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Resumo 

O presente trabalho teve como objetivo desenvolver e validar um método analítico de deteção de 

viáveis totais num anti-infecioso não estéril da família das tetraciclinas. Este método será utilizado nos 

laboratórios de microbiologia analítica da CIPAN para pesquisa de contaminações do produto em 

questão. Para isso, o procedimento escolhido terá de ser capaz de neutralizar a ação antimicrobiana 

do anti-infecioso, sem comprometer a integridade das células microbianas. 

A validação do método é a verificação experimental da capacidade de crescimento dos 

microrganismos na presença do produto não estéril. Por este motivo, na análise é adicionada uma 

suspensão de um microrganismo de referência indicado pela farmacopeia ao meio, sendo o 

crescimento celular posteriormente comparado com um controlo. 

Foram realizados diferentes testes de eficácia da neutralização do produto, usando o método de 

filtração em membrana de celulose, variando a composição do meio de cultura, o volume e número 

de lavagens e a divisão da amostra pelas membranas. Nestes testes usaram-se as espécies Bacillus 

subtilis, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, sendo o seu crescimento indicativo de 

uma neutralização eficaz. O método em vigor na CIPAN no início deste trabalho já estava validado 

para Aspergillus brasiliensis e Candida albicans e, por esse motivo, estes microrganismos de 

referência não foram utilizados. 

Destes testes resultou um procedimento que foi submetido a uma validação em triplicado de forma 

a demonstrar a robustez do mesmo. O método analítico criado ficou validado para quatro dos 

microrganismos de referência, podendo considerar-se um método capaz de detetar diferentes 

contaminações microbiológicas. 
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Abstract 

The work here presented had the purpose of creating and validating an analytical method of 

microbial screening and enumeration in a non-sterile anti-infective product of tetracycline family. The 

method will be used in the analytical microbiology lab in CIPAN, to search for biological 

contaminations of the product. To achieve this, the chosen procedure needs to be able to neutralize 

the antimicrobial activity of the product without compromising microbial cell integrity.  

The validation process involves the verification of the microorganism growth capacity in the 

presence of the non-sterile product. Therefore, after the product analysis, a reference microorganism 

suspension indicated on the pharmacopeia is added and, subsequently, is compared to a control 

assay without anti-infective product. 

Several neutralizing efficacy tests were done, using the cellulose membrane filtration method and 

varying the culture medium composition, the volume and number of rinses and the sample division 

between membranes. The microorganisms used in this work were Bacillus subtilis, Pseudomonas 

aeruginosa and Staphylococcus aureus, where their microbial growth represents an effective 

neutralization. At the beginning of this work, the enumeration method used in CIPAN was already 

validated to Aspergillus brasiliensis and Candida albicans and, for this reason, these two reference 

microorganisms were not used. 

These tests resulted in the proposal of an experimental procedure, which was subjected to a triple 

validation in order to demonstrate the robustness of the method. This way, the analytical method 

became validated for four of the reference microorganisms, considering it a capable way of detecting 

microbiological contamination from different origins. 
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1 Introdução 

Num processo industrial existem possíveis fontes de contaminações microbiológicas, como a 

água, o ar e o ser humano. A ocorrência de contaminações microbiológicas é particularmente 

importante em fermentação, pois os microrganismos oportunistas competem pelas fontes de carbono 

e azoto, diminuindo o rendimento do processo. Durante a produção de princípios ativos 

farmacêuticos, bem como no downstream processing, estas contaminações são evitadas ao máximo, 

através nomeadamente do tratamento da água e do ar de processo. No entanto, existem alguns 

produtos que na sua composição podem conter microrganismos, dentro de limites estabelecidos. 

Estes produtos são chamados de produtos não estéreis.  

A CIPAN comercializa anti-infeciosos da família das tetraciclinas e estes precisam de ser 

aprovados pelas entidades reguladoras para que possam ser vendidos. Esta aprovação passa pela 

caracterização da composição, propriedades físico-químicas e presença de viáveis. Para que todos 

os produtos sejam caracterizados de forma uniforme, existem documentos nos quais estão 

especificados parâmetros qualitativos e quantitativos da composição de medicamentos, vacinas, 

suplementos alimentares e outros produtos, bem como os testes que podem ser realizados para os 

avaliar, vulgarmente conhecidos como farmacopeias (1). Apesar de cada entidade reguladora ter a 

sua própria farmacopeia, estes documentos não diferem muito entre si, pois o objetivo é a obtenção 

de métodos harmonizados. Assim permite-se, que os produtos sejam comercializados em diferentes 

países sob as mesmas regras.  

No caso da CIPAN, esta comercializa os seus produtos maioritariamente na União Europeia, onde 

fica sujeita às normas da EMA (European Medicines Agency), e nos Estados Unidos da América, 

onde é a FDA (Food and Drug Administration) a entidade responsável pela regulação de produtos 

farmacêuticos. Assim sendo, os produtos não-estéreis produzidos pela CIPAN têm de ser analisados 

segundo a “U.S. Pharmacopeia” (USP) (2) e a “European Pharmacopoeia” (EUP) (3). 

1.1 Contagem do número de viáveis em produtos não-estéreis 

Existem três métodos que podem ser utilizados para a deteção do número de viáveis em produtos 

não-estéreis. São eles o método de contagem em placas e o método de filtração por membrana, 

como métodos diretos, e o método de determinação do número mais provável (NMP), como método 

indireto (2). Este último é o menos preciso dos três, e por isso não irá ser abordado neste trabalho. A 

escolha do método é feita tendo por base alguns fatores como a natureza do produto e o limite 

exigido de microrganismos. Este deve ser tal que permita que se teste uma amostra de tamanho 

suficiente para estar de acordo com as especificações (3).  

1.1.1 Meios e condições de cultura 

O objetivo desta análise é a contagem do número de microrganismos presentes no produto final, 

quer sejam eles bactérias, fungos miceliais (daqui em diante designados por fungos, para efeitos de 

simplificação do texto) ou leveduras. Assim, procede-se à determinação do número total de 

microrganismos aeróbios (TAMC) e à determinação do número total de leveduras e fungos (TYMC). 
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Uma vez que bactérias e fungos/leveduras não têm condições ótimas de crescimento iguais, para se 

efetuar a análise do TAMC e do TYMC deve-se usar meios e condições de inoculação específicas. 

Para a determinação do TAMC são utilizadas placas de agar com peptonas de caseína e de soja, 

também conhecidas por placas TSA (Tryptic Soy Agar). Depois de efetuada a análise, as placas 

devem ser incubadas a 30-35ºC durante cerca de três dias (2, 3).  

Para o TYMC utilizam-se placas de agar de Sabouraud glucosado, mais conhecidas como placas 

SDA (Sabouraud dextrose agar), que são normalmente utilizadas para o crescimento não seletivo de 

leveduras e fungos. Após a análise, as placas são incubadas entre 20 e 25ºC durante cerca de cinco 

dias (2, 3).  

1.1.2 Métodos de análise 

De acordo com as farmacopeias (2, 3), o método de contagem em placas pode ser efetuado por 

incorporação ou por espalhamento. O produto a testar deverá ser dissolvido numa solução tampão 

apropriada e a quantidade de produto ajustada se necessário. Podem-se fazer diluições de 1:10 à 

solução inicial. Em seguida, procede-se à análise da solução da amostra. Pelo método de 

incorporação, é colocado 1 mL da amostra numa caixa de Petri com cerca de 9 cm de diâmetro, na 

qual se irá adicionar o meio de cultura (TSA ou SDA) a uma temperatura de cerca de 45°C. 

Seguidamente deve-se incubar as placas como indicado na secção acima (2, 3). Para o método de 

espalhamento, usando caixas de Petri com cerca de 9 cm de diâmetro e meio de cultura (TSA ou 

SDA), é espalhada pela superfície do meio já solidificado um volume nunca inferior a 0,1 mL da 

solução do produto a testar, incubando-as como indicado na secção acima (2, 3). Por fim, contam-se 

o número de colónias.  

No método de filtração por membrana, como o nome indica, o produto a analisar é filtrado numa 

membrana porosa. Os seus poros deverão ter um diâmetro igual ou inferior a 0,45 µm e o material 

que a compõe tem que permitir que os componentes da amostra não afetem a eficiência da retenção 

dos microrganismos. Inicialmente procede-se à dissolução do produto numa solução tampão 

apropriada. Em seguida transfere-se para a membrana uma quantidade adequada de amostra, sendo 

esta, preferencialmente, representativa de 1 g de produto, ou menos se o número de viáveis 

esperado for muito elevado, devendo filtrar-se de imediato. Em seguida, deve proceder-se à lavagem 

da membrana com um volume apropriado de diluente, que será o mesmo usado para a dissolução do 

produto. Para a determinação do TAMC, coloca-se a membrana na superfície de uma placa de TSA. 

Já para a determinação do TYMC, deve-se colocar a membrana na superfície de uma placa de SDA. 

Inoculam-se as placas como indicado na secção acima e, por fim, contam-se o número de colónias 

(2, 3). 

Para qualquer um dos métodos, o número de colónias presente nas placas TAMC e TYMC 

corresponde ao número unidades formadoras de colónicas (ufc) de bactérias e de fungos/leveduras, 

respetivamente, presentes na amostra de produto. 

Uma vez que o reconhecimento das colónias não é preciso, se forem detetadas colónias de 

fungos ou leveduras nas placas de TAMC estes são contabilizados nos microrganismos aeróbios. De 
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igual modo, caso sejam detetadas bactérias nas placas de TYMC, estas são contabilizadas como nos 

fungos e leveduras (3). 

1.2 Validação do método 

Os métodos descritos na secção 1.1.2 são orientadores, ou seja, nas farmacopeias apenas são 

fornecidos limites para a análise do produto. Deve-se por isso desenvolver um método de análise 

apropriado, tendo em consideração as propriedades/características do produto a testar. Este método 

deve ser tal que permita que microrganismos presentes no produto final sejam detetados, sendo, por 

vezes, necessário criar passos de neutralização do produto, o que tem especial relevância quando se 

trata de um antibiótico.  

Para isso, o método deve ser alvo de uma validação, que consiste na demonstração experimental 

do procedimento em causa. Qualquer alteração posterior do método deve também ser sujeita a uma 

validação, de forma a certificar a sua adequação (2, 3). 

