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RESUMO. O interesse na aplicação de sistemas nanoestrurados como veículo de preparações farmacêuti-
cas se deve a capacidade destes de solubilizar substâncias hidrofílicas e lipofílicas. Com isto, têm sido utili-
zados visando a modificação da biodisponibilidade e a diminuição da toxicidade de vários fármacos, ofere-
cendo grande potencial de utilização farmacológica. Esta pesquisa teve como objetivo realizar um ava-
liação da atividade antimicrobiana de dois sistemas nanoestrurados (S1 e S4), desenvolvidos na Farmácia-
Unimep, através da avaliação do seu potencial como sistema conservante. Foram realizados o controle de
qualidade microbiológico, teste do desafio e cálculo do valor D. Os produtos não apresentaram contami-
nação microbiana (<10 UFC/g), o que confirma relatos da literatura. No teste do desafio, observou-se que
após 7 dias todos os microrganismos foram destruídos, exceto o bolor A. niger no produto S1, que conti-
nuou viável até 28 dias após inoculação. Houve diminuição da carga microbiana de 3.106 para 5.103

UFC/g, número que permaneceu praticamente constante neste tempo, sendo que os microrganismos apre-
sentaram comportamentos diferentes frente às duas formulações. Houve maior eficiência antimicrobiana
da amostra S4 que apresentou valores D variando de 0,81 a 6,8 h para os diferentes microrganismos. O
teste do desafio e o cálculo do valor D foram métodos eficientes para a avaliação da propriedade conser-
vante dos sistemas nanoestruturados S1 e S4.
SUMMARY. “Antimicrobial Activity Assessment of Nanostructured Systems”. Interest in the application of
nanostructured systems as vehicles for pharmaceutical preparations is due to their capacity to solubilize hy-
drophylic and lipophylic substances. Thus they have been used with a view to modifying the bioavailability and
reducing the toxicity of various drugs, offering great potential for therapeutic use. The aim of this research was to
assess two nanostructured systems (S1 and S4) developed at the Unimep Pharmacy with regard to their potential
as a preservative system. Microbiological quality control and the challenge test were performed, and the D value
was calculated. The products presented no microbial contamination (<10 cfu/g), which confirmed the reports in
the literature. In the challenge test, it was observed that after 7 days, all the microorganisms were destroyed, ex-
cept the mold A. niger in product S1, which remained viable up to 28 days after inoculation. There was a reduc-
tion in the microbial load from 3.106 to 5.103 cfu/g, a number that remained practically constant in this time,
with the microorganisms presenting different behaviors in the face of the two formulations. Greater antimicrobial
efficiency was shown by sample S4, which presented D values ranging from 0.81 to 6.8 hours for the different
microorganisms. The challenge test and the D value calculation were efficient methods for assessing the preser-
vative property of the nanostructured systems S1 and S4.

INTRODUÇÃO
O grande interesse que os sistemas nanoes-

trurados têm despertado na área farmacêutica e
cosmética como veículo de preparações far-
macêuticas, se deve a capacidade de solubilizar
substâncias hidrofílicas e lipofílicas, possibilitan-
do a modificação da biodisponibilidade e a di-
minuição da toxicidade de vários fármacos 1,2.

A principal desvantagem destes sistemas se

relaciona a utilização de elevadas concentrações
de emulsionantes e coemulsionantes em relação
às outras emulsões, podendo ocorrer irritação
local 1. Nestas preparações, não são emprega-
dos conservantes microbiológicos, pois apresen-
tam grandes quantidades de tensoativos, o que
dificulta o desenvolvimento de microrganismos
3. Além disto, a alta concentração de óleo, torna
a água inacessível aos mesmos, sendo uma das
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principias causas da ação antimicrobiana. Outra
hipótese para a ação antimicrobiana seria o fato
de afetarem a estrutura e função da membrana
citoplasmática microbiana 4,5.

