PROTOCOLOS

ANÁLISE
MICROBIOLÓGICA
NA INDÚSTRIA
COSMÉTICA

TODOS OS PROCEDIMENTOS ESTÃO
DE ACORDO COM AS NORMAS ISO

RISCO MICROBIOLÓGICO
NA INDÚSTRIA DE COSMÉTICOS
Atualmente, a margem de risco para a saúde dos produtos comercializados é cada vez menor, com isso
testes microbiológicos em cosméticos são fundamentais para garantir a segurança e qualidade do produto.
Tal medida possui importância fundamental para que as empresas que comercializam ou fabricam produtos
cosméticos mantenham uma boa imagem no mercado.
Até o momento, não existe um método oficial para o controle microbiológico em cosméticos, mas organizações
internacionais como os padrões ISO (Organização Internacional para Padronização) buscam adequar e
estabelecer parâmetros de controle reprodutíveis para garantir a confiabilidade dos resultados obtidos.
Existe uma série de Padrões ISO cuja função é estabelecer análises de risco de poluição assim como critérios
de aceitação ou rejeição dos lotes fabricados, padronizando o controle em cosméticos. O critério de aceitação/
rejeição dos lotes é estabelecido de acordo com a ISO 17516:2016 conforme abaixo:

Microorganismos

Crianças abaixo de 3 anos,
produtos utilizados nos olhos
são membranas mucosas

Outros produtos

Bactérias mesofílicas aeróbicas
(leveduras e fungos também são
detectáveis)

≤ 1 x 102 UFC/g ou mLa

1 x 103 UFC/g or mLb

Escherichia coli

Ausente por 1 g ou mL

Ausente por 1 g ou mL

Pseudomonas aeruginosa

Ausente por 1 g ou mL

Ausente por 1 g ou mL

Staphylococcus aureus

Ausente por 1 g ou mL

Ausente por 1 g ou mL

Candida albicans

Ausente por 1 g ou mL

Ausente por 1 g ou mL
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RECONTAGEM TOTAL
DE MICROORGANISMOS
MESÓFILOS AERÓBIOS
Procedimento definido de acordo com ISO 21149:2017

INTRODUÇÃO
A análise desse grupo de bactérias inclui todos os
microrganismos capazes de se desenvolverem na
presença de oxigênio e entre temperaturas de 20°C
a 45°C. A contagem de microrganismos mesófilos
aeróbios sob estas condições, permite estimar a
microflora total do produto, mas não especifica ou
identifica o tipo de microrganismo.
Uma contagem baixa desses microrganismos
não garante ou indica a ausência de patógenos
ou de suas toxinas. Assim como, uma contagem
alta não indicaria a presença de flora patogênica.
Entretanto, uma contagem alta não é desejável pois
pode significar:

MÉTODO
ENRIQUECIMENTO E BLOQUEIO
1 mL/g de amostra + 9ml de Caldo Eugon LT 100
(K25-2110)
Incubação: 32,5°C ± 2,5°C – 20h/72h.

•

Contaminação excessiva da matéria-prima.

Outros caldos de enriquecimento: Caldo Neutralizante
D/E (Dey-Engley) (K25-2003) e Caldo Letheen
Modificado (K25-1244).

•

Manuseio incorreto durante o processo de
fabricação.

Se o produto não precisar de neutralizadores, é possível
diluí-lo diretamente na Água Peptona Tamponada (K251402).

•

A possibilidade de que patógenos estejam
presentes (uma vez que são microrganismos
mesófilos).

ISOLAMENTO PRESUNTIVO

Comprometimento imediato do produto.

Agar Triptona de Soja (TSA) (K25-1068)
Incubação: 32,5°C ± 2,5°C – 24h/48h

•

BIBLIOGRAFIA
COLIPA. Guidelines on Microbial Quality Management, 1997
Published by the European Cosmetic, Toiletry and Perfumery
Association (COLIPA).
UNE-EN-ISO 21149:2009. Cosmetics. Microbiology.
Enumeration and detection of aerobic mesophilic bacteria.
E P. Microbiological Examination of non-sterile products, 4th
edition, published by the European Pharmacopeaia, 2002.

Outro meio de isolamento pode ser utilizado,
como, por exemplo, o Agar Eugon LT 100 (K25-2152).