A validação deve ser composta por três etapas: 

 Controlo negativo 

 Promoção de crescimento 

 Método de contagem na presença do produto 

1.2.1  Controlo negativo 

O controlo negativo é feito de modo a certificar que o diluente que é usado na dissolução e 

diluição, caso se aplique, do produto não se encontra contaminado. Esta análise é importante pois, 

havendo crescimento microbiológico nos restantes ensaios, garante que este não foi devido a 

contaminações das soluções usadas. Um controlo negativo que apresente crescimento 

microbiológico requer uma investigação (2, 3), de forma a averiguar a origem da contaminação. 

1.2.2  Promoção de crescimento 

Este teste consiste na inoculação de microrganismos de referência nos meios de cultura que irão 

ser usados nos ensaios. Se for usado mais que um lote de meio, ou se se mudar de lote, terão de ser 

todos submetidos a esta verificação (2, 3). Inocula-se uma quantidade de suspensão de 

microrganismo que corresponda, no máximo, a 100 ufc. As suspensões de microrganismos devem 

ser inoculadas em placas diferentes e pelo método escolhido (por incorporação, por espalhamento ou 

por filtração por membrana). As condições de incubação, os meios de cultura utilizados e os 

microrganismos de referência usados estão apresentados na Tabela 1 (2, 3), sendo estas 

independentes do produto não-estéril em estudo. Cada inoculação deve ser feita, no mínimo, em 

duplicado.  

Após o tempo de incubação, procede-se à contagem das ufc de cada placa e faz-se a média 

destas (�̅�). Em seguida, define-se os limites de controlo, que delimitam o intervalo no qual o 

crescimento microbiológico da validação do método usado é aceitável, como apresentado na 

equação (1) (2, 3). 
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 �̅�
2⁄ ≤ �̅� ≤ 2�̅� (1) 

Tabela 1 – Microrganismos de referência e respetivos meios de cultura e condições de incubação (2, 3) 

Microrganismo TAMC TYMC 

Aspergillus brasiliensis 

como: 

ATCC 16404 IMI 149007 

IP 1431.83 NBRC 9455 

Meio: TSA Meio: SDA 

N.º ufc por placa: ≤ 100 N.º ufc por placa: ≤ 100 

Temperatura: 30º-35ºC Temperatura: 20º-25ºC 

Tempo de 

inoculação: 
≤ 5 dias 

Tempo de 

inoculação: 
≤ 5 dias 

Bacillus subtilis como: 

ATCC 6633 NCIMB 8054 

CIP 52.62 NBRC 3134 

Meio: TSA 

– 

N.º ufc por placa: ≤ 100 

Temperatura: 30º-35ºC 

Tempo de 

inoculação: 
≤ 3 dias 

Candida albicans como: 

ATCC 10231 NCPF 3179 

IP 48.72 NBRC 1594 

Meio: TSA Meio: SDA 

N.º ufc por placa: ≤ 100 N.º ufc por placa: ≤ 100 

Temperatura: 30º-35ºC Temperatura: 20º-25ºC 

Tempo de 

inoculação: 
≤ 5 dias 

Tempo de 

inoculação: 
≤ 5 dias 

Pseudomonas aeruginosa 

como: 

ATCC 9027 NCIMB 8626 

CIP 82.118 NBRC 3134 

Meio: TSA 

– 

N.º ufc por placa: ≤ 100 

Temperatura: 30º-35ºC 

Tempo de 

inoculação: 
≤ 3 dias 

Staphylococcus aureus 

como: 

ATCC 6538 NCIMB 9518 

CIP 4.83 NBRC 13276 

Meio: TSA 

– 

N.º ufc por placa: ≤ 100 

Temperatura: 30º-35ºC 

Tempo de 

inoculação: 
≤ 3 dias 

1.2.3 Método de contagem na presença do produto 

Para que o produto seja analisado, este terá de ser dissolvido numa solução que, para além de 

não alterar o produto ou os microrganismos presentes neste, permita que haja uma dissolução 

completa do produto. Se o produto for solúvel em água, deve-se usar uma solução tampão de fosfato 

de pH 7,2. Se se realizar alguma diluição, far-se-á com a mesma solução (2, 3).  

Em seguida, adiciona-se à solução do produto um volume de suspensão microbiana, dos 

microrganismos que constam na Tabela 1, de forma a se obter no máximo 100 ufc. Para que o 

método de recuperação microbiana seja válido, a menor diluição possível do produto deve ser testada 

(2, 3). Quando é usado o método de filtração por membrana, a adição de microrganismo deve ser 

feita após a lavagem do produto, ou seja, depois da ação antimicrobiana do produto ser desativada. 

As condições de incubação, os meios usados e os microrganismos usados estão apresentados na 

Tabela 1. Deve-se fazer cada incubação, no mínimo, em duplicado. 

Depois de inoculadas e incubadas, compara-se o crescimento microbiológico com os limites de 

controlo (equação (1)). Quando não se consegue evitar a inibição de crescimento microbiano, ou este 
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se insere fora dos limites de controlo, devem ser feitas modificações ao procedimento, de forma a 

garantir a validade dos resultados. Pode-se, por exemplo (2): 

 Adicionar um neutralizante ao produto 

 Aumentar o volume de dissolução/Aumento da diluição 

 Filtrar por membranas 

 Combinar os casos acima descritos 

a. Agentes neutralizantes 

Utilizam-se agentes neutralizantes quando é necessário neutralizar a atividade antimicrobiana de 

um produto. Estes devem ser adicionados à solução na qual se dissolve o produto e/ou aos meios 

antes da esterilização dos mesmos. A sua eficácia e ausência de toxicidade para os microrganismos 

deve ser demonstrada (2, 3). Para isso deve-se fazer um ensaio no qual se adiciona o neutralizante, 

mas não se adiciona o produto. Um neutralizante é eficaz quando o crescimento na presença do 

produto com neutralizante se encontra no intervalo da equação (1), onde �̅� é a média do crescimento 

na promoção de crescimento. A ausência de toxicidade de um neutralizante é demonstrada quando o 

crescimento microbiano na presença do neutralizante sem produto se encontra no intervalo da 

equação (1), onde �̅� é a média do crescimento na promoção de crescimento. 

Na Tabela 2 estão apresentados exemplos de agentes e métodos neutralizantes que podem ser 

usados a fim de suprimir a atividade antimicrobiana de diferentes produtos não estéreis.  

Tabela 2 – Formas de neutralização de atividade microbiana de produtos não estéreis (2, 3) 

Substância interveniente Agente Neutralizante/Método Neutralizante 

Glutaraldeído, compostos mercuriais  Hidrogenossulfito de sódio (bissulfito de sódio) 

Compostos fenólicos, álcoois, aldeídos, 

sorbatos  
Diluição 

Aldeídos Glicina  

Compostos de amónia quaternários (QAC), 

para-hidroxibenzoatos (parabenos), bis-

biguanidas 

Lecitina 

QAC, iodo, parabenos Polissorbato 

Compostos mercuriais Tioglicolato 

Compostos mercuriais, halogénios, aldeídos Tiossulfato 

EDTA  Iões magnésio ou cálcio 
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1.3 Microrganismos de referência 

Como referido anteriormente, a verificação da neutralização antimicrobiana e da ausência de 

toxicidade do método, é comprovada pelo crescimento de estirpes de microrganismos recomendados 

(2, 3) (Tabela 1).  

As cinco espécies seguintes são representativas de diferentes tipos de organismos:  

 Aspergillus brasilliensis – Fungos 

 Bacillus subtilis – Bactérias Gram-positivas produtoras de esporos 

 Candida albicans – Leveduras 

 Pseudomonas aeruginosa – Bactérias Gram-negativas 

 Staphylococcus aureus – Bactérias Gram-positivas 

A maioria destes microrganismos pertence a géneros que, através do ar, água ou por contacto 

humano, podem desencadear contaminações (4). Uma vez que se pretende identificar impurezas 

microbiológicas de produtos industriais, este facto tem especial relevância.  

A realização de validação neste grupo diversificado de microrganismos faz com que, 

independentemente das estirpes contaminantes e/ou intervenientes no processo de produção, o 

procedimento genérico das farmacopeias seja aplicável a produtos não-estéreis diferentes. 

As estirpes de referência são estirpes registadas e cujo DNA está sequenciado. Culturas 

padronizadas destes microrganismos são produzidas e isoladas sob controlo das entidades 

reguladoras, como a ATCC. Estas culturas padronizadas, quando usadas em análises, testes e em 

investigação científica, permitem a reprodutividade dos mesmos, desde que as condições se 

mantenham. 

Em seguida, serão apresentadas as estirpes utilizadas neste trabalho, as suas características e 

sua utilização. 

1.3.1 Aspergillus brasiliensis  

O grupo dos fungos é um grupo bastante diversificado de microrganismos eucariotas, ocupando 

uma grande variedade de habitats (5). A estirpe ATCC 16404 foi depositada na ATCC (American 

Type Culture Collection) com a designação Aspergillus niger van Tieghem e, em 2007, foi 

reclassificada como Aspergillus brasiliensis (6, 7). A espécie Aspergillus brasiliensis pertence aos 

Aspergillus da secção Nigri (também chamado de grupo dos A. niger) (8), que é um conjunto de 

Aspergillus que apresentam semelhanças a nível genético, nomeadamente nos metabolitos 

produzidos e na sua morfologia (9). Esta estirpe foi encontrada em amostras de solo no Brasil, 

Austrália e Estados Unidos da América e em uvas em Portugal, nomeadamente em uvas da região do 

Douro, do Ribatejo e da região de vinho verde (8).  

Os fungos do género Aspergillus são bastante usados e estudados na indústria, uma vez que são 

conhecidos por serem fontes de enzimas extracelulares e ácidos orgânicos usados no 

processamento de alimentos. São capazes de crescer em diferentes ambientes, mesmo com 

escassos nutrientes, razão pela qual podem ser encontrados em diferentes locais (9). São bastante 
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importantes na transformação de resíduos orgânicos, como amido, hemicelulose, celulose, pectinas e 

outros polímeros de açúcares (10), sendo responsável pela recirculação dos nutrientes na natureza.  

Os microrganismos do género Aspergillus têm um talo filamentoso composto por hifas septadas, 

com crescimento apical rápido, a uma taxa de crescimento de alguns micrómetros por minuto. No 

entanto, as hifas não aumentam muito em diâmetro, maximizando assim a absorção de nutrientes (5). 

Estas ramificam-se, formando uma rede entrelaçada, que se forma em volta e no meio da fonte de 

alimento, organizando-se estruturalmente num micélio vegetativo macroscópico (5). As hifas septadas 

são divididas por paredes transversais, chamadas de septo, que contêm poros que permitem que os 

organelos e outros materiais celulares passem de célula para célula (5). 

