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RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Clostridium difficile é um importante patógeno entérico e o agente 

etiológico da diarreia associada ao C. difficile (CDAD). Pacientes com CDAD excretam uma 

grande quantidade de células vegetativas e esporos em suas fezes, levando a contaminação do 

ambiente hospitalar e propagação deste patógeno. Este fato pode ser explicado pela resistência 

dos esporos a muitos desinfetantes utilizados na rotina de desinfecção hospitalar. O objetivo 

deste estudo foi avaliar a atividade de desinfetantes hospitalares contra os esporos e células 

vegetativas de C. difficile. Além disso, foram analisados os perfis de proteínas totais das 

células vegetativas das cepas de C. difficile, tratadas com os mesmos desinfetantes. 

MÉTODOS: Os agentes de limpeza hospitalar Virkon® (peroxigênio), Cloro-Rio® (agente 

liberador de cloro ativo), Peresal® (peroxigênio), Riohex® (biguanida), e Cidex Opa® 

(aldeído), comumente utilizados em hospitais brasileiros, foram testados contra os esporos das 

cepas de C. difficile HU17- ribotipo 133 e SJ1-ribotipo 135, ambos ribotipos encontrados 

exclusivamente no Brasil. A cepa hipervirulenta de C. difficile, BI/NAP1/027, foi utilizada 

para comparação. Os testes foram realizados de acordo com o método padrão para teste da 

atividade esporocida de desinfetantes dos Estados Unidos, ASTM E2414-05. Para a análise do 

perfil de proteínas totais, as mesmas cepas de C. difficile, incluindo também a ATCC 9689, 

foram crescidas na presença e na ausência de concentração subinibitória dos desinfetantes 

citados e submetidas a eletroforese em gel de SDS-PAGE. RESULTADOS: Os agentes 

Cloro-Rio® e Cidex Opa® eliminaram completamente os esporos de todas as cepas testadas, 

enquanto o Riohex® não exibiu qualquer redução significante. Por outro lado, o Virkon® 

reduziu significativamente a concentração de esporos para as cepas HU17-133 e 

BI/NAP1/027, mas o mesmo não foi observado com a cepa SJ1-135. O agente Peresal® 

eliminou completamente os esporos da cepa HU17-133, mas apenas reduziu a concentração 

inicial dos esporos para as cepas C. difficile SJ1-135 e BI/NAP1/027. Os desinfetantes Cloro-

Rio® e Riohex® foram os que mais afetaram a expressão de proteínas em todas as cepas 

avaliadas. CONCLUSÕES: Em conjunto, nossos resultados mostraram que o Cloro-Rio® e 

Cidex Opa® foram os desinfetantes mais eficazes para eliminação dos esporos de C. difficile. 

O estudo das proteínas afetadas pelos desinfetantes poderia ajudar a elucidar a resistência do 

C. difficile frente a alguns agentes de limpeza e criar novas alternativas para eliminar e/ou 

diminuir a contaminação do ambiente hospitalar por esta bactéria.  

 

Palavras-chave: Clostridium difficile, Esporos, Desinfetantes hospitalares, Proteínas totais.



 

 

ABSTRACT 

 

INTRODUCTION: Clostridium difficile is an important enteric pathogen and the etiological 

agent of C. difficile-associated diarrhea (CDAD). Patients with CDAD, excrete a large amount 

of vegetative cells and spores in their stools, leading to contamination of the hospital 

environment and spread of the pathogen. This fact can be explained by the resistance of 

spores to many disinfectants used in hospital routine. The aim of this study was to evaluate 

the activity of hospital disinfectants against C. difficile spores and vegetative cells. 

Furthermore were analyzed the whole proteins profiles of the vegetative cells of these strains 

treated with the same disinfectant. METHODS: The hospital cleaning agents Virkon® 

(peroxygen), Cloro-Rio® (chlorine), Peresal® (peroxygen), Riohex® (biguanide), and Cidex 

Opa® (aldehyde), usually used in Brazilian hospitals, were tested against C. difficile strains 

spores HU17-ribotype 133 and SJ1-ribotype 135, both exclusively Brazilian. 

BI/NAP1/ribotype 027 strain was also used for comparison. The tests were performed in 

accordance with the standard method for testing the sporicidal activity of disinfectants of the 

United States, ASTM E2414-05. For the analysis of whole proteins profile, the strains were 

grown in the presence and absence of sub inhibitory concentrations of the disinfectants and 

applied on SDS-PAGE gel. RESULTS: Cloro-Rio® and Cidex Opa® completely eliminated 

spores of all strains tested, while Riohex® did not show any significant reduction. On the 

other hand, Virkon® significantly reduced HU17 and BI/NAP1/027 spores, but the same was 

not observed with SJ1 strain. The agent Peresal® completely eliminate the spores of strain 

HU17-133, but only reduced the initial concentration of spores for strains SJ1-135 and 

BI/NAP1/027. The disinfectants Cloro-Rio® and Riohex® were the most affected protein 

expression in all strains evaluated. CONCLUSIONS: Taken together, our results show that 

Cloro-Rio® and Cidex Opa® are the most remarkable agents for eliminating spores. The 

study of proteins affected by the disinfectant might help to elucidate the resistance of C. 

difficile against some cleaning agents and create new alternatives to eliminate and/or reduce 

the contamination of the hospital by this bacterium. 

 

Keywords: Clostridium difficile, Spores, Hospital disinfectants, Whole proteins.  
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

Clostridium difficile é considerado um dos principais agentes etiológicos da diarréia 

bacteriana associada ao uso de antimicrobianos, sendo portanto um importante patógeno 

nosocomial e significante causa de morbidade e mortalidade, apesar de existirem métodos 

razoavelmente adequados para o seu diagnóstico e tratamento. Este microrganismo e a sua 

capacidade toxigênica são conhecidos desde 1935, mas seu reconhecimento como um 

importante patógeno humano não foi estabelecido até 1977. Nos últimos anos, o papel das 

infecções associadas ao C. difficile tem obtido súbito aumento interesse (BARTLETT, 2009). 

A CDAD (do inglês “Clostridium difficile-associated diarrhea”) é favorecida pela 

supressão da microbiota intestinal anfibiôntica durante ou após a antibioticoterapia 

(THOMAS et al., 2003), idade avançada (POUTANEN et al., 2004), terapia para tratamento 

de câncer (BLOT et al., 2003), imunossupressão, e ainda, infecções com outros patógenos 

gastrointestinais (HIRSCHHOM et al., 1994). É importante salientar que a recorrência da 

doença é frequentemente observada (WILCOX & SPENCER, 1992). 

Pacientes com CDAD excretam em suas fezes grande quantidade não apenas de 

células vegetativas, mas também de esporos do patógeno (KAATZ et al., 1988). Este evento 

acarreta a contaminação do meio ao seu redor, o que torna o ambiente hospitalar um dos mais 

importantes reservatórios e áreas de transmissão de esporos de C. difficile (GERDING, 1995). 

Devido à sua maior resistência a condições adversas, os esporos podem persistir no ambiente 

hospitalar por períodos muito mais longos do que sua forma vegetativa, a qual é sensível a 

presença do oxigênio (KRAMER et al., 2006). A transmissão entre os pacientes, através de 

superfícies contaminadas, bem como das mãos dos profissionais relacionados ao do cuidado 

com a saúde, tem sido apontada como o mais importante mecanismos de aquisição do C. 

difficile durante surtos de CDAD (SAMORE et al., 1996). 
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Os esporos de C. difficile são conhecidamente resistentes a maioria dos 

germicidas utilizados na rotina hospitalar, podendo persistir por muitos meses no 

ambiente (RUSSEL et al., 1999). Além disso, cepas de C. difficile genotipicamente 

distintas, em alguns casos, podem exibir respostas diferentes quando tratadas com o 

mesmo desinfetante (WILCOX & FAWLEY, 2000). Com relação a tal evidência, 

existem ainda poucos dados sobre a melhor forma de descontaminação do ambiente 

hospitalar no que se refere as cepas de C. difficile, especialmente no Brasil. Em nosso 

país, existem poucos trabalhos sobre C. difficile, dentre estes, os publicados por nosso 

grupo detectaram cepas do patógeno correspondentes à ribotipos nunca antes 

documentados, sendo, até o momento, exclusivamente brasileiros (ALCIDES et al., 

2007; BALASSIANO et al., 2009, 2010 e 2011). Tais ribotipos utilizados em nossos 

estudos, ainda não haviam sido testados quanto a sua susceptibilidade frente a 

desinfetantes hospitalares. 

Como a maioria dos casos de infecção por C. difficile ocorrem após a 

hospitalização prolongada (WHEELDON et al., 2008), é de grande importância a 

determinação de agentes que sejam capazes de eliminar esses esporos de forma eficaz. 

Assim sendo, faz-se necessário estudos que tenham por objetivo avaliar a atividade 

esporocida de desinfetantes normalmente utilizados nas instituições hospitalares, 

determinando sua eficiência contra esporos de C. difficile, de forma a otimizar o 

controle da infecção cruzada por este microrganismo 



 
 

 

 

 

 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO E EPIDEMIOLOGIA DO Clostridium difficile 

C. difficile foi descrito pela primeira vez em 1935, como parte da microbiota intestinal 

de recém-nascidos. Embora a forma grave da doença causada pelo microrganismo, a colite 

pseudomembranosa (PMC), tenha sido descrita primeiramente em 1893, o C. difficile não foi 

identificado como o agente causador da doença humana até 1978 (BARTLETT et al., 1994). 

Esta demora se justifica pela dificuldade em se obter um meio seletivo para o microrganismo, 

dada as condições críticas de se conseguir seu isolamento em laboratório, sendo desenvolvido 

apenas no final da década de 1970 por GEORGE e colaboradores (1979) e denominado 

ciclosserina-cefoxitina-frutose-ágar (CCFA, do inglês “cycloserine-cefoxitin-fructose agar”), 

possibilitando a associação de C. difficile a processos infecciosos específicos e o 

desenvolvimento de estudos relacionadas à epidemiologia das infecções associadas a C. 

difficile (CDI). 

Atualmente o C. difficile é considerado um patógeno hospitalar emergente e tem sido 

freqüentemente associado a surtos nosocomais. Diversas metodologias de tipagem molecular 

têm sido empregadas na caracterização das cepas de C. difficile, em especial naquelas 

potencialmente envolvidas em surtos nosocomiais. Nos últimos anos, foi detectada uma cepa 

hipervirulenta de C. difficile denominada BI/NAP1/027. Esta terminologia reflete as 

diferentes técnicas que foram utilizadas em sua caracterização: classe BI, de acordo com a 

análise de fragmentos de restrição (REA, do inglês “restriction endonuclease analysis”); 

NAP1 (do inglês, “North American Pulsotype 1”), com base no perfil obtido na eletroforese  
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de campo pulsado (PFGE, do inglês “pulsed-field gel electrophoresis”); e ribotipo 027, 

quando foi utilizada a técnica de ribotipagem (O’CONNOR et al., 2009). 

 Vários surtos relacionados a esta cepa foram relatados na América do Norte e Europa 

(GOORHUIS et al., 2007). Os primeiros surtos de infecção foram observados no Canadá, e a 

província de Quebec foi a primeira e mais gravemente afetada (PEPIN et al., 2004). Nos 

Estados Unidos, os casos de infecção pelo patógeno em questão têm sido relatados em pelo 

menos 38 estados e há uma estimativa que cerca de 15.000 à 20.000 pacientes morrem de 

doença relacionada ao C. difficile no país a cada ano (RUPNIK et al., 2009). Em 2007, a cepa 

BI/NAP/027 foi detectada em 11 países europeus (KUIJPER et al., 2007). Além destes, países 

da Ásia, América Latina e a Austrália também já relataram a presença do C. difficile (KATO 

et al., 2007; RILEY et al., 2009; QUESADA-GÓMEZ et al., 2010). 

O crescimento da taxa de CDAD foi largamente atribuído à presença da cepa 

BI/NAP1/027, mas não está limitado à disseminação apenas desta. Dependendo do país, 

outras cepas (por exemplo, ribotipos 001, 053, 078 e 106) podem ser muitas vezes associadas 

a surtos e a casos graves da doença (BORGMANN et al., 2008). Além disso, devido à falta de 

programas de vigilância nacional com relação a surtos pelo patógeno, em muitos países, como 

é o caso do Brasil, atualmente é difícil estimar com exatidão a incidência do C. difficile no 

mundo (KUIJPER et al., 2008). Agrega-se ainda, a importância da padronização das 

metodologias empregadas na tipagem das cepas encontradas, para que possa haver um 

intercâmbio eficaz de informação entre os laboratórios de diferentes países e instituições. 

No Brasil, ainda são raros os relatos da presença do C. difficile nos hospitais, e da 

dispersão de tipos clonais específicos do patógeno (ALCIDES et al., 2007; SOUZA-DIAS et 

al., 2010). A detecção de bactérias anaeróbias não é um procedimento de rotina em 

laboratórios clínicos brasileiros, principalmente devido à carência de tecnologias e infra-

estrutura para seu cultivo, favorecendo assim a sub-notificação de CDAD (BALASSIANO et 

al., 2009). Além disso, existem poucos grupos de pesquisa dedicados ao estudo de 

microrganismos anaeróbios no país. Nos últimos anos porém, BALASSIANO e colaboradores 

(2009, 2010 e 2011) observaram a incidência de CDAD e a dispersão de tipos clonais de C. 

difficile entre hospitais da cidade do Rio de Janeiro. Em seu trabalho de 2009, a autora relatou 

a propagação do patógeno no Instituto de Pesquisa Evandro Chagas (IPEC, Fiocruz), com três 

tipos geneticamente relacionados, envolvidos em casos de CDAD. Já em seu trabalho de 

2010, no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF-UFRJ), foi demonstrada a 
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prevalência do ribotipo 133, exclusivamente brasileiro e já encontrado há 11 anos por 

ALCIDES e colaboradores (2007). Em outro trabalho de BALASSIANO e colaboradores 

(2011), foi verificado numa unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital terciário 

privado do Rio de Janeiro a presença do ribotipo 135, também exclusivamente brasileiro, 

além de outros. Em nenhuma das unidades hospitalares brasileiras estudadas foi encontrada a 

cepa hipervirulenta BI/NAP1/027, embora boa parte das cepas isoladas sejam produtoras de 

toxinas e potencialmente responsáveis pela CDAD, além de resistentes à fluoroquinolonas. O 

Brasil ainda carece consideravelmente de dados epidemiológicos com relação ao C. difficile. 

 

2.2 C. difficile: CARACTERÍSTICAS E FATORES DE VIRULÊNCIA 

 C. difficile é um bacilo Gram-positivo, anaeróbio estrito, móvel e formador de esporos 

(MADIGAN et al., 2000). É capaz de liquefazer a gelatina, mas não outras proteínas, como as 

do leite e da carne. Não produz lecitinase, tampouco lipase. É fermentador de glicose, frutose, 

manitol e manose (FERREIRA et al., 2003). 

Quando um indivíduo susceptível faz uso de antimicrobianos, ocorre uma perturbação 

da microbiota anfibiôntica (BORRIELLO et al., 1984), resultando em um favorecimento para 

a colonização do organismo pelo C. difficile. Tal colonização ocorre inicialmente através das 

proteínas de superfície (CALABI et al., 2002). A seguir, os enterócitos são danificados 

devido a ação das toxinas do C. difficile, resultando em mudanças no citoesquelo, liberação de 

fluidos e produtos inflamatórios (RUPNIK at al., 2003). A patogênese da CDAD é ilustrada 

na Figura 1. 

Alguns dos principais fatores de virulência do C. difficile incluem: 

- Proteínas de superfície: essas proteínas são importantes na aderência do microrganismo à 

mucosa intestinal, podendo induzir a resposta inflamatória e a produção de anticorpos no 

hospedeiro (AUSIELLO et al., 2006). Foi demonstrado que a proteína de camada superficial 

A, SlpA (do inglês “surface layer proteins”), desempenha um papel importante tanto na 

colonização inicial do intestino pelo patógeno, quanto na reação inflamatória subseqüente, 

sendo a principal proteína de superfície apresentada pelo C. difficile (CALABI et al., 2002). 