A avaliação da estabilidade de várias formu-
lações de microemulsões foi avaliada sob o
ponto de vista microbiológico 6, através da ob-
servação da cinética de morte e microscopia
eletrônica de transmissão das bactérias P. aeru-
ginosa e S. aureus. Comprovaram que o rompi-
mento das membranas foi a principal causa da
morte que ocorreu de forma muito rápida, ou
seja, em 45 seg após contato com as substân-
cias. A atividade antimicrobiana de várias for-
mulações de microemulsões, também foi avalia-
da por outros autores 7, os quais verificaram
que houve melhor estabilidade dos produtos
quando a taxa de surfactante:cosurfactante foi
na proporção de 3:2, apresentando, portanto,
melhor ação antimicrobiana.

A contaminação microbiológica em produtos
cosméticos ou correlatos pode ser introduzida
pelas mais diferentes formas, podendo ser pro-
venientes de equipamentos ou recipientes usa-
dos na manipulação, ou estar presentes em al-
guma matéria-prima. Algumas destas matérias-
primas são particularmente susceptíveis à conta-
minação microbiana, como produtos de origem
vegetal, água, gomas naturais, proteínas e ami-
dos, pois podem possibilitar o crescimento de
microrganismos. A limpeza das embalagens que
irão acondicionar as formulações é fundamental
para se evitar a contaminação do produto, além
da contaminação pelo usuário 8-10.

Quando se considera a qualidade microbio-
lógica de produtos farmacêuticos de uso oral e
tópico, se admite a presença de um número li-
mitado de microrganismos, tendo em vista as
características de sua utilização. Freqüentemente
o critério é a pesquisa de microrganismos indi-
cadores, que quando presentes em uma formu-
lação podem fornecer informações sobre o nível
de sua contaminação e as condições higiênico-
sanitárias durante o processamento, produção
ou armazenamento. No Brasil, os limites micro-
bianos para cosméticos são estabelecidos pela
ANVISA (Agência Nacional De Vigilância Sanitá-
ria - Ministério da Saúde) 11, e Guia para análise
de Cosméticos 12. 

Assim, considerando-se que os sistemas na-
noestrurados, em geral não contém conservan-
tes, é de extrema importância que se tenha um
controle microbiológico destes, para se assegu-
rar um produto de boa qualidade, livre de de-
terminados microrganismos, principalmente os

potencialmente prejudiciais ao usuário, bem co-
mo garantir uma preparação estável, que perma-
neça como tal, mesmo após o uso contínuo pe-
lo consumidor 3,13.

O teste mais utilizado para avaliação de sis-
temas conservantes é o do desafio, onde micror-
ganismos-teste são inoculados nas formulações,
sendo feito um acompanhamento da viabilidade
destes microrganismos nos tempos de incu-
bação de 7, 14 e 28 dias 14. Um método alterna-
tivo a este é o cálculo do valor D, que avalia o
tempo necessário para a redução de 90% da po-
pulação de microrganismos-teste quando sub-
metido ao agente letal sob condições constan-
tes. Estes valores podem ser calculados por
meio de uma curva expressa pela função obtida
entre o logaritmo do número de sobreviventes e
o tempo (regressão linear) após inoculação 8.

Considerando a importância de se preparar
sistemas nanoestrurados seguros do ponto de
vista microbiano, torna-se relevante comprovar
a eficácia destes produtos como sistemas con-
servantes. O objetivo deste trabalho foi o estudo
de dois sistemas nanoestruturados, avaliando-se
seu potencial como sistema conservante através
da análise microbiológica, teste do desafio e cál-
culo do valor D.

MATERIAL E MÉTODOS
Foram avaliados dois sistemas nanoestrutura-

dos desenvolvidos na Farmácia-Unimep, desig-
nados de S1 (10% de silicone fluido de copolí-
mero glicol, 60% de poliéter funcional silixano e
30% de água destilada) e S4 (10% de adipato de
diisopropila, 60% de poliéter funcional silixano
e 30% de água destilada) que apresentavam cris-
tais líquidos em sua estrutura, viscosidade ade-
quada para aplicação tópica e comportamento
reológico não-Newtoniano pseudoplástico com
área de histerese.