O ramo de hifas que se desenvolve desde o pé da célula é o conidióforo (Figura 1 e Figura 2 (g)), 

que se amplia para formar uma vesícula arredondada, elíptica ou alongada (10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1 – Conidióforo e corpo frutífero de conídios de fungo do género Aspergillus (adaptado de (9)) 

No topo desta vesícula existe uma área fértil que dá origem a uma camada de células, chamada 

de fiálide. Esta é responsável pela produção de uma cadeia de esporos mitóticos chamados de 

conídio ou conidiósporos (10). Os conídios representam o modo mais comum de reprodução 

assexuada nos fungos, cada um dando origem a um novo organismo quando as condições são 

favoráveis à sua germinação. O tamanho e o formato da cabeça de conídios, bem como a cor dos 

esporos são características muito importantes para a identificação das diferentes espécies. As estas 

juntam-se igualmente a taxa de crescimento celular e a termotolerância (10). Os conídios de 

Aspergillus brasilliensis ATCC 16404 são esféricos, castanhos a castanho-escuros, e apresentam 

uma superfície altamente rugosa com saliências que podem ser ou não ser pontiagudas (Figura 2 (h) 

e (i)). A esporulação pode ser inibida quando a sua inoculação é feita em ambiente com ineficiente 

troca de gases, sendo possível que só ocorra em certas zonas do microrganismo (11). O diâmetro 

dos conídios de Aspergillus brasiliensis pode variar entre os 3,5 e os 4,5 µm e o das suas vesículas 

entre 30 e 45 µm, dependendo do meio que é usado no crescimento (8). 

A estirpe Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 é utilizada, por exemplo, em ensaios com 

conservantes antimicrobianos, em testes de controlo de qualidade, de esterilidade, de atividade de 
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fungicidas, e controlo de validações, nos sectores das indústrias alimentar, de produtos de cuidado 

pessoal e farmacêutica (7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Aspergillus brasiliensis sp. nov. CBS 101740 (8). (g) conidióforo; (h) conídios vistos em microscópio 
ótico; (i) conídios vistos através de SEM (microscópio eletrónico de varrimento) 

Uma vez que se trata de um microrganismo conhecido e bem caracterizado que não provoca 

doenças a seres humanos e com baixo risco ambiental, insere-se no nível de biossegurança 1, pelo 

que se pode trabalhar com este fungo num laboratório comum, adotando as devidas boas práticas 

laboratoriais (Anexo B) (7).  

A sua temperatura de incubação ótima é entre 20ºC e 25ºC, em condições aeróbias (12) e é 

comercializado na forma liofilizada, e por isso deve ser armazenado a -80ºC ou a temperatura inferior, 

e o seu transporte entre 2ºC e 8ºC. (7)  

Uma vez que normalmente existem fungos do género Aspergillus presentes no ar atmosférico, e 

que alguns deles podem provocar doenças, ao validar o método de deteção de viáveis para uma 

espécie deste género está-se a certificar que o método é capaz de detetar possíveis contaminações 

de fungos provenientes do ar. 

1.3.2 Bacillus subtilis 

A espécie Bacillus subtilis é uma bactéria Gram-positiva, catalase positiva, em forma de bastonete 

e produtora de endósporos resistentes a condições ambientais adversas, o que confere uma 

vantagem seletiva na sobrevivência e propagação da espécie (5). Um endósporo é uma estrutura 

dormente, não-reprodutiva e resistente a radiação ultravioleta (UV) e gama (γ), desinfetantes 

químicos e altas temperaturas (Figura 3). O endósporo é produzido pela célula numa divisão celular 

não típica, devido à formação de um septo assimétrico junto a um extremo da célula, quando há 

escassez de nutrientes, por meio de sinais químicos desconhecidos (5). Após a formação do 

invólucro do endósporo, a célula inicial sofre, em geral, lise, libertando-o. Os endósporos bacterianos 

conseguem permanecer viáveis durante longos períodos em condições ambientais adversas, até que 

as condições de crescimento sejam favoráveis à sua germinação e formação de uma célula 

vegetativa (5). 

As células vegetativas desta espécie possuem uma parede celular típica dos organismos Gram-

positivos, com 20-50 nm de espessura e 20 a 25 camadas de moléculas de peptidoglicano 



17 
 

associadas a lípidos, proteínas e ácido teicóico, específico das bactérias Gram-positivas (5). Para 

além desta característica, Bacillus subtilis produz igualmente uma cápsula polipeptídica e apresenta 

flagelos, que são responsáveis pela mobilidade da célula, principalmente em líquidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Estrutura típica de um endósporo bacteriano (adaptado de (5)) 

Esta espécie é utilizada na indústria na produção de enzimas, nomeadamente amílases e 

proteases. Algumas destas amílases são amplamente utilizadas em processos de modificação de 

amido e as proteases como aditivos em detergentes (5). A espécie Bacillus subtilis é também 

utilizada na química fina, nomeadamente na produção de nucleósidos, vitaminas e aminoácidos. 

A estirpe ATCC 6633 pode ser utilizada em testes em alimentos, em produtos de cuidado pessoal 

e farmacêuticos, como estirpe de controlo de qualidade, em testes de esterilidade, de suscetibilidade 

e de bactericidas/atividade antibacteriana, em testes de produtos esporicidas, como estirpe de 

controlo e no controlo de validações e em outros ensaios, testes e experiências na área da 

biotecnologia (13). 

Uma vez que se trata de um microrganismo de nível de biossegurança 1, este pode ser usado 

num laboratório comum, sem que seja exigido o uso de equipamentos de proteção específicos (13). 

Uma vez que é comercializado liofilizado, deve ser armazenado a -80ºC ou a temperatura inferior 

e transportado entre 2ºC e 8ºC (13). Este microrganismo cresce em condições aeróbias a uma 

temperatura de 30ºC (14). 

A grande maioria das espécies do género Bacillus é saprófita, podendo ser encontradas no ar, no 

solo e na água (15). Uma vez que os organismos deste género são possíveis contaminantes 

industriais, realizando a validação do método de deteção de viáveis para esta espécie certifica-se a 

capacidade de detetar possíveis contaminações microbiológicas de bactérias Gram-positivas capazes 

de esporular presentes no ar ou na água usados no processo de produção. 

1.3.3 Candida albicans 

Candida albicans é um fungo comensal da pele e da flora mucosa do ser humano, frequentemente 

benigno (16). É um fungo diplóide e heterozigótico, com 6–8 cromossomas (17) e pode, em certas 

circunstâncias, provocar doenças nas membranas de mucosas (16). A candidíase vulvovaginal é a 

mais comum, afetando cerca de 75% das mulheres pelo menos uma vez na vida, sendo que entre 5 a 

10% das mulheres apresentam candidíase crónica, o que pode causar alterações na sua qualidade 

de vida (16).  
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Alguns organismos do género Candida, como é o caso da C. albicans, são capazes de 

dimorfismo, ou seja, de passarem da forma de levedura para a forma de hifa em resposta à mudança 

de condições ambientais, como o pH, temperatura ou nutrientes (4, 17). A Candida albicans é 

normalmente encontrada sob a forma de levedura mas, com o passar do tempo, esta forma 

clamidósporos que são mais resistentes a condições ambientais adversas (4). Crescer quer como 

uma levedura unicelular ou como hifa ou pseudohifa filamentosa é uma das impressionantes 

capacidades deste organismo (Figura 4). As pseudohifas são morfologicamente distinguíveis das 

hifas pois estas têm septos e são mais largas que as hifas. Já as hifas formam um longo filamento em 

forma de tubo sem septo (16). 

A capacidade que C. albicans tem de mudar de forma é um fator virulento pois é na forma de hifa 

que esta espécie se torna invasiva e desenvolve infeções. Este facto foi comprovado pela realização 

de biópsias em pacientes com infeções de Candida albicans onde foram apenas detetadas células na 

forma de hifa a infetar os tecidos epiteliais (16). Além disso C. albicans na forma de levedura 

consegue evitar a fagocitose por parte dos macrófagos mudando para a forma de hifa (16). Durante o 

processo infecioso, a forma de hifa invade os tecidos epiteliais e endoteliais danificando-os, 

provavelmente através da libertação de enzimas hidrolíticas (16). Apesar do que se sabe sobre o 

papel desta forma durante a infeção, não se tem a certeza que esta seja obrigatória na virulência 

desta espécie (16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Morfologia da forma de pseudohifa, levedura e hifa de Candida albicans (adaptado de (15)) 

O meio de crescimento recomendado pela USP para isolar este organismo é o meio SDA, no qual 

crescem colónias de cor branca, sendo esta uma forma de identificação da presença desta espécie 

(4). O seu crescimento ótimo situa-se no intervalo de temperaturas de 20º a 25ºC, num ambiente 

húmido (4) e tipicamente aeróbio (18). 

As colónias de C. albicans têm, por vezes, um aspeto ceroso e a superfície lisa, apesar de 

algumas estirpes poderem apresentar rugosidades com micélio nas extremidades (19). A morfologia 

das colónias está relacionada com o tipo de células. Colónias com a superfície lisa são constituídas 
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apenas por células na forma de levedura, enquanto que as colónias com algumas rugosidades 

consistem numa mistura de hifas, pseudohifas e leveduras em diferentes proporções (17). 

A estirpe ATCC 10231 é indicada para testes em meios de cultura e alimentos, testes de 

esterilidade e em produtos de cuidado pessoal e farmacêuticos (20). É também usada em ensaios de 

eficácia com conservantes antimicrobianos, com nistatina, um fungicida usado no tratamento da 

candidíase vaginal, com haloprogina, um fungicida usado no tratamento do pé de atleta, e com 

Anfotericina B, um antibiótico antifúngico utilizado no tratamento de infeções sistémicas graves 

causadas por fungos (20, 21). Esta estirpe é utilizada na produção de alguns produtos como, por 

exemplo, as enzimas D-arabinolactona oxidase, DNA topoisomerase, proteases aspárticas, lanosterol 

sintetase e poliamina oxidase, álcool fenil-etílico, e proteínas de ligação a estrogénio (20).  

Apesar desta espécie ser responsável pelo desenvolvimento de certas doenças no ser humano, a 

estirpe ATCC 10231 insere-se no nível de biossegurança 1, permitindo que no seu manuseamento 

não sejam necessários equipamentos de proteção específicos, sendo utilizada num laboratório 

comum, segundo as boas práticas laboratoriais (Anexo B) (20). 