- Toxinas: o principal fator de virulência associado ao C. difficile são duas potentes toxinas – 

toxina A, ou TcdA e toxina B, ou TcdB. Ambas são citotóxicas, causando o rompimento das 
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junções comunicantes e a desestruturação do citoesqueleto de actina, resultando em uma 

diminuição da resistência transepitelial, acúmulo de fluido e destruição do epitélio intestinal 

(KELLY et al., 1994; THELESTAM & CHAVES-OLARTE, 2000). Tais toxinas também 

causam a liberação de vários mediadores inflamatórios das células do epitélio intestinal, 

mastócitos e macrófagos (LINEVSKY et al., 1997). Estas toxinas afetam os nervos entéricos 

e neurônios sensoriais, promovendo um influxo de células inflamatórias, o que agrava a 

secreção de fluido, a inflamação intestinal e a transmigração de neutrófilos (POTHOULAKIS 

et al., 2000). Estas toxinas possuem tropismo diferente pela membrana celular do hospedeiro, 

sendo que a TcdA se liga mais efetivamente ao sítio apical das células do hospedeiro, e a 

TcdB se liga a um receptor ainda desconhecido sobre o sítio basolateral dessas células 

(THELESTAM et al., 2000). 
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Figura 1: Patogênese da diarréia associada ao C. difficile (CDAD). As células vegetativas de 

C. difficile produzem as toxinas A e B e enzimas hidrolíticas (1). A liberação local das toxinas 

A e B leva a produção de fator α de necrose tumoral e interleucinas pró-inflamatórias, 

aumentando a permeabilidade vascular, o recrutamento de neutrófilos e monócitos (2), 

rompendo as junções celulares epiteliais (3) e gerando a apoptose da célula (4). A produção 

local de enzimas hidrolíticas leva à degradação do tecido conjuntivo, o que culmina com a 

colite, formação de pseudomembranas (5) e diarréia aquosa (adaptada de POUTANEN SM & 

SIMOR AE, 2004).  
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É interessante salientar que os genes que codificam a TcdA e a TcdB (o tcdA e o tcdB, 

respectivamente) localizam-se em um “locus de patogenicidade” (Figura 2), denominado de 

PaLoc (19,6 Kb) (do inglês “pathogenicity locus”), o qual está presente na mesma região do 

cromossoma de todas cepas patogênicas de C. difficile. A produção das toxinas A e B depende 

das cepas e dos fatores ambientais, tais como a oferta de nutrientes (por exemplo, glicose, 

aminoácidos e biotina), temperatura e a presença de concentrações sub-inibitórias de 

antibióticos (DUPUY et al., 2008; SAXTON et al., 2009). Os genes tcdR e tcdC, também são 

responsáveis pela regulação da expressão dos genes das toxinas A e B, sendo que o primeiro 

codifica um regulador positivo (MANI & DUPUI, 2001), e o segundo um regulador negativo 

(MATAMOUROS et al., 2007). Ambos estão compreendidos no PaLoc, além do gene tcdE, 

que codifica uma proteína que facilita a liberação de TcdA e TcdB da célula bacteriana. 

Existem ainda alguns reguladores fora da região de PaLoc, como o CodY (DINEEN et al., 

2007). 

          

Figura 2: Ilustração do locus de patogenicidade (PaLoc) das cepas de C. difficile. 

 Além das toxinas TcdA e TcdB, algumas cepas de C. difficile, como a BI/NAP1/027, 

podem produzir a toxina binária, CDT, (SPIGAGLIA et al., 2002). Seu papel na patogênese 

do C. difficile ainda não está bem esclarecido (BARBUT et al., 2005; MCELLISTREM et al., 

2005). A CDT é composta por duas proteínas, CdtA e CdtB, as quais são codificadas pelos 

genes cdtA e cdtB, respectivamente (STUBBS et al., 2000). Estes genes não se encontram em 

PaLoc, e sim num “locus” específico no cromossoma, denominado CdtLoc, que também 

contém o gene regulador cdtR (CARTER et al., 2007). 

     - Produção de esporos: C. difficile tem a capacidade de produzir esporos. Estes são 

altamente resistentes à dessecação, a temperaturas extremas e a muitos desinfetantes 

normalmente utilizados na rotina hospitalar. Devido a estas características de resistência, 

podem sobreviver no meio ambiente por um longo período de tempo (SAMORE et al., 1996; 

VERITY et al., 2001). Deste modo, são facilmente transferidos de pessoa para pessoa no 

meio hospitalar (VONBERG et al., 2008). Observou-se que algumas cepas epidêmicas de C. 
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difficile possuem capacidade maior de esporulação in vitro que outras cepas não relacionadas 

à surtos (FAWLEY et al., 2007). A estrutura dos esporos do C. difficile pode ser observada na 

Figura 3.  

 

          

Figura 3: Estrutura dos esporos de C. difficile (A e B), após sete dias de incubação em um 

meio sólido, observados através de microscopia confocal. Em B, características estruturais 

básicas encontradas em um endosporo maduro: CR, núcleo; GCW, parede celular 

germinativa; CX, córtex; CT, revestimento (adaptada de PERMPOONPATTAMA et al., 

2011). 

 

2.3 ANTIBIÓTICOS E A INFECÇÃO PELO C. difficile 

É sabido que os antibióticos são amplamente utilizados no cenário hospitalar. 

Aproximadamente 25% a 40% dos pacientes hospitalizados utilizam este medicamento no 

decorrer de sua internação (FISHMAN et al., 2006).  No entanto, o uso clínico de 

antimicrobianos pode gerar consequências individuais, onerando o tratamento, 

potencializando as reações adversas ou falhas terapêuticas; e coletivas, podendo levar à 

seleção e a disseminação de cepas resistentes (MAGALHÃES & CARVALHO, 2003).  

A infecção por C. difficile ocorre quando a microbiota intestinal sofre uma supressão, 

acarretada principalmente pelo uso de antibióticos (RUPNIK et al., 2009) (Figura 4). 

Indivíduos saudáveis, dotados de microbiota intestinal íntegra, geralmente são resistentes à 
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colonização pelo patógeno (POUTANEN & SIMOR, 2004). A diarréia é um efeito colateral 

comum na administração de antibióticos, sendo o C. difficile responsável pela maioria – cerca 

de 15 à 30% dos casos graves de diarréia associada ao uso do medicamento (MUTO et al., 

2005) –, incluindo o desenvolvimento da colite pseudomembranosa (CPM) (CHANG et al., 

2000) – inflamação do cólon, caracterizada pelo aparecimento de placas esbranquiçadas, 

chamadas de pseudomembranas. Os mecanismos pelos quais a administração de antibióticos 

leva ao desenvolvimento de CDAD não são totalmente claros. É sabido que o intestino 

humano é colonizado por uma comunidade diversificada de microrganismos que realizam 

uma simbiose complexa com seu hospedeiro. Tal comunidade pode ser afetada pelo uso de 

antibióticos, e então favorecer a colonização pelo C. difficile (CHANG et al., 2000). Tal 

hipótese ainda está sendo avaliada, sendo a mais aceita até o momento. 

 

Figura 4 – O efeito dos antibióticos sobre a microbiota intestinal normal e o risco para a 

infecção por C. difficile (adaptada de RUPNIK et al., 2009). 

 

A suscetibilidade das cepas de C. difficile aos antibióticos, incluindo cepas 

epidêmicas, está mudando. Historicamente, os tipos mais prevalentes em populações humanas 

são resistentes a clindamicina (JOHNSON et al., 1999; LABBE et al., 2008). Com o 

surgimento e propagação da cepa BI/NAP1/027, a resistência às fluoroquinolonas também foi 

documentada (MCDONALD et al., 2005). Embora todas as classes de antimicrobianos 

possam, a princípio, estar envolvidas no processo supressão da microbiota intestinal, 

propiciando a colonização pelo C. difficile, geralmente os principais indutores são aqueles de 
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amplo espectro, tais como as próprias clindamicina e fluoroquinolonas, além das penicilinas e 

cefalosporinas.  

Um importante método de controle para surtos anteriores de CDAD foi a restrição do 

uso de antimicrobianos, implicados como fatores de risco para doença. Não se sabe 

exatamente se uma restrição em grande escala do uso dessas substâncias pode retardar a 

propagação geográfica da cepa BI/NAP1/027 (BOYCE et al., 2007).  

 

2.4 ASPECTOS CLÍNICOS E DIAGNÓSTICO PARA CDAD 

As manifestações clínicas geradas pela infecção por C. difficile podem variar desde o 

estado de portador assintomático, encontrado em bebês e adultos, a colites fulminantes (cerca 

de 3% dos pacientes) com megacólon e perfurações do colón (Figura 5) (RUBIN et al., 1995).  

          

Figura 5: Modelo para as várias manifestações clínicas possíveis pela aquisição do C. 

difficile (adaptada de RUPNIK et al., 2009). 

 

A CDAD normalmente ocorre de quatro a nove dias após o início da terapia 

antimicrobiana. Aparentemente, cerca de 25% dos pacientes que fazem a retirada do 

antimicrobiano em uso, regridem a CDAD de forma espontânea (FERREIRA et al., 2003). 

A suspeita para infecção por C. difficile se dá por sintomas de diarréia aquosa 

explosiva, de cor esverdeada, com odor fétido ou sanguinolenta, acompanhada de cólicas 
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abdominais, mas não é suficientemente acurada para definir um diagnóstico (BARTLETT et 

al., 2008), embora possa ser importante para definir um possível isolamento do paciente, 

especialmente em hospitais cujo o diagnóstico laboratorial rápido não se encontra disponível 

(JOHANSEN et al., 2002; WILCOX, 2007). Ocasionalmente, os pacientes podem 

experimentar sangramento oculto no cólon. Outras manifestações comuns incluem febre alta, 

náuseas, anorexia, mal-estar, desidratação e delírio (VAISHNAVI, 2010). 

O diagnóstico precoce é fundamental para prevenir complicações da CDAD e a sua 

transmissão. Vários “kits” comerciais para detecção de toxina nas fezes (imunoensaios 

enzimáticos e ensaios de membrana) estão disponíveis. São de rápida realização e de alta 

especificidade, embora apresentem uma sensibilidade questionável (RUSSMANN et al., 

2007). Porém, alguns “kits” que detectam apenas a TcdA, não são adequados para a rotina de 

diagnóstico microbiológico para a infecção por C. difficile, uma vez que eles não detectam 

cepas patogênicas que são negativas para TcdA (TcdA
-
/TcdB

+
) (DEPITRE et al., 1993; 

COHEN et al., 1998). 

 

2.5 FATORES DE RISCO PARA CDAD 

O uso de antibióticos é apontado como o mais importante fator de risco para CDI 

entre todos existentes (RUPNIK et al., 2009). Embora os antimicrobianos mais 

frequentemente implicados na pré-disposição à infecção pelo C. difficile sejam as 

fluoroquinolonas, clindamicina, cefalosporinas e penicilinas, todos antibióticos, incluindo o 

metronidazol e a vancomicina, podem predispor o paciente ao C. difficile (JOHNSON et al., 

1999; GAYNES et al, 2004; LOO et al., 2005; MUTO et al., 2005; PEPIN et al., 2005; 

HOOKMAN et al., 2009). O risco para CDAD, em pacientes hospitalizados que recebem 

antibióticos, pode ser agravado por doenças co-existentes, que necessitam de tratamento com 

agentes redutores da acidez estomacal, tais como bloqueadores H2 e inibidores da bomba de 

prótons (YEARSLEY et al., 2006; CADLE et al., 2007; JUMP et al., 2007). A terapia com 

inibidores da bomba de prótons também está associada com um risco aumentado de colite em 

infecções recorrentes com C. difficile. Os pacientes que recebem estes medicamentos podem 

ter 4,17 vezes mais chances do retorno da infecção do que aqueles que não o fizeram, segundo 

o estudo de CADLE e colaboradores (2007). DIAL e colaboradores (2005) observaram uma 

elevada taxa de CDAD entre doentes em uso de anti-inflamatórios não esteroidais.  
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ELIXHAUSER e colaboradores (2008) apontaram que um dos desafios para um 

diagnóstico preciso da CDAD é que comumente pacientes que adquirem C. difficile possuem 

várias co-morbidades. Neste estudo, foi identificado que alguns pacientes hospitalizados com 

CDAD tinham mais de 10 co-morbidades diagnosticadas, contra 6 daqueles negativos para 

CDAD. As infecções mais encontradas junto à CDAD são: septicemia, pneumonia, infecção 

do trato urinário e infecção de pele, onde o uso de antibióticos seria difícil de evitar. 

Muitos pacientes pós-transplantados encontram-se em uso de medicamentos 

imunosupressores, o que constitui um risco adicional para a aquisição do C. difficile. 

ZIRING e colaboradores (2004) observaram uma incidência de 5,5% de casos de colite por C. 

difficile em 702 receptores de transplante de rim e pâncreas. Além disso, uma incidência de 12 

à 13% de doença causada por C. difficile foi relatada por CHAKRABARTI e colaboradores 

(2000), em pacientes transplantados de medula óssea, no qual a magnitude da 

imunossupressão é maior e a profilaxia antimicrobiana é padrão. Infelizmente a incidência de 

infecção por C. difficile também tem aumentado entre os pacientes pós-cirúrgicos, sendo 

mais prevalente após operações de emergência e entre pacientes submetidos à secção 

intestinal (ZEREY et al., 2007). A incidência e as taxas de mortalidade altas em indivíduos 

idosos também estão associados ao sistema imune, uma vez que estes pacientes não possuem 

uma resposta imunológica de IgG anti-TcdA satisfatória quando expostos às toxinas do 

patógeno pela primeira vez. Esta carência de resposta imune também tem sido associada com 

uma maior taxa de recorrência da doença (KYNE et al., 2000 e 2001). A infecção pelo C. 

difficile tem sido bem documentada quando nenhum antibiótico é dado em pacientes 

recebendo quimioterapia contra câncer (TASLIM, 2009). É importante salientar que a 

maioria destes pacientes se mantêm hospitalizados por um longo período, de modo que muito 

provavelmente adquiriram este patógeno do ambiente hospitalar. A hospitalização, por si só, 

constitui fator de risco para CDAD, porque reúne vários riscos para a infecção, incluindo a 

exposição à antibióticos, ambiente fortemente contaminado por esporos, uma possível 

higienização inadequada das mãos pelos profissionais de saúde, além de uma população 

altamente suscetível de pacientes idosos e imunodeprimidos (RUPNIK et al., 2009). 

 

2.6 TRATAMENTO E PERSPECTIVAS PARA CDAD  

Ao iniciar o tratamento para CDAD a primeira medida a ser adotada, se possível, é a 

retirada do antimicrobiano, que provavelmente alterou a microbiota intestinal propiciando a 
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instalação do C. difficile. Em um estudo, 41% dos pacientes que permaneceram em uso de 

antibióticos durante o tratamento da CDAD com metronidazol, não obtiveram sucesso em tal 

tratamento quando comparados com aqueles em que o antibiótico foi suspenso (MODENA et 

al., 2006). A terapêutica deve ser realizada oralmente, se possível, e continuada por pelo 

menos 10 dias. Para condições tais como megacólon e íleo tóxico, rotas alternativas, como a 

administração de vancomicina por via enteral através de uma sonda nasogástrica e/ou 

diretamente no cólon como um enema, poderão ser utilizadas (PASIC, 1993; 

APISARNTHANARAK et al., 2002). Finalmente, a remoção cirúrgica do cólon pode ser uma 

alternativa para melhorar a sobrevida de pacientes com CDAC fulminante (AAS et al., 2003; 

DOBSON et al., 2003; LAMONTAGNE et al., 2007). 

