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O mercado de hortaliças frescas cresceu significativamente na última década, promovendo a 
ascensão dos produtos frescos prontos para o consumo. A alface (Lactuca sativa L.) é a hortaliça 
folhosa de maior aceitação pelo consumidor brasileiro e merece especial interesse, por ser um 
produto rico em Vitamina A e C, Cálcio e Fósforo, indispensáveis na dieta alimentar. O consumo de 
hortaliças cruas representa um risco uma vez que podem transmissor de várias doenças 
infecciosas se higienizadas de maneira inadequada.  O objetivo deste trabalho foi avaliar a 
contaminação microbiológica de alfaces tipo crespa e lisa comercializadas em um município do 
Oeste Paulista, assim como avaliar a eficácia de sanitizantes a base de cloro de diferentes 
marcas.  Foram realizadas 24 análises de alfaces do tipo crespa e lisa quanto à presença de 
aeróbios mesófilos, bolores e leveduras, coliformes totais e termotolerantes e Escherichia coli 
pelas técnicas de contagem em placa e tubos múltiplos. Além disso, foi avaliada a eficácia de três 
marcas diferentes de hipoclorito de sódio na sanitização das alfaces.  Foi observada presença de 
aeróbios mesófilos em 18 amostras de alfaces (cerca de 3,60 ± 0,16 a 6,17 ± 0,05). A contagem 
para bolores e leveduras foi observada entre 3,57±0,09 a 5,36±0,03 log UFC/g. Duas amostras 
apresentaram valores máximos para contagens de coliformes totais ( > 100NMP/g) enquanto que 
o valor máximo encontrado para coliformes termotolerantes foi 24 NMP/g. Não foi observada a 
presença de Escherichia coli em nenhuma das amostras. Não foi observada diferença estatística 
entre alfaces do tipo crespa e lisa. Os hipocloritos avaliados foram eficazes na redução da carga 
microbiana em amostras de alfaces.  Vários estudos demonstram que as alfaces podem ser 
veiculadoras de microrganismos patogênicos como: Escherichia coli, Salmonella spp, Listeria 
monocytogenes, Aeromonas hydrophila e Staphylococcus aureus, principalmente devido ao uso 
de águas contaminadas e contaminação cruzada. As bactérias do grupo coliformes são micro-
organismos indicadores de condições sanitárias inadequadas, principalmente em alimentos 
(ALMEIDA e RESENDE, 2012; SOUSA, 2006). Levando em consideração a capacidade de hortaliças 
folhosas como a alface, em transmitir bactérias patogênicas, há a necessidade de uma maior 
atenção por parte das autoridades competentes, para o fornecimento de alimentos seguros à 
população.    Unoeste     
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O gênero Cryptococcus é composto por leveduras capsuladas que apresentam capacidade de 
infectar e causar doença em uma larga variedade de hospedeiros, sendo C. neoformans e C. gattii 
as principais espécies patogênicas. Determinar o perfil de suscetibilidade ao fluconazol e 
caracterizar o tipo molecular das espécies Cryptococcus isolados a partir de amostras de excretas 
de pombos coletadas de locais da cidade de Presidente Prudente: Praça Monsenhor Sarrion, 
Catedral São Sebastião, Campos da Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE, e dos ocos de 
árvores dos gênero Licania presente nos locais de coleta das amostras de excretas de pombos. 
Foram utilizadas amostras isoladas no projeto "Identificação fenotípica de Cryptococcus spp. 