A estirpe de Candida albicans ATCC 10231 é comercializada na forma liofilizada e deve ser 

armazenado a -80ºC ou a temperatura inferior e transportado entre 2ºC e 8ºC (20). 

Candida albicans é a única levedura patogénica usada como organismo de referência nos 

métodos de validação e controlo de qualidade (4). Este organismo patogénico é frequentemente 

isolado em animais de sangue quente, como o ser humano, onde existe como parte integrante da 

flora da pele, e também em água, em solos e matéria animal e vegetal (4). Assim, devido ao facto de 

ser um potencial contaminante por várias fontes e um importante patogéneo oportunista humano, 

este organismo é utilizado como organismo de referência na validação do método de deteção de 

viáveis em produtos não-estéreis. 

1.3.4 Pseudomonas aeruginosa  

A espécie Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria Gram-negativa patogénica do ser humano 

estando referenciada como organismo de relevância para produtos orais, nasais, vaginais, de 

inalação e dermatológicos (4). Este organismo é considerado um patógeno oportunista, 

especialmente em pessoas com o sistema imunitário mais debilitado (4). Pseudomonas aeruginosa é 

a espécie do seu género que mais frequentemente é responsável por infeções em queimaduras e 

feridas da pele, no sistema urinário e no sistema respiratório inferior (4). 

Este organismo possui um flagelo polar, responsável pela locomoção da célula em meio aquoso 

(4), é aeróbio, hidrolisa o amido, realiza a reação de desnitrificação e é oxidase positiva (4). É um 

organismo aeróbio e o seu crescimento ótimo dá-se aos 37°C (22). Uma vez que é uma bactéria 

Gram-negativa, o seu invólucro celular é característico destes organismos, apresentando uma 

membrana externa e uma fina camada de peptidoglicano na parede celular que envolve a membrana 

citoplasmática (Figura 5).  

A parede celular, característica distintiva das bactérias Gram-negativas (24), confere proteção e 

rigidez à célula (5). A membrana externa tem cerca de 7 a 8 nm de espessura e impede a entrada na 

célula de moléculas hidrofóbicas e proteínas, deixando passar pequenas moléculas, ionizadas ou não 
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(5). Para além da presença de lipopolissacarídeos, que protegem a célula de detergentes e agentes 

antimicrobianos, esta membrana apresenta porinas, proteínas compostas por três subunidades, que 

formam canais com cerca de 1 a 2 nm de diâmetro por onde as pequenas moléculas passam (5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Composição do invólucro celular de uma bactéria Gram-negativa (adaptado de (23)) 

Um componente estrutural muito importante é a camada fina de peptidoglicano, ligada através de 

lipoproteínas por ligação covalente, com cerca de a 3 nm de espessura (5). Por conferir rigidez à 

célula, define igualmente a forma da célula (24). Apesar de pequena, quando esta camada está 

incompleta, a célula aumenta de volume e pode eventualmente lisar (5). 

No espaço periplasmático, local entre as membranas externa e interna, encontram-se uma 

variedade de proteínas, quimiorrecetores, enzimas e proteínas de ligação (5, 24). Estas últimas 

iniciam o transporte de substâncias específicas para dentro da célula, conduzindo-as às proteínas 

transportadoras da membrana interna (5). 

A estirpe ATCC 9027 é usada como estirpe de controlo de qualidade, testes em meios de cultura, 

e de esterilidade, em produtos de cuidados pessoais e farmacêuticos e em ensaios com conservantes 

antimicrobiológicos. Esta estirpe é ainda usada na produção de surfactantes ramnolipídeos (25).  

Esta estirpe insere-se no nível de biossegurança 2, por representar algum perigo para a saúde 

humana. O manuseamento desta estirpe, para além das boas práticas laboratoriais (Anexo B), deve 

realizar-se numa câmara de segurança biológica por pessoal treinado no manuseamento de agentes 

patogénicos, num laboratório com acesso limitado durante o procedimento (25). 

Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 é comercializada liofilizada e deve ser armazenada a -80ºC 

ou a temperatura inferior e transportado entre 2ºC e 8ºC (25). 

Os organismos do género Pseudomonas estão bastante distribuídos na natureza, estando 

presentes no solo e na água, mas também em mamíferos e em plantas (4). A maioria destas 

espécies preferem meios com pH neutro e ambientes oxigenados, mas conseguem sobreviver em 

condições muito severas, como por exemplo, água destilada com vestígios de matéria orgânica (4). 

A espécie P. aeruginosa é um contaminante comum de produtos farmacêuticos, pois é bastante 

resistente a biocidas. A sua existência é associada à presença de humidade nas instalações fabris 

devido a água estagnada e pisos molhados, fugas providas de pontos mal vedados, humidificadores 
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e torres de arrefecimento (4). Usando esta espécie como organismo de referência, para além de se 

validar o método para detetar uma possível contaminação de P. aeruginosa, fica também validado 

para a deteção de outras bactérias Gram-negativas. 

1.3.5 Staphylococcus aureus 

A bactéria Gram-positiva não-esporulante Staphylococcus aureus é um microrganismo que se 

encontra presente na microflora dos seres humanos (26), designadamente nas vias respiratórias, nas 

axilas, no trato gastrointestinal, no períneo, na vagina e nas dobras da pele (4, 26, 27). Esta bactéria 

é um dos maiores patógenos oportunistas, causando uma enorme variedade de doenças ao ser 

humano (26). 

Este organismo é catalase positivo, sendo capaz de decompor o peróxido de hidrogénio (26), tal 

como outros organismos do género Staphylococcus. Ao contrário da maior parte destas bactérias, a 

espécie S. aureus é coagulase positiva (26, 27), enzima responsável pela formação de coágulos no 

sangue. Fazendo o teste à presença desta proteína, consegue-se detetar e isolar S. aureus (26).  

A estirpe ATCC 6538, Staphylococcus aureus subsp. aureus, é também denominada de 

Staphylococcus coagulase (+), característica distintiva dos outros organismos do género 

Staphylococcus.  

Pode ser isolada em meio TSA, onde as colónias crescem com superfície lisa, com relevo, em 

forma de esfera, translúcidas, de cor amarela e brilhante (4, 26) em condições aeróbicas e a uma 

temperatura ótima de 37ºC (28).  

S. aureus expressa alguns fatores virulentos, responsáveis pela sua patogenicidade, como 

proteínas periféricas, inibidores de fagocitose e produção de toxinas (27). As proteínas periféricas, 

nomeadamente laminina e fibronectina, fazem parte da matriz extracelular e são responsáveis pela 

agregação das células a tecidos do hospedeiro (27). De forma a prevenir a fagocitose por parte dos 

macrófagos e leucócitos, esta espécie tem uma cápsula (26, 27) que permite diminuir o efeito do 

sistema imunitário do Homem. A fagocitose é ainda impedida pela produção de coagulase que 

protege a célula revestindo-a com fibrina (26). Outra forma de impedir a fagocitose por parte dos 

macrófagos é a existência de proteínas A (27). Estas ligam-se à região Fc das imunoglobulinas que é 

responsável por auxiliar a fagocitose, ligando-se a macrófagos quando está unida a um antígeno (27). 

S. aureus produz toxinas capazes de degradar tecidos e causar doenças. Entre elas encontra-se a 

toxina-α, expressa como um monómero, que se liga à membrana celular de, por exemplo, plaquetas e 

monócitos, formando poros por onde se liberta o conteúdo celular (27). 

Este organismo patogénico pode causar um grande número de infeções no ser humano, como 

impetigo e necrólise epidérmica tóxica (duas doenças cutâneas), pneumonia, meningite e síndrome 

do choque tóxico, relacionado com o uso de tampões higiénicos por tempo excessivo (4). É por isso 

um dos microrganismos referenciados como organismo de relevância para produtos orais, nasais, 

vaginais, de inalação e dermatológicos (4).  

Staphylococcus aureus tem um invólucro celular típico de Gram-positiva (Figura 6), com apenas 

uma membrana celular e uma parede celular composta por uma camada de peptidoglicanos grossa 

(23). 
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Figura 6 – Composição do invólucro celular de uma bactéria Gram-positiva (adaptado de (23)) 

A camada de peptidoglicanos, que está ligada à membrana celular através de lipoproteínas, 

funciona como proteção da pressão de turgência, substituindo em parte a membrana externa das 

bactérias Gram-negativas (24). Através desta camada encontram-se ácidos teicóicos, polímeros 

aniónicos compostos maioritariamente por fosfato de glicerol, fosfato de glucose ou fosfato de ribitol 

ligados por ligações fosfodiésteres aos peptidoglicanos (24). Como foi referido anteriormente, a 

existência de proteínas periféricas na membrana celular de S. aureus contribui, juntamente com os 

ácidos teicóicos, para a adesão das células aos tecidos do hospedeiro (24). Como se pode observar 

na Figura 6, existem dois tipos de ácidos teicóicos, os ácidos teicóicos que estão ligados aos 

peptidoglicanos e os ácidos lipoteicóicos ligados à membrana celular e que atravessam a camada de 

peptidoglicanos (24).  

A estirpe ATCC 6538 é usada como estirpe de controlo de qualidade para produtos de 

biossíntese, em investigação entérica, em produtos de cuidado pessoal e farmacêuticos e em 

descoberta de novos fármacos (28). É igualmente usada em testes em meios de cultura, em agente 

antimicrobianos, como bactericidas, formulações de sabonetes para as mãos, desinfetantes e 

agentes de sanitização, testes em alimentos e de inibição (28). 

É comercializada na forma liofilizada e deve ser armazenada a -80ºC ou a temperatura inferior e 

transportado entre 2ºC e 8ºC (28). 

Por representar algum perigo para a saúde humana, S. aureus ATCC 6538 insere-se no nível de 

biossegurança 2, o que obriga a que esta estirpe seja usada numa câmara de segurança biológica 

por pessoal treinado no manuseamento de agentes patogénicos e num laboratório com acesso 

limitado durante o procedimento (28). 

Dado que Staphylococcus aureus, para além de ser um microrganismo Gram-positivo típico, está 

também presente na microflora do ser humano e, por isso, pode contaminar o ar e a água. Por este 

motivo, este microrganismo é utilizado como microrganismo de referência na validação do método de 

deteção de viáveis em produtos não-estéreis, ficando o procedimento validado para a deteção de 

possíveis contaminações de bactérias Gram-positivas. 