As cepas microbianas utilizadas foram
Staphylococcus aureus ATCC 6538, Escherichia
coli ATCC 259222, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 27853, levedura Candida albicans ATCC
10231, e o bolor Aspergillus niger ATCC 16404.
E os meios de cultura: caldo caseína-soja (TSB),
agar caseína-soja (TSA), agar Sabouraud (AS),
caldo  “Glicose Yeast Water”  (GYW)  e  caldo
Letheen. 

Análise Microbiológica - Estimativa do
Número de Microrganismos Viáveis 

As análises microbiológicas das formulações
foram realizadas de modo a atender a Resolução
481/97 da ANVISA e Guia para análise de Cos-
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méticos 11,12, fazendo-se a contagem de micror-
ganismos mesófilos aeróbios (bactérias e fun-
gos) pela técnica de pour plate.

Inicialmente realizou-se a assepsia da emba-
lagem das formulações com etanol 70%, seguin-
do-se pela pesagem de 10 g da amostra a qual
foi transferida para um frasco com 90mL de sali-
na e/ou caldo Letheen (diluição 10–1). Deste pri-
meiro frasco, foi transferido 10ml para o segun-
do, contendo 90ml de salina (diluição 10–2), ho-
mogeneizando-se novamente. Prosseguiu-se
com o plaqueamento de 1 ml de cada diluição,
acrescentando-se 15 a 20 mL de meio TSA e AS
estéreis. Os ensaios foram repetidos em triplica-
ta. Após homogeneização, as placas contendo o
meio TSA foram incubadas por 48 h a 35°C
(crescimento de bactérias) e aquelas com AS, a
28 °C por 5 dias (crescimento de bolores e leve-
duras), quando então fez-se a contagem das
colônias crescidas nestes meios de cultura. Co-
mo controle positivo, em todos os ensaios, fo-
ram utilizadas culturas de cepas padrões de mi-
crorganismos e a validação do método foi reali-
zada de acordo com Bou-Chacra, et al. 15. Para
isto, alíquotas de 1 mL das diluições 1:2 e 1:10
da amostra em caldo Letheen e 0,5 mL da sus-
pensão microbiana foram colocadas em placas
acrescidas de TSA ou AS, procedendo-se a se-
guir, como descrito para a contagem de micror-
ganismos viáveis. Os ensaios foram realizados
em duplicata para cada microrganismo e di-
luição.

Avaliação da eficácia dos sistemas
nanoestrurados como sistema conservante 
Teste do Desafio e Cálculo do Valor D 10,14

Inóculos de aproximadamente 107 células/g
de cada um dos microrganismos-teste crescidos
em TSB por 6 h a 37 °C (bactérias) e GYW a 28
°C (levedura e fungo), foram inoculados, indivi-
dualmente, nas amostras. Imediatamente após a
inoculação, retirou-se amostras de 1 g de cada
uma das formulações contaminadas (tempo 0),
diluiu-se em caldo Letheen e a seguir em tubos
com solução salina até atingir a concentração
necessária para a contagem de colônias, sendo
posteriormente semeados 100 µL na superficie
de placas contendo TSA e AS. Após incubação a
37 °C e 28 °C, respectivamente, para bactérias e
fungos, foi feita a contagem de colônias nas pla-
cas, sendo que este procedimento inicial foi rea-
lizado tanto para o cálculo do valor D quanto
para o teste do desafio.

Para o cálculo do valor D, as amostras foram
retiradas nos tempos de 2, 24 e 48 h de incu-

bação na temperatura ambiente, para contagem
de bactérias e leveduras e 2, 24, 48 h e 7 dias,
para contagem de bolores, procedendo-se a se-
guir, como descrito para o tempo zero. No teste
do desafio, as amostras foram retiradas nos tem-
pos de 7, 14 e 28 dias de incubação na tempera-
tura ambiente, procedendo-se a seguir, como
descrito para o tempo zero. 