isolados de amostras ambientais da cidade de Presidente Prudente - SP", Protocolo: 1568 que 
estão congelados no Laboratório de Microbiologia da UNOESTE. As amostras foram identificadas 
por características morfológicas e perfil bioquímico. Foram avaliadas 47 amostras de leveduras 
isoladas de excretas de pombos e 14 amostras isoladas de ocos de árvores de Licania. O teste de 
sensibilidade ao fluconazol (FLC) foi realizado empregando-se a metodologia de microdiluição 
(European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing) utilizou-se como controle C. krusei 
(ATCC 6258) e C. parapsilosis. (ATCC 22019). Ainda será realizada a identificação genotípica pelo 
sequenciamento da região ITS e a tipagem molecular será realizada pelo método Restriction 
Fragment Length Polymorphisms - URA5.  Foram identificados Cryptococcus albidus (78,57 %), 
Cryptococcus laurentti (14,28 %), Cryptococcus neoformans (7,15%), observou-se aumento das 
concentrações inibitórias mínimas de FLC, em amostras de Cryptococcus albidus e Cryptococcus 
laurentti.  Todas as leveduras isoladas possuem relevância clínica, sendo consideradas patógenos 
oportunistas, que quando causam infecção em imunodeprimidos podem ter consequências 
graves, levando a meningite e fungemias. A resistência ao FLC de cepas isoladas do ambiente tem 
sido associada ao uso em larga escala de fungicidas azólicos na agricultura, que facilmente se 
dispersam pelo ar e tornando-as resistentes o que observou-se no presente estudo.  Nossos 
resultados apontam para a necessidade de se implementarem medidas de higienização destas 
áreas de acesso publico, afim de reduzir os focos de exposição a estes possíveis agentes 
patogênicos.    UNOESTE     
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Staphylococcus aureus é considerado um patógeno oportunista e está frequentemente associado 
às infecções adquiridas na comunidade e no ambiente hospitalar. No ambiente hospitalar, os 
profissionais de saúde estão sujeitos à colonização por S. aureus, na condição de portadores, 
disseminadores e responsáveis por possíveis surtos de infecção. O Estratégia Saúde da Família 
(ESF), que tem por finalidade atender as demandas de saúde da população que necessite de um 
tipo de cuidado menos complexo, podem incluir profissionais colonizados por S. aureus.  Assim 
esse trabalho objetiva determinar a prevalência de Staphylococcus aureus, e investigar a 
suscetibilidade aos antimicrobianos e a detecção de MRSA em profissionais da área de saúde da 
cidade de Pirapozinho/SP. Serão coletadas amostras provenientes das fossas nasais de 
profissionais da saúde pertencentes ao ESF da cidade de Pirapozinho/SP, que também 
responderão um questionário com dados demográficos e clínicos. As amostras serão isoladas em 
ágar manitol e as colônias serão submetidas á coloração de GRAM, catalase e coagulase para 
determinação de S. aureus. Posteriormente, S. aureus serão submetidos à técnica de disco - 
difusão para determinar a susceptibilidade as drogas: Oxacilina, Cefoxitina, Penicilina, 
Clindamicina, Eritromicina, Vancomicina, Levofloxacina. Será realizado o teste de triagem em àgar 
Mueller Hinton acrescentado de 6% de oxacilina para detecção de MRSA.        Unoeste - 
Universidade do Oeste Paulista     
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O número de infecções em idosos é grande e um dos agentes prevalentes nesses casos é o 
Staphylococcus aureus, que é uma bactéria do tipo coco gram positivo, arredondada com arranjo 
em formato de "cacho de uva", possui cápsula de polísacarrideos, não são formadores de esporos 
e são anaeróbios facultativos, causando diversas infecções humanas, ela pode estar presente nas 
mucosas nasais, garganta, intestino e pele de parte da população saudável, levando a infecções de 
difícil tratamento. O S. aureus possui diversos fatores ligados a sua patogenicidade, entre eles a 
produção de uma estrutura chamada biofilme que impede a fagocitose, além disso possuem um 
alto perfil de resistência, incluindo a resistência a meticilina (MRSA) fato que tem sido 
preocupação a nível mundial. A população idosa é mais vulnerável a infecções por S. aureus, 
principalmente as que vivem em casas de repouso, devido ao maior contato e compartilhamento 
de objetos, já que se trata de um microrganismo de fácil disseminação. Além disso, muitos desses 
indivíduos já tiveram internação hospitalar e uso de antimicrobianos, o que aumenta a pressão 
seletiva para o estabelecimento de S. aureus na microbiota desses pacientes. O presente estudo 
tem como objetivo verificar a produção de biofilme e a suscetibilidade aos antimicrobianos em 
Staphylococcus aureus isolados de idosos de lares de repouso de Presidente Prudente/SP. Serão 
coletadas amostras de swabs nasais de 70 pacientes idosos, que serão identificados para a 
detecção de S. aureus através da coloração de GRAM, teste de catalase e coagulase. Será realizada 
a determinação da suscetibilidade aos antimicrobianos pela técnica de disco-difusão, utilizando os 
antibióticos: Oxacilina, Cefoxitina, Tigeciclina, Clindamicina, Eritromicina, Vancomicina, 
Levofloxacina, Tetraciclina, Ácido Fusídico e Linezolida. A detecção de MRSA será realizada através 
do teste de triagem em ágar Mueller Hinton acrescentado de 4% de NaCl e 6% de oxacilina. A 
produção do biofilme será verificada em àgar Vermelho do Congo e no teste de aderência em 
Tubos de Borosilicato.            