23 
 

1.4 Produtos não-estéreis  

A CIPAN é uma companhia que produz e comercializa produtos anti-infeciosos da família das 

tetraciclinas. As tetraciclinas são uma família de antibióticos que inibem a síntese proteica e, 

consequentemente, a proliferação de bactérias (29, 30). Compostos como a tetraciclina, a 

oxitetraciclina e a clortetraciclina são produzidos por fermentação, enquanto antibióticos como a 

rolitetraciclina e a metaciclina, doxiciclina e a minociclina resultam de processos semissintéticos (29, 

30). Os anti-infeciosos da família das tetraciclinas têm um peso molecular baixo, apresentam boa 

absorção oral e excreção hepática (30), podendo ser administradas via oral ou parentérica (30, 31), 

têm baixa toxicidade e baixo custo (31). 

Todas as tetraciclinas têm um grande espectro de ação, inibindo bactérias Gram-positivas e Gram-

negativas, bem como organismos dos géneros Chlamydiae, Mycoplasma e Rickettsiae e parasitas 

protozoários (29). Apesar das várias tetraciclinas apresentarem diferenças quanto à farmacocinética, 

o seu mecanismo de ação, efeitos secundários e tolerância por parte de organismos resistentes são 

os mesmos (30). 

Em 1945, Benjamin Duggar descobre o primeiro composto da família das tetraciclinas, a 

clortetraciclina, produzido naturalmente por Streptomyces aureofaciens, bactéria presente no solo 

(30, 31). Dois anos depois, isolou-se a oxitetraciclina, composto sintetizado por Streptomyces rimosus 

(30). Em 1953, o composto mais simples desta família, a tetraciclina, foi identificado como um produto 

natural produzido por S. aureofaciens, S.rimosus, e S. viridofaciens (29, 30). Tendo-se verificado que 

a estrutura básica da clortetraciclina e da oxitetraciclina era a mesma que a da tetraciclina sugeriu-se 

este nome para este conjunto de compostos (30). A partir destes três compostos obtiveram-se outros 

derivados, com o objetivo de se produzirem compostos menos tóxicos para o ser humano e com 

melhor uso terapêutico (30), melhorando a solubilidade em água de forma a permitir a administração 

parentérica e melhorar a oral (29). Entre 1950 e 1970, foram produzidas várias tetraciclinas, quer de 

forma natural quer por processos semissintéticos, tornando-se nesta altura um dos antibióticos mais 

usados nos Estados Unidos da América (30).  

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Representação esquemática da estrutura básica das tetraciclinas (29). A, B, C, D – anéis fenólicos; 
R2’, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R12a – Grupos funcionais 

As tetraciclinas (Figura 7) são compostas por quatro anéis fenólicos, denomominados de A, B, C e 

D, aos quais estão ligados variados grupos funcionais denominados de R (29) e que podem ser 

responsáveis pela atividade antibiótica. As características necessárias à atividade antibacteriana 

ótima constam na Tabela 3. 



24 
 

Tabela 3 – Modificações nas tetraciclinas que permitem otimizar a atividade antimicrobiana (29, 30) 

Local Característica 

Anel (A-B-C-D) Anéis linear 

Anel (D-C-B), C-10, C-11, 

C-12 e C-12a 
Sistema ceto-enol perto do anel fenólico D 

Anel (A), C-1, C-2 e C-3 Sistema ceto-enol do tipo tricarbonilo 

R2’ NH2 ou NHR em que R é um grupo aminoalquilo 

R4 Grupo superior (α)dimetilamino 

R5 H ou OH 

R6 
Combinação de (β)-OH e/ou (α)-CH3 ou grupo 

metileno ou não substituído 

R7 H, Cl ou grupo dialquilamino 

R8 H 

R9 Grupo glicilamido 

R12a H 

C-4a e C-5a (α)-H 

Como já foi dito anteriormente, as tetraciclinas inibem o crescimento bacteriano impedindo a 

síntese proteica, ligando-se ao local A do ribossoma (29, 30). Este local encontra-se na subunidade 

30S do ribossoma, impossibilitando o aminoacil-tRNA de se ligar e, consequentemente, a adição de 

aminoácidos, sendo esta ligação reversível (Figura 8) (29, 31). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Esquema do mecanismo de ação das tetraciclinas (adaptado de (31)). R – ribossoma; T – tetraciclina; 
A – animoacil-tRNA 

As tetraciclinas são capazes de passar a membrana citoplasmática por difusão passiva e por 

transporte ativo (30, 31). Quanto mais lipofílico for o anti-infecioso mais ativo este será, devido à sua 

interação com a membrana celular (30, 31) pois mais fácil será entrar na célula e, consequentemente, 

atuarão mais eficazmente do que moléculas mais hidrofílicas. 

Uma vez que as tetraciclinas têm um grande espectro de ação e não apresentam efeitos 

secundários muito graves, estas são usadas no tratamento de infeções em humanos e na medicina 

veterinária (29).  

As tetraciclinas podem ser usadas em níveis subterapêuticos na alimentação dos animais como 

promotor de crescimento (29). Adicionando pequenas doses de tetraciclina à ração, elimina-se as 
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populações patogénicas do trato gastrointestinal dos animais, aumentando assim a absorção 

intestinal de nutrientes (29).  

Para além do tratamento de variadas infeções nos seres humanos, estão a ser estudados casos 

onde se usam tetraciclinas devido às suas propriedades anti-inflamatórias, imunossupressoras, entre 

outras (31). Na Tabela 4 estão resumidos alguns usos correntes e menos comuns das tetraciclinas, 

bem como potenciais usos. 

Tabela 4 – Alguns usos de antibióticos da família das tetraciclinas nos seres humanos (29, 30, 31) 

Uso corrente Indicações menos comuns Potenciais usos 

Infeções respiratórias causadas por 

Mycoplasma pneumoniae 
Tularemia Outras doenças de pele 

Periodonites SIADH Doenças cardiovasculares  

Doença de Lyme (estágios 1 e 2) MRSA Artrite reumatoide 

Brucelose Bartonelose 
Doenças não infeciosas do 

cérebro 

Malária, diarreia de viajantes, 

cólera e leptospirose (prevenção e 

tratamento) 

Sífilis 
Infeções causadas por 

protozoário 

Conjuntivite e tracoma causados 

por Chlamydia trachomatis 
Carbúnculo Cancro 

Psitacose devido a Chlamydia 

psittaci 
Orquiepididimite  

Febre maculosa, febre tifoide, febre 

Q e outras infeções causadas por 

Rickettisiae 

Gastrite causada por 

Helicobacter pylory 
 

Acne Legionelose  

Rosácea Peste  

Linfogranuloma venéreo, uretrite 

não-gonocócica e granuloma 

inguinal 

Infeções cutâneas causadas 

por Mycibacterium marinum 
 

Devido ao uso excessivo de tetraciclinas, a resistência a este antibiótico aumentou ao longo dos 

anos (29, 31). As resistências que os microrganismos apresentam são (29, 30, 31): 

 Produção de proteína de efluxo – as bactérias Gram-negativas apresentam genes para 

proteínas transmembranares (tet(A)) capazes de exportar as tetraciclinas para fora da célula, 

diminuindo a concentração destas e, neste caso, diminuindo o efeito antibacteriano.  

 Produção de proteínas protetoras do ribossoma – estas proteínas citoplasmáticas ligam-se 

ao ribossoma, provocando uma mudança de conformação que impossibilita a ligação das tetraciclinas 

e conduz à interrupção da síntese proteica. 

 Inativação enzimática – a proteína citoplasmática produzida pelo gene tet(X), com 44 kDa, 

modifica quimicamente a tetraciclina na presença de O2 e NADPH, deixando de ter propriedades 

antibacterianas. 

Apesar das resistências mencionadas, as tetraciclinas são ainda hoje usadas no tratamento de 

algumas doenças e infeções e, principalmente, como promotores de crescimento na criação de 

animais.  
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1.5 Enquadramento e objetivos do presente trabalho 

Atualmente na CIPAN já existe um procedimento para a deteção de viáveis no anti-infecioso em 

estudo (32). Uma vez que se trata de um agente antimicrobiano, optou-se pelo método de filtração 

por membrana que, ao contrário do método de contagem em placas (quer por incorporação quer por 

espalhamento), contribui para a neutralização do produto. Esta filtração é realizada numa rampa de 

filtração a qual permite que sejam realizados vários ensaios ao mesmo tempo. Nesta colocam-se 

copos de filtração com membranas de celulose, onde é feita a análise. Este sistema está ligado a 

vácuo através de um frasco de despejo. O material não descartável é esterilizado durante 30 minutos 

a 121º C antes de ser usado. Qualquer material descartável usado é adquirido já estéril. Todo o 

material utilizado deve ser descontaminado antes de ser lavado ou descartado. 

A solução teste é composta pelo anti-infecioso dissolvido numa solução tampão de fosfato, pH 7,2, 

com um agente neutralizante dissolvido, daqui em diante designado por solução tampão neutralizante 

(STN), para efeitos de simplificação do texto. Em cada membrana é filtrado um volume da solução 

teste e, em seguida, lavado com a mesma solução tampão. Por fim coloca-se a membrana nas 

placas com meio de cultura. Este procedimento é feito em duplicado para cada meio, ou seja, 2 

placas de TSA e 2 placas de SDA. Para cada meio efetua-se um branco filtrando 100 mL da STN.  

As placas são depois incubadas, invertendo as placas de TSA. Todo o procedimento é executado 

numa sala limpa (Anexo C), de forma a evitar contaminações do produto. 

Nesta análise é usado um agente neutralizante da atividade antibiótica do produto. Como foi 

referido anteriormente, os neutralizantes devem ser usados numa concentração que não impeça o 

crescimento microbiano. Para isso, em trabalhos anteriores, a CIPAN realizou testes de eficácia e 

toxicidade a soluções com diferentes concentrações do agente neutralizante, usando os 

microrganismos de referência. A STN foi validada para Aspergillus brasiliensis e Candida albicans, 

permitindo o crescimento microbiano na ausência (teste de toxicidade) e na presença do produto 

(teste de eficácia).  

Foram anteriormente realizados testes à membrana de celulose, tendo-se validado a ausência de 

toxicidade para os microrganismos, em comparação com o método de espalhamento. 

Tendo em conta o trabalho previamente realizado, o principal objetivo do presente trabalho foi 

desenvolver e validar um método analítico com maior capacidade neutralizante, capaz de detetar 

bactérias. Assim, utilizando os resultados de estudos anteriores, neste trabalho não se modificou a 

concentração da solução tampão neutralizante, uma vez que a eficácia e ausência de toxicidade já 

tinham sido demonstradas para Aspergillus brasiliensis e Candida albicans.  

