superfícies de pontos definidos juntamente com a equipe do
hospital.
Sugestão de locais de maior contaminação para coleta baseados na
informação revista FAPESP Outubro, 2019, N284, p.58-61:
•
•
•
•
•
•

Computador;
maçaneta;
carrinhos;
alça da maca;
bancada de medicamentos;
parede.

Os swabs serão passados sobre as superfícies em uma área aproximada de
30cm2. Como controles do ambiente, swabs serão expostos durante o
procedimento de amostragem, bem como placas de Petri contendo meio de
cultura para microrganismos Ágar Nutriente.
Após o período adequado de incubação de aproximadamente 48h, será
determinado o número de unidades formadoras de colônias (UFC/área
amostrada).
2.1 Pré-coleta:
•
•

Higienizar as mãos com água e sabão e assepsia com álcool 70%;
Vestir luva descartável;

•

Fazer a identificação da amostra no recipiente com etiqueta adesiva
(nome da empresa, local de coleta, data e hora da coleta, responsável
pela coleta).

2.2 Swab de superfícies diversas:
• Utilizar molde delimitador de área previamente esterilizado e colocá-lo
na superfície a ser analisada;
• Esfregar o swab por toda a área delimitada pelo molde, por tempo não
inferior a 20 segundos;
• Esfregar no sentido vertical, horizontalmente e, por fim, no sentido
diagonal, rodar continuamente o swab para que toda a superfície do
algodão entre em contato com a amostra;
• Semear, assepticamente, em estrias (zig-zag) na superfície de placas
contendo meio de cultura;
• Vedar as placas semeadas e manter em recipientes isotérmicos;
• Incubar a 30°C.
Na Figura a seguir estão indicados os pontos recomendados para coleta
de amostras.
Figura 1: Locais com maior área de contaminação bacteriana em hospitais

Fonte: Artigo: Bactérias em UTI. Revista Fapesp, Outubro de 2019.

2.3 Exposição ambiental:
• Expor as placas (abrir a tampa), contendo meio de cultura, no ambiente
que se deseja amostrar;
• Manter swab exposto durante o procedimento de amostragem;
• Fechar as placas e guardar swab após 30 minutos de exposição

3. Transporte
Depois de colhidas, as amostras deverão ser acondicionadas
adequadamente em recipientes isotérmicos, acompanhadas de bolsas
refrigeradas, para evitar que sofram qualquer alteração até a chegada no
laboratório. As amostras devem chegar ao laboratório no prazo máximo de 24
horas após a coleta.
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APÊNDICE 2
RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTE
HOSPITALAR PARA HOSPITAL SANTA CATARINA (3) (2)

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DA CONTAMINAÇÃO EM AMBIENTE HOSPITALAR

1. Introdução

A presença de microrganismos em ambientes hospitalares é bastante
frequente. A maioria destes microrganismos trata-se de espécies comuns
trazidas pelo próprio homem pelos sapatos, celulares, mãos dos profissionais
das equipes médicas, dos pacientes e dos visitantes. Em indivíduos saudáveis
estes microrganismos são inofensivos, porém, para pacientes debilitados
podem levar a quadro de infecções hospitalares graves. Muitos destes
microrganismos têm se mostrado resistentes aos procedimentos padrões de
assepsia (Fioravanti, 2019). As nanopartículas surgem como uma alternativa de
grande potencial para conter contaminação microbiana nestes ambientes
(Revista Brasil, 2016). As nanopartículas sabidamente com propriedades
antimicrobianas como as nanopartículas de cobre apresentam-se como uma
alternativa podendo ser aplicadas em tintas que podem ser utilizadas como
revestimento em diferentes ambientes e infraestruturas hospitalares como
carrinhos de transporte e maçanetas em que o contato com as mãos dos
indivíduos é bastante frequente e um possível foco de contaminação.
Recentemente a revista FAPESP ressaltou a importância de formas de
prevenção e locais de maior contaminação por bactérias para pacientes em
UTIs (Figura 1).

