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Resumo

Objetivo – Analisar o efeito antimicrobiano do forno de micro-ondas em materiais domésticos contaminados, utilizando um esterilizador
específico. Métodos – Amostras coletadas de chupetas, bico de mamadeira, escova dental e esponjas de pia de cozinha foram inoculadas
em meios de cultura, antes e depois da desinfecção pelas micro-ondas. Resultados – Todos os objetos estavam contaminados por vários
tipos de microrganismos e após a exposição dos materiais às micro-ondas não foi observado crescimento microbiano. Conclusão – O este-
rilizador específico para o forno de micro-ondas pode ser utilizado como método para controle do crescimento microbiano em diversos
materiais, como utensílios domésticos.

Descritores: Contaminação biológica; Desinfecção; Micro-ondas

Abstract

Objective – To analyze the antimicrobial effects of microwaves on some contaminated household materials using a specific sterilizer.
Methods – Samples of pacifiers, bottle nipple, toothbrush and kitchen sink sponges were inoculated in microbiology culture media before
and after disinfection by using microwave oven. Results – Microbial growth of various species of microorganisms was observed in all ob-
jects and exposition to the microwaves inhibited infection proliferation on these household materials. Conclusion – The specific sterilizer
for the microwave oven may be used as a method for controlling microbial growth in a variety of materials such as housewares.

Descriptors: Biological contamination; Disinfection; Microwaves

Introdução

Hábitos como o uso de chupeta e/ou mamadeira favore-
cem a colonização de microrganismos por estarem em
contato direto com o meio ambiente, uma vez que a cavi-
dade oral das crianças é colonizada logo após o nascimento
e, com o passar dos meses, torna-se complexa com a mi-
crobiota diversificada1-2, que consiste de uma ampla gama
de espécies de vírus, micoplasma, bactérias (gram-positivas
e negativas), fungos (Candida sp é o mais comum) e mesmo,
em certas ocasiões, protozoários. Esta diversidade deve-se
ao fato de que a boca é composta de habitats variados
providos de diferentes nutrientes, podendo ser comparada
com os ecossistemas3. Além disso, o material da chupeta
ou mamadeira influencia a colonização de microrganismos,
uma vez que a superfície lisa de silicone tem menor ade-
rência microbiana, enquanto os bicos de látex de superfície
rugosa apresentam maior acúmulo de biofilme2,4.

Outra fonte de microrganismos é a esponja de pia de
cozinha que apresenta resíduos alimentares aderidos, os
quais, juntamente com a umidade retida na esponja são
um ambiente muito favorável para o crescimento micro-
biano. Estudos sugeriram que, apesar de matéria prima, a
área em torno da cozinha também é fonte de contamina-
ção, onde esponjas e panos de cozinha também podem
atuar como veículos de propagação de agentes microbianos
e por isso, produtos com ação detergente com o apelo de
antibacterianos foram lançados no mercado recentemente5.

Além dos objetos citados, a escova dental utilizada
para remover a placa bacteriana, fundamental para evitar
a formação da cárie, também pode atuar como veículo
de propagação de bactérias e vírus6.

Desta maneira, a limpeza correta de chupetas, mama-
deiras, utensílios de cozinha e escovas dentais é funda-
mental para eliminar ou reduzir o número de microrga-
nismos que ficam neles aderidos. Uma alternativa prática
é o uso do forno de micro-ondas, que se tornou mais
acessível às classes inferiores da população e que se
apresenta como uma ferramenta para desinfetar materiais
como chupetas e mamadeiras. Sherbondy et al.7 (2002)
relataram que catéteres eram limpos com água e sabão,
e água e vinagre por pacientes, hábito que tem se modi-
ficado após a descoberta da desinfecção pelo uso do
forno de micro-ondas. Assim como Saborn et al.8 (1982)
que conseguiram desinfetar frascos plásticos com três
minutos de exposição à energia das micro-ondas que
podem então ser utilizadas como uma alternativa aos
métodos convencionais9.

Além de um método alternativo, o uso do forno de mi-
cro-ondas é eficiente na eliminação de microrganismos
nas escovas dentais, com uma exposição de pelo menos
cinco minutos6,10, na inativação de tripomastigostas de
Trypanosoma cruzi em suspensão11, e ainda na desinfecção
de materiais contaminados com Mycobacterium bovis12.