Para cumprir os objetivos deste trabalho foram realizados diferentes testes onde foram utilizadas 

diferentes diluições sucessivas da amostra. Uma vez que se manteve o método de filtração em 

membrana de celulose, a alteração do número de lavagem e do volume utilizado nestas foi testada 

(4). Uma vez que a USP e a EUP permitem a introdução de neutralizantes no meio de cultura (2, 3), 

esta modificação foi testada. Para isso, adquiriram-se placas de meio TSA previamente preparadas 

que continham na sua composição neutralizantes adicionados na sua produção. Entre os 

neutralizantes presentes no meio de cultura estão compostos que são indicados nas farmacopeias 

para a neutralização do anti-infecioso (Tabela 2). 
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As diluições feitas tiveram sempre em vista a análise de uma quantidade de produto que 

permitisse detetar os microrganismos dentro dos limites estabelecidos para o tipo de produto em 

causa (Tabela 5).  

Tabela 5 – Limites de ufc por grama de produto (33) 

Análise Limite (ufc/g) 

TAMC 1000 

TYMC 100 

Segundo as farmacopeias americana e europeia (2, 3) os limites de microrganismo são 

interpretados do seguinte modo: 

 Quando o limite é 101 ufc a contagem máxima permitida é de 20 ufc 

 Quando o limite é 102 ufc a contagem máxima permitida é de 200 ufc 

 Quando o limite é 103 ufc a c ontagem máxima permitida é de 2000 ufc 

Todos os lotes de meios de cultura utilizados neste trabalho foram validados para os respetivos 

microrganismos de referência pelo laboratório de microbiologia analítica da CIPAN. 
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2 Materiais e métodos 

2.1 Reagentes, soluções e meios 

Como foi referido anteriormente, as soluções utilizadas nos ensaios experimentais devem ser as 

mesmas que foram usadas nas validações anteriormente realizadas na CIPAN. Estas foram feitas 

com os reagentes que constam na Tabela 6, onde também estão apresentadas as respetivas 

abreviaturas.  

Tabela 6 – Reagentes e meio de cultura utilizados no trabalho experimental 

Reagentes e Meios de cultura Abreviaturas 

Fosfato monopotássico KH2PO4 

Meio Sabouraud dextrose agar com cloranfenicol SDAc1 

Polissorbato 80 Tween 80 

Meio Tryptic Soy Agar TSA1 

Meio Tryptic Soy Agar com neutralizantes TSAn1 

Sal de triptona  TS 

Antes de preparar a STN é necessário preparar a solução tampão de fosfato stock, com pH 7,2. 

Para fazer esta solução, dissolve-se KH2PO4 em água purificada, ajustando o pH com hidróxido de 

sódio ou ácido fosfórico. Após perfazer o volume, num balão volumétrico, com água purificada e 

homogeneizar a solução, a solução deve ser guardada entre 2 e 8º C. Se for necessário pode-se 

aumentar o volume de solução, mantendo a proporção dos reagentes. 

Para a preparação de STN pesa-se o agente neutralizante para um balão volumétrico e adiciona-

se a solução tampão de fosfato stock e água purificada. O pH é ajustado com hidróxido de sódio ou 

ácido fosfórico, perfazendo em seguida o volume. A STN é em seguida esterilizada durante 30 

minutos a 121º C e armazenada à temperatura ambiente (20º C ± 5) num local seco. O volume da 

STN pode variar, sendo que os reagentes devem manter as suas proporções. 

As soluções de microrganismos são feitas com solução TS, sendo esta preparada como indicado 

pelo fornecedor. A solução é depois esterilizada durante 30 minutos a 121º C e armazenada à 

temperatura ambiente (20º C ± 5) num local seco.  

O volume de solução TS usado para a reconstituição dos microrganismos depende do lote dos 

mesmos, uma vez que este deve ser tal que permita uma toma com menos de 100 ufc (2, 3). O 

volume de solução TS (VTS) necessário é dado pela equação (2) onde ufc/placa é o valor de ufc 

pretendido, Vinoc. é o volume de suspensão de microrganismo usado e ufc/pastilha é o valor 

apresentado no certificado de cada lote de microrganismo fornecido pelo fornecedor. As pastilhas de 

microrganismo são produzidas pela ATCC na forma liofilizada. 

 𝑉𝑇𝑆(𝑚𝐿) =
(𝑢𝑓𝑐 𝑝𝑎𝑠𝑡𝑖𝑙ℎ𝑎⁄ ) ∙ 𝑉𝑖𝑛𝑜𝑐.(𝑚𝐿) 

(𝑢𝑓𝑐 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑎⁄ )
 (2) 

                                                   
1Placas já preparadas e estéreis 
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As suspensões dos microrganismos devem ser preparadas logo após a remoção da pastilha do 

congelador, de forma a manter a integridade da amostra (Anexo B). Para tal, deve fazer-se deslizar a 

pastilha para o respetivo VTS e deixá-la ressuspender sem agitar durante 2 a 3 minutos. Após 

ressuspensão total, agitar vigorosamente, com o auxílio de um agitador magnético ou vórtex, durante 

15 segundos, de forma a homogeneizar a suspensão. Esta está pronta a usar no período máximo de 

15 minutos após a reconstituição. 

2.2 Procedimento experimental 

Antes de se realizarem os ensaios de validação é necessário criar cartas de controlo (Anexo A). 

Estas servem de controlo ao crescimento microbiológico, sendo posteriormente comparadas com os 

resultados dos testes com o produto. As cartas de controlo para cada microrganismo teste foram 

feitas pelo método de filtração, adicionando à STN o Vinoc., lavando em seguida com STN. 

Antes de iniciar os ensaios de validação foi necessário definir o procedimento a seguir: 

1. Pesa-se o produto não estéril para o frasco estéril e adiciona-se a STN, misturando até total 

dissolução com o auxílio de um agitador magnético (o magnete usado também deverá estar 

estéril); 

2. Fazer as diluições necessárias à neutralização da atividade antimicrobiana do produto 

3. Filtrar o volume desejado da solução teste para um copo de filtração estéril com uma 

membrana 0,45 µm e lavar com a STN. O número de lavagens e o volume usado serão os 

necessários à neutralização do anti-infecioso. Na última lavagem: 

3.1. Adicionar metade do volume de STN usado na lavagem e, seguidamente, o Vinoc.; 

3.2. Lavar o copo de filtração com o resto do volume de lavagem, garantindo assim que todo o 

microrganismo foi removido das paredes do copo de filtração; 

4. Retirar as membranas dos copos de filtração e colocam-se em placas de Petri com meio 

TSA/TSAn. Este pode conter ou não neutralizantes; 

5. As placas são invertidas e incubadas de acordo com a Tabela 7.  

Na Figura 9 está representado um esquema do procedimento experimental dos ensaios de 

validação usado neste trabalho. 

Tabela 7 – Condições de incubação nos testes e ensaios de validação 

Microrganismo Temperatura 
Tempo de 
incubação 

Bacillus subtilis ATCC 6633 

30–35ºC 3–5 dias Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 

Staphylococcus aureus ATCC 6538 

Em cada placa deve estar indicado o meio de cultura, a data e o microrganismo usado. Caso 

sejam realizados diferentes testes no mesmo dia, as diferenças entre os testes também são 

registadas nas placas. Todo o material descartável usado é comprado estéril, sendo que o material 

não descartável é previamente esterilizado durante 30 minutos a 121º C. 
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Figura 9 – Esquema do procedimento dos ensaios de validação (adaptado de (4)) 

Devido à manipulação de microrganismos, todo o procedimento é executado numa câmara de 

segurança biológica (Anexo C) não só para impedir a proliferação dos microrganismos, mas também 

para evitar contaminações. Todo o material utilizado nos ensaios é descontaminado antes de ser 

lavado ou descartado. 

Após o tempo de incubação, as colónias são contadas e os resultados são comparados com os 

limites de controlo. Uma vez que os limites de controlo são a metade e o dobro (equação (1)) da 

média do controlo, de forma a tornar a análise mais fácil e clara, é calculada uma percentagem de 

recuperação. Para isso, assume-se que 100% de recuperação será obter um número de colónias 

igual à média da carta de controlo do respetivo microrganismo. A média do crescimento 

microbiológico foi calculada usando o logaritmo dos resultados. 
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2.3 Testes realizados e resultados 
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3 Método analítico validado 

Como já foi referido anteriormente, o método aplicado na CIPAN está validado para Aspergillus 

brasiliensis e Candida albicans. Uma vez que o meio SDA permite o crescimento de fungos e 

leveduras, foi preciso criar um método analítico capaz de detetar bactérias. Assim criou-se um novo 

procedimento para o produto não estéril em causa. Neste procedimento usam-se diluições diferentes 

para TAMC e TYMC. O procedimento experimental proposto está descrito em seguida: 

1. Solução teste – pesar o produto para um frasco estéril, adicionar a STN deixando o produto 

dissolver num agitador magnético (a barra magnética usada deverá estar estéril); 

2. Fazer diluições sucessivas; 

3. Filtrar a diluição A e, em seguida, lavar com STN. Colocar a membrana em meio SDA. Fazer 

em duplicado; 

4. Filtrar a diluição B e, em seguida, lavar com STN. Colocar a membrana em meio TSAn. Fazer 

em duplicado; 

5. Para cada meio de cultura efetuar um branco do meio e um branco da STN; 

6. Incubar as placas de acordo com a Tabela 8, invertendo apenas as placas TSAn e mantendo 

as placas SDA com a tampa para cima; 

7. Após o período de incubação, contar o número de colónicas presentes em cada placa e 

calcular TAMC e TYMC, expressos em ufc/g, tendo em consideração o número de placas, o 

peso da amostra, o volume de solução teste, o volume filtrado em cada membrana e o fator de 

diluição.  

Tabela 8 – Condições de incubação do método analítico 

Análise Temperatura 
Tempo de 
incubação 

TAMC 30–35ºC 3–5 dias 

TYMC 20–25ºC 5–7 dias 

Após a estipulação de um procedimento experimental, procedeu-se à análise de três lotes de 

produto. Nestas três análises usaram-se lotes de TSAn, STN e copos de filtração diferentes, tendo 

sido efetuados no mesmo dia na sala limpa (Anexo C). Os resultados das análises estão 

apresentados na Tabela 9. 