Figura 1: Locais com maior área de contaminação bacteriana em hospitais

Fonte: Artigo: Bactérias em UTI. Revista Fapesp, Outubro de 2019.

2. Objetivo

Avaliação da qualidade do ar e contaminação de superfícies do hospital
Santa Catarina, em ambientes e superfícies determinadas juntamente com a
equipe hospitalar.
3. Metodologia

A contaminação ambiental da área de expurgo do centro cirúrgico do
hospital Santa Catarina foi avaliada na data de 29/11/2019 as 9:00 horas com
duração de 30 minutos, mantendo a rotina normal de atividades na sala. Os
testes foram realizados por meio da aplicação de swabs estéreis em superfícies
(maçanetas, parede, pia, container de descarte) e placas de Petri abertas com
meio ágar nutriente sobre as diferentes superfícies deste ambiente.
Os swabs foram entumecidos com uma solução salina 0,85% e rolados
sobre as superfícies de parede em uma área aproximada de 30 cm2 com o
auxílio de um molde. Também foram amostradas maçanetas e alça de carrinho
de transporte de lixo hospitalar.
3.1.

3.2.

Pré-coleta:

•

As mãos foram higienizadas com água e sabão e assepsia com
álcool 70%;

•

Fez-se uso de luva descartável;

•

As amostras foram identificadas com etiqueta adesiva (nome da
empresa, local de coleta, data e hora da coleta, responsável pela
coleta);

•

Swab estéreis foram umedecidos em solução estéril de salina
0,85% distribuída em eppendorfs de 2,0 mL contendo 1,5 mL da
solução.

Swab de superfícies diversas:

•

Foi utilizado molde delimitador de área previamente esterilizado e
colocado na superfície a ser analisada;

•

Fez-se um esfregaço com swab por rolamento na área delimitada
pelo molde, por tempo não inferior a 20 segundos;

3.3.

3.4.

•

O esfregaço foi feito no sentido vertical, horizontalmente e, por fim,
no sentido diagonal, rodando continuamente o swab para que toda
a superfície do algodão entre em contato com a amostra;

•

Foi semeado nas placas contendo
assepticamente, em estrias (zig-zag);

•

As placas semeadas foram vedadas e mantidas em recipientes
isotérmicos para transporte;

•

Foram incubadas a 30°C por aproximadamente 24 e 48 horas.

meio

de

cultura,

Exposição ambiental:

•

As placas foram expostas (tampa aberta), contendo meio de
cultura, no ambiente para amostragem;

•

As mesmas foram fechadas após 30 minutos de exposição;

•

Foram incubadas a 30°C por aproximadamente 24 e 48 horas.

Transporte

Depois de colhidas, as amostras foram acondicionadas adequadamente
em recipientes isotérmicos, acompanhadas de bolsas refrigeradas, para evitar
qualquer alteração até a chegada ao laboratório.

3.5.

Determinação do número de microrganismos viáveis:

De acordo com os estudos de Pasquarella et al. (2000), avaliou-se a
técnica de amostragem passiva para a coleta de microrganismos viáveis que
sedimentam sobre a placa de Petri sem a medição do fluxo de ar. Essa forma
de análise simula a exposição de uma superfície aos contaminantes. Foi
determinada a correlação entre o número de unidades formadoras de colônias,
área amostrada e o tempo de amostragem com a seguinte equação:
Nº. de UFC/m2 = Contagem de unidades formadoras de colônia (UFC)
[área da placa em m²] × [tempo de exposição da placa em horas]

Considerando a amostragem passiva, placas de Petri com 10 cm de diâmetro e o
tempo de exposição como 0,5 horas.
Pasquarella et al. (2000) informam que a concentração de
microrganismos em um ambiente ultralimpo de até UFC/m³ medidos por
amostragem ativa corresponderia a um valor de até 350 UFC/m².h por
amostragem passiva.
4. Resultados

As amostras foram colhidas da área de expurgo do centro cirúrgico no
hospital Santa Catarina na data de 29/11/2019 as 9:00 horas com duração de
30 minutos de exposição.
Figura 1. Foto panorâmica da área de expurgo do centro cirúrgico do Hospital Santa Catarina

Fonte: Elaborado pela autora.
Figura 2. Foto panorâmica da área de expurgo do centro cirúrgico do Hospital Santa
Catarina com identificação dos pontos de coleta.