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Uma das grandes preocupações relacionada à saúde pública é a resistência bacteriana aos 
antimicrobianos. A detecção de Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) é de grande 
importância, pois é indicativo de resistência a todos antimicrobianos beta-lactâmicos, deixando 
poucas alternativas de tratamento das infecções causadas por esses microrganismos. Além disso, 
a produção do biofilme é um fator que contribui para o agravamento de dificuldade do 
tratamento dessas infecções. Os profissionais de saúde que trabalham no Estratégia Saúde da 
Família (ESF) podem migrar de ambientes hospitalares para essas unidades, que tem por 
finalidade atender as demandas de saúde da população que necessite de um tipo de cuidado 
menos complexo. Esses profissionais de saúde podem ser colonizados por cepas de S. aureus de 
origem hospitalar e disseminar na comunidade durante o tratamento dos pacientes. O presente 
trabalho visa detectar MRSA e determinar a produção de biofilme em Staphylococcus aureus 
isolados em profissionais de saúde pertencentes ao ESF. As amostras utilizadas serão provenientes 
de Profissionais de Saúde de ESF, coletadas através de Swabs nasais e identificadas pela coloração 
de GRAM, prova de catalase e coagulase para detecção de S. aureus. A detecção de MRSA será 
pela técnica de triagem em ágar Mueller Hinton acrescentado de 4% de NaCl e 6% de oxacilina e a 
produção de biofilme será verificada em ágar vermelho do congo.            
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Introdução: Existem diferenças na patogenicidade de amostras de Candida spp. A aderência da 
levedura à superfície celular, a formação do tubo germinativo que causa o desenvolvimento da 
forma filamentosa, assim como a variabilidade fenotípica, a produção de toxinas e enzimas 
extracelulares, principalmente proteinase aspártica, representam fatores importantes para o 
desenvolvimento de infecções por Candida, e os inibidores de proteases são enzimas ou peptídeos 
capazes de inibir a atividade catalítica de enzimas proteolíticas.  Diante do crescente volume de 
pesquisas direcionadas para o desenvolvimento de novas drogas para doenças infecciosas 
utilizando inibidores proteicos, o objetivo do presente estudo será em avaliar a influência da 
iodocetamida sobre o crescimento de C. albicans ATCC 76615, C.parapsilosis ATCC 22019 e 
amostra clínica de C.krusei (urina).  Métodos: Será utilizado um inibidor sintético de proteases 
(Sigma) pertencentes à classe de cisteína-proteases, Iodocetamida C2H4INO (IAA). As 
concentrações de teste será escolhida considerando-se a faixa de atividade da substância, entre 
10-100 (µM) e a inibição do crescimento será comparada e interpretada de acordo com a 
concentração inibitória mínima (CIM) de fluconazol e cetoconazol, de acordo com o documento 
AFST-EUCAST (European Commitee on Antimicrobial Susceptibility Testing).        UNOESTE     
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O Demodus rotundus chamado de vampiro comum, é considerado o mais provável transmissor de 
organismos patogênicos ao homem, atualmente existem poucos e desatualizados estudos sobre a 