Os dois principais agentes utilizados no tratamento da CDAD são o metronidazol e a 

vancomicia, através da via oral (SILVA et al., 1981; ZAR et al., 2007). Ensaios clínicos 

randomizados demonstraram taxas de resposta equivalente a mais de 90% com uma ou outra 

droga (TEASLEY et al., 1983; WENISCH et al., 1996). Como o custo para o tratamento com 

metronidazol é consideravelmente menor do que com a vancomicina oral e, possivelmente, 

menos provável de promover a seleção de Enterococcus spp. resistentes à vancomicina, é 

recomendado o metronidazol como tratamento de primeira linha para CDAD (GERDING et 

al., 1995). No entanto, preocupações sobre recentes falhas no tratamento com o metronidazol, 

particularmente em casos de doença grave, vêm sendo levantadas (MUSHER et al, 2005; 

PEPIN et al., 2005). Em um ensaio randomizado duplo-cego, avaliando o uso de 

metronidazol versus vancomicina para CDAD, foram encontradas taxas de cura equivalentes 

para CDAD leve (98% e 90% para vancomicina e metronidazol, respectivamente). Contudo, 

para doença grave, a taxa de cura foi significativamente mais elevada para vancomicina 

(97%) do que para o metronidazol (76%) (ZAR et al., 2007). Em um estudo recente, 

comparando a eficácia da toxina aglutinante “tolevamer” à vancomicina ou metronidazol para 

CDAD, revelou que a vancomicina mostrou-se superior ao metronidazol para doença grave, 

com uma taxa de sucesso clínico de 85% para a vancomicina, contra 65% para o metronidazol 

(LOUIE et al., 2007). Sendo assim, a vancomicina pode ser preferida como tratamento inicial 

para pacientes com fatores de risco associados e/ou complicações associadas a CDI, tais como 

internação em unidade de terapia intensiva, baixo nível de albumina, febre, leucocitose, 

diarréia profusa e elevação da creatinina (FERNANDEZ et al., 2004; PEPIN, 2008;). 

Um dos mais difíceis desafios para o tratamento da infecção por C. difficile é a gestão 

das recorrências múltiplas. Entre 15% a 35% dos pacientes com um primeiro episódio de 
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CDAD, têm recaídas dentro de dois meses (BARBUT et al., 2008). Uma primeira recorrência 

coloca os pacientes em alto risco de recorrências subseqüentes (MCFARLAND et al., 1999). 

Uma resposta imunitária adequada para a TcdA, durante o primeiro episódio da infecção por 

C. difficile, fornece proteção contra uma possível recorrência (KYNE et al., 2005). Entre 20% 

e 50% das recorrências são causadas por novas cepas de C. difficile, indicando que, na 

verdade, houve uma re-infecção ao invés de uma recidiva da infecção original (JOHNSON et 

al., 1989; O’NEILL et al., 1991). Além disso, estes números sugerem que muitos casos 

podem ser evitados através de uma boa adesão à medidas de controle para conter infecções 

hospitalares (BARBUT et al., 2000).  

Novos agentes para o tratamento de múltiplas recidivas e infecções fulminantes pelo 

C. difficile são amplamente necessários, e várias abordagens estão sob investigação, incluindo 

o uso de novos antibióticos – tais como a Nitazoxanida, que já tem uso para outras infecções 

gastrointestinais, e foi tão eficaz quanto o metronidazol em um estudo duplo-cego 

randomizado em pacientes hospitalizados com CDAD (MUSHER et al., 2006); a Rifaximina, 

que é utilizada em combinação com a vancomicina, embora sua monoterapia já tenha 

apresentado casos de resistência (JOHNSON et al., 2007); a droga em investigação OPT-80 

(Difimicina) apresentou resultados promissores no tratamento de pacientes com CDAD e 

baixas taxas de recorrência no ensaio clínico de fase 2; e a Ramoplanina, comparada 

favoravelmente à vancomicina para CDAD em um ensaio clínico de fase 2 (PULLMAN et 

al., 2004)  

 

2.7 MEDIDAS DE CONTROLE E PREVENÇÃO DAS INFECÇÕES POR C. difficile 

 As medidas de controle para prevenir a CDI em hospitais são de dois principais tipos: 

aquelas que visam prevenir que os esporos do patógeno atinjam o paciente, e aquelas que 

reduzem o risco de infecção se o paciente ingerir o microrganismo. A transmissão do C. 

difficile em hospitais tem sido observada através da aglomeração de casos, em um mesmo 

período e local, por cepas idênticas, além da aquisição promovida pela proximidade entre 

pacientes contaminados e sadios (MCFARLAND et al., 1989; CHANG & NELSON, 2000). 

Com freqüência é relatada a contaminação das mãos dos profissionais da saúde e do ambiente 

hospitalar com esporos de C. difficile (DUBBERKE et al., 2007). Pacientes com CDAD 

devem ser colocados em precaução de contato, alojados em quartos individuais com banheiro 

privativo ou, se não for possível, ao menos em quartos em que os outros pacientes também 
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sejam CDAD positivos (SIEGEL et al., 2007). Deveriam ser utilizados utensílios 

descartáveis, ou equipamentos não críticos dedicados ao paciente. O uso de luvas e jalecos 

pelos profissionais da saúde é uma medida de controle que tem sido comprovada na redução 

da propagação do C. difficile em hospitais. Estes devem ser colocados antes de se entrar no 

quarto de um paciente com CDAD e removido logo na saída, seguido por higienização das 

mãos (JOHNSONS et al., 1990). 

 A restrição ao uso de antimicrobianos é outro potencial mecanismo de controle e 

prevenção para a infecção pelo C. difficile. No estudo de VALIQUETTE e colaboradores 

(2007), as taxas de infecção pelo C. difficile diminuíram substancialmente em associação com 

a restrição do uso de cefalosporinas de primeira (21%), segunda (93%), e terceira geração 

(79%), clindamicina (87%), macrolídeos (78%) e ciprofloxacino (29%). Assim sendo, 

minimizar o uso inadequado de antibióticos parece ser considerado um elemento importante 

para o controle da CDAD. 

 

2.8 OS DESINFETANTES HOSPITALARES E O C. difficile 

 Os desinfetantes são normalmente classificados segundo o nível de ação, que é 

caracterizado como a capacidade de destruir os microrganismos, incluindo: desinfecção de 

alto, intermediário e baixo nível (SPAULDING et al., 1977). A desinfecção de alto nível é 

caracterizada pela ação dos desinfetantes sobre formas vegetativas, esporos bacterianos 

(normalmente os mais resistentes), fungos e vírus envelopados ou não. Quanto à desinfecção 

de nível intermediário, engloba atividade tuberculocida, bactericida, fungicida e virucida, 

porém não esporocida. A desinfecção de baixo nível, por sua vez, apresenta atividade sobre 

formas vegetativas da maioria das bactérias, além de fungos e vírus não envelopados 

(FAVERO & BOND, 1991; MCDONNELL, 2007). 

 Os agentes utilizados no controle do crescimento microbiano são divididos, 

principalmente, em desinfetantes e anti-sépticos. O primeiro é utilizado em superfícies 

inanimadas, uma vez que são bastante tóxicos, enquanto o segundo se caracteriza pela 

utilização em tecidos vivos, pois não exercem toxicidade sobre estes. 

 A presença de matéria orgânica pode, em alguns casos, alterar ou mesmo inativar a 

atividade de determinados desinfetantes. A interferência na ação do agente pode acontecer, 

principalmente, por meio de reação química, gerando complexo com capacidade germicida 

diminuída, ou até nula. Casos como esse ocorrem, por exemplo, com desinfetantes a base de 
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cloro e iodo. Além de propiciar a reação de formação do complexo, a matéria orgânica 

também pode agir como uma barreira protetora dos microrganismos, impedindo fisicamente o 

ataque dos desinfetantes. A matéria orgânica pode ser encontrada na forma de soro, sangue, 

pus ou material fecal (LEWIS & ARENS, 1995; MUSCARELLA, 1995). 

 Fatores como a falta de atividade antimicrobiana intrínseca do desinfetante, escolha 

equivocada do agente de desinfecção, presença de patógenos resistentes, realização de uma 

diluição incorreta do desinfetante, duração inadequada da desinfecção, contato físico 

ineficiente entre o desinfetante e os microrganismos, ou mesmo o uso de um agente de 

desinfecção contaminado, podem resultar em uma desinfecção inadequada de dispositivos 

médicos ou superfícies, aumentando a propensão de infecções hospitalares (RUTALA & 

COLE, 1984). 

 Os processos de desinfecção e esterilização, assim como outras técnicas assépticas, 

constituem procedimentos importantes para o controle e prevenção das infecções hospitalares. 

Logo, é necessária a avaliação criteriosa da atividade antimicrobiana dos produtos utilizados, 

a fim comprovar sua eficiência para a realidade a que se destina, e assegurar a não veiculação 

de microrganismos através desses produtos (DUARTE et al., 2009). 

 De acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC), em seu Guia 

para Desinfecção e Esterilização em Instalações de Cuidado a Saúde (RUTALA & WEBER, 

2008), os desinfetantes são produzidos em fórmula única ou em combinação, como é o caso 

de alguns produtos a base de ácido peracético, que trazem em sua composição o peróxido de 

hidrogênio em associação. Em muitas situações, um determinado produto é projetado para 

uma finalidade específica e deve então ser utilizado da maneira correta e especificada pelo 

fabricante. Assim, os usuários devem ler atentamente os rótulos para garantir a seleção do 

produto correto para o uso pretendido, além de aplicá-lo de modo eficiente.  

 O ambiente hospitalar é considerado um dos mais importantes reservatórios e área de 

transmissão para os esporos de C. difficile (KAATZ et al., 1988; MCFARLAND et al., 1990; 

SAMORE et al., 1996; WHEELDON et al., 2008). O aumento da incidência para CDI e a 

morbidade, mortalidade e custos assistenciais associados a esta, têm criado a clara 

necessidade de métodos de desinfecção ambiental efetivos e aplicáveis à rotina hospitalar 

(WILCOX et al., 2010). Diversos autores defendem que a redução da carga de esporos de C. 

difficile em ambientes hospitalares, através de métodos melhorados de limpeza, podem 

reduzir a ocorrência de CDI nosocomiais (KAATZ et al., 1988; MAYFIELD et al., 2000; 

WILCOX & FAWLEY, 2003; MCMULLEN et al., 2007; DUMFORD et al., 2009). 
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 Pacientes infectados com o C. difficile excretam uma grande quantidade de células 

vegetativas, bem como esporos em suas fezes (WILCOX, 2003). Episódios freqüentes de 

diarréia, típico na CDAD, aumentam o risco de contaminação ambiental com o C. difficile, a 

qual pode estar ligado ao número de pacientes portadores de CDAD (PEREZ et al., 2005) e 

ao tempo de internação (POUTANEN & SIMOR, 2004). Os estudos de MCFARLAND e 

colaboradores (1989) confirmam estes dados, relatando que os quartos dos pacientes com 

infecção pelo C. difficile e diarréia ativa, têm as maiores taxas de contaminação (acima de 

50%), seguido pelos quartos dos pacientes que são colonizados pela bactéria, mas não têm 

diarréia (cerca de 25%), e os quartos de pacientes que não estão colonizados pelo patógeno 

(menos de 10%). 

 Os esporos podem permanecer viáveis por muitos meses sobre as superfícies 

contaminadas (VERITY et al., 2001) e freqüentemente ser recuperados de amostras 

ambientais (HOTA B, 2004). Tal contaminação ambiental tem sido apontada na propagação 

da CDAD (GERDING et al., 1995; VERETY et al., 2001; POUTANEN & SIMOR, 2004), 

quer diretamente, quer através das mãos dos profissionais de saúde.  

Os esporos de C. difficile também são resistentes aos agentes de desinfecção 

comumente utilizados na limpeza de superfícies hospitalares, tais como detergentes 

tradicionais, alcoóis e agentes de limpeza baseados em quaternário de amônio, mesmo nas 

concentrações indicadas para o uso (OMIDBAKHSH, 2010). Assim sendo, sua eliminação 

dos quartos e banheiros de pacientes com CDAD requer a seleção e uso de agentes com 

atividade esporocida (PEREZ et al., 2005). 

Embora ainda haja grande divergência quanto à concentração e tempo requeridos para 

resultados de desinfecção satisfatórios, estudos recentes apontam que soluções liberadoras de 

cloro ativo, tais como hipoclorito de sódio, possuem atividade significativa na redução da 

contaminação das superfícies com esporos de C. difficile, e assim, contribuem para a queda 

nas taxas de infecção hospitalar pelo patógeno (MAYFIELD et al., 2000; WILCOX et al., 

2003).   

2.8.1 Algumas características dos desinfetantes avaliados no estudo: 

 VIRKON® (monopersulfato de potássio, BBraun): possui a fórmula molecular 

K2SO4.KHSO4.2KHSO5. Trata-se de um peroxigênio, sendo um agente oxidante. É 

considerado um desinfetante hospitalar de amplo espectro, e indicado para a manutenção 
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de ambientes higiênicos reduzindo significativamente a transmissão de microrganismos 

patogênicos através do contato com a superfície de equipamentos. Não é inativado pela 

presença de matéria orgânica. Seu mecanismo de ação é explicado pela oxidação das 

ligações de enxofre das proteínas e enzimas do microrganismo alvo, provocando uma 

ruptura no funcionamento da membrana das células, e conseqüente rompimento da parede 

celular. Constitui-se de um pó para preparo com água, tendo a solução final uma coloração 

rosa que pode permanecer ativa por até sete dias, sendo assim um agente estável. Possui 

um bom perfil de segurança, sendo não tóxico e não irritante, além de biodegradável. 

Segundo o fabricante, proporciona a desinfecção rápida e de alto nível de superfícies 

contaminadas por vírus transmitidos pelo sangue, como Hepatite, HIV, Norovírus, 

Coronavírus, bactérias Gram-negativas e Gram-positivas (E. coli e Estafilococos – cepas 

MRSA), além fungos (B BRAUN, 2011). Os dados na literatura sobre a atividade deste 

desinfetante frente os esporos de C. difficile são bastante recentes e, segundo as pesquisas 

de DAWSON e colaboradores (2011), há uma diferença de suscetibilidade ao agente 

dependendo do ribotipo da cepa testada. 

  

 CLORO-RIO® (hipoclorito de sódio, Rioquímica): possui a fórmula química molecular 

NaOCl. É considerado o desinfetante mais amplamente utilizado, possuindo baixo custo, 

ação rápida, não deixando resíduos tóxicos, além de não ser afetado pela dureza da água 

(RUTALA & WEBER, 1997). Possui amplo espectro de atividade antimicrobiana, 

inclusive promovendo a remoção de biofilmes de superfícies (MERRITT et al., 2000). 

Algumas de suas desvantagens incluem sua alta instabilidade, sua inativação na presença 

de matéria orgânica, sua ação corrosiva em concentrações altas (> 500 ppm), 

principalmente de metais e tecidos, além de poderem liberar gases tóxicos de cloro 

quando misturados com amônia ou ácido (GAPANY-GAPANAVICIUS et al., 1982; 

MRVOS et al., 1993). O mecanismo exato pelo qual o cloro livre destrói os 

microrganismos ainda não foi elucidado. A inativação pelo cloro pode resultar de uma 

série de fatores, tais como: oxidação de enzimas sulfidril e aminoácidos, perda de 

conteúdo intracelular, absorção diminuída de nutrientes, inibição da síntese protéica, 

diminuição do consumo de oxigênio, oxidação dos componentes respiratórios e quebras 

no DNA (DYCHDALA, 2001; GERBA & RUSIN, 2001). O uso de hipoclorito de sódio é 

recomendado pelo CDC durante surtos de CDI (CDC, 2005). 
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 RIOHEX® (digluconato de clorexidina, Rioquímica): possui a fórmula química 

molecular C22H30Cl2N10. Caracteriza-se por ser um detergente catiônico, da classe das 

bis-biguanidas, e ainda um anti-séptico químico com ação sobre bactérias Gram-

positivas, Gram-negativas, fungos, leveduras e vírus lipofílicos (TORTORA et al., 

2000). Como digluconato, é um antimicrobiano de características desinfetantes e 

sanitizantes. Eficaz contra Salmonella spp., Listeria spp., Clostridium spp., E. coli, 

Staphylococcus spp. e Pseudomonas spp. O seu mecanismo de ação é explicado pela 

atração da molécula catiônica da clorexidina pela carga negativa da superfície 

bacteriana, sendo adsorvida à membrana celular por interações eletrostáticas. Desse 

modo, quando em concentrações mais elevadas, ela acaba por acarretar a precipitação 

e coagulação das proteínas citoplasmáticas e morte bacteriana e, quando numa 

concentração mais baixa, a integridade da membrana celular é alterada, resultando em 

extravasamento dos componentes bacterianos de baixo peso molecular (LAWRENCE, 

1960; HUGO & LONGWORTH, 1964; DAVES & HULL, 1973). A clorexidina não é 

tóxica aos tecidos (a absorção pela mucosa e pele é mínima), não causa resistência 

microbiana, não é volátil (característica que garante sua estabilidade) é não é poluente 

(DAVIES & HULL, 1973). Segundo o fabricante, é indicada na assepsia pré-

operatória, assepsia do campo operatório, em instrumentos cirúrgicos, além do uso na 

lavagem das mãos pelos profissionais de saúde. GERDING e colaboradores (2008) 

relataram sua mais pronunciada atividade, com relação ao sabão neutro, na remoção 

de esporos de C. difficile das mãos dos profissionais da saúde. A solução é ainda 

apontada como bem mais efetiva que o álcool gel na desinfecção das mãos 

(LEISCHNER et al., 2005).  