Desta maneira, o forno de micro-ondas pode ser utili-
zado em residências, laboratórios clínicos13, hospitais, e
em clínicas odontológicas, para desinfetar diversos ma-
teriais, evitando também as infecções cruzadas entre os
pacientes14. Além de serem eficientes contra bactérias
Gram-positivas e Gram-negativas15, as micro-ondas tam-
bém interferem no crescimento dos fungos16.

O objetivo deste trabalho foi verificar a ação antimi-
crobiana do forno de micro-ondas em objetos domésticos
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contaminados, como chupeta, bico de mamadeira, es-
cova dental após meses de uso, e esponjas de pia de co-
zinha após dias de uso.

Métodos

Para a realização do trabalho, foram analisados: duas
chupetas utilizadas por um bebê de dois anos, que é
membro da família de uma das autoras [uma por aproxi-
madamente seis meses (1) e a outra por dois meses (2)],
um bico de mamadeira (utilizado pelo mesmo bebê por
aproximadamente um ano), uma escova dental (utilizada
por um adulto, membro da família de uma das autoras,
por aproximadamente dois meses) e duas esponjas de
pia [uma utilizada por quatro dias (1) e a outra por sete
dias (2) provenientes de residências diferentes].

O critério de escolha dos objetos envolveu a busca
por materiais de origens diferentes, tanto em relação à
região do organismo em contato com os utensílios,
quanto às diferentes pessoas de faixas etárias diversas
que os manipulavam.

Um swab estéril embebido em solução com NaCl 0,9%
foi passado no sentido horário, quatro vezes ao redor do
bico das chupetas, repetindo-se o procedimento no
bico/base da mesma com um swab diferente. O mesmo
procedimento foi feito com o bico da mamadeira, onde
se passou um swab quatro vezes ao redor do bico e, um
swab do lado de dentro dele. Depois de utilizado, o
swab foi imediatamente armazenado em um tubo de en-
saio contendo caldo nutriente por 10 minutos. O estria-
mento com os swabs foi realizado em meio Müller-Hin-
ton, ágar McConkey e ágar sangue, incubados a 37°C, e
ágar Sabouraud incubado a temperatura ambiente. As
placas contendo ágar Sabouraud permaneceram nesta
temperatura por 96 horas e as com os outros meios de
cultura por 24 horas para depois serem analisadas.

Em seguida, os materiais foram colocados três a três em
um esterilizador para micro-ondas da marca Promillus® e
submetidos ao forno de micro-ondas (Panasonic Junior
Smart, modelo NN-S55BH) na potência 90% por 8 minu-
tos, conforme as instruções propostas pelo fabricante.

Após a desinfecção, o mesmo procedimento de estria-
mento nos meios de cultura foi realizado. As análises
morfológica e tinturial (coloração de Gram) de algumas
colônias isoladas nos meios de cultura foram realizadas,
além da verificação da presença de catalase, adicio-
nando-se peróxido de hidrogênio nas placas com cresci-
mento microbiano.

Resultados

Pela análise visual das placas com meio de cultura,
pode-se concluir que havia contaminação microbiana
em todos os objetos analisados.

Um estudo detalhado dos perfis morfológico e tinturial
dos microrganismos presentes nas amostras mostrou o
predomínio de bactérias cocos Gram-positivos, sendo
detectados em todos os utensílios utilizados. Entretanto,
colônias de levedura foram isoladas somente do bico de
mamadeira e a espécie Escherichia coli foi encontrada
apenas em uma das esponjas de pia (1) (Tabela 1).

Após a exposição desses objetos à radiação de micro-

ondas, utilizando um esterilizador próprio para este tipo
de forno, nenhum crescimento microbiano foi verificado.

Tabela 1. Análises morfológica e tinturial dos microrganismos
isolados dos objetos

  Objetos                            Crescimento         Gêneros
                                              microbiano            identificados

  Bico de mamadeira                +++                Candida sp, 
                                                                       Streptococcus
                                                                       e Staphylococcus

  Chupeta (1)                             ++                 Streptococcus
                                                                       e Staphylococcus

  Chupeta (2)                             ++                 Streptococcus
                                                                       e Staphylococcus

  Escova dental                         +++                Streptococcus
                                                                       e Staphylococcus

  Esponja (1)                             +++                Escherichia coli, 
                                                                       Streptococcus
                                                                       e Staphylococcus

  Esponja (2)                                +++                 Streptococcus
                                                                           e Staphylococcus

++ crescimento microbiano moderado; +++ alto crescimento microbiano

Discussão

Os resultados mostraram que o forno de micro-ondas
é um método prático, econômico e eficaz para desinfetar
materiais domésticos como chupeta, bico da mamadeira,
escova dental e esponja de cozinha.

