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Sabonete é um sabão capaz de fornecer ação detergente destinado à limpeza 

corporal. Eles têm um papel importante para a higiene e saúde do homem, pois 

além de eliminar micro-organismos, também removem as sujeiras presentes no 

corpo humano. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficácia de sabonetes 

sólidos de diferentes marcas comerciais com ação antimicrobiana descrita nos 

rótulos. Os ensaios da atividade antimicrobiana foram realizados através do 

método indireto de Kirby-Bauer, pela perfuração de seis orifícios com o auxílio de 

um cilindro de vidro no próprio meio de cultura (Ágar Müeller-Hinton e Ágar 

Sabouraud), previamente inoculado com cada micro-organismo testado. Após 

incubação a 37ºC por 24h foi observada a presença ou ausência de halo de 

inibição do crescimento ao redor da substância testada. Todos os testes foram 

realizados em duplicata com sete marcas diferentes de sabonetes em barra frente 

aos micro-organismos Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas 

aeruginosa, Enterobacter cloacae, Acinetobacter baumannii, Proteus mirabillis e 

um isolado de Candida albicans. Os micro-organismos mais sensíveis foram S. 

aureus e P. aeruginosa e os mais resistentes foram E. coli, P. mirabillis e E. 

cloacae, os sabonetes que apresentaram menos ação contra as bactérias e fungo 

testados foram as marcas 1 e 2, porém conseguiram inibir o crescimento de S. 

aureus, P. aeruginosa, A. baumannii e C. albicans. As demais marcas foram mais 

eficazes apenas em S. aureus e P. aeruginosa. Os micro-organismos mais 

resistentes foram E. coli, P. mirabillis e E. cloacae, porque apresentaram ausência 

total de halo de inibição em todas as formulações testadas. No rótulo de cada 

sabonete antimicrobiano existia a informação dos micro-organismos que o mesmo 

apresentava ação, mas com os resultados obtidos pode-se concluir que as 

informações descritas no rótulo do produto não são fidedignas. 
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