 

 CIDEX OPA® (orto-ftalaldeído, Johnson & Johnson): possui a fórmula química 

molecular C5H8O2. Trata-se de um desinfetante de alto nível, apresentando 

propriedades micobactericida, bactericida, fungicida e virucida. Tem sido indicado por 

diversos autores como um possível substituto para o glutaraldeído, principalmente no 

que se refere à desinfecção de endoscópios (WALSH et al., 1999; AKAMATSU et al., 

2005;). Suas vantagens com relação ao desinfetante incluem: excelente estabilidade 

em ampla faixa de pH (3 a 9), não é irritante para os olhos e vias aéreas, não requer 

vigilância da exposição, possui odor quase imperceptível e não exige ativação. Ele 

contém 0,55% de 1,2-benzenodicarboxaldeído (OPA). O mecanismo de ação do 
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agente envolve sua capacidade de reagir fortemente com as aminas primárias e 

estabilizar, razoavelmente, a membrana externa e paredes celulares de organismos 

vegetativos. Esta característica provavelmente é responsável por parte, mas não 

necessariamente por toda, sua ação letal (WALSH et al., 1999). OPA parece eliminar 

esporos bacterianos pelo bloqueio do processo de germinação. Além disso, é eficaz 

contra diversos microrganismos, incluindo micobactérias resistentes ao glutaraldeído 

(GREGORY et al., 1999; CABRERA-MARTINEZ et al., 2002). Pode causar a 

mancha da pele, roupas e superfícies, embora seja bastante compatível com diversas 

superfícies metálicas e plásticas. Trata-se de uma substância consideravelmente 

estável, podendo ser fracionada para uso por até 14 dias, e resistente à matéria 

orgânica (Johnson & Johnson). Não foram encontrados relatos na literatura sobre a 

ação deste desinfetante sobre cepas C. difficile.  

 

 PERESAL® (ácido peracético, Profilática): possui a fórmula química molecular 

C2H4O3. Este fabricante produz e comercializa o produto combinado com peróxido de 

hidrogênio. O ácido peracético (PAA) é o biocida mais potente do grupo dos 

peróxidos de hidrogênio. Trata-se de um esterilizante químico líquido e desinfetante 

de alto nível, apresentando atividade esporocida, bactericida, tuberculocida, virucida e 

fugicida, em concentrações inferiores à 0,35%, em temperatura ambiente. O ácido 

peracético é declarado como agente não tóxico, não alergênico e considerado irritante 

leve. Possui formulação inibidora de corrosão, desenvolvida para compatibilizar seu 

efeito ácido com os artigos da área odonto-médico-hospitalar. WHEELDON e 

colaboradores (2008), assim como outros autores (BLOCK, 2004; CARTER & 

BARRY, 2011), encontraram resultados que sugerem a atividade esporocida do ácido 

peracético sobre determinadas cepas C. difficile. 

 

Como a maioria dos casos de infecção por C. difficile ocorrem após a hospitalização, 

vê-se necessária a avaliação e determinação de agentes que sejam capazes de eliminar esses 

esporos presentes no ambiente de uma forma eficaz, com o objetivo de otimizar a eficiência 

dos procedimentos de desinfecção ambiental e garantir assim a segurança dos pacientes no 

que se refere à contaminação e infecção pelo C. difficile.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wheeldon%20LJ%22%5BAuthor%5D


 
 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a eficácia de desinfetantes utilizados no Hospital Universitário Antônio Pedro 

(UFF) e no Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (UFRJ), na eliminação de células 

vegetativas e esporos de ribotipos de C. difficile encontrados exclusivamente do Brasil. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar a concentração mínima inibitória (CMI) dos desinfetantes frequentemente 

utilizados na desinfecção dos ambientes dos hospitais citados, para células vegetativas 

das cepas de C. difficile selecionadas; 

 

 Testar a atividade esporocida dos desinfetantes frente as cepas C. difficile indicadas; 

 

 Analisar estatisticamente a ocorrência de diferença no perfil de sensibilidade, de 

acordo com os ribotipos, para as cepas C. difficile quando tratadas com o mesmo 

desinfetante; 

 

 Analisar e comparar o perfil de proteínas totais das células vegetativas das cepas de C. 

difficile selecionadas na ausência e na presença de concentrações subinibitórias dos 

desinfetantes testados.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1 CEPAS BACTERIANAS 

 Foram selecionadas sete cepas de C. difficile para o teste da CMI dos desinfetantes, 

sendo elas: uma cepa hiper-virulenta (BI/NAP1/027), uma cepa padrão ATCC 9689, quatro 

cepas clínicas do ribotipo exclusivamente brasileiro 133 (HU09-133, HU11-133, HU14-133 e 

HU17-133) e uma cepa clínica do ribotipo 135 (SJ1-135), também exclusivamente brasileiro. 

Três dessas cepas (BI/NAP1/027, HU17-133 e SJ1-135) foram selecionadas para a atividade 

esporocida dos desinfetantes. Quatro cepas (BI/NAP1/027, ATCC 9689, HU17-133 e SJ1-

135) foram incluídas no procedimento de extração e análise de proteínas totais.  

Todas as cepas estudas fazem parte da Coleção de Culturas do Laboratório de Biologia 

de Anaeróbios, do Departamento de Microbiologia Médica do Instituto de Microbiologia 

Profº Paulo de Góes, UFRJ.  
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4.2 DESINFETANTES 

Os desinfetantes hospitalares avaliados neste estudo estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1: Desinfetantes hospitalares testados frente aos ribotipos de C. difficile encontrados 

no Brasil. 

Nome 

Comercial 
Virkon® Cloro Rio® Riohex® Cidex 

Opa® 

Peresal® 

Fabricante B Braun Rioquímica Rioquímica Johnson & 

Johnson 

Profilática 

Composição 

Original 

Monopersulfato 

de potássio 

Hipoclorito de 

sódio 

Digluconato 

de clorexidina 

Orto-

ftalaldeído 

Ácido peracético com 

peróxido de hidrogênio 

Tipo de 

biocida 

Peroxigênio Agente 

liberador de 

cloro ativo 

Bis-biguanida 

catiônica  

Aldeído Peroxigênio 

Concentração 

Original 

* 1,2% 2% 0,55% 4% de ácido peracético 

e 26% de peróxido de 

hidrogênio 

Concentração 

Testada 

1% 1,2% 2% 0,55% 0,5% 

Lote 10080013 R1100071 R1100164 200410229 5020AP0001 

Data de 

Fabricação 

Agosto/2010 Janeiro/2011 Janeiro/2011 Abril/2010 Janeiro/2010 

Data de 

Validade 

Agosto/2013 Julho/2011 Janeiro/2014 Abril/2012 Janeiro/2012 

Tempo de 

Contato 

10 minutos 10 minutos 3 minutos 30 minutos 10 minutos 

 *Trata-se de um pó puro de monopersulfato de potássio. 

 

As diluições necessárias para a utilização dos desinfetantes, segundo as 

recomendações do fabricante e da rotina hospitalar, foram realizadas com água estéril 

destilada, imediatamente antes dos experimentos. Antes de abrir as embalagens contendo os 

desinfetantes, estas foram agitadas e a área ao redor da tampa do recipiente foi higienizada 

com etanol 70%. Os agentes de limpeza foram mantidos ao abrigo da luz e à temperatura 

entre 25 a 30ºC. 
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4.3 CRESCIMENTO DAS CEPAS E PREPARO DOS ESPOROS 

Para promover o crescimento das cepas selecionadas para o estudo, cada uma delas foi 

transferida para um tubo contendo 4,0 mL de caldo BHI-PRAS (do inglês “Brain Heart 

Infusion – pre-reduced anaerobically and sterilized”) e incubadas em ambiente de 

anaerobiose por 24 horas, à temperatura de 37ºC. Alíquotas de 200µL do crescimento de cada 

amostra foram então aplicadas em placas de três poços contendo ágar BHI (200µL por poço, 

sendo cerca de quatro placas para cada cepa). Em seguida, estas culturas foram incubadas em 

anaerobiose, à 37ºC por sete dias, a fim de se obter esporos.  

Os esporos foram recuperados através da lavagem de cada poço das placas com 1 mL 

de água destilada estéril gelada. A suspensão obtida foi centrifugada à 8000 xg por 15 

minutos, sendo concentrada ao máximo possível. O sedimento obtido foi lavado três vezes 

com água gelada estéril, centrifugando-se o material da mesma maneira descrita 

anteriormente. O sedimento final foi então resuspendido em cerca de 500µL de água estéril, e 

estocado à 4 ºC em ambiente de aerobiose, facilitando assim a eliminação de formas 

vegetativas das cepas C. difficile. As amostras foram incubadas a 80 ºC por 10 minutos, 

também a fim de eliminar as células vegetativas (PEREZ et al., 2005).  

A concentração de esporos viáveis foi determinada através de diluições sucessivas, de 

10
-1 

à 10
-5

 da concentração inicial da suspensão de esporos, espalhando-se 10µL destas 

diluições sobre placas de ágar BHI acrescido de 0,25% de sal biliar contendo taurocolato de 

sódio, importante na promoção da germinação dos esporos, e mantidas em ambiente de 

anaerobiose por 5 dias à 37ºC.  

4.3.1 Observação visual dos esporos  

A inspeção visual dos esporos obtidos, e a possível presença de células vegetativas, foi 

avaliada utilizando-se o método de coloração de Wirtz-Conklin (MURRAY et al., 1999), 

seguida de observação em microscópio ótico. Neste método, os esporos são corados em verde 

e as células vegetativas em vermelho. Para realizar a coloração fez-se um esfregaço da 

suspensão de esporos sobre a lâmina, seguido de aquecimento gentil para fixação do material. 

Logo, o esfregaço foi coberto com uma solução de verde de malaquita 5%. A lâmina foi então 

aquecida gentilmente até o aparecimento de algumas bolhas e mantida em repouso por cerca 

de 3 à 6 minutos. Após este período foi lavada com água corrente. A seguir, foi adicionado o 

contra-corante safranina aquosa 0,5%, por 30 segundos. Decorrido este tempo, a lâmina foi 
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novamente rinsada com água corrente. Finalmente, a lâmina foi seca à temperatura ambiente 

para posterior exame em microscópio ótico sob aumento de 400-100X (BEATRIZ et al., 

2006). 

 

4.4 TESTE DA ATIVIDADE ESPOROCIDA DOS DESINFETANTES 

 Os testes realizados para descontaminação de superfície e recuperação de esporos 

foram adaptados do método padrão para teste da atividade esporocida de desinfetantes, 

preconizado nos Estados Unidos (ASTM E2414-05). A superfície utilizada para alojar os 

esporos, a serem submetidos aos desinfetantes, consistiu de suportes (pequenos pedaços de 

vidro de 0,5 cm
2
), previamente lavados com extran, rinsados com água e etanol 70% e, por 

fim, esterilizados em autoclave (121ºC por 15 minutos). Os suportes receberam 10µL de uma 

suspensão de esporos (em água destilada) contendo aproximadamente entre 4 x 10
6
 a 5 x 10

7 

esporos/mL. Estes foram mantidos em temperatura ambiente por cerca de 10 à 20 horas 

(“overnight”) para secagem. 

 O suporte com esporos aderidos foi inserido dentro de um tubo eppendorf (1,5 mL) 

rotulado de tubo A. Logo, 400µL do desinfetante testado foi adicionado a este tubo, 

certificando-se de que o suporte estivesse totalmente submerso no líquido. Todo experimento 

foi realizado em triplicata e à temperatura ambiente. O suporte controle foi submerso em água 

estéril destilada, nas mesmas condições dadas ao desinfetante. Os suportes com esporos 

aderidos permaneceram submersos pelo tempo indicado pelos fabricantes dos desinfetantes 

avaliados. Após este tempo de incubação, acrescentou-se 600µL de caldo LB (Luria-Bertani) 

– este caldo gelado tem demonstrado ser um bom neutralizante para várias formulações 

desinfetantes (SAGRIPANTI & BONIFACINO, 1996 e 1999) –, acrescido de uma 

combinação de 3% de Tween 80 (indicado como inativante específico de várias formulações, 

tais como clorexidina em conjunto com a lecitina), 0,3% de lecitina, 0,1% de histidina 

(mostrado como inativante específico de aldeídos), 0,5% de tiossulfato de sódio (indicado 

como inativante específico de compostos clorados) (PINTO et al., 2003) e 1% de lauril 

sulfato de sódio. Esta combinação, aqui denominada de caldo LB composto, foi utilizada 

porque se mostrou efetiva na neutralização de qualquer atividade antimicrobiana de uma 

variedade de desinfetantes, além de não ter sido tóxica para organismos testados (HOREJSH 

& KAMPF, 2010). Assim, o tubo A foi agitado no vortex durante 1 minuto, por 2 vezes. A 

seguir, o suporte foi imediatamente transferido (com o auxílio de uma pinça estéril) para um 
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novo microtubo (1,5 mL), rotulado de tubo B, contendo 400µL de água estéril a temperatura 

ambiente e levado ao ultrassom por 20 segundos, seguido de agitação no vortex durante 1 

minuto, por 2 vezes. O fluido remanescente no tubo A, contendo os esporos retirados do 

suporte por incubação com água (controle) ou desinfetante, era considerado como Fração A, 

para dados de posteriores cálculos. Após a agitação do Tubo B, foi adicionado 600µL de 

caldo LB composto gelado e levado ao vortex  rapidamente. Imediatamente, o suporte foi 

conduzido (novamente com o auxílio de uma pinça estéril) a um novo microtubo (1,5 mL), 

rotulado de Tubo C, contendo 400µL de caldo LB composto à temperatura ambiente. 

Semelhante ao que ocorreu com o Tubo A, o fluido remanescente no Tubo B, contendo os 

esporos retirados do suporte pela agitação em ultrassom e vortex, foi considerado como 

Fração B, para dados de posteriores cálculos. O Tubo C, com o suporte submerso em caldo 

LB composto, foi então incubado por 30 minutos à 37ºC em um agitador, seguido de agitação 

no vortex 2 vezes por 1 minuto. Semelhante ao que ocorreu com os Tubos A e B, o fluido do 

Tubo C, contendo os esporos retirados do suporte pela agitação por 30 minutos e vortex, foi 

considerado como Fração C, para dados de posteriores cálculos. Assim sendo, os fluidos 

contidos nos Tubos A, B e C, correspondem as frações A, B e C. A Figura 6 ilustra o 

procedimento descrito. 

 

    

Figura 6: Esquema para o teste da atividade esporocida dos desinfetantes (adaptada de ASTM 

E2414-5, 2005). 

Os esporos sobreviventes de cada fração foram enumerados por diluição em série e 

espalhados sobre placas de ágar BHI acrescido de 0,25% de sal biliar contendo taurocolato de 

sódio, importante na promoção da germinação dos esporos. As placas receberam 100 µL de 
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cada fração, diluídas conforme a concentração de esporos contida na suspensão inicial, e 

foram mantidas em ambiente de anaerobiose por 5 dias à 37ºC. Normalmente estando entre 4 

x 10
4
 a 5 x 10

7 
esporos/mL, as diluições seguiram da seguinte maneira: Frações A, B e C não 

diluídas e diluídas em 1:10. A adequada contagem de Unidades Formadoras de Colônia 

(UFC) no controle foi obtida após o plaqueamento de 100µL das Frações A, B e C diluídas 

em 1:10 e 1:100.   