microbiota de Quirópteros, sabe-se que muitas bactérias se relacionam de maneira simbiótica, 
contribuindo com seu hospedeiro. O estudo do potencial patogênico dos morcegos tem sido 
omitido e é de grande interesse para constatar a presença de microrganismos bacterianos que 
podem gerar enfermidades. As técnicas utilizadas para estudar a microbiota intestinal, são a partir 
de testes bioquímicos com fezes, partes do trato gastrointestinal ou a partir do sequenciamento 
de 16S Rna. A técnica de biologia molecular PCR em tempo real permite a ampliação de genes 
específicos e a sua quantificação simultaneamente. A partir do gene 16S rRNA considerado 
universal para procariotas é possível identificar organismos quanto espécie, gênero ou filo. Os 
resultados da analise são exibidos na forma de gráficos. Vários fatores como alimentação e 
ambiente são responsáveis por influenciar na microbiota intestinal tanto qualitativa quanto 
quantitativa dos morcegos. A partir do material fecal de morcegos é possível constatar as 
bactérias patogênicas ao homem presentes em seu trato gastrointestinal, dentre elas estão 
Escherichia coli, Salmonella spp. A Salmonella spp. são bastonetes gram-negativos, anaero´bicos 
facultativos, no qual estão incluídos mais de 2.500 sorotipos sendo que todos podem ser 
considerados patogênicos ao homem. . É de grande relevância entender o funcionamento dos 
microrganismos patogênicos ao homem, esse estudo visa compreender como bactérias da 
microbiota gastrointestinal de morcegos com potencial patogênico ao homem reagem sob a 
presença de um vírus que debilite o seu hospedeiro. Desta forma expandiremos o conhecimento 
sobre o funcionamento desses microrganismos e também sua relação com o vírus rábico.  Avaliar 
se os patógenos infecciosos bacterianos como Salmonella e E. coli, manifestam-se nos morcegos 
sob estresse, e em casos positivo, como as infecções rábicas influenciam o desenvolvimento 
dessas infecções bacterianas nos morcegos. Será realizada quantificação da presença das bacterias 
Salmonella e E. coli no material fecal dos morcegos por meio de PCR em tempo real, essa 
quantificação será demonstrada por formação de curvas padrões mensurando cópias do gene 16S 
rRNA.            
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A aderência de alguns micro-organismos na parede do intestino é um importante elemento que 
controla a composição das comunidades epiteliais e do lúmen. Certas bactérias apresentam 
estruturas de adesão diferentes na sua superfície, citadas como adesinas, as quais possibilitam o 
reconhecimento nos eritrócitos da mucosa. Sendo possível dessa forma, a adesão da bactéria na 
parede do intestino e possibilitando a sua multiplicação. As adesinas da E. coli correspondem a 
estruturas filamentosas denominadas fímbrias, ou a proteínas não filamentosas na superfície 
externa da membrana. As fímbrias tipo 1 se ligam a receptores glicoprotéicos que expressam 
manose em seus sítios de ligação. A ligação da fímbria 1 à manose permite a colonização do 
epitélio pela E. coli. Portanto, se as bactérias se ligarem a um açúcar ou oligossacarídeo dietético, 
e não à mucosa intestinal, irão passar com a digesta sem causar transtornos para o hospedeiro. 