Os ensaios foram realizados em duplicata,
utilizando-se como controle negativo, creme La-
nette sem conservante e como controle positivo,
creme Lanette com os conservantes nipagin, ni-
pazol e imidazolidinil uréia. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Estimativa do Número de Microrganismos
Viáveis

No teste de validação, observou-se alta recu-
peração da taxa de microrganismos nas con-
dições adotadas. Dados variando em torno de
85 a 92% na diluição 1:2 e de 83 a 95 % na di-
luição 1:10 (média de duas repetições) de con-
tagens microbianas. De acordo com a recomen-
dação oficial 14, taxas de 75% em testes de vali-
dação microbiológica mostram ausência de ativi-
dade antimicrobiana, ou seja, estes foram inati-
vados de modo a não interferirem nos dados.

As formulações S1 e S4 não apresentaram
contaminação microbiana (<10 UFC/g), o que
confirma relatos da literatura 1,3,7. E mesmo con-
siderando a possibilidade de alguma contami-
nação durante a manipulação na elaboração dos
produtos, estes não sobreviveram, em decorrên-
cia da própria composição dos mesmos. Nos
três ensaios, os produtos testados tinham dife-
rentes tempos de fabricação, ou seja, com 24 h,
30 e 60 dias de sua confecção. Ressalta-se, in-
clusive, que neste último, as amostras foram re-
tiradas de frascos que estavam em uso no bioté-
rio para experimentação em animais, e portanto
sujeitas a maior contaminação na sua manipu-
lação.

Eficácia das formulações S1 e S4 como
sistema conservante
Teste do desafio

Os resultados do teste do desafio dos siste-
mas S1 e S4 com os microrganismos E. coli, S.
aureus, P. aeruginosa, C. albicans e A. niger
podem ser observados na Tabela 1.

Os resultados mostraram que após 7 dias to-
dos os microrganismos foram destruídos, exceto
o bolor A. niger no produto S1, que continuou
viável até 28 dias após inoculação. Houve dimi-
nuição da carga microbiana de 3.106 para 5.103
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UFC/g, número que permaneceu praticamente
constante neste tempo. Não houve desenvolvi-
mento do bolor neste período, pois a amostra
não apresentou alteração visível de deterio-
ração. No entanto, a quantidade de substâncias
antimicrobianas em sua formulação não deve ter

Tempo (dias)
Amostras

0 7 14 28
UFC/g

S1 Ec 3,5.106 <10 <10 <10
S4 Ec 6,1.106 <10 <10 <10
S1 Sa 3,4.106 <10 <10 <10
S4 Sa 4,1.106 <10 <10 <10
S1 Pa 3,2.106 <10 <10 <10
S4 Pa 5,0.106 <10 <10 <10
S1 Ca 1,1.106 <10 <10 <10
S4 Ca 1,2.106 <10 <10 <10
S1 An 3,0.106 7,0.103 6,8.103 5,0.103
S4 An 2,2.106 <10 <10 <10

Tabela 1. Desafio dos sistemas nanoestrurados S1 e
S4 contaminados com microrganismos. Ec (E. coli); Sa
(S. aureus) Pa (P. aeruginosa); Ca (C. albicans); An
(A. niger).

destruído todos os esporos do bolor. Como já é
conhecido conídios são mais resistentes do que
o micélio vegetativo 16, devendo ser por isto a
sua sobrevivência em S1. Deve ser considerado,
no entanto, que sua ação foi fungistática, pois
apenas inibiu a reprodução não os destruindo,
o que também não é desejável. 

Nos demais ensaios com as formulações S1 e
S4, todos os microrganismos, foram destruídos
após 7 dias de inoculação, comprovando a ação
antimicrobiana destes sistemas. A destruição mi-
crobiana ocorre principalmente em função de
danos provocados na membrana citoplasmática
microbiana 6.

Cálculo do Valor D
Na Tabela 2 e Figs. 1 e 2, podem ser obser-

vados os perfis de letalidade dos microrganis-
mos nos sistemas S1 e S4. 