Fonte: Elaborado pela autora.

Tabela 1. Contagem de unidades formadoras de colônias (UFC) por placa amostrada nos
tempos 24 e 48 horas, aplicado ao cálculo do número de microrganismos viáveis.

Forma de
coleta

Identificação Repetições
1

duplicata

2
Placas
de Petri
abertas
sob
bancada

3

duplicata

4
5

duplicata

6
7

duplicata

8

Swab e
cultivo
em ágar
nutriente

UFC/(m².h)

UFC/(m².h)

Entrada direita

127,39

509,55

Entrada direita

0,00

445,86

Entrada esquerda

0,00

382,17

Entrada esquerda

63,69

445,86

Saída direita

0,00

382,17

Pontos de coleta

Saída direita

254,78

636,94

Saída esquerda

0,00

382,17

0,00

318,47

0,00

63,69

12738,85

12738,85

0,00

0,00

0,00

636,94

9

sem réplica

10

sem réplica

11

sem réplica

12

sem réplica

13

sem réplica

Bancada da pia

0,00

191,08

Container 1

0,00

764,33

Container 1

0,00

764,33

16

Container 1

0,00

382,17

17

Container 2

0,00

509,55

Container 2

0,00

509,55

19

Container 2

0,00

509,55

20

Container 3

127,39

764,33

Container 3

127,39

382,17

Container 3

63,69

509,55

Parede Alto
Parede oposta da
pia (rejunte)
Parede sob a
lixeira da porta 2
Alça do carrinho
de lixo

0,00

127,39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

triplicata

18

triplicata

21

triplicata

22
Swab e
cultivo
em ágar
nutriente

Correçã
o 48h

Saída esquerda
Maçaneta porta
de entrada
interna
Maçaneta porta
de entrada
externa
Maçaneta porta
de
saída(apenas
interno)
Bancada da pia

14
Placas
de Petri
abertas
sob
bancada

Correção
24h

23

sem réplica

24

sem réplica

25

sem réplica

26

sem réplica

Fonte: Elaborado pela autora

Transcorrido o tempo de incubação, foi observado placas sem
crescimento de microrganismos, outras com poucas colônias e, com maior
contaminação a maçaneta da porta externa.
Abaixo, imagens de algumas amostragens feitas.

Figura 3. Placa de amostra da maçaneta externa após 24 horas de incubação

Fonte: Elaborado pela autora
Figura 4. Placa de amostra da saída esquerda, identificação 6, com colônias de
bactérias uniformes e fungos após 48 horas.

Fonte: Elaborado pela autora

Figura 5. Placa de amostra de bancada da pia, identificação 13, com poucas colônias de bactérias
uniformes e fungos após 48 horas

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 6. Placa de amostra do container 3, identificação 20, com poucas colônias de
bactérias uniformes e fungos após 48 horas.

Fonte: Elaborada pela autora
Figura 7. Placa de amostra do ponto alto da parede, identificação 23, com poucas
colônias de bactérias uniformes e fungos após 48 horas