Assim, a exclusão competitiva acontece quando determinados oligossacarídeos, como os 
mananoligossacarídeos, atua diretamente na fase de colonização de bactérias patogênicas. O 
intuito desse projeto visa comparar entre 3 MOS diferentes ActigenT, Bio-MosT e ImmunoWallT 
qual deles promove maior aglutinação de E. coli para poder ser indicado como o melhor prebiótico 
a ser utilizado na nutrição animal. O objetivo do estudo visa padronizar um teste para avaliar a 
capacidade in vitro de aglutinação de três marcas comerciais de mananoligossacarídeos (MOS): 
ActigenT, Bio-MosT e ImmunoWallT à cepa de Escherichia coli. A pesquisa para a expressão da 
fímbria tipo 1 presente nos isolados serão realizadas pelo teste de microhemoaglutinação com 
suspensões de hemácias de cobaia a 1% na ausência e na presença de D-manose 1%. As linhagens 
que apresentarem aglutinação inibida pela D-manose serão consideradas como portadoras das 
fímbrias do Tipo 1. As linhagens que apresentarem o fenótipo correspondente a expressão da 
fímbria Tipo 1 serão submetidas a testes de aglutinação em lâmina empregando amostras dos 
diferentes MOS. Os resultados serão avaliados na forma de escores (forte, fraca e ausente). 
Suspensões puras de MOS a 0,1% em PBS de cada um dos produtos avaliados será empregada 
como controle negativo. Para determinar se escores das aglutinações diferiram entre os MOS, 
recorrerão ao teste não paramétrico de Kruskall-Wallis, com contrastes pelo método de Student-
Newman-Keuls, adotando-se nível de 5% de significância.       UNOESTE     
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O conjunto de microrganismos em uma determinada superfície e a resultante formação do 
biofilme são estratégias desenvolvidas pelas bactérias para se protegerem dos vários fatores 
externos que podem prejudica-las. As bactérias em biofilme podem causar sérios problemas na 
área médica, devido ao fato de serem resistentes aos antimicrobianos. Desta forma dificultam o 
tratamento médico principalmente de pacientes com baixa imunidade e recém-nascidos; como 
consequência desta contaminação aumenta-se a taxa de mortalidade. Por estas razões os 
biofilmes bacterianos são considerados um importante problema de saúde pública. Sendo assim 
as medias de profilaxia de forma a evitar contaminação incluem higienização de todos os materiais 
relacionados ao biofilme bem como a higienização dos profissionais responsáveis pela 
manipulação desses objetos. No entanto medidas profiláticas relacionadas ao uso de 
antimicrobianos devem ser evitados de maneira a não agravar a resistência antimicrobiana destas 
bactérias. Portanto conhecer os mecanismos envolvidos na formação do biofilme é de extrema 
importância, pois irá trazer amplo conhecimento sobre o assunto, além de reforçar formas de 
prevenção e controle, de maneira que possamos erradica-los de forma efetiva. Assim, o presente 
estudo tem por finalidade identificar à presença de Staphylococcus epidermidis em biofilme nos 
moradores de uma Casa de Repouso de Presidente Prudente.   O presente estudo tem por 
finalidade identificar à presença de Staphylococcus epidermidis em biofilme nos moradores de 
uma Casa de Repouso de Presidente Prudente.Determinar o perfil de suscetibilidade do 
Staphylococcus epidermidis frente aos vários antimicrobianos e avaliar a formação de 
biofilme  Serão coletadas amostras de swabs nasais de 70 pacientes idosos, que serão 
identificados para a detecção de S. epidermidis através da coloração de GRAM, teste de catalase e 
coagulase e provas bioquímicas. Será realizada a determinação da suscetibilidade aos 
antimicrobianos pela técnica de disco-difusão, utilizando os antibióticos: Oxacilina, Cefoxitina, 
Tigeciclina, Clindamicina, Eritromicina, Vancomicina, Levofloxacina, Tetraciclina, Ácido Fusídico e 
Linezolida. A detecção de S. epidermidis resistentes à oxacilina será realizada através do teste de 
triagem em ágar Mueller Hinton acrescentado de 4% de NaCl e 4% de oxacilina. A produção do 
biofilme será verificada em àgar Vermelho do Congo e no teste de aderência em Tubos de 
Borosilicato.       Unoeste     

 