4.4.1 Cálculo dos Esporos Sobreviventes 

 A contagem dos esporos viáveis totais, recuperados para cada suporte, foi obtida pela 

soma das UFCs obtidas na Fração A, B e C. A redução do Log10 dos esporos viáveis devido à 

exposição aos desinfetantes, foi medido pela comparação do número de UFCs obtidas após a 

exposição a estes produtos, com as UFCs obtidas no teste controle, onde o desinfetante foi 

substituído por água estéril. 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA INIBITÓRIA (CMI) 

 Para a preparação das células vegetativas, foi retirada uma alíquota de 200µL de um 

crescimento (24 horas/ 37ºC) em caldo BHI-PRAS, sob condições anaeróbias, e inoculada em 

caldo Brucella. Este caldo foi incubado durante 6 horas, à 37ºC, em ambiente de anaerobiose, 

e o crescimento foi ajustado para a densidade de 0,5 McFarland. As CMI foram determinadas 

pelo método de diluição em ágar, seguindo as recomendações do CLSI (do inglês “Clinical 

Laboratory Standards Institute”, 2010). Com auxílio de replicador de Steers, as culturas 

foram inoculadas sobre as placas de ágar sangue, contendo diferentes concentrações dos 

desinfetantes (1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128 e 1/256 da concentração original) e, ainda, 

sem o agente de limpeza, para controle de crescimento. Logo, as placas foram incubadas em 

anaerobiose por 48 horas a 37ºC. Fez-se o controle de contaminantes aeróbicos mantendo 

uma placa em ambiente de aerobiose por 48 horas à 37ºC. As CMI foram determinadas como 

a menor concentração do desinfetante que inibiu o crescimento das cepas. 
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4.6 EXTRAÇÃO E ANÁLISE DAS PROTEÍNAS TOTAIS 

 4.6.1 Obtenção dos extratos proteicos 

As cepas de C. difficile foram cultivadas em ágar sangue suplementado, encubados em 

anaerobiose por 48 horas à 37ºC, na ausência e na presença de concentração submínima 

inibitória dos desinfetantes testados. Foi realizada então uma raspagem de aproximadamente 

10 mg do crescimento bacteriano, com alça bacteriológica, e este suspenso em 100µL de uma 

solução de lisozima 3mg/mL. Após uma breve agitação, a massa bacteriana foi levada ao 

banho-maria à 37ºC por 2 horas. A dosagem das proteínas obtidas foi realizada através do 

método de Bradford. 

4.6.2 Dosagem das proteínas totais pelo Método de Bradford (GUERLAVA, 1998) 

 Inicialmente, gerou-se uma curva padrão de proteínas (absorvância x concentração de 

proteínas em µg/mL) através da leitura, em espectrofotômetro, de soluções de albumina em 

várias concentrações (0,125; 0,250; 0,500; 0,750; 1,000; 1,500 e 2,000 mg/mL), acrescidas de 

125µL da solução reagente de Bradford, utilizando comprimento de onda de 595 nm. A 

seguir, 2,5µL de cada solução de proteínas que se desejava dosar, foi acrescida de 125µL do 

reagente de Bradford, mantendo-se o contato por 30 minutos à temperatura ambiente, e 

medida sua absorvância em espectrofotômetro. Todo experimento foi realizado em duplicata e 

em comprimento de onda de 595 nm. Assim, as medidas de absorvância obtidas foram 

plotadas no gráfico de curva padrão, através da equação da reta gerada, a fim de se obter a 

concentração de proteínas em cada amostra.  

4.6.3 Eletroforese  

As análises de SDS-PAGE (do inglês “sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel 

electrophoresis”) foram realizadas segundo LAEMMLI (1970), em géis descontínuos de bis-

acrilamida, utilizando tampão de corrida Tris-glicina (Tris 0,1M, Glicina 1M e SDS 0,5%). 

Alíquotas equivalentes a uma quantidade de 15µg de proteína foram adicionadas a 10µL de 

tampão de amostra para proteínas (2,5% de Tris-HCl 0,5M, pH 6,8; 4% de SDS 10%; 2% de 

glicerol; 1% de azul de bromofenol 1% e 1% de 2-mercaptoetanol) e fervida à 100ºC por 5 

minutos. Logo, os extratos protéicos foram aplicados nos reservatórios do gel de 

empacotamento, contendo 4% de bis-acrilamida, preparado com tampão Tris-HCl 0,5 M, pH 
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6.8. O gel de separação foi preparado com 12% de bis-acrilamida, em tampão Tris-HCl a 1,5 

M, pH 8,8.  

Foram realizadas eletroforeses de quatro géis, correspondentes às cepas ATCC 9689, 

BI/NAP1/027, HU17-133 e SJ1-135, onde em cada gel foram incluídos: um padrão de peso 

molecular de proteínas (220 à 10 kDa; Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), para controle da 

corrida; amostra de cada cepa não tratada com os desinfetantes (padrão); e amostras da 

mesma cepa tratadas com concentrações subinibitórias dos desinfetantes (correspondentes à 

50% do valor encontrado para CMI) Virkon®, Cloro Rio®, Riohex®, Cidex Opa® e 

Peresal®, a fim de que os perfis de proteínas totais fossem comparados. Além destes, também 

realizou-se a eletroforese de um gel contendo as quatro cepas não tratadas com os 

desinfetantes, a  fim de se observar as diferenças no perfil de proteínas totais inerentes à cada 

ribotipo testado.  

As eletroforeses foram realizadas no sistema Mini Protean II (Bio-Rad Laboratories; 

Hercules, CA, USA) sob aplicação de uma corrente constante de 100V e 20 mA. Após 

concluída a eletroforese, o gel obtido foi corado através do método de impregnação pela prata.  

4.6.4 Revelação  

 Para revelação do gel de proteínas totais obtido, utilizou-se o método de impregnação 

pela prata (OAKLEY et al., 1980). Inicialmente, o gel foi colocado em contato com uma 

solução fixadora (40% de metanol e 10% de ácido acético) por 30 minutos, seguido pela 

lavagem sob agitação (dentro de uma placa de Petri de vidro) com água destilada, por 5 

minutos. O procedimento de lavagem foi repetido por, no mínimo, cinco vezes. Em seguida, o 

gel foi mantido sob agitação numa solução de glutaraldeído 10%, pelo tempo de 30 minutos. 

Decorrido este tempo, o gel foi lavado como descrito anteriormente. A coloração com a prata 

acontecia pelo preparo de uma solução contendo 0,7 mL de hidróxido de amônio 25% e 10,5 

mL de hidróxido de sódio 0,72%, onde foi imediatamente acrescentado gota a gota solução de 

nitrato de prata 19,4%, agitando-se continuamente, até ser observada uma turvação, de cor 

marrom claro na solução, ponto em que se completava o volume para 50 mL, com água 

destilada. A solução final foi então vertida sobre o gel, mantido sob agitação por 7 minutos. 

Decorrido este tempo, o gel foi lavado como já descrito. Neste momento, foi acrescentada a 

solução reveladora (0,04% de ácido acético e 0,05% de formaldeído) e observado o 

aparecimento de cor, corresponde às proteínas. Assim que a coloração desejada foi obtida, a 
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reação foi interrompida pela adição de solução de ácido acético 5%. Finalmente, os géis 

foram envolvidos em papel celofane e secos à temperatura ambiente por aproximadamente 24 

horas. 

4.6.5 Análise  

Os géis de proteínas totais obtidos foram analisados através de inspeção visual e pelo 

programa de bioinformática BioNumerics (Applied Maths). 

 

4.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O teste estatístico aplicado para comparação da contagem de esporos viáveis no 

controle versus aqueles que foram tratados com desinfetantes, foi o teste T Students. No caso 

da comparação da sensibilidade das cepas a cada desinfetante, utilizou-se o teste de variância 

(ANOVA). Todos os testes estatísticos utilizados foram realizados através do programa 

Graphpad Prism (v5), com um intervalo de confiança de 95% (p ≤ 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 

5.1 CRESCIMENTO DAS CEPAS E PREPARO DOS ESPOROS 

A concentração inicial de esporos, obtidos para cada cepa avaliada no teste da 

atividade esporocida dos desinfetantes, foram: 7,0 x 10
6 

esporos/mL para HU17-133; 4,6 x 

10
6
 para SJ1-135 e 3,9 x 10

6
 para BI/NAP1/027. As preparações de esporos são ilustradas na 

Figura 7.  
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Figura 7: Esporos de C. difficile observados após a coloração de Wirtz-Conklin. A: lâmina 

contendo células vegetativas (coradas em vermelho); B: esporos (corados em verde) da cepa 

HU17-133; C: esporos da cepa SJ1-135. As lâminas B e C apresentam restos celulares ao 

fundo. Aumento de 400-100X. 
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5.2 TESTE DA ATIVIDADE ESPOROCIDA DOS DESINFETANTES  

Os resultados da contagem de UFCs obtidas para as cepas C. difficile HU17-133, 

BI/NAP1/027 e SJ1-135, após o teste com os desinfetantes Riohex®, Cidex Opa®, Cloro 

Rio®, Peresal® e Virkon®, equivalente aos esporos sobreviventes e germinados, foi 

comparada com a contagem das UFCs obtidas nos testes controle, e ilustrados na Figura 8. Os 

resultados da contagem de UFCs é dada em Log10 e a significância na diferença de contagem 

dos controles e testes foi verificada através do teste T de Students. Nenhum desvio padrão foi 

superior à 0,54. 

Os desinfetantes Cidex Opa® e Cloro Rio® eliminaram completamente os esporos de 

C. difficile para todas as cepas testadas, enquanto o anti-séptico Riohex® não demonstrou 

redução significativa na contagem de UFC em relação ao controle (p > 0,05), para as cepas 

em questão. Quanto ao agente de limpeza Virkon®, este reduziu de modo significativo os 

esporos das cepas C. difficile HU17-133 (p < 0,0001) e BI/NAP1/027 (p = 0,0002), não 

ocorrendo o mesmo para cepa SJ1-135 (p > 0,05). Já o desinfetante Peresal®, eliminou 

completamente os esporos da cepa HU17-133, e reduziu de modo significativo os 

pertencentes às cepas BI/NAP1/027 (p = 0,0028) e SJ1-135 (p < 0,0001) de C. difficile. 
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Figura 8: Log10 da contagem de esporos viáveis antes (controle, em preto) e após (teste, em 

branco) serem tratados com os desinfetantes Riohex®, Cidex Opa®, Cloro Rio®, Peresal® e 

Virkon®, nas concentrações e tempos indicados pelos fabricantes, para as cepas C. difficile: 

HU17-133 (A), BI/NAP1/027 (B) e SJ1-135 (C). As barras de erro indicam o desvio padrão. 

As diferenças estatisticamente significativas foram marcadas com o símbolo * (p ≤ 0,05 e > 

0,0002), ** (p ≤ 0,0002) e *** quando houve eliminação completa dos esporos. Uma 

diferença não significativa está representada com a sigla ns.  

 

 A Figura 9 demonstra a porcentagem de redução do Log10 da contagem de UFC para 

cada cepa testada com os desinfetantes avaliados no estudo. Esse gráfico permite melhor 

visualização da variação da sensibilidade entre as cepas C. difficile HU17-133, BI/NAP1/027 

e SJ1-135, frente a cada desinfetante. 
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Figura 9: Porcentagem da redução do Log10 da contagem de UFCs, provenientes da 

germinação dos esporos, das cepas HU17-133 ( ), BI/NAP1/027 ( ) e SJ1-135 ( ) de 

C. difficile, tratadas com os desinfetantes Riohex®, Cidex Opa®, Cloro Rio®, Peresal® e 

Virkon®. A verificação da significância da diferença na sensibilidade das três cepas frente a 

cada desinfetante, foi realizada através da análise de variância (two-way ANOVA), sendo não 

significante (ns, p > 0,05), significante com p < 0,002 (^) e significante com p < 0,0001 (^^). 

 

 De acordo com os resultados e tratamentos estatísticos (ANOVA), as três cepas 

testadas não exibem sensibilidade diferenciada (p > 0,05) no que se refere aos desinfetantes 

Riohex®, Cidex Opa® e Cloro Rio®. Quanto aos desinfetantes Peresal® e Virkon®, 

observou-se que as cepas C. difficile em teste obtiveram resultados de sensibilidade 

diferenciada (p = 0,0018 e p < 0,0001, respectivamente) quando tratadas com os mesmos. No 

caso do Virkon®, a cepa SJ1-135 apresentou o menor nível de sensibilidade entre as três 

cepas testadas, tendo uma redução de apenas 1,66% do Log10 da contagem de UFC após o 

teste, enquanto a cepa HU17-133 e BI/NAP1/027 obtiveram 45,04% e 37,23%, 

respectivamente. Já o desinfetante Peresal®, eliminou completamente os esporos da cepa 

HU17-133, ao passo que para as cepas BI/NAP1/027 e SJ1-135 houve uma redução do Log10 

da contagem de UFCs de 52,81% para primeira e 54,00% para segunda.  
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5.3 DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO MÍNIMA INIBITÓRIA (CMI) 

 A CMI para os cinco agentes de limpeza testados frente às cepas de C. difficile 

selecionadas são mostradas na Tabela 2. O crescimento das células vegetativas de C. difficile 

foi inibido pelos desinfetantes Cloro Rio® e Virkon®, e pelo anti-séptico Riohex®, em 

concentrações consideravelmente menores que as recomendadas pelos fabricantes para uso na 

rotina de desinfecção do ambiente hospitalar e, no caso do Riohex®, para desinfecção das 

mãos dos profissionais da saúde e assepsia pré-operatória. O desinfetante Peresal® não foi 

capaz de impedir o crescimento do microrganismo, mesmo na maior concentração testada 

(0,05%). O agente de limpeza Cidex Opa®, que é comercializado já na concentração indicada 

para o uso, também não foi capaz de impedir o crescimento do microrganismo, provavelmente 

devido a diluição de 1:10 inerente à técnica utilizada para a determinação da CMI.  

 

Tabela 2: Resultados da Concentração Mínima Inibitória (CMI), como uma proporção da 

concentração recomendada pelos fabricantes, dos desinfetantes selecionados para células 

vegetativas de C. difficile. 

Cepas                                  Desinfetantes 

C. difficile               (concentração inicial)    

CLORO RIO® 

(0,12%) 

PERESAL ® 

(0,5%) 

VIRKON ® 

(1%) 

RIOHEX® 

(0,2%) 

CIDEX OPA® 

(0,055%) 

BI/NAP1/027  1/2 * 1/4 1/128 ** 

ATCC9689  1/2 * 1/4 1/128 ** 

SJ1-135  1/2 * 1/4 1/128 ** 

HU09-133  1/2 * 1/4 1/128 ** 

HU11-133  1/2 * 1/4 1/64 ** 

HU14-133  1/2 * 1/4 1/128 ** 

HU17-133  1/2 * 1/4 1/128 ** 

*Não impediu o crescimento, mesmo na maior concentração avaliada (0,5%); 

** Não impediu o crescimento devido a problema inerente à técnica utilizada. 

 

5.4 EXTRAÇÃO E ANÁLISE DAS PROTEÍNAS TOTAIS 

 Para análise do perfil eletroforético de proteínas totais foram selecionadas quatro 

cepas C. difficile de ribotipos diferentes, incluindo os ribotipos brasileiros 133 e 135. No 

primeiro gel SDS-PAGE obtido (Figura 10) constam as cepas SJ1-135, BI/NAP1/027, HU17-

135 e ATCC 9689 não tratadas com desinfetantes. De acordo com a inspeção visual, é 



54 
 

possível perceber uma considerável variabilidade das quatro cepas com relação aos seus perfis 

de proteínas totais. A cepa SJ1-135 assemelha-se com a cepa HU17-133, ambos ribotipos 

exclusivamente brasileiros, tendo diferenças visíveis em proteínas com cerca de 50 e 35 kDa. 

A cepa hiper-virulenta BI/NAP1/027 assemelha-se consideravelmente com a cepa padrão 

ATCC 9689.  

                              

Figura 10: Perfis eletroforéticos das proteínas totais de quatro cepas C. difficile: SJ1-135, 

BI/NAP1/027, HU17-133 e ATCC 9689. 

 

A seguir, cada cepa mencionada anteriormente foi tratada com concentração 

submínima inibitória (correspondente à 50% da CMI) dos desinfetantes Virkon®, Cloro Rio® 

e Riohex®, enquanto para o Cidex Opa® e Peresal® utilizou-se as concentrações de 0,055% 

e 0,5%, respectivamente, a fim de se verificar uma possível modificação no perfil 

eletroforético das proteínas totais promovido por este tratamento. As Figuras 11, 12, 13 e 14 

exibem os perfis eletroforéticos de proteínas totais antes e após o tratamento com cada 

desinfetante citado, para as cepas ATCC 9689, HU17-133, BI/NAP1/027 e SJ1-135, 

respectivamente. 