Tabela 9 - Análise de vários lotes do produto não estéril 

Análise TAMC (ufc/g) TYMC (ufc/g) 

Lote: 1 <1000 <100 

Lote: 2 <1000 <100 

Lote: 3 <1000 <100 
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4 Conclusão e trabalho futuro 

Tendo-se efetuado diferentes testes de neutralização do produto, chegou-se à conclusão que o 

uso de placas TSA com neutralizantes permite uma neutralização mais eficaz do que as placas de 

TSA simples. Estas têm um custo acrescido, mas a sua utilização é de facto a mais indicada para a 

deteção de viáveis neste anti-infecioso.  

Verificou-se igualmente que a diluição B permitiu o crescimento celular de uma forma mais eficaz. 

O número e volume de lavagem, bem como a divisão da amostra por várias placas não são 

significativos para a neutralização do produto. Isto é suportado pelo crescimento fora dos limites de 

controlo de Bacillus subtilis nos testes considerados mais neutralizantes.  

Nos ensaios de validação usou-se, portanto, o método que permite o crescimento celular da 

maioria dos microrganismos de referência, mas também o método que usa menos recursos. Isto é 

particularmente importante no contexto económico de uma empresa, uma vez que o método criado se 

destina ao uso nos laboratórios de microbiologia analítica da CIPAN nas análises dos diferentes lotes 

do produto. Este facto é também importante num contexto ambiental pois, quanto menos recursos 

forem usados, menores serão as quantidades de resíduos criados e de energia necessária na 

descontaminação dos meios e materiais usados por análise. 

Conclui-se que o método de deteção de viáveis está validado para Pseudomonas aeruginosa e 

Staphylococcus aureus. Considera-se ainda válido para Aspergillus brasiliensis e Candida albicans, 

devido à validação realizada anteriormente. Assim, o método de deteção de viáveis fica validado para 

quatro dos cinco microrganismos de referência indicados nas farmacopeias (2, 3). 

Uma vez que se efetuaram diferentes testes com várias formas de neutralização nos quais não 

houve crescimento de Bacillus subtilis, pode-se afirmar que o método não está validado para este 

microrganismo de referência. No entanto, se o produto sofrer alguma contaminação de bactérias 

Gram-positivas produtoras de esporos, a ação antimicrobiana do antibiótico é suficiente para eliminar 

as contaminações por parte destes microrganismos (2, 3). 

A CIPAN produz diferentes anti-infeciosos da família das tetraciclinas, todos considerados 

produtos não estéreis. A validação do método de deteção de viáveis no produto em estudo neste 

trabalho não implica que o método seja válido para todos os microrganismos de referência em todos 

os princípios ativos farmacêuticos produzidos pela empresa. Cada anti-infecioso não-estéril produzido 

pode ter um procedimento para a deteção de viáveis diferente, uma vez que cada produto tem a sua 

atividade antimicrobiana. Para cada procedimento, porém, é necessário garantir que a neutralização 

mínima é usada. Isto é importante pois a quantidade de amostra analisada deve produzir resultados 

significativos, mas também porque os recursos usados devem ser minimizados o mais possível. 

Apesar da deteção do número de viáveis ser uma análise necessária para a caracterização dos 

produtos não-estéreis e posterior venda, esta deve ser o mais economicamente viável, de forma a 

não encarecer o processo de fabrico do princípio ativo farmacêutico. Sendo a CIPAN uma empresa 

com consciencialização ambiental, todos os procedimentos seguidos pela empresa devem criar o 

menor impacto ambiental possível, consumido e produzindo o menor número de recursos e resíduos, 

respetivamente.  
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Anexo A: Cartas de controlo dos microrganismos de 

referência  
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Anexo B: Boas práticas em laboratório de microbiologia 

farmacêutica  

Numa indústria farmacêutica são realizados trabalhos microbiológicos como deteção, isolamento, 

contagem e identificação de microrganismos, testes de esterilidade e ensaios nos quais se usam 

microrganismos (34). Operando com organismos vivos, o rigor e o cuidado do método de trabalho 

devem ser tais que permitam resultados fidedignos e passíveis de serem reproduzidos. Criaram-se, 

por isso, um conjunto de boas práticas laboratoriais as quais definem diferentes parâmetros de 

trabalho como os operadores, o ambiente, os equipamentos, os reagentes e meios, a amostragem e 

os testes e análises. Seguidamente serão descritas algumas destas boas práticas laboratoriais (34), 

as quais se aplicam ao trabalho desenvolvido na CIPAN. 

  

B.1. Operadores (34) 

As tarefas realizadas num laboratório de microbiologia devem ser executadas e supervisionadas 

por operadores experientes e com conhecimentos na área de microbiologia ou equivalente.  

Os responsáveis pelo laboratório devem garantir que o seu pessoal recebe treino em técnicas 

básicas, como espalhamento em placas, contagem de colónias, técnicas asséticas, preparação de 

meios, diluições sucessivas, bem como na operação de equipamentos, na segura manipulação de 

microrganismos e nos procedimentos necessários para contenção de microrganismos. 

Os operadores só poderão realizar tarefas laboratoriais após ser comprovado a sua devida 

competência ou adequadamente supervisionados. A sua competência deve ser monitorizada 

continuamente e, caso seja necessário, os operadores devem receber, de novo, formação. 

 

B.2. Ambiente envolvente (34) 

Os laboratórios de microbiologia, bem como os equipamentos que lhes dão suporte, deverão ser 

exclusivos e estar separados das outras áreas, principalmente das zonas de produção. O seu acesso 

deve ser reservado a pessoal autorizado, o qual deve estar ciente dos procedimentos de entrada e 

saída do laboratório (incluindo o vestuário de proteção), dos níveis de contenção e das restrições 

impostas ao trabalho na área, bem como as suas razões. 

As atividades laboratoriais, como a preparação de amostras, de meios de cultura e de 

equipamento, a manipulação de microrganismos, entre outros, devem ser efetuadas em espaços e/ou 

tempo diferentes, de forma a diminuir o risco de contaminações cruzadas, falsos positivos ou falsos 

negativos. 

Os programas de limpeza e desinfeção dos espaços devem ser documentados. Deve haver um 

procedimento para lidar com derrames. Os sistemas de lavagem e de desinfeção das mãos devem 

estar acessíveis.  

A monitorização microbiológica ambiental deve refletir a instalação utilizada, incluindo assim um 

controlo do ar e da superfície.  
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B.3. Equipamentos (34) 

Cada equipamento, instrumento ou outro aparelho usado no trabalho do laboratório, deve estar 

identificado de forma única. Como parte do seu sistema de qualidade, o setor de microbiologia deve 

ter um sistema de monitorização do uso, calibração, desempenho, verificação, manutenção e 

qualificação dos seus equipamentos. 

 

B.4. Reagentes e meios (34) 

O laboratório de microbiologia deve verificar a adequação de cada lote de reagentes necessários 

ao trabalho laboratorial, no início e durante a sua validade. 

Os meios podem ser preparados pelo laboratório ou adquiridos totalmente ou parcialmente 

preparados. Todos os lotes dos meios comprados a fornecedores devem ser aprovados e 

qualificados.  

O desempenho adequado dos meios de cultura, diluentes e outros fluidos de suspensão deve ser 

verificado em relação à recuperação ou a sobrevivência dos microrganismos alvo (que deve ser entre 

50% e 200%, em comparação com um controlo previamente feito), à inibição ou supressão dos 

microrganismos não alvo, às propriedades bioquímicas e outras (pH, volume, esterilidade, entre 

outros). 

As matérias-primas (formulações comercializadas desidratas ou constituintes individuais) e os 

meios devem ser armazenados de acordo com as recomendações do fabricante. Os meios devem 

ser preparados de acordo com as instruções do fabricante, tendo em atenção as especificações como 

o tempo e a temperatura de esterilização.  

A validade dos meios preparados no laboratório e armazenados sob condições pré-estabelecidas 

deve ser determinada e verificada. Os lotes de meios devem ser identificáveis e documentados de 

acordo com as especificações de qualidade. 

O laboratório deve garantir que todos os reagentes, incluindo soluções stock, meios, diluentes e 

outros fluidos de suspensão estão adequadamente rotulados de forma a indicar de forma clara a sua 

identificação, concentração, condições de armazenamento, data de preparação e validade. O 

responsável pela preparação dos meios deve estar identificado nos registos de preparação. 

 

B.5. Amostragem (34) 

O transporte e o armazenamento das amostras devem ser feitos de forma a manter a integridade 

da amostra, por exemplo refrigerada ou congelada. Os testes das amostras devem ser realizados 

após a amostragem o mais rápido possível. Quando não se consegue logo efetuar os testes à 

amostra, esta deve ser guardada de forma a minimizar mudanças na população microbiana. As 

condições de armazenamento devem ser estudadas, validadas e documentadas. 

A amostragem deve ser feita apenas por pessoal treinado. Deve ser realizada assepticamente 

usando material esterilizado. Devem ser tomadas precauções de forma a assegurar que a integridade 

da amostra é mantida usando recipientes estéreis para a recolha das amostras. 
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Todas as informações sobre a amostragem devem ser registadas, como a data e, se relevante, a 

hora da amostragem, as condições da amostra no momento da receção e, quando necessário, a 

temperatura, e as características do processo de amostragem. 

Todos os procedimentos de desinfeção usados para obter a amostra não devem comprometer a 

amostra a nível microbiano. As embalagens e rótulos de amostras podem estar altamente 

contaminados, sendo por isso necessário manuseá-los e armazená-los com cuidado para que não 

haja contaminações. Os processos de desinfeção aplicados ao exterior do recipiente não devem 

afetar a integridade microbiológica da amostra. 

 

B.6. Testes e análises (34) 

Os testes e análise realizados nos laboratórios de microbiologia devem ser realizados de acordo 

com os procedimentos descritos nas farmacopeias nacional, regional e internacional. Testes 

alternativos podem ser utilizados se forem devidamente validados e se for demonstrada equivalência 

aos métodos oficiais. 

 

  



40 
 

Anexo C: Normas de utilização do laboratório de 

microbiologia analítica  

C.1. Utilização da sala limpa classe ISO 7 (35, 36) 

O acesso à sala limpa classe ISO 7 é restrito a pessoal com formação específica relacionada com 

o fardamento, higiene, segurança e comportamento em área assépticas, sendo esta área em que os 

requisitos são mais exigentes. De modo a minimizar o potencial de contaminação estabeleceu-se que 

a ocupação ideal deve ser de duas pessoas, podendo em certos casos, como formação, estar três 

pessoas dentro da sala limpa. 

