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MATERIAL E MÉTODOS  

A área de estudo corresponde à zona rural de Itapetim, 

município localizado na Macrorregião do Sertão 

Pernambucano e na Microrregião do Pajeú. 

As amostras  foram coletadas em 10 cisternas localizadas 

na comunidade Míguel, pertencente ao município. as quais 

são abastecidas com água de chuvas. A avaliação 

consistiu em diluição seriada utilizando água peptonada e 

os Caldos Lauril Triptose (CLT),  Caldo Escherichia coli 

(EC), e para a pesquisa de E. coli o Ágar Eosina Azul de 

Metileno (EMB) e o Ágar Plate Count (PCA),  e por fim, os 

testes bioquímicos que consistiram em citrato utilizando o 

Ágar Citrato de Simmons (ACS) inclinado, Indol, Voges-

Proskaer e Vermelho de Metila.  

As cepas foram padronizadas a 0,5 ( 108  UFC/mL), 

semelhante a escala de MacFarland e submetidas ao 

processo de susceptibilidade pelo método de difusão em 

discos em ágar Mueller Hinton (MHA) frente a 

amoxicilina/clavulamato-30μg; ciprofloxacina-15μg; 

colistina-10μg; cefoxitina-30μg; vancomocina-30μg; 

aztreonam-30μg; meropenem-10μg; amocixilina/ácido 

clavulânico-30μg (Sensidisc- DME). O perfil de 

suscetibilidade aos antimicrobianos foram submetidos a 

uma classificação qualitativa como o recomendado pelo 

Clinical Laboratory Standards Institute (CLSI), versão 

M100-S27 de 2017. 

De acordo com a Superintendência do Desenvolvimento 

do Nordeste (SUDENE, 1994), a região Nordeste integra-

se por uma área de aproximadamente 1.663.230 km², 

abrangendo a parte do “Polígono das Secas” que penetra 

no norte do estado de Minas Gerais.  

Desse modo, desenvolver caminhos como estratégias 

para se ter uma boa convivência com os recursos 

impostos pela natureza da região são necessários. 

O aproveitamento de águas das chuvas em cisternas vem 

se tornando uma prática comum entre os sertanejos, no 

entanto, um problema observado é que parte dessa água 

perde a qualidade para o consumo seja por ações 

antrópicas ou por ações naturais.  

Esta pesquisa objetivou analisar a qualidade 

microbiológica de águas de cisternas utilizadas pela 

comunidade Miguel, zona rural do município de Itapetim, 

Pernambuco, e a susceptibilidade destes microrganismos 

à diversos antibióticos sintéticos.  

 

 

              INTRODUÇÃO 

Para Bezerra et al. (2010), a qualidade da água pode ser afetada por alguns 

fatores como a poluição atmosférica, sistema de coleta, manutenção 

inadequada e manuseio da água. 

Segundo Brito et al. (2005), a presença de coliformes assume importância 

como parâmetro indicador da possibilidade da existência de microrganismos 

patogênicos ao homem. 

Os resultados obtidos com os testes bioquímicos utilizando-se os Coliformes 

Termotolerantes mostraram que todas as amostras apresentaram resultados 

insatisfatórios para Escherichia coli, contrariando as normas estabelecidas pela 

Portaria supracitada e confirmando que as águas das cisternas se mostram 

improprias para o consumo.  

A presença de Escherichia coli retrata uma séria preocupação para os 

consumidores das águas analisadas, em razão de que a ingestão dessa água 

pode causar algumas morbidades. O problema segundo Mattos e Silva (2002) 

é que a falta de estrutura sanitária e principalmente o manejo inadequado de 

dejetos humanos e de animais incorporadas ao solo, são fatores mais 

importantes de contaminação dos recursos hídricos.  

Os antibióticos amoxicilina/clavulamato; cefoxitina; meropenem; 

amocixilina/ácido clavulânico foram os mais eficazes em todos os 

microrganismos, onde as estirpes apresentaram percentual de sensibilidade 

entre 51% e 79%, e a colistina o menos eficaz sendo de 92% o percentual de 

resistência das cepas. Os traços de resistência a antibióticos presentes em 

espécies bacterianas de alimentos podem apresentar riscos à saúde do 

consumidor. 
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AVALIAÇÃO DA RESISTÊNCIA ANTIMICROBIANA DE CEPAS DE Escherichia coli ISOLADAS DE 
ÁGUAS DE CISTERNAS DE UM MUNICÍPIO PERNAMBUCANO 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a Portaria Nº 2.914 de 2011(BRASIL, 2011) 

a água potável deve estar em conformidade com o padrão 

microbiológico, apresentando ausência de coliformes totais, 

fecais e termotolerantes a cada 100 mL. 

Os resultados foram avaliados de acordo com esta 

Portaria, estimando o Número Mais Provável (NMP/mL). 

Sendo assim, observou-se que os valores de Coliformes 

Totais e Termotolerantes encontrados não estão em 

conformidade com o estabelecido pela Portaria supracitada 

do Ministério da Saúde, implicando afirmar que as águas 

de todas as cisternas em questão estão impróprias para o 

consumo humano.   
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Os resultados obtidos indicam que a água consumida pela comunidade foge 

dos parâmetros estabelecidos pela Portaria Nº 2.914 do Ministério da Saúde de 

2011, isto porque de acordo com os resultados encontrados, eles foram 

positivos para presença de Coliformes Totais e Termotolerantes.  

Entretanto, essas cepas apresentam altos níveis de sensibilidade a diversos 

antibiótico sintéticos.  

 

  

 

CONCLUSÃO 