Os perfis eletroforéticos de proteínas totais obtidos foram avaliados através da 

inspeção visual do gel SDS-PAGE e ainda por meio de análise automatizada, onde foi gerado 

um gráfico com duas curvas sobrepostas, uma correspondente a cepa não tratada com 

desinfetante (denominada Padrão) e a outra pela respectiva cepa tratada com cada agente de 

limpeza. O gráfico permitiu a análise densitométrica das bandas de proteínas, onde a diferença 
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da área sobre a curva de cada um dos picos (representantes das proteínas), corresponde a 

modificação da expressão de uma determinada proteína, comparada ao padrão, quando a cepa 

foi tratada com o desinfetante.  

Assim, de acordo com a análise visual e automatizada, foi possível perceber que a 

cepa ATCC 9689 não sofreu alterações no seu perfil proteico quando tratada com os 

desinfetantes Virkon® e Cidex Opa®, tendo uma pequena modificação devido ao uso do 

Peresal®, que diminuiu a expressão da proteína de  ≈ 80 kDa. No entanto, o agente de 

limpeza Cloro Rio® gerou diversas modificações no perfil protéico da cepa em questão, 

aumentando substancialmente a expressão das proteínas de ≈ 53 kDa e ≈ 35 kDa, e 

diminuindo as de ≈ 100 kDa, ≈ 80 kDa, ≈ 60 kDa, ≈ 42 kDa, ≈ 27 kDa e ≈ 22 kDa. Com 

relação ao agente Riohex®, este foi capaz de aumentar a densidade das proteínas de ≈ 53 kDa 

e ≈ 15 kDa, e diminuir de modo sutil a das proteínas de ≈ 80 kDa e ≈ 60 kDa.  
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Figura 11: (I) Perfis eletroforéticos de proteínas totais da cepa C. difficile ATCC 9689 em gel 

SDS-PAGE, antes (Padrão) e após ser tratada com concentração submínima inibitória dos 

desinfetantes Virkon®, Cidex Opa®, Peresal®, Cloro Rio® e Riohex®; (II) Gráficos 

referentes à comparação densitométrica, através de análise automatizada, do Padrão (linhas 

vermelhas) versus a cepa tratada com cada um dos cinco desinfetantes (linhas azuis). 

*Proteínas que sofreram alteração após o tratamento com desinfetante. 

No caso da cepa HU17-133, os desinfetantes Cidex Opa® e Peresal® não provocaram 

alteração do perfil protéico. O agente Virkon® aumentou a densidade das proteínas de ≈ 60 
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kDa e ≈ 50 kDa. Novamente, o desinfetante Cloro Rio® foi responsável por grande parte das 

mudanças observadas, aumentando a densidade das proteínas de ≈ 50 kDa, ≈ 35 kDa e ≈ 20 

kDa, enquanto diminuiu a densidade das proteínas de ≈ 100 kDa, ≈ 70 kDa, ≈ 60 kDa e 15 

kDa. Com relação ao agente Riohex®, este foi capaz de aumentar a densidade das proteínas 

de ≈ 70 kDa, ≈ 60 kDa, ≈ 50 kDa e ≈ 35 kDa e diminuir a da proteína de ≈ 20 kDa. 
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Figura 12: (I) Perfis eletroforéticos de proteínas totais da cepa C. difficile HU17-133 em gel 

SDS-PAGE, antes (Padrão) e após ser tratada com concentração submínima inibitória dos 

desinfetantes Virkon®, Cidex Opa®, Peresal®, Cloro Rio® e Riohex®; (II) Gráficos 

referentes à comparação densitométrica, através de análise automatizada, do Padrão (linhas 

vermelhas) versus a cepa tratada com cada um dos cinco desinfetantes (linhas azuis). 

*Proteínas que sofreram alteração após o tratamento com desinfetante.  

 

A cepa hiper-virulenta BI/NAP1/027 foi a que demonstrou maior número de 

alterações quando tratada com os diversos desinfetantes testados. O agente químico Virkon®, 

aumentou a densidade das proteínas de ≈ 220 kDa e ≈ 100 kDa, enquanto reduziu a das 

proteínas com ≈ 60 a 70 kDa e ≈ 42 kDa. Já o desinfetante Cidex Opa®, aumentou a 

expressão da proteína de ≈ 220 kDa e diminuiu a das proteínas com ≈ 60 a 70 kDa, ≈ 50 kDa 

e ≈ 35 kDa. Quanto ao Peresal®, este foi capaz de induzir modificações aumentando a 

densidade da proteína de ≈ 220 kDa e diminuindo a das proteínas com ≈ 60 a 70 kDa e ≈ 42 
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kDa. O desinfetante Cloro Rio®, semelhante ao que ocorreu com as cepas C. difficile ATCC 

9689 e HU17-133, demonstrou o maior número de modificações observadas. Ele aumentou a 

expressão das proteínas de ≈ 220 kDa, ≈ 130 kDa, ≈ 100 kDa e ≈ 52 kDa, enquanto diminuiu 

a expressão das proteínas com ≈ 60 a 70 kDa. O agente de limpeza Riohex® gerou alterações 

nas proteínas de ≈ 100 kDa, ≈ 60 a 70 kDa e ≈ 33 kDa, diminuindo a densidade de todas em 

relação ao padrão. 
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Figura 13: (I) Perfis eletroforéticos de proteínas totais da cepa C. difficile BI/NAP1/027 em 

gel SDS-PAGE, antes (Padrão) e após ser tratada com concentração submínima inibitória dos 

desinfetantes Virkon®, Cidex Opa®, Peresal®, Cloro Rio® e Riohex®; (II) Gráficos 

referentes à comparação densitométrica, através de análise automatizada, do Padrão (linhas 

vermelhas) versus a cepa tratada com cada um dos cinco desinfetantes (linhas azuis). 

*Proteínas que sofreram alteração após o tratamento com desinfetante. 

 

 Finalmente, a inspeção visual do gel SDS-PAGE e a análise automatizada para a cepa 

SJ1-135 demonstrou que o desinfetante Virkon® não provocou nenhuma alteração do perfil 

de proteínas totais. Por outro lado, os agentes de limpeza Cidex Opa® e Peresal® 

aumentaram a densidade da proteína de ≈ 45 kDa. Já o Cloro Rio®, diminuiu a expressão das 

proteínas de ≈ 100 kDa e ≈ 60 kDa. O desinfetante Riohex® provocou a diminuição da 
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densidade das proteínas de ≈ 100 kDa, ≈ 22 kDa e ≈ 18 kDa, enquanto aumentou a densidade 

das proteínas de ≈ 18 kDa e ≈ 13 kDa.  
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Figura 14: (I) Perfis eletroforéticos de proteínas totais da cepa C. difficile SJ1-135 em gel 

SDS-PAGE, antes (Padrão) e após ser tratada com concentração submínima inibitória dos 

desinfetantes Virkon®, Cidex Opa®, Peresal®, Cloro Rio® e Riohex®; (II) Gráficos 

referentes à comparação densitométrica, através de análise automatizada, do Padrão (linhas 

vermelhas) versus a cepa tratada com cada um dos cinco desinfetantes (linhas azuis). 

*Proteínas que sofreram alteração após o tratamento com desinfetante. 

 

 Para uma melhor compreensão dos resultados como um todo, os dados foram 

condensados na Tabela 3. Através da análise desta tabela, é possível verificar mais facilmente 

as proteínas que podem ter sido afetadas por mais de um desinfetante para mesma cepa e 

aquelas que sofreram mudanças mais expressivas.  
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Tabela 3: Proteínas (representadas por seus pesos moleculares) das cepas de C. difficile 

ATCC 9689, HU17-133, BI/NAP1/027 e SJ1-135, que sofreram alterações em sua densidade 

após tratamento com os desinfetantes Virkon®, Cidex Opa®, Peresal®, Cloro Rio® e 

Riohex®. 

 Cepas 

 

Desinfetantes 

ATCC 9689 

(kDa) 

HU17-133 

(kDa) 

BI/NAP1/027 

(kDa) 

SJ1-135 

(kDa) 

Virkon® 

___ ↑ 60, 53 ↑ 220, 100,  

↓ 60-70*, 42 

___ 

Cidex Opa® 

___ ___ ↑ 220 

↓ 60-70*, 50, 35 

↑ 45 

Peresal® 

↓ 80  ___ ↑ 220 

↓ 60-70*, 42 

↑ 45 

Cloro Rio® 

↑ 53*, 35 

↓ 100, 80, 60, 

42*, 27, 22 

↑ 53*, 35, 20* 

↓ 100*, 70, 60*, 

15 

↑ 220, 130, 100, 

52 

↓ 60-70* 

↓ 100, 60 

Riohex® 

↑ 53*, 15 

↓ 80, 60 

↑ 70, 60, 53, 35 

↓ 20, 15 

↓ 100*, 60-70*, 

33 

↑ 48, 13 

↓ 100*, 22*, 18 

* Proteínas que sofreram mudanças mais expressivas quando tratadas com os desinfetantes; 

Em negrito: proteínas que sofreram alteração por mais de um desinfetante; 

↑: proteínas que tiveram sua densidade aumentada; 

↓: proteínas que tiveram sua densidade diminuída. 

 

No caso da cepa C. difficile ATCC 9689, a proteína de aproximadamente 80 kDa, por 

exemplo, teve sua densidade diminuída na presença de três desinfetantes: Peresal®, Cloro 

Rio® e Riohex®. De modo semelhante, a proteína de ≈ 53 kDa teve sua expressão aumentada 

na presença do Cloro Rio ® e do Riohex®, enquanto a proteína de ≈ 60 kDa teve sua 

expressão diminuída pelos mesmos agentes de limpeza.  

 Para cepa HU17-133, as proteínas de ≈ 60 kDa e 53 kDa sofreram alteração na 

presença dos desinfetantes Virkon®, Cloro Rio® e Riohex®. Ao passo que as proteínas de ≈ 

70 kDa, 35 kDa, 20 kDa e 15 kDa, foram modificadas quando a cepa foi tratada apenas com 

os últimos dois agentes citados.  

 No caso da cepa hiper-virulenta BI/NAP1/027, três proteínas com peso de ≈ 60 à 70 

kDa foram fortemente afetadas, tendo sua densidade diminuída, por todos desinfetantes 

testados. Uma proteína de ≈ 220 kDa só não foi alterada pelo desinfetante Riohex. Os agentes 
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de limpeza Virkon®, Cloro Rio® e Riohex® modificaram a expressão da proteína de ≈ 100 

kDa. De modo semelhante as já citadas, a proteína de ≈ 42 kDa teve sua densidade diminuída 

na presença do Virkon® e do Peresal®. 

 Finalmente, a cepa SJ1-135 teve proteínas de ≈ 45 kDa afetadas pela presença dos 

agentes de limpeza Cidex Opa® e Peresal®, que aumentaram a densidade, e outra de ≈ 100 

kDa que teve a densidade diminuída quando a cepa recebeu tratamento com os desinfetantes 

Cloro Rio® e Riohex®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

6. DISCUSSÃO 

 Clostridium difficile é bem documentado como o principal agente etiológico envolvido 

na diarréia associada ao uso de antimicrobianos, sendo responsável por aproximadamente 15 a 

20% dos casos, além de ser a causa primária da colite pseudomembranosa (BORRIELLO et 

al., 1990; CERQUETTI et al., 2000; HURLEY et al., 2002). Devem ser consideradas 

realidades preocupantes com relação à infecção pelo patógeno, o considerável aumento do 

tempo de permanência dos pacientes no hospital, fato este que pode levar a contaminação de 

outros pacientes, e a reinfecção daqueles que já foram acometidos pela CDI, além dos altos 

custos advindos desta situação (WILCOX et al., 1996). 

 A prevenção efetiva e o controle da propagação da CDI nosocomial permanece como 

um desafio, agravado nos últimos anos pela consolidação do C. difficile como um dos 

principais patógenos adquiridos em hospitais (FAWLEY et al., 2005; OMIDBAKHSH et al., 

2010). Uma medida essencial na prevenção desta infecção é proteger o paciente da aquisição 

inicial do microrganismo (RUPNIK et al., 2009). Neste aspecto, a eficácia de desinfetantes 

contra os esporos de C. difficile constitui uma estratégia extremamente importante no controle 

da CDI (SAMORE et al., 1996). 

A contaminação ambiental com esporos de C. difficile é uma fonte potencial para 

aquisição da doença no cenário hospitalar. A rápida identificação e tratamento dos pacientes 

são fatores essenciais na redução da quantidade de esporos liberados no ambiente, uma vez 

que o grau de contaminação está diretamente relacionado com a duração dos sintomas dos 

portadores da CDI (DUBBERKE et al., 2008). A desinfecção do ambiente e dos utensílios do 

paciente com CDAD é dificultada pela característica de resistência dos esporos a diversos 

produtos padronizados na rotina de limpeza dos hospitais. Este fato permite a permanência do 
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patógeno no ambiente por muitos meses (HOTA B, 2004; PEREZ et al, 2005; DAWSON et 

al., 2011).  

Alguns produtos rotineiramente utilizados na desinfecção já foram testados sem 

sucesso frente aos esporos C. difficile, incluindo álcool 70%, compostos de quaternário de 

amônio e peróxido de hidrogênio (OMIDBAKHSH, 2010). Sabendo destas informações, tais 

agentes de limpeza não foram incluídos neste trabalho, assim como: o glutaraldeído, que 

depende de um tempo de contato de 3 à 10 horas para atividade esporocida (SCOTT & 

GORMAN, 2001), fator que dificulta seu uso na rotina, além de ser altamente tóxico e não 

adequado para desinfecção de superfícies (TAKIGAWA & ENDO, 2006), local este que é 

alvo do trabalho em questão;  e o formaldeído, que também possui ação lenta, é carcinogênico 

(IARC, 2009) e altamente tóxico (POHANISH, 2008). 

Assim, priorizou-se neste estudo a utilização de desinfetantes, e um anti-séptico 

(Riohex®), que fossem amplamente utilizados no cenário hospitalar, nas concentrações e 

tempos de contato indicados pelos fabricantes, a fim de gerar uma proximidade máxima com 

a realidade da rotina de desinfecção destes estabelecimentos. Como todos os testes seguiram 

as orientações de uso estabelecidas pelos fabricantes, nossos resultados poderiam ser válidos 

também no que se refere à utilização em condições seguras quanto à intoxicação da equipe de 

limpeza, pacientes e profissionais responsáveis pelo cuidado.  

O uso de suportes, no caso de vidro, para aderir os esporos em suspensão e a secagem 

desta suspensão sobre o mesmo por cerca de 24 horas, é importante para mimetizar a 

realidade das superfícies hospitalares contaminadas. Testes da atividade esporocida de 

desinfetantes realizados com esporos em suspensão, tendem a gerar resultados mais 

favoráveis na eliminação dessas formas de vida. A inativação de microrganismos secos sobre 

superfícies é menos facilmente alcançada que em suspensão (BLOCK et al., 2000; BLOCK, 

2004). Fato este comprovado nos estudos de VOHRA & POXTON (2011), onde todos os 

desinfetantes testados (entre eles o Virkon® e um agente liberador de cloro ativo) foram 

eficazes contra os esporos quando estes encontravam-se em suspensão, ao passo que quando 

tal suspensão de esporos era posta em suportes de diversos materiais (tais como alumínio, 

vidro, azulejo e plástico) e secas à temperatura ambiente por várias horas, a atividade dos 

desinfetantes não foi a mesma, sendo bem menos pronunciada.  
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Quanto às cepas, foram selecionadas duas de ribotipos encontrados exclusivamente no 

Brasil, HU17-133 e SJ1-135, uma vez que não há relatos na literatura de testes da atividade 

esporocida de desinfetantes frente a estes ribotipos; e uma cepa hiper-virulenta, BI/NAP1/027, 

a fim de gerar um padrão de comparação, já que esta última encontra-se presente em diversos 

estudos vinculados à ação esporocida de agentes de limpeza (HOREJSH & KAMPF, 2010; 

DAWSON et al., 2011; VOHRA & POXTON, 2011). A atividade de agentes de limpeza 

sobre cepas C. difficile, particularmente os esporos, tem sido pobremente estudada, e os 

poucos estudos disponíveis usualmente examinam apenas uma cepa do patógeno, que pode 

não ser representativa da sensibilidade dos vários ribotipos existentes (RUTALA et al., 1993; 

BLOCK, 2004; PEREZ et al., 2005; FAWLEY et al., 2007; WHEELDON et al., 2008; 

HOREJSH & KAMPF, 2010).  