LEITURA DOS RESULTADOS
A contagem de placa CFU é realizada e a decisão
de aceitar/rejeitar é tomada de acordo com os
critérios estabelecidos na ISO 17516:2004.

4

CONTAGEM DE
LEVEDURAS E FUNGOS
Procedimento definido de acordo com a ISO 16212:2017

INTRODUÇÃO
Leveduras e fungos são classificados no reino dos
Fungos, o qual é separado de outros reinos de vida
eucariótica de plantas e animais. Eles se apresentam
em diversas formas, incluindo cogumelos, bolores
e organismos microscópicos (como leveduras).
Geralmente, o termo bolor é aplicado a fungos
filamentosos multicelulares que possuem um
micélio microscópico cujo crescimento em
alimentos é facilmente reconhecido devido a sua
aparência aveludada ou que simulam o algodão.
Os fungos são microrganismos aeróbios restritos,
eucarióticos, caracteristicamente miceliais e
heterotróficos, obtendo sua nutrição através de
absorção. Eles se desenvolvem dentro de uma faixa
de pH de 2 a 9, temperatura entre 10°C a 35°C e
podem crescer em condições de atividade de água
relativamente baixa.

MÉTODO
ENRIQUECIMENTO E BLOQUEIO
1 mL/g de amostra + 9ml de Caldo Eugon LT 100
(K25-2110)
Incubação: 32,5°C ± 2,5°C – 20h/72h.
Outros caldos de enriquecimento: Caldo Neutralizante
D/E (K25-2003) e Caldo Modificado Letheen (K25-1244).
Se o produto não precisar de neutralizadores, é possível
dilui-lo diretamente na Água Peptona Tamponada (K251402).

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Agar Sabouraud Dextrose com Clorafenicol
(K25-1134)
Incubação: 25°C ± 2,5°C – 3/5 dias.

BIBLIOGRAFIA
COLIPA. Guidelines on Microbial Quality Management, 1997
Published by the European Cosmetic, Toiletry and Perfumery
Association (COLIPA).
UNE-EN-ISO 16212:2017. Cosmetics. Microbiology.
Enumeration of yeast and mould.
EN 13624:2003, Chemical disinfectants and antiseptics.
Quantitative suspension test for the evaluation of fungicidal
activity of chemical disinfectants for instruments used in the
medical area. Test method and requirements (phase 2, step 1).

LEITURA DOS RESULTADOS
A contagem de placa CFU é realizada e a decisão
de aceitar/rejeitar é tomada de acordo com os
critérios estabelecidos na ISO 17516:2004.
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IDENTIFICAÇÃO
E ISOLAMENTO DE
ESCHERICHIA COLI

Procedimento definido de acordo com a ISO 21150:2015

INTRODUÇÃO
A Escherichia coli é um microrganismo pertencente à família Enterobacteriaceae, bacilos Gram-negativo,
com mobilidade e sem esporos. Além disso, é lactose positivo (isto é, fermenta o carboidrato em questão) e
oxidase negativa.
É uma bactéria onipresente no intestino de seres humanos e animais de sangue quente. Devido a sua alta
presença no trato intestinal e nas fezes, é um microrganismo indicativo de más práticas de higiene realizadas
durante o processo de fabricação de cosméticos.

MÉTODO
ENRIQUECIMENTO E BLOQUEIO

LEITURA DOS RESULTADOS

1 mL/g de amostra + 9ml de Caldo Eugon LT 100
(K25-2110)

As colônias apresentam cor vermelha
(tipo tijolo) e precipitados de sais biliares.

Incubação: 32,5°C ± 2 °C – 20h/72h
Outros caldos de enriquecimento: Caldo Neutralizante
D/E (K25-2003) e Caldo Modificado Letheen (K25-1244).
Para mais informações sobre como neutralizar os
diferentes conservantes, entre em contato conosco.