As amostras apresentaram diferentes ativida-
des contra os microrganismos. Não foi possível
calcular o valor D do sistema S1 inoculados com
E. coli e com S. aureus devido ao efeito letal so-
bre as bactérias após 2 h de incubação nas for-

Amostras Valor D(h) Equação Coeficiente de correlação

S1 Ec < 2 NC NC
S1 As < 2 NC NC
S1 Pa 12,2 y = -0,081672x + 7,186018 R2 = 0,959012
S1 L 14,8 y = -0,067632x + 5,267765 R2 = 0,999789
S1 Na 26,9 y = -0,081672x + 7,186018 R2 = 0,959012
S4 Ec 6,8 y = -0,147719x + 6,131233 R2 = 0,898046
S4 As 5,5 y = -0,181414x + 6,625044 R2 = 0,979998
S4 Pa 5,6 y = -0,176998x + 6,533982 R2 = 0,994643
S4 L 4,3 y = -0,230365x + 5,113943 R2 = 1,000000
S4 Na 0,8 y = -1,232920x + 5,880814 R2 = 1,000000

Tabela 2. Valor D, equação da reta e coeficiente de correlação para os microrganismos estudados.  NC: não cal-
culado.

Figura 2. Perfil de letalidade (log UFC/mL x hora)
dos microrganismos no sistema S4.

Figura 1. Perfil de letalidade (log UFC/mL x hora)
dos microrganismos no sistema S1.
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48 h de inoculação. S4 inoculado com C. albi-
cans e A. niger apresentaram D de 4,3 e 0,81 h,
não apresentando células viáveis após 24 h de
inoculação.

A análise dos resultados mostra que os siste-
mas nanoestruturados S1 e S4 tem propriedades
diferentes, e ambos apresentaram atividade anti-
microbiana. No entanto quando se observa a
Tabela 2, verifica-se que a formulação S4 apre-
sentou dados mais uniformes com relação a to-
dos os microrganismos-teste e valores D bem
menores do que S1.

CONCLUSÃO
Os sistemas nanoestruturados S1 e S4 não

apresentaram contaminação microbiana (<10
UFC/g), o que confirma as propriedades antimi-
crobianas destas formulações.

O teste do desafio mostrou que após 7 dias
todos os microrganismos foram destruídos, ex-
ceto o bolor A. niger no produto S1, que conti-
nuou viável até 28 dias após inoculação. 

Os microrganismos apresentaram comporta-
mentos diferentes frente às formulações. Houve
maior eficiência antimicrobiana do sistema S4
que apresentou valores D variando de 0,81 a 6,8
h para os diferentes microrganismos.

mulações. Dados semelhantes foram obtidos por
outros autores 6 ao realizarem o teste do desafio
em diferentes formulações de microemulsões,
verificarando valor D90% de 15 segundos. 

Ainda para o sistema S1 contaminado com P.
aeruginosa, o valor D foi 12,2 h apresentando
ainda células viáveis (103 UFC/mL) após 48 h de
inoculação. Já S1 contaminada com C. albicans,
com valor D de 14,8 h não apresentou células
viáveis neste mesmo tempo de inoculação. A
mesma formulação contaminada com A. niger
apresentou D de 26,9 h, decaindo de 2,2 105 pa-
ra 103 UFC/mL, após 48 h de inoculação. Po-
rém, como também já foi observado no teste do
desafio (Tabela 1), este número de esporos per-
maneceu constante por 28 dias. O fato da análi-
se microbiológica não apresentar contaminantes
provavelmente indica que se ocorreu contami-
nação com bolores durante sua manipulação e
uso, estes deveriam estar em pequeno número,
sendo mais facilmente destruídos. No caso do
teste do desafio, o inóculo foi grande (cerca de
106 /g), não se conseguindo destruição total.

Com relação a S4, observou-se valor D se-
melhante para todas as bactérias: 6,8, 5,5 e 5,7
h, respectivamente, para a E. coli, S. aureus e P.
aeruginosa, não havendo células viáveis após
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