A escolha das cepas brasileiras também teve como propósito avaliar ribotipos que 

estivessem de fato presentes nos hospitais nacionais. De acordo com o estudo de 

BALASSIANO e colaboradores (2010), o ribotipo 133 foi encontrado em 50% dos isolados 

do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, além de ter sido também detectado no 

Hospital Casa de Saúde São José, juntamente com o ribotipo 135 (BALASSIANO et al., 

2011). Há de se destacar ainda, que os ribotipos 133 e 135 haviam sido encontrados 

previamente, pelo mesmo grupo, no ano de 1999, em pacientes infantis (ALCIDES et al., 

2007)  

A concentração inicial de esporos, obtidas para as cepas HU17-133, SJ1-135 e 

BI/NAP1/027, foi elevada e apropriada para o desenvolvimento dos testes. PEREZ e 

colaboradores (2005) relatam a dificuldade de se obter altas concentrações de esporos em 

laboratório, fator limitante para as pesquisas com desinfetantes. Neste trabalho, a cepa ATCC 

9689 estava inicialmente incluída, porém, mesmo utilizando idêntica metodologia para 

obtenção de esporos usada para as demais, esta cepa exibiu concentração muito baixa de 

esporos, inviável para o desenvolvimento do teste de atividade esporocida. Este fato pode ser 

explicado através de achados de outras pesquisas em que diferentes taxas de esporulação 

foram verificadas para cepas de C. difficile genotipicamente distintas (WILCOX & 

FAWLEY, 2000). Os autores também relataram que a capacidade de esporulação foi 

aumentada quando as cepas de C. difficile testadas foram expostas a concentrações 

submínimas inibitórias de alguns agentes de limpeza, tais como detergentes, compostos de 

quaternário de amônio (FAWLEY et al., 2005) e compostos desprovidos de cloro ativo em 

sua composição (WILCOX & FAWLEY, 2000). Eles sugeriram que a capacidade de 
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esporulação aumentada, em respostas a certos estresses ambientais, pode ser um fator de 

virulência associado com a propagação e persistência de algumas cepas de C. difficile no 

ambiente hospitalar.  

Embora a suspensão inicial de esporos tenha passado por todos os processos 

requeridos para a eliminação das células vegetativas, tais como aquecimento, lavagens e 

armazenamento em aerobiose e temperatura de 4ºC, a técnica utilizada não permite a retirada 

completa dos restos celulares da suspensão (e células vegetativas não viáveis), que podem ser 

observados na Figura 7. Fato este que não compromete os posteriores experimentos 

realizados.  

Neste estudo, o anti-sépico Riohex®, uma bis-biguanina catiônica que tem como 

princípio ativo o digluconato de clorexidina, não apresentou atividade significativa contra os 

esporos de nenhuma das cepas avaliadas, obtendo uma redução do Log10 de esporos viáveis 

inferior à 10% para as cepas HU17-133 e SJ1-135, e de 12% para cepa BI/NAP/027. Segundo 

o teste de variância (ANOVA), também não foi encontrada uma diferença significativa na 

sensibilidade entre as três cepas frente ao anti-séptico.  

Esses resultados eram esperados, uma vez que o anti-séptico não tem ação esporocida 

especificada. DAWSON e colaboradores (2011) relataram que o anti-séptico foi efetivo na 

eliminação dos esporos de cepas de C. difficile dos ribotipos 012, 017 e 027, sendo o último 

mais resistente com relação aos demais. Porém, o produto foi utilizado na concentração de 

50%, ao passo que, no Brasil, ele é comercializado na concentração de 2%. Além disso, o 

estudo utilizou um tempo de contato de 30 minutos e ocorreu em suspensão, enquanto nossos 

experimentos utilizaram o tempo de 3 minutos, indicado pelo fabricante, e suporte de vidro 

com suspensão de esporos seca por cerca de 24 horas. Optou-se por investigar o digluconato 

de clorexidina porque este agente é amplamente utilizado no cenário hospitalar para 

desinfecção das mãos dos profissionais de saúde, além do uso na assepsia pré-operatória. 

Assim, de acordo com as características de uso, o tempo de 3 minutos é mais condizente com 

a realidade de desinfecção e lavagem das mãos dos profissionais da saúde.  

Nossas pesquisas revelaram que o Riohex® foi efetivo na eliminação de C. difficile na 

forma vegetativa, sendo a CMI de 1/128 da concentração inicial do produto (correspondente a 

concentração de aproximadamente 0,016% ou 160 ppm). Embora o produto em questão não 

tenha tido atividade eficaz contra os esporos de C. difficile, alguns autores sugerem que a 
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fricção física das mãos durante o uso de álcool 70% (agente de limpeza que não possui 

atividade esporocida), teoricamente poderia diminuir a carga bacteriana das mãos (KNIGHT 

et al., 2010), podendo esta característica ser verdade também para o Riohex® . Um estudo 

examinando o efeito antibacteriano de certos anti-sépticos encontrou que o efeito mecânico da 

fricção produziu redução da concentração bacteriana nas mãos (MESSAGER et al., 2004).  

De acordo com os resultados obtidos, o Riohex® não é capaz de eliminar esporos de 

C. diffile. Sabendo que este anti-séptico é um dos mais utilizados na rotina de desinfecção das 

mãos, juntamente com o álcool 70%, a maneira mais eficaz para a proteção dos pacientes e 

trabalhadores da saúde é o uso de luvas, como barreira física. É importante mencionar que a 

combinação de uma rigorosa higiene das mãos com a precaução de contato diminuiu a 

incidência de CDI em cerca de 80% nos estudos de JOHNSON e colaboradores (1990).  

Foram testados dois agentes oxidantes, o peroxigênio Virkon® e o produto a base de 

ácido peracético e peróxido de hidrogênio, Peresal®. O agente de limpeza Virkon® 

(monopersulfato de potássio), foi capaz de reduzir em menos de 50% a concentração inicial 

de esporos para as cepas HU17-133 e BI/NAP1/027, ao passo que reduziu apenas cerca de 

1,7% para a cepa SJ1-135. Através do teste ANOVA foi possível confirmar que a cepa SJ1-

135 foi significativamente menos sensível que as demais frente ao desinfetante.  

Em seus estudos, VOHRA & POXTON (2011) utilizaram metodologia muito 

semelhante a usada nesta pesquisa, inclusive fazendo uso de suportes de vidro para alojar os 

esporos de C. difficile e tempo de contato de 10 minutos. Corroborando com nossos 

resultados, o autor encontrou porcentagens de queda da concentração de esporos inferiores à 

50% para todas as cepas testadas contra o Virkon® (ribotipos 106, 001 e 027), sendo o 

ribotipo 106 o menos sensível entre os demais. O mesmo autor testou suportes de diferentes 

materiais, tais como alumínio, plástico, azulejo, e vinil, uma vez que há suspeita de que 

diferentes superfícies podem interferir na ação do desinfetante e na recuperação dos esporos 

(FAWLEY, 2007). As menores concentrações de esporos viáveis encontradas pelo autor, 

recuperados após o teste com os desinfetantes, foi justamente na superfície de vidro, enquanto 

a maior porcentagem foi encontrada na de alumínio. Esses dados indicam que a superfície de 

vidro poderia estar simulando o pior caso, característica relevante para testes da atividade 

esporocida de desinfetantes. A alta concentração inicial das suspensões de esporos utilizadas 

também estaria simulando o pior caso, uma vez que estima-se que pacientes com CDAD 
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excretam entre 1 x 10
4
 e 1 x 10

7
 esporos por grama de fezes (MULLIGAN et al., 1984; BEST 

et al., 2010).  

DAWSON e colaboradores (2011) também testaram a eficiência do Virkon® frente 

aos esporos de C. difficile, encontrando mais uma vez porcentagens inferiores à 50% para 

redução da carga de esporos, mesmo desenvolvendo os testes com um tempo de contato de 30 

minutos e em suspensão, não utilizando suportes como superfície para alojar os esporos. Os 

resultados encontrados em nossos estudos não se mostraram diferentes daqueles encontrados 

por outros autores, revelando que o Virkon® pode não ser uma opção eficaz para desinfecção 

de superfícies contaminadas com esporos C. difficile.   

As células vegetativas das cepas de C. difficile também foram testadas frente ao 

desinfetante Virkon®. Ele foi eficaz contra todas as cepas testadas, com uma CMI referente à 

1/4 da concentração original (correspondente a 0,25% ou 2500 ppm do composto ativo). 

Outro estudo encontrou resultado idêntico testando as cepas C. difficile de ribotipo 027 e 001 

(VOHRA & POXTON, 2011). Porém, é bem sabido que as células vegetativas do 

microrganismo não sobrevivem em ambiente de aerobiose (FERREIRA et al., 2003), não 

constituindo grande risco para contaminação e dispersão do patógeno no ambiente.  

Para o segundo agente oxidante testado, Peresal®, nenhum esporo viável da cepa 

HU17-133 foi recuperado até os limites de detecção da metodologia utilizada. O peróxido de 

hidrogênio, também presente na composição do produto, parece auxiliar na eliminação dos 

esporos pela interferência direta sobre a camada de revestimento que os envolve, tornando-os 

não viáveis (SEBAIHIA et al., 2006).  

Por outro lado, o agente reduziu a carga de esporos em menos de 55% para as cepas 

BI/NAP1/027 e SJ1-135. O teste de variância (ANOVA) comprovou que a cepa HU17-133 

foi significativamente mais sensível que as demais quando testada com este agente de 

limpeza. Outros estudos já testaram a atividade esporocida contra cepas C. difficile para o 

desinfetante em questão. Nos estudos de BLOCK (2004), o agente de limpeza a base de ácido 

peracético avaliado demonstrou reduzir em cerca de 6 Log10 a contagem inicial de esporos 

viáveis. Considerando que a carga inicial de esporos era de aproximadamente 5 x 10
6
, pode-se 

dizer que o autor encontrou uma redução muito próxima de 100%. Porém, este resultado foi 

obtido utilizando-se suportes de aço inoxidável, enquanto a substituição do material por PVC 

(policloreto de vinila), gerou uma resposta muito diferente, alcançando uma redução inferior à 
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50% da contagem de esporos viáveis. O autor testou apenas uma cepa de C. difficile, podendo 

esta não ser representativa para todas as variantes genéticas existentes. Além disso, a 

concentração de ácido peracético utilizada foi de 0,26%, bastante superior a utilizada em 

nossos experimentos, onde o fabricante indicava o uso da solução diluída à 0,5%, valor este 

que correspondia à 0,02% de ácido peracético.   

Em seus estudos, WULLT e colaboradores (2003) também utilizaram o ácido 

peracético na concentração de 0,26%, porém com os esporos em suspensão e com tempo de 

contato de 15 minutos. O autor encontrou uma redução de aproximadamente 100%, 

considerando os limites de detecção do teste, não havendo diferenças na sensibilidade entre as 

4 cepas C. difficile testadas.  

Em um terceiro estudo, esporos das cepas C. difficile dos ribotipos 012, 017 e 027, 

também foram tratadas com ácido peracético (DAWSON et al., 2011). O agente de limpeza 

foi avaliado nas concentrações de 0,81%, 1%, 1,62% e 2%, não sendo recuperado nenhum 

esporo em qualquer uma das concentrações testadas. Esta pesquisa não utilizou suportes para 

mimetizar superfícies, desenvolvendo os testes somente em suspensão, e pelo tempo de 

contato de 30 minutos.  

Desta forma, embora os três estudos citados tenham encontrado taxas muito elevadas 

de redução da carga de esporos, ou mesmo eliminação completa, as metodologias utilizadas 

pelos autores diferem muito da conduzida em nossos experimentos, seja pelo tempo 

prolongado de contato ou pela não utilização de suportes mimetizando superfícies, parâmetros 

esses que se afastam da realidade da rotina de desinfecção hospitalar. O resultado mais 

próximos ao encontrado em nossos estudos foi o de BLOCK (2004) ao utilizar suportes de 

PVC com suspensão seca de esporos, embora seu produto fosse mais concentrado que o 

utilizado em nossas pesquisas.  

Considerando que somente um dos ribotipos testados (133) foi altamente sensível ao 

desinfetante, pode não ser interessante utilizá-lo na rotina de desinfecção hospitalar com o 

propósito de eliminar esporos de C. difficile. Testes utilizando concentrações maiores de 

Peresal® que a preconizada pelo fabricante, como por exemplo a de 0,26% experimentada por 

BLOCK (2004) e WULLT (2003), poderiam exibir resultados melhorados na redução da 

carga de esporos.  
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É importante mencionar ainda que o desinfetante em questão não foi capaz de inibir o 

crescimento das células vegetativas no teste da CMI, mesmo na maior concentração testada. 

Este resultado é curioso, uma vez que o agente de limpeza, tanto o ácido peracético, quanto o 

peróxido de hidrogênio presentes na fórmula, não são inativados na presença de matéria 

orgânica (tal como o sangue utilizado no experimento) ou mesmo pela alteração do pH 

(SOUZA et al., 2005). Assim, uma possível explicação para o fato pode estar vinculada a alta 

instabilidade do composto, que se decompõe facilmente em água, oxigênio e dióxido de 

carbono (GEHR et al., 2002), e uma vez entrando em contato com o ágar a aproximadamente 

50ºC, necessário no método de diluição em ágar para determinação da CMI, essa 

decomposição pode ter sido favorecida e acelerada, inativando o composto.  

Nenhum esporo viável, para todas as cepas C. difficile avaliadas no estudo, foi 

recuperado, até os limites de detecção da metodologia utilizada, quando tais cepas foram 

tratadas com os desinfetantes Cloro Rio® - agente liberador de cloro ativo a base de 

hipoclorito de sódio – e Cidex Opa®, agente a base de orto-ftalaldeído.  

Atualmente se tem como base que soluções liberadoras de cloro ativo, tais como as de 

hipoclorito de sódio, reduzem significativamente a contaminação pelos esporos e, 

consequentemente, as taxas de infecção pelo C. difficile, podendo ser escolhidas para a 

descontaminação de superfícies hospitalares (MAYFIELD et al., 2000; WILCOX et al., 

2003). Este agente de limpeza vem sendo avaliado em diversos estudos de atividade 

esporocida. PEREZ e colaboradores (2005) relataram que para encontrar uma redução ≥ 6 

log10 na contagem de esporos viáveis, correspondente a uma taxa próxima de 100% no estudo, 

sobre superfícies de aço inoxidável, utilizando hipoclorito de sódio numa concentração de 

1000 ppm, um tempo de contato de aproximadamente 10 a 20 minutos foi necessário.  

Já WHEELDON e colaboradores (2008) demonstraram que 15 à 30 minutos de 

contato na mesma concentração de hipoclorito de sódio utilizada por PEREZ, reduziu apenas 

em cerca de 2.76 à 2.96 log10 a contagem de esporos viáveis, mostrando assim variações entre 

diferentes experimentos. Nos estudos conduzidos por UNGURS e colaboradores (2011), 

fazendo uso de suportes de aço inoxidável, foi obtida a eliminação total dos esporos 

utilizando-se o hipoclorito de sódio à 6000 ppm, por um tempo de contato de 20 minutos.  

A pesquisa conduzida por VOHRA & POXTON (2011), foi a que mais se aproximou, 

com relação a metodologia utilizada, dos nossos estudos. Estes autores relataram a eliminação 
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total dos esporos de cepas C. difficile pertencentes aos ribotipos 106, 001 e 027, quando estas 

foram tratadas com hipoclorito de sódio pelo tempo de 10 minutos e utilizando suportes de 

vidro para alojar os esporos, assim como foi feito em nossos ensaios. 

