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1. INTRODUÇÃO 

A garantia da qualidade e o controle de fabricação previstos nas boas práticas devem 

garantir que o produto cumpra as especificações determinadas, isto é, que atendam além de 

outros parâmetros, aos limites aceitáveis para microorganismos. Para a realização do teste 

devem ser considerados os limites microbianos, o tipo de contaminação mais provável nas 

diferentes categorias de produtos e a via de administração. 

 

A natureza e a frequência do teste variam de acordo com o produto. Certas categorias 

devem ser testadas rotineiramente quanto à contaminação total microbiana, tais como: produtos 

de origem vegetal, mineral e/ou animal assim como produtos com elevado teor de água 

(soluções orais aquosas, cremes, etc). Para as demais categorias como comprimidos, pós, 

cápsulas, produtos líquidos não aquosos, pomadas e supositórios, a frequência do teste pode 

ser estabelecida com base em dados históricos dos testes de monitoramento microbiológico 

tanto o ambiental quanto o de equipamentos. Outros critérios a serem considerados seriam a 

carga microbiana da matéria-prima, o processo de fabricação, a formulação do produto e os 

resultados de determinação da atividade de água, quando aplicável. Resultados de baixa 

atividade de água (igual ou inferior a 0,75 medidos à 25 ºC), assim como baixo ou alto pH, 

ausência de nutrientes e adição de conservantes ajudam a prevenir a contaminação microbiana.  

 
2. PRODUTO TESTADO     

ANTI-SÉPTICO PARA MÃOS E PÉS / HIGIENIZADORES DE PINCÉIS DE 
MAQUIAGEM E BROCHAS DE BARBEAR, número de identificação do CEPAD PD20.287. A 

fórmula quali-quantitativa do produto está descrita no anexo 01 deste relatório.  
 

3. OBJETIVO 
Avalia a eficácia antisséptica do produto  
 

4. METODOLOGIA FARMACOPÉIA BRASILEIRA – 6° EDIÇÃO - 2019 
Para os ensaios microbiológicos em produtos não estéreis, deve-se utilizar técnicas 

assépticas na amostragem e na execução do teste. O teste deve ser realizado, 

preferencialmente, em capela de fluxo laminar e empregar, quando possível, a técnica de 

filtração por membrana. Se a amostra possuir atividade antimicrobiana, essa deve ser 

convenientemente removida ou neutralizada. A eficácia e a ausência de toxicidade do agente 

inativante para os micro-organismos considerados deve ser demonstrada. Se usar substâncias 

tensoativas na preparação da amostra, também, deve ser demonstrada a ausência de toxicidade 

para os micro-organismos e compatibilidade com o agente inativante, conforme descrito em 

Contagem do número total de micro-organismos mesofílicos. Com esse teste é possível 
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determinar o número total de bactérias mesófilas e fungos em produtos e matérias-primas não 

estéreis e é aplicado para determinar se o produto satisfaz às exigências microbiológicas 

farmacopeicas. Quando usado para esse propósito, deve-se seguir as indicações dadas, 

incluindo o número de amostras tomadas e interpretação dos resultados. O teste não é aplicado 

para produtos que contêm micro-organismos viáveis como ingrediente ativo. 

 

Teste de ausência - Homogeneizar a Diluição A e transferir volume correspondente a 1 g 

ou 1 mL do produto para o Caldo de Enriquecimento de Enterobactérias segundo Mossel 

(Aeromonas e Pseudomonas também podem crescer neste meio, bem como outros tipos de 

bactérias). Incubar a 32,5 ºC ± 2,5 °C por 24 a 48 horas. Preparar subcultura em placas 

contendo Ágar Violeta Vermelho Neutro Bile Glicose. Incubar a 32,5 ºC ± 2,5 °C durante 18 a 24 

horas.O produto cumpre o teste se não houver crescimento de colônias. 

 
4.1 – PROCEDIMENTO LABORATORIAL 
A substância teste é avaliada na concentração de uso indicada; uma amostra do produto 

recebido, pronto uso e/ou diluído com água é adicionado a uma suspensão da 

bactéria/fungo/levedura teste preparada em uma solução de substância interferente. A mistura é 

mantida a temperatura e tempo de contato especificado em condições obrigatórias para produtos 

"handrub". Ao final do tempo de contato, uma aliquota é retirada; a ação bactericida e/ou 

bacteriostática nesta porção é imediatamente neutralizada por um método validado. O mesmo 

procedimento é adotado no controle onde se utiliza água dura. A contagem das 

bactérias/fungo/levedura sobreviventes em cada amostra é efetuada e a redução do número de 

células viáveis é calculada em relação ao controle. Outras condições de ensaio podem ser 

adotadas considerando a indicação de uso.  
 

4.2 - CONDIÇÕES DO ENSAIO 

Método de neutralização: diluição-neutralização  

Neutralizante: Mistura de Tween, saponina, L-histidina, tiossulfato de sódio e lecitina  

Concentração testada: pronto uso  

Tempo de contato: 60 segundos  

Substância interferente: condição de limpeza (1,5 g/1 albumina bovina).  
 

4.3 - CRITÉRIO ADOTADO 
Para que a substância teste seja considerada satisfatória nas condições do ensaio validado, 

produtos "handrub" devem reduzir o número de células viáveis de 105 ou mais (≥5 logs ou 

≥99,999%), a 20ºC. 
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5. RESULTADOS 

 

Cepas  
U.F.C./ml 
(inoculo) 

Resultado 
após 

aplicação 

E. coli 3,4 x 108 2,0 x 104 

P. aeruginosa 3,4 x 108 2,0 x 104 
S. aureus 3,4 x 108 2,0 x 104 

Salmonella sp 3,4 x 108 2,0 x 104 
C. albicans 1,5 x 108 3,9 x 104 

A. niger 1,5 x 108 3,9 x 104 
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6. CONCLUSÃO 
Nas condições em que a amostra ANTI-SÉPTICO PARA MÃOS E PÉS / 

HIGIENIZADORES DE PINCÉIS DE MAQUIAGEM E BROCHAS DE BARBEAR, foi testada 

apresentou redução de 99,99% frente aos organismos testados. 

 

 Produto antisséptico; 

 Mata 99,99% dos germes testados. 

 

 

 

 
 
 

 

 

Prof. Dr. Carlos D’App S. Machado Filho 
Investigador 
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