Fonte: Elaborada pela autora

5. Discussão

Iniciou-se o estudo com o objetivo explorar as zonas dos diferentes
pontos de amostragem na perspectiva de identificar potenciais locais de
contaminação. Através de uma análise rigorosa de todos os resultados pode-se
concluir que dos 26 pontos de amostragem estudados, somente a maçaneta da
porta externa apresentou número elevado de microrganismos viáveis. Os
aerossóis biológicos são suspensões de partículas líquidas e /ou sólida, viáveis
e não viáveis, (Srikanth et al. 2008) existentes no ar ambiente das entidades
hospitalares e podem ser resultantes de processos fisiológicos como a tosse,
espirros, alimentação de utentes/doentes ou qualquer outro processo como
entubação, ventilação não-invasivo, nebulização e cirurgia e higienização das
instalações sanitárias. A presença de aerossóis biológicos no ar é o resultado
da dispersão de um local de colonização ou crescimento, e suas fontes de
propagação e efeitos na saúde podem ser altamente variáveis (Dongarra et al.
2010). Com o intuito de minimizar a concentração de aerossóis biológicos no ar
interior das entidades hospitalares é extremamente importante que a gestão de
risco implemente medidas (tecnologia adequada, sistemas de ventilação,
equipamentos de proteção individual), que visam reduzir efetivamente as
infeções nosocomiais (Fang M., et al. 2008). Pasquarella, Pitzurra e Savino
(2000) informam que uma concentração de bioaerossóis em um ambiente
ultralimpo, de até 10 UFC/m3 medidos por amostragem ativa corresponderia a
um valor de até 350 UFC/m2.h. Em salas de cirurgia com 200 UFC/m3 esperase até 7x103 UFC/m2*h. Relativamente, ao ambiente hospitalar, no Reino
Unido o valor máximo recomendado para contaminantes biológicos no ar no
bloco operatório é de 35 UFC/m3, na Suíça é de 25 UFC/m3 na e 5 UFC/m3
em França (Santos, 2008). Segundo Duckro (2005), e Dubberke (2007) a
contaminação das superfícies poderia ser reduzida com a higienização das
mãos antes e após contato com os pacientes e com essas.

Todavia, a aderência a tal prática pelos profissionais tem sido
frequentemente apontada com índices inferiores a 50%, nos estabelecimentos
de saúde em geral. Uma alternativa para evitar o contágio é a utilização de
cobre no revestimento dessas estruturas. Segundo a Agência de Proteção
Ambiental (EPA) dos Estados Unidos, as propriedades do metal fazem com
que as bactérias sejam eliminadas em 99,9% (Anuário brasileiro do cobre,
2018). No Hospital Dr. Salvador Allende Gossens, localizado em Calama, norte
do Chile, instalou cobre em quatro itens: gradil das camas, cadeiras, polos de
gotejamento e mesas de alimentação de seis Unidades de Terapia Intensiva
(UTIs) com o objetivo de determinar a ação do cobre na carga bacteriana total
que contamina superfícies de contato críticas. Em pouco tempo, mais de 80%
da população bacteriana já havia sido eliminada, um benefício aos pacientes e
trabalhadores do hospital. O Hospital de Emergência de Assistência Pública
(HUAP), localizado em Santiago, é um exemplo. “Além de munir a área
hospitalar com superfícies de cobre, o auditório local do hospital também foi
equipado com cadeiras que possuem braços de cobre, como parte de uma
abordagem holística para prevenção de infecção” (LABNETWORK, 2016).
O Hospital Infantil Roberto del Rio, é a mais antiga unidade pediátrica
pública chilena. O estabelecimento é um dos três hospitais do país
especializados em cuidados médicos para crianças. Em busca de ambientes
mais seguros, foi instalado conjunto de produtos de cobre em suas UTIs. A
iniciativa foi desenvolvida em conjunto com o Ministério da Saúde do Chile,
com o objetivo de revolucionar os padrões de higiene hospitalar. Gradil de
camas, grades de berços, acessórios de portas, corrimão, suportes para
aplicações intravenosas, pias, torneiras e superfícies de trabalho foram os itens
que receberam o cobre. (LABNETWORK, 2016).

6. Conclusão
A realização de monitorizações periódicas de um ambiente hospitalar é necessária
como forma de controle de quantificação de microrganismos existentes, para prevenir
infecções entre a equipe hospitalar e pacientes. Os pontos de coleta direcionam o
estudo para onde a aplicação de um produto com ação antimicrobiana será mais
eficaz.
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