As diferenças encontradas nos vários estudos citados podem estar vinculadas não 

somente às diversas metodologias aplicadas, mas também às diferentes cepas de C. difficile 

analisadas (UNGURS et al., 2011). Embora a concentração de hipoclorito de sódio utilizada 

em nossos experimentos seja superior àquelas testadas nos estudos mencionados, ela está de 

acordo com o especificado pelo Manual de Processamento de Artigos e Superfícies em 

Estabelecimentos de Saúde, do Ministério da Saúde (BRASIL/MS, 1994), que preconiza o 

uso do agente de limpeza na concentração de 1% (equivalente à 10.000 ppm) para desinfecção 

de superfícies em hospitais brasileiros.  

Apesar do rótulo do Cloro Rio® constar que a concentração original do produto era de 

1% (correspondente à 10.000 ppm), ou seja, pronto para o uso, a verificação através de ensaio 

de titulação realizado pela empresa Baktron (Rio de Janeiro, RJ, Brasil), revelou que a 

concentração real era de 12.000 ppm. Assim, simulando uma situação de uso na rotina 

hospitalar, em que o produto não seria diluído, já que dizia-se pronto para o uso, o Cloro 

Rio® foi avaliado sem sofrer diluição.  

O desinfetante em questão é amplamente utilizado no cenário hospitalar devido a 

algumas características favoráveis que incluem o baixo custo, a facilidade de obtenção, uma 

vez que diversas indústrias comercializam o agente de limpeza, e o amplo espectro de ação 

(RUTALA & WEBER, 1997; OMIDBAKHSH, 2010). Além dessas vantagens, existem 

estudos documentando a queda das taxas de infecção pelo C. difficile em hospitais, após ser 

adotada uma rotina de desinfecção utilizando agentes liberadores de cloro ativo. WILCOX e 

colaboradores (2003) demonstraram uma correlação significante entre o uso de um germicida 

contendo cloro ativo (dicloroisocianurato) e a redução na incidência de CDI em 1 de 2 

hospitais avaliados. MAYFIELD e colaboradores (2000) relataram uma diminuição 

significativa nos casos de CDI em uma unidade de transplante de medula óssea após a 

implementação de um regime de limpeza baseado no uso de agentes com cloro ativo em sua 

composição. É importante mencionar ainda que a incidência de CDI retornou aos níveis 

iniciais após a reintrodução do uso do desinfetante original, composto a base de quaternário 

de amônio.  
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Apesar do hipoclorito de sódio possuir evidências que justifiquem seu uso como 

desinfetante para eliminar esporos C. difficile de superfícies hospitalares, algumas de suas 

desvantagens e limitações devem ser levadas em consideração. O desinfetante em questão é 

altamente inativado na presença de matéria orgânica (tais como sangue e fezes), sujidade 

comumente encontrada no cenário hospitalar, principalmente em banheiros, justamente onde 

pacientes portadores da CDAD eliminam grande quantidade de esporos durante a defecação 

(SPRINGTHORPE & SATTAR, 2005) e ainda, por matéria natural não proteica e alguns 

plásticos. Portanto, a concentração de cloro disponível no processo de desinfecção deve ser 

alta o suficiente para satisfazer a demanda de cloro ocasionada pela carga orgânica que pode 

estar presente, e para fornecer cloro residual suficiente para eliminação dos microrganismos. 

Este fenômeno deve ser cuidadosamente considerado antes de qualquer aplicação.  

Embora algumas variações possam ser observadas, em geral, um longo tempo de 

exposição ou uma alta concentração de cloro ativo são necessárias para obter um grau elevado 

de atividade esporocida com o hipoclorito de sódio (BLOCK, 2004; PEREZ et al., 2005; 

WHEELDON et al., 2008; BARBUT et al., 2009).  Contudo, ambos requerimentos citados 

são preocupantes quando considerados os efeitos tóxicos para os profissionais envolvidos na 

limpeza, além da propriedade corrosiva do agente, que pode danificar a superfície que está 

sendo desinfetada (UNGURS et al., 2011). Mas, diante de um surto de CDI, avaliando a 

situação de custo-benefício – danos a superfícies e toxicidade aos profissionais da limpeza 

versus contenção do surto ocasionado pelo C. difficile – e considerando ainda que tal 

procedimento terá uma duração relativamente curta e determinada, as condições mencionadas 

podem ser desejadas.  

UNGURS e colaboradores (2011) relataram que a atividade do esporocida pode ser 

mantida, quando da presença de matéria orgânica, se houver uma pré-lavagem da superfície 

com detergentes, para removê-la antes do uso do agente de limpeza que contém cloro ativo. O 

mesmo estudo concluiu que a ação mecânica durante a limpeza, também melhora 

significativamente as taxas de redução da carga de esporos promovida pelo desinfetante em 

questão.  

Ainda com relação aos hipocloritos, sabe-se que são muito instáveis, tendo sua 

estabilidade dependente de fatores como a concentração, temperatura, pH e luz. Soluções 

mais concentradas, com cerca de 100.000 ppm (ou 10%), são mais estáveis (DONNELL & 

RUSSELL, 1999), porém, exigem diluição no momento do uso, e este procedimento poderia 
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favorecer erros de concentração quando a equipe de limpeza não é adequadamente treinada. A 

fim de melhorar a estabilidade das soluções contendo cloro ativo, foram desenvolvidas 

formulação com detergentes, que aumentam o pH da solução e desse modo melhoram a 

estabilidade. Em contrapartida, é sabido que ocorre uma considerável perda da atividade 

microbicida do agente com o aumento do pH (RIDEAL & EVANS, 1921; RUDOLPH & 

LEVINE, 1941).  

De modo interessante OMIDBAKHSH (2010) verificou quanto tempo uma solução de 

hipoclorito de sódio à 5000 ppm levaria para secar sobre diversas superfícies (bancada, 

interior do vaso sanitário, superfície do vaso sanitário, azulejos e pia do banheiro). Em média, 

a substância levou cerca de 4 a 5 minutos para secar completamente, tanto nas superfícies 

horizontais quanto nas verticais. Considerando que, como em nossos estudos, o autor, em um 

teste independente da secagem, encontrou uma eliminação completa dos esporos de C. 

difficile com um tempo de contato de 10 minutos, uma secagem de 4 a 5 minutos não estaria 

permitindo o período de contato necessário para morte dos esporos. Assim, ele sugere que na 

rotina de desinfecção hospitalar uma reaplicação do produto seja feita após secagem, pois 

dessa maneira o desinfetante atenderia os 10 minutos de contato requeridos para a ação 

esporocida.  

Os resultados da CMI do Cloro Rio® foram de igual valor para as células vegetativas 

de todas as cepas de C. difficile estudadas, aproximadamente 1/2 da concentração inicial do 

desinfetante (correspondente à 0,06% ou 600 ppm de cloro ativo). Os testes envolvendo a 

exposição de células vegetativas aos agentes de limpeza evidenciaram resultados muito 

diferentes daqueles obtidos nos experimentos com os esporos, assim como ocorreu nos 

estudos de FAWLEY e colaboradores (2007), e VOHRA & POXTON (2011). 

 Como já mencionado, o desinfetante Cidex Opa® demonstrou ser altamente eficaz 

contra os esporos das cepas de C. difficile avaliadas em nosso estudo. Trata-se de um 

dialdeído aromático, primeiramente utilizado como agente cromofóbico para sistemas de 

cromatografia, e só mais tarde aplicado como desinfetante (BLUNDELL & BRYDON, 1987). 

Sua utilização como agente de limpeza foi impulsionada pelas desvantagens existentes na 

utilização do glutaraldeído, que também é um dialdeído, porém não aromático. O 

glutaraldeído há tempos é amplamente utilizado na desinfecção de endoscópios 

(BRUCKNER, 1986), mas seu potencial efeito mutagênico e carcinogênico (HUGO & 

RUSSELL, 1999), bem como irritação da pele e dos olhos, além de desordens respiratórias 
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(RUSSELL, 1994), que acabam por gerar riscos para os profissionais da saúde e equipe de 

limpeza, associados ao aumento da frequência de cepas de Mycobacterium chelonae e M. 

massiliense resistentes ao desinfetante (GRIFFITHS et al., 1997), apontaram para a clara 

necessidade de sua substituição. No estado do Rio de Janeiro, esta substância está proibida 

para uso por determinação do Secretário de Estado de Saúde e Defesa Civil, Sergio Cortes 

(SESDEC 431/2008).  

 Desse modo, o agente de limpeza a base de orto-ftalaldeído tem ganhado destaque, 

uma vez que é mais seguro com relação à toxicidade (AYAKI et al., 2007; IWASAWA et al., 

2011), além de ser um composto bastante estável, não necessitar de ativação para o uso e não 

ser inativado na presença de matéria orgânica (ALFA & SITTER, 1994). A atividade do 

Cidex Opa® vem sendo avaliada com sucesso para diversas bactérias, tais como Escherichia 

coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Salmonella 

enterica, Mycobacterium spp, entre outras (AKAMATSU et al., 2005; BRIDIER et al., 2011). 

   Após muitas pesquisas, foi verificado que ainda não há nenhum estudo publicado com 

relação à atividade do orto-ftalaldeído para qualquer espécie de Clostridium existente. Além 

disso, a atividade esporocida do Cidex Opa® foi avaliada somente para a bactéria Bacillus 

subtilis, microrganismo considerado padrão para testes da atividade esporocida de 

desinfetantes (WALSH et al., 1999). Diferentemente dos resultados obtidos em nossos 

estudos com os esporos de C. difficile, o Cidex Opa® à 0,55% não demonstrou atividade 

esporocida para o Bacillus subtilis. Porém, esporos de B. subtilis costumam ser mais 

resistentes à ação de desinfetantes que os esporos de C. difficile (RUSSEL, 1999), como já 

demonstrado para agentes liberadores de cloro ativo e para o glutaraldeído (BOUCHER 

RMG, 1974).  

 Sua utilização na desinfecção de alto nível para endoscópios tem sido defendida por 

diversos autores, mas sua aplicabilidade para desinfecção de superfícies hospitalares ainda 

não vem sendo abordada. De acordo com o fabricante, o orto-ftalaldeído possui excelente 

compatibilidade com diversos materiais (Figura 15). 

 



77 
 

                    

Figura 15: Materiais testados e compatíveis com o desinfetante Cidex Opa® (orto-

ftalaldeído), de acordo com o fabricante (Johnson & Johnson). 

 

 AKAMATSU e colaboradores (2005) também testaram alguns dos materiais que 

constam na Figura 15, submersos em orto-ftalaldeído por no mínimo 168 horas, não 

encontrando qualquer vestígio de dano. Assim, a utilização deste agente de limpeza também 

na desinfecção de superfícies, tais como aquelas que podem ser potenciais fontes de 

contaminação por esporos de C. difficile, poderia ser melhor explorada. 

 Os resultados obtidos no tratamento das cepas com concentração submínima inibitória 

dos desinfetantes Virkon®, Cloro Rio®, Cidex Opa®, Riohex® e Peresal®, demonstraram 

diversas modificações no perfil de proteínas totais para as cepas C. difficile avaliadas, 

principalmente no que se refere ao aumento ou diminuição da densidade das bandas de 

proteínas, visualizadas nos géis de SDS-PAGE e através da análise automatizada. Suspeita-se 

que essas diferenças podem estar vinculadas a uma adaptação ao estresse, ou mesmo a 

mecanismos de resistência aos desinfetantes testados.  

Algumas bactérias possuem a habilidade de adaptar-se ao estresse provocado por 

agente químico ou de outra natureza (STORTZ & HENGGE-ARONIS, 2000). GOULD 

(1989) apontou que as células vegetativas reagem homeostaticamente ao estresse de diversas 

maneiras, como por exemplo, através da ativação da expressão de grupos de genes latentes 

após a exposição ao estresse oxidativo. Esta característica poderia explicar as modificações 

observadas no perfil de proteínas totais de nossas cepas. 
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 A resistência aos agentes biocidas tem sido amplamente estudada para bactérias. Os 

principais mecanismos são associados à redução da captação da substância, através da 

impermeabilidade e/ou produção de bombas de efluxo (RUSSELLL & CHOPRA, 1996). Há 

também a possibilidade de ocorrer mutação, degradação enzimática do biocida ou mesmo um 

grande aumento da produção do sítio alvo do desinfetante (do inglês “overproduction of 

target”) (RUSSELL, 2002).  

A propagação global da CDI tem evidenciado a importância de outros ribotipos, tais 

como o 50 e o 176 (NY et al., 2011), os quais exibem um alto nível de similaridade 

evolucionária com o ribotipo 027 (HE et al., 2010). Análises evolucionárias do C. difficile 

revelaram que esta bactéria tem um genoma altamente dinâmico, compreendendo perda e/ou 

ganho de genes, rearranjos e mutações pontuais. As linhagens altamente epidêmicas de C. 

difficile têm evoluído de modo independente; portanto as cepas hiper-virulentas 027, 017 e 

012 são geneticamente distintas. Este fato pode explicar as diferenças observadas na 

suscetibilidade aos desinfetantes. A evolução independente é aparente com a aquisição da 

resistência à fluoroquinolona; um subtipo do ribotipo 027 contém uma mutação em gyrB, o 

qual codifica resistência intrínseca a fluoroquinolonas (DAWSON et al., 2011).  

Esta ligação genética e evolutiva pode também estar ocorrendo na resistência aos 

desinfetantes. O sequenciamento genômico para cepa R20291 (ribotipo 027) revelou um 

número único de bombas de efluxo e transportadores ABC para este microrganismo hiper-

virulento, os quais podem estar desempenhando um papel importante na resistência a biocidas 

(STABLER et al., 2009). Assim, as proteínas que exibiram diferenças após o tratamento com 

os desinfetantes testados poderiam estar vinculadas a algum mecanismo de resistência aos 

biocidas citados.  

 Esses questionamentos só poderão ser esclarecidos após a continuidade das pesquisas 

com as proteínas que foram modificadas. Pretendemos prosseguir com o trabalho buscando 

respostas por meio da identificação dessas proteínas, através da análise por ESI-Q-TOF 

associado à espectrometria de massa. (do inglês “Electro Spray Ionisation-Quadrupole-Time-

of-Flight Mass Spectrometry”).  

 



 
 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSÕES 

- Nenhum esporo viável foi recuperado, quando as cepas de C. difficile foram tratadas 

com os desinfetantes Cidex Opa® e Cloro Rio®. Deste modo, ambos poderiam ser utilizados 

na rotina de desinfecção hospitalar para eliminação de formas esporuladas deste 

microrganismo. O desinfetante Virkon® apenas reduziu a concentração original de esporos, 

exibindo uma redução Log10 da contagem de UFCs inferior à 50% para todas as cepas C. 

difficile testadas. Nenhum esporo da cepa HU17-133 foi recuperado quando esta foi tratada 

com o Peresal®, porém o agente apenas reduziu a concentração original de esporos para as 

cepas SJ1-135 e BI/NAP1/027, sendo a redução do Log10 inferior à 55% para ambas. O agente 

de limpeza Riohex® não exerceu atividade esporocida significante frente as cepas de C. 

difficile, sendo a redução do Log10 da contagem de UFCs inferior à 12% para todas testadas. 

Logo, este anti-séptico pode não ser indicado para desinfecção das mãos de profissionais da 

saúde que lidam com pacientes portadores da CDAD. 

- Os desinfetantes Cloro Rio®, Virkon® e Riohex® foram eficazes na inibição do 

crescimento das células vegetativas de todas as cepas C. difficile avaliadas, necessitando de 

concentrações consideravelmente inferiores às preconizadas pelo fabricante para o uso na 

rotina de desinfecção. As CMIs dos desinfetantes Cidex Opa® e Peresal® não puderam ser 

obtidas devido a limitações inerentes metodologia empregada neste tipo de teste. 

- De modo geral, os diferentes ribotipos de C. difficile avaliados exibiram 

sensibilidade semelhante frente aos desinfetantes, exceto pela cepa SJ1-135, que foi 

significativamente menos sensível que as demais quando tratada com o Virkon®, e a cepa 

HU17-133, que se mostrou mais sensível que as outras frente ao agente de limpeza Peresal®. 
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- O perfil de proteínas totais para as células vegetativas dos ribotipos C. difficile 

avaliados neste estudo, mostraram diferenças marcantes principalmente quando as cepas 

foram tratadas com os desinfetantes Cloro Rio® e Riohex®.  
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