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     Descrição 

Triclosan é um agente bacteriostático bifenólico com amplo espectro de atividade 

sobre bactérias Gram positivas e a maior parte das Gram negativas. Possui menor atuação 

contra Pseudomonas, leveduras e fungos. 

 

     Propriedades 

O odor do suor axilar é ocasionado pelo metabolismo ativo das bactérias cutâneas. A 

ação desodorizante pode ser obtida com o emprego de antiperspirantes, que reduzem a 

secreção sudorípara, ou utilizando bacteriostáticos, que freiam a proliferação das bactérias 

cutâneas, evitando a decomposição e mau odor do suor. 

Antibacteriano 

 
 



 

 

O Triclosan, assim como a maioria dos fenólicos clorados, é ativo sobre as enzimas de 

fosforilação e oxidação, denaturando as proteínas e inibindo o transporte ativo através da 

membrana. 

Atua sobre estas bactérias existentes na pele, mesmo quando empregado em 

concentrações muito baixas. 

Apresenta boa compatibilidade com a pele humana, é estável a hidrólise, apresenta 

boa tolerância cutânea e é amplamente controlado nos aspectos toxicológicos e ecológicos. 

 
 
 

   Estudos 
 

Ação contra as bactérias resistentes a antibióticos: Ensaios com bactérias resistentes 

aos antibióticos tem mostrado que estas são sensíveis frente ao Triclosan como as cepas não 

resistentes aos antibióticos. 

Ativação e inativação: A ação antimicrobiana do Triclosan pode ser tanto 

intensificada como diminuída por diferentes adições a formulação. Por esta razão deve-se 

examinar em cada caso o espectro de ação das formulações preparadas. 

A ação antimicrobiana de Triclosan pode ser bloqueada por um excesso de 

aproximadamente 1000 vezes seu peso de Tween 80 ou lecitina. No caso do soro este é de 

1:75.000 aproximadamente. 

Concentração mínima inibitória (C.M.I ): As cepas mencionadas na tabela 2 são com 

poucas exceções 

importantes no campo da higiene. Esta tabela contém entre outros, microorganismos 

problemas procedentes do setor dos hospitais e da indústria alimentícia, bactérias 

patogênicas para a pele e dermatófitos, assim como microorganismos que têm importância 

na desodorização. 

 



 

 

     Indicações 

 Para sabonetes, desodorantes, desodorantes para as axilas e produtos para o 

saneamento das mãos. 

 
 

     Concentração Recomendada 

Desodorante: 0,1 - 0,2%; 

Deo-colônias: 0,1 – 0,2%;  

Cremes e loções: 0,2 - 0,3%;  

Sabonete para assepsia das mãos: 0,5%  

Sabonetes para uso em centros cirúrgicos: 1%. 

 
 

     Farmacotécnica 

 Triclosan pode ser incorporado aos sabonetes em qualquer fase. A adição na 

massa ainda quente não implica em perda de atividade. Em desodorantes, é possível 

incorporar diretamente ou por uma prévia dissolução em um dos componentes líquidos 

compatíveis. 

Solubilidade: pouco solúvel em água e solúvel em propilenoglicol e álcool. Pode-se 

obter formulações concentradas transparentes empregando solventes ou tensoativos 

miscíveis em água. 

pH de estabilidade, de 4 a 8.  

Compatível com a maioria das matérias-primas, exceto não-iônicos. 
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