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1. RESUMO 

 

 O uso de sabonetes íntimos é prática cada vez mais comum entre mulheres: 

além de preço cada vez mais acessível, nos últimos anos diversas novas marcas 

surgiram no mercado, garantindo sensação de bem-estar prolongada. No entanto, 

existe certa controvérsia nesta aplicação: irritações, alergias e riscos de infecções e 

inflamações podem acontecer. O trabalho aqui proposto consiste em realizar um 

estudo sobre a ação antibacteriana de selecionadas marcas de sabonete íntimo, 

comprovando assim a sua eficácia informada pelo fornecedor, bem como traçar o 

perfil da usuária deste produto através de pesquisa estatística. Foram analisadas 

seis marcas diferentes de sabonetes íntimos, sendo uma delas própria para uso em 

gestantes, e três marcas de sabonetes com anunciado poder bactericida para efeito 

de comparação. As análises foram feitas através de ensaios microbiológicos 

utilizando bactérias ambientais específicas e culturas selecionadas Os resultados 

demonstram claramente a diferença na eficácia antimicrobiana entre as marcas 

estudadas 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Os sabonetes íntimos são sabonetes desenvolvidos especialmente para a 

região vaginal e vulvar. A diferença entre os sabonetes íntimos e os comuns está no 

controle do pH do produto e na presença de antissépticos . Os sabonetes íntimos 

são projetados para não alterar a microbiota local, através de controle de pH: 

enquanto os sabonetes comuns tendem para o pH básico (entre 9 e 10) ou neutro 

com função apenas de limpar, os sabonetes íntimos possuem  pH ácido (entre 4 e 

4,5.) Nas condições naturais o pH ideal  desta região corporal apresenta-se em torno 

de 4,5,  ou seja um meio ácido necessário ideal para os  lactobacilos que vivem 

nessa região e que têm como função proteger a mulher de possíveis infecções 

bacterianas.  

Apesar da inegável aplicação para este higienizante alguns ginecologistas 

são contrários ao uso constante dos sabonetes íntimos, alegando o risco de 

inflamação, infecção e irritação que estes produtos podem causar.  
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Neste trabalho investigamos o poder bactericida destes sabonetes no que se 

refere à eficácia, através da seleção das marcas mais vendidas, além de 

comparação com sabonetes bactericidas. Para fundamentar o trabalho do ponto de 

vista qualitativo e mercadológico, em paralelo, realizamos pesquisa estatística 

qualitativa entre mulheres voluntárias para traçar o perfil da usuária deste produto. 

 

3. OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é avaliar a ação antibacteriana de sabonetes íntimos 

de diferentes marcas em diferentes meios de cultura, utilizando bactérias ambientais 

e selecionadas. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O trabalho se dividiu em duas etapas: uma experimental com a análise 

bactericida dos sabonetes através de ensaios microbiológicos e uma etapa 

qualitativa, utilizando pesquisa estatística qualitativa.  

Os ensaios microbiológicos foram realizados em meio líquido (Luria Bertani) e 

semi-sólido (PDA) em placa de Petri. Os microrganismos foram coletados com 

auxilio de swab estéril do vaso sanitário e da pia de banheiros femininos ou isolados 

de culturas puras específicas (E. coli) Os materiais foram esterilizados e cuidados 

foram tomados para evitar contaminações externas. Não houve uso de linhagens 

patogênicas de microrganismos para a realização dos ensaios. Os swabs 

contaminados foram introduzidos em tubos de ensaio contendo 3 mL de meio LB e 

30 microlitros de cada sabonete, cada um em seu respectivo tubo. A amostra 

permaneceu lacrada, evitando contaminações externas por 24 horas e os resultados 

foram tabelados e analisados após esse período. A temperatura de crescimento foi 

de 37 graus Celsius por cerca de 12 horas.  

  O teste da ação antibacteriana do sabonete íntimo líquido foi feito com o 

auxílio de discos de papel filtro qualitativo previamente esterilizados e 

posteriormente mergulhado em cada marca de sabonete íntimo líquido.  

Os discos foram colocados no centro de cada placa de Petri, previamente 

inoculada e, logo após, as placas foram incubadas em banho-maria a uma 
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temperatura de 37 ºC por 12 horas. A inibição foi adquirida pela presença de halo. 

Os resultados foram tabulados e analisados.  

Paralelamente foi realizada pesquisa estatística sobre a utilização do sabonete 

intimo, através de questionário desenvolvido,  ainda em andamento. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 Após revisão da literatura e pesquisa investigativa foram selecionadas seis 

marcas de sabonete íntimo, sendo as mais vendidas no mercado brasileiro. Alem 

destas marcas, utilizamos uma marca de sabonete específica para gestantes e 

ainda três marcas de sabonete de divulgado poder bactericida, com intuito 

comparativo. Após a seleção das marcas, foram definidos os parâmetros para 

realização dos ensaios microbiológicos padronizados. Os ensaios foram realizados a 

partir de metodologias bem estabelecidas Alem do trabalho experimental, o uso de 

questionários para avaliação estatística foi realizado para fundamentação e 

descrição preliminar do perfil da usuária do sabonete.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

 As análises microbiológicas mostraram resultados satisfatórios apenas para 

duas marcas de sabonete intimo investigadas, quando comparamos os resultados 

obtidos com bactérias coletadas de banheiros públicos femininos, tanto para o 

crescimento em meio líquido, quanto em meio semi-sólido. As mesmas duas marcas 

foram eficazes quanto à presença de E.coli, confirmando o poder antimicrobiano 

sugerido. Os sabonetes de conhecido poder bactericida apresentaram baixa eficácia 

para as amostras de bactéria selecionadas, e novos experimentos estão sendo 

realizados para elucidar as conclusões.  
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