Segundo Araújo e Chavasco17 (1998), frascos plásticos
também foram esterilizados após 10 minutos de radiação
de micro-ondas. Já o trabalho de Sherbondy et al.7 (2002)
mostrou que catéteres puderam ser esterilizados entre
30 segundos e 12 minutos (dependendo da bactéria) uti-
lizando este método, confirmando os resultados encon-
trados no presente trabalho.

A eficácia deste método também pode ser observada
na desinfecção de próteses dentárias contaminadas com
S. aureus meticilina-resistente e de próteses ósseas com
crescimento microbiano de várias espécies após exposi-
ção dos materiais à radiação de micro-ondas por três e
dois minutos, respectivamente18-19.

Quanto ao mecanismo de morte causado pelas micro-
ondas existem controvérsias, já que alguns autores afir-
mam que a energia térmica seria a responsável, uma vez
que ela gera aumento da aceleração entre os íons levando
à desnaturação das proteínas que compõem os microrga-
nismos; enquanto outros estudos sustentam que esta ener-
gia não pode ser simplesmente responsável por todos os
efeitos ocasionados pelas micro-ondas8,16. Segundo Banik
et al.20 (2003), uma das razões dessas controvérsias é a
dificuldade de se manter a temperatura constante durante
a irradiação do forno de micro-ondas. Sobre esse assunto,
Farias13 (2003) afirmou que os efeitos térmicos estão sendo
demonstrados e documentados, enquanto os não térmicos
apenas sugeridos.

Quanto aos tipos de microrganismos encontrados nos
objetos, a grande quantidade de cocos Gram-positivos
era esperada, já que são membros da microbiota normal
da cavidade oral e da pele. Porém, deve-se atentar para
o fato de que alguns representantes deste grupo podem
apresentar fatores de virulência variados, podendo pro-
vocar infecções graves, como a septicemia17,21. 
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Já a presença da espécie E. coli na amostra de uma
das esponjas de pia (1) pode ser atribuída a outros uten-
sílios de cozinha, como panos de limpeza, uma vez que
Erdogrul e Erbilir5 (2005) descreveram que várias bacté-
rias, incluindo E. coli, S. aureus e Salmonella sp sobrevi-
vem em mãos, esponjas, utensílios, panos de cozinha e
moedas por horas ou dias.

Deve-se ressaltar que somente a escova dental defor-
mou-se após o procedimento de desinfecção no forno de
micro-ondas, sendo necessários outros testes para alcançar
os mesmos resultados num tempo reduzido de exposição
às micro-ondas para evitar que o material plástico seja
danificado. Esse fato pode ser confirmado com o trabalho
realizado por Chibebe Junior e Pallos6 (2001) que anali-
saram a capacidade de esterilização da autoclave em es-
covas dentais comuns que não sofreram nenhum tipo de
deformação exatamente por terem a propriedade de re-
sistência às altas temperaturas (121°C e 135°C), para que
possam ser reutilizadas em pacientes internados na UTI.

Desta maneira, o método de desinfecção utilizando o
recipiente de plástico específico para o forno de micro-on-
das se mostrou eficaz e seu uso poderia ser indicado prin-
cipalmente para as mães de bebês menores de um ano,
que estão mais vulneráveis às infecções microbianas.

Por ser de baixo custo e mais prático e seguro, este
método é uma alternativa para substituir a desinfecção
doméstica de diferentes objetos com água fervente.

Conclusão

Foi constatada a presença de uma grande quantidade
de microrganismos colonizando objetos de uso pessoal
onde se acumulam matéria orgânica, como escova de
dente, esponja de pia, chupeta e bico de mamadeira.
Entre as espécies observadas, o grupo dos cocos Gram-
positivos (Staphylococcus sp e Streptococcus sp) foi pre-
dominante, aparecendo em todos os utensílios analisados.
A espécie de bactéria E. coli apareceu somente em uma
das amostras, assim como a levedura do gênero Candida
sp. E como método para controlar o crescimento micro-
biano nesses objetos de uso contínuo, o esterilizador de
plástico próprio para o forno de micro-ondas se mostrou
muito efetivo e seu uso pode ser uma importante ferra-
menta na desinfecção de materiais domésticos contami-
nados, uma vez que a presença e a permanência de mi-
crorganismos nestes objetos são inevitáveis.
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