TESTES BIOQUÍMICOS
Selecionar cópias bem separadas e realizar:
•

Coloração de Gram (bacilos Gramnegativos) (K25-4600)

ISOLAMENTO PRESUNTIVO

CONFIRMAÇÃO

Agar MacConkey (K25-1052)
Incubação: 32,5 °C ± 2°C – 24h/48h

Isolamento seletivo em Agar Levine (EMB)
(K25-1050)
Incubação: 32,5 °C ± 2°C – 24h/48h

BIBLIOGRAFIA
UNE-EN-ISO 21150:2015. Cosmetic -- Microbiology – Detection
of Escherichia coli.
Geis, PA (ed.). Cosmetic Microbiology. A practical approach.
Taylor and Francis. 2nd edition. US (2006).

LEITURA DOS RESULTADOS
As colônias de E.coli apresentam um brilho
metálico sob luz refletida e preto-azulado sob luz
transmitida.

Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). Análisis
microbiológicos. Documento aclaratorio. NT-32 Rev. 2. (2010).
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IDENTIFICAÇÃO
E ISOLAMENTO DE
STAPHYLOCOCCUS
AUREUS

Procedimento definido de acordo com a ISO 22718:2015

INTRODUÇÃO
Staphylococcus aureus são bactérias pertencentes
a família Staphylococcaceae. São cocos aeróbios
facultativos, agrupados em aglomerados, grampositivos, imóveis e sem esporos. Além disso, eles
produzem fatores de virulência, como coagulase
e catalase, no qual são utilizados como provas
confirmatórias após o isolamento.
É uma bactéria encontrada em todo o mundo
que se alimenta do epitélio humano. Além de ser
também um patógeno oportunista, o que significa
que sua identificação em produtos cosméticos
é crucial para garantir a saúde e o bem-estar dos
consumidores.

MÉTODO
ENRIQUECIMENTO E BLOQUEIO
1 mL/g de amostra + 9ml de Caldo Eugon LT 100
(K25-2110)
Incubação: 32,5°C ± 2 °C – 20h/72h
Outros caldos de enriquecimento: Caldo Neutralizante
D/E (K25-2003) e Caldo Modificado Letheen (K25-1244).
Para mais informações sobre como neutralizar os
diferentes conservantes, entre em contato conosco.

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Agar Baird-Parker (K25-1100 + K25-5129)
Incubação: 32,5 °C ± 2°C – 24h/48h
Existem outros meios de cultura contemplados dentro
dos padrões como:
Agar Sal Manitol (MSA) (Meio Chapman) (K25-1062)
Agar Vogel-Johnson (K25-1079).

LEITURA DOS RESULTADOS
As colônias apresentam cor preta brilhante
cercadas por uma zona clara (2- 5 mm).

BIBLIOGRAFIA
Harris LG, Foster SJ, Richards RG. An introduction to
Staphylococcus aureus, and techniques for identifying and
quantifyings S.aureus adhesins in relations to adhesion to
biomaterials: Review. Eur Cells Mater. 2002 jul-dec; 4(2): 39-60.
Bustos-Martínez JA, Hamdan-Partida A, Gutiérrez-Cárdenas M.
Staphylococcus aureus: la reemergencia de un patógeno en la
comunidad. Rev Biomed. 2006 oct-dic; 17(4): 287-305.
UNE-EN-ISO 22718:2015. Cosmetics. Microbiology. Detection of
Staphylococcus aureus.

TESTES BIOQUÍMICOS
Selecionar colônias bem separadas e realizar:
•

Coloração de Gram (cocos Gram-positivos
agrupados em aglomerados)

•

Teste de catalase (+)

•

Teste de coagulase (+)
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IDENTIFICAÇÃO
E ISOLAMENTO DE
PSEUDOMONAS
AERUGINOSA

Procedimento definido de acordo com a ISO 22717:2015

INTRODUÇÃO
Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria pertencente a família Pseudomonadaceae. São bacilos retos ou
curvos, aeróbios estritos, Gram-negativos, móveis e sem esporos. Além disso eles são, catalase positivo,
característica essa utilizada para sua identificação.
Este grupo de bactérias é capaz de produzir diferentes pigmentos, como a piocianina e a fluoresceína. Com
isso, vários meios de cultura foram desenvolvidos para promover a produção desses pigmentos e para sua
identificação.

MÉTODO
ENRIQUECIMENTO E BLOQUEIO

LEITURA DOS RESULTADOS

1 mL/g de amostra + 9mL de Caldo Eugon LT 100
(K25-2110)

As colônias apresentam pigmentos amareloesverdeados (procionina) com fluorescência sob
luz UV.