O pessoal autorizado a entrar na sala limpa deverá ter hábitos de higiene pessoais como a 

manutenção das unhas curtas, lavar as mãos antes e depois dos trabalhos microbiológicos, não 

comer nem beber no laboratório e usar sempre vestuário protetor no laboratório. Para além de 

hábitos de higiene, os operadores não devem ter problemas de saúde que possam ser fonte de 

contaminações como descamação da pele, dermatites, queimaduras, caspa, constipação, gripe, 

tosse crónica e alergias que provoquem espirros ou comichão. 

O vestuário a usar na sala limpa deve funcionar como uma barreira entre possíveis contaminações 

provenientes do operador e o ambiente envolvente. O fardamento adicional necessário para o 

trabalho em sala limpa, sem esquecer o material de segurança (sapatos e óculos de segurança e 

luvas), é composto por uma bata esterilizada, de apertar atrás, reutilizável após lavagem e 

esterilização, cobre sapatos descartável, uma touca descartável e uma máscara descartável. 

O comportamento do operador deve ser tal que minimize possíveis contaminações das amostras 

em análise devendo-se considerar as seguintes regras: 

 As portas não devem ser abertas ou fechadas demasiado rápido; 

 As portas não devem ser deixadas abertas; 

 Adotar medidas assépticas ao manusear as amostras; 

 O operador não deve transportar material contra o seu corpo de forma a evitar contaminações; 

 Os operadores não devem falar quando estão a trabalhar junto das amostras; 

 Não se deve passar objetos por cima das amostras; 

 Se o operador sentir necessidade de assoar o nariz, tocar na pele e no cabelo, deve fazê-lo 

fora da zona limpa; 

 O operador deve evitar o contacto entre o vestuário e as amostras, impedindo a contaminação 

de outras zonas; 

 Todos os movimentos que o operador fizer devem ser metódicos e não excessivamente 

rápidos para não bloquear o fluxo de ar. A contaminação gerada é proporcional à atividade do 

operador, entrando no fluxo de ar do sistema; 

 A limpeza da instalação deve ser mantida; 

 O lixo gerado deve ser colocado num recipiente facilmente identificável. 
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A nível de segurança deve-se ter cuidado com a utilização de bicos de Bunsen, os quais podem 

provocar queimaduras na pele ou incendiar a roupa do operador. 

A sala limpa ISO 7 é composta por uma zona de antecâmara e pela zona limpa. A zona da 

antecâmara possui um tapete retentor de partículas, que permite a remoção de partículas presentes 

nos sapatos. O procedimento de utilização, o qual tem em atenção as indicações gerais já 

enunciadas, está descrito em seguida, devendo-se respeitar a ordem das etapas: 

1. Antes de entrar na antecâmara 

1.1. Testar o funcionamento dos três alarmes associados à sala limpa (ventilador UTA, filtro 

UTA e filtro HEPA). Se alguma luz não acender é indicativo do não funcionamento do 

sistema de alarme; 

1.2. Verificar se o ventilador se encontra em funcionamento, confirmando que o respetivo 

alarme se encontra desligado; 

1.3. Verificar se os filtros do ventilador se encontram colmatados. Em caso afirmativo, a 

respetiva luz do alarme está acesa; 

1.4. Verificar se o filtro HEPA se encontra colmatado. Apesar de existirem três filtros HEPA, só 

o filtro do meio é que é controlado pelo sistema de alarmes que, caso esteja colmatado, 

fará com que a respetiva luz do alarme fique acesa; 

1.5. Verificar se a pressão diferencial da sala se encontra no intervalo recomendado de 5 a 20 

Pa; 

1.6. Retirar do armário de apoio à sala limpa o material necessário no interior da mesma, como o 

fardamento necessário, panos de limpeza secos e estéreis e o álcool isopropílico 70%; 

1.7. Sempre que se justificar, preparar o carrinho de inox com o material necessário ao trabalho a 

executar e o recipiente para o lixo, evitando saídas e entradas desnecessárias que 

prejudicam a qualidade do ar no interior da sala e do trabalho realizado; 

1.8. Retirar adereços como pulseiras ou anéis; 

2. Dentro da antecâmara 

2.1. Calçar um cobre sapatos descartáveis de cada vez, colocando imediatamente o pé dentro da 

antecâmara; 

2.2. Após a entrada na antecâmara, fechar imediata e corretamente a porta; 

2.3. Retirar a bata de laboratório, pendurá-la do cabide de apoio e proceder à mudança de 

vestuário, começando por colocar a touca, tapando completamente o cabelo, depois a 

máscara e, finalmente a bata esterilizada, verificando ao espelho de corpo inteiro se o 

fardamento está completo e corretamente vestido; 

2.4. Calçar as luvas e desinfetar as mãos usando o doseador automático, livre do contacto direto 

com as mãos;  

2.5. Desinfetar todo o material externo à sala limpa com álcool isopropílico 70%, desinfetando 

igualmente as embalagens do material esterilizado; 

3. Na zona limpa 

3.1. Entrar na zona limpa e fechar corretamente a porta; 



42 
 

3.2. Antes de iniciar o trabalho, desinfetar a bancada de trabalho com álcool isopropílico 70% e 

um pano seco e estéril. A limpeza deve começar numa extremidade da bancada, fazendo 

movimentos únicos e retos, procurando não passar duas vezes no mesmo sítio e mudando a 

face do pano a cada 0,50 m de bancada. Se o pano apresentar sujidade deve-se repetir o 

procedimento; 

3.3. Ligar a chama e executar o trabalho junto desta; 

3.4. Após a conclusão do trabalho deve-se voltar a desinfetar a bancada de trabalho como 

descrito anteriormente; 

4. Saída  

4.1. Sair da zona limpa e entrar na antecâmara, fechando corretamente a porta; 

4.2. Proceder à mudança de vestuário, começando por retira a touca e a máscara e, finalmente, 

a bata esterilizada, a qual será posteriormente entregue aos serviços de lavandaria, e vestir 

a bata de laboratório; 

4.3. Sair da antecâmara, fechar corretamente a porta e retirar os cobre sapatos. 

A utilização da sala limpa é registada num livro de registo próprio, havendo uma monitorização do 

estado do ventilador, dos filtros e da pressão diferencial, da atividade executada e duração da 

mesma, dos seus operadores e do dia em que foi utilizada. A limpeza da sala limpa é igualmente 

registada num livro de registo próprio, registando-se os produtos usados e respetivos lotes e o 

programa de limpeza efetuado.  

 

C.2. Utilização do laboratório de microbiologia analítica (36) 

O acesso ao laboratório de microbiologia analítica é restrito ao pessoal do sector de microbiologia, 

sendo que as visitas e o pessoal de manutenção podem aceder ao laboratório mediante autorização 

e/ou supervisão do chefe de sector.  

Nas instalações existem vários sistemas de lavagem e desinfeção das mãos adequados à área 

microbiológica, uma vez que o sistema de acionamento da água, detergentes e desinfetantes são 

automáticos e, consequentemente, livre do contacto direto com as mãos. 

O vestuário a usar nas instalações é composto por uma bata de laboratório sapatos e óculos de 

segurança. Nas entradas do laboratório existem tapetes retentores de partículas, de maneira a 

minimizar a entrada de partículas presentes no calçado. 

As portas do laboratório devem ser mantidas fechadas, de fora a diminuir as deslocações de ar. O 

pessoal deverá ter hábitos de higiene antes de iniciar e depois de terminar trabalho, lavando as mãos 

e desinfetando-as caso tenha estado em contacto com culturas vivas. O laboratório deve ser mantido 

limpo e com as bancadas livres de objetos desnecessários. 

 

C.3. Utilização da câmara de segurança biológica (36) 

O acesso à câmara de segurança biológica é restrito a pessoal com formação específica 

relacionada com o fardamento, higiene, segurança e comportamento em área assépticas, tendo-se 

estabelecido uma ocupação máxima de duas pessoas, para que minimize a probabilidade de 

contaminação. 
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O pessoal autorizado a operar na câmara de segurança biológica não deve ter problemas de 

saúde que possam ser fonte de contaminações como descamação da pele, dermatites, queimaduras, 

caspa, constipação, gripe, tosse crónica e alergias que provoquem espirros ou comichão. 

A nível de segurança deve-se ter cuidado com a utilização de bicos de Bunsen, os quais podem 

provocar queimaduras na pele ou incendiar a roupa do operador, e com a manipulação de 

suspensões de microrganismos. Em caso de contacto direto, na área afetada deve-se aplicar 

hipoclorito de sódio. 

Para além do vestuário necessário ao trabalho no laboratório de microbiologia, a utilização da 

câmara de segurança biológica pressupõe o uso de touca e luvas descartáveis e, caso necessário, 

máscara descartável. 

O procedimento de utilização da câmara está descrito em seguida, devendo-se respeitar a ordem 

das etapas: 

1. Antes de utilizar a câmara 

1.1.  Retirar adereços, como anéis e pulseiras, e verificar o vestuário dos operadores; 

1.2. Ligar a câmara e verificar o bom funcionamento dos filtros. Os filtros estão a funcionar sem 

problemas se uma luz verde aparecer na barra vertical; 

4.4. Desinfetar as mãos usando o doseador automáticos e, em seguida, desinfetar a bancada de 

trabalho com álcool isopropílico 70% e um pano seco e estéril. Começar a limpeza numa 

extremidade da bancada, fazendo movimentos únicos e retos, procurando não passar duas 

vezes no mesmo sítio e mudando a face do pano a cada 0,50 m de bancada. Se o pano 

apresentar sujidade deve-se repetir o procedimento; 

1.3. Ligar o gás carregando no botão de segurança e, posteriormente, abrir a torneira e acender 

o bico de Bunsen 

2. Durante a utilização da câmara 

2.1. O comportamento do operador deve ser tal que minimize possíveis contaminações das 

amostras em análise devendo-se considerar as regras mencionada no ponto C.1. 

3. Após a realização do trabalho 

3.1. Proceder à desinfeção da bancada de trabalho como descrito anteriormente; 

3.2. Desligar a câmara e verificar a ligação dos UV. 

A utilização da câmara de segurança biológica é registada num livro de registo próprio, 

monitorizando-se o estado dos filtros, a atividade executada e a duração da mesma, o operador e do 

dia em que foi utilizada. A limpeza da câmara é igualmente registada num livro de registo próprio, 

registando-se os produtos usados e respetivos lotes e o programa de limpeza efetuado. 