Incubação: 32,5°C ± 2,5°C – 20h/72h
Outros caldos de enriquecimento: Caldo Neutralizante
D/E (Dey-Engley) (K25-2003) e Caldo Modificado Letheen
(K25-1244).
Para mais informações sobre como neutralizar os
diferentes conservantes, entre em contato conosco.

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Agar Cetrimide (K25-1102)
Incubação: 32,5 °C ± 2,5°C – 24h/48h

TESTES BIOQUÍMICOS
Selecionar cópias bem separadas e realizar:
•

Coloração de Gram (bacilos Gram-negativos)

•

Teste de oxidase (+)

CONFIRMAÇÃO
Isolamento de colônias suspeitas cultivadas em Agar
Agar Pseudomonas P (K25-1531)
Incubação: 32,5 °C ± 2,5°C – 24h/48h/75h

BIBLIOGRAFIA
SINGER S. The Use of Preservative Neutralizers in Diluents and
Plating Media. Cosmetics and Toiletries. 1987, December, 102 p 55.
E P. Microbiological Examination of non-sterile products, 4th edition,
published by the European Pharmacopeaia, 2002.
UNE-EN-ISO 22717:2015. Cosmetics. Microbiology. Detection of
Pseudomonas aeuroginosa.

LEITURA DOS RESULTADOS
Verificar o crescimento em 24, 48 e 72h. P.
aeruginosa forma colônias cercadas por uma
área azul esverdeada (piocianina) ou vemelha/
marrom (piorrubina).
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IDENTIFICAÇÃO
E ISOLAMENTO DE
CANDIDA ALBICANS

Procedimento definido de acordo com ISO 18146:2015

INTRODUÇÃO
Estas são leveduras pertencentes à família
Saccharomycetaceae e ao gênero Candida. Estes
fungos desenvolvem-se de forma unicelular e são
saprófitos dos seres humanos. É extremamente
comum encontrá-los em cavidades orais, tratos
gastrointestinais e região vaginal. Embora eles
executem uma importante função na fermentação
de certos açúcares para o organismo, há ocasiões
em que esse microrganismo age como um
patógeno oportunista.
Em razão disso, os produtos cosméticos devem ser
analisados para identificar a presença ou não desse
microrganismo a fim de evitar as consequências
indesejáveis de uma infecção de C. albicans no
consumidor.

MÉTODO
ENRIQUECIMENTO E BLOQUEIO
1 mg/g de amostra + 9ml de Caldo Eugon LT 100
ISO (K25-2110)
Incubação: 32,5°C ± 2,5°C – 20h/72h
Outros caldos de enriquecimento: Caldo Neutralizante D/E
ISO (K25-2003) e Caldo Letheen Modificado (K25-1244).
Para mais informações sobre como neutralizar os
diferentes conservantes, entre em contato conosco.

ISOLAMENTO PRESUNTIVO
Agar Sabouraud Dextrose com Clorafenicol
(K25-1134)
Incubação: 32,5°C ± 2,5°C – 24h/48h
Existem outros meios de cultura dentro dos Padrões
utilizados, tais como: Agar Batata Dextrose (K25-1022)
Existem também outros meios de rotina não
contemplados dentro dos Padrões utilizados, tais como:
Agar Biggy (K25-1006)

LEITURA DOS RESULTADOS
As colônias apresentam coloração de branca a
bege, são pastosas e convexas.

BIBLIOGRAFIA
KELLY, J.P., and FUNIGIELLO, F. Candida albicans: A study of
media designed to promote chlamydospore production, J. Lab.
& Clin. Med., 53, 1959, pp 807 – 809.
GORDON, M.A and LITTLE G.N., Effective dehydrated media with
surfactants for identi_cation of Candida albicans. J. of Int. Soc.
for Human and Animal Mycol. 2, 1963, pp 171 – 175.
UNE-EN-ISO 18416:2015. Cosmetics. Microbiology. Detection of
Candida albicans.

IDENTIFICAÇÃO
Selecionar cópias bem separadas e realizar:
•

Coloração de Gram: células ovóides curtas
ou alongadas, de cor violeta com possíveis
células germinativas.

•

Teste de germinação (+)
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