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COMPOSIÇÃO DESCONTAMINANTE, MÉTODO DE DESCONTAMINAÇÃO,

PROTOCOLO DE DESCONTAMINAÇÃO PARA ESCOVAS DE DENTES E

PRODUTO DESCONTAMINANTE

Campo de aplicação

A presente invenção pertence ao campo da indústria química, notadamente

da indústria de preparações para finalidades médicas, odontológicas e higiénicas.

Introdução

A presente invenção se refere a uma composição descontaminante à base

de clorexidina, tensoativos catiônicos e/ou não iónicos e xilitol, para a

descontaminação prolongada de fibras sintéticas, superfícies sintéticas,

superfícies metálicas e superfícies compósitas, similares e afins. Além disso, a

presente invenção se refere a um método de descontaminação de superfícies, a

um protocolo de descontaminação de escovas de dentes e, finalmente, a um

produto descontaminante.

Estado da técnica

O uso de clorexidina em composições líquidas descontaminantes é

conhecido do estado da técnica há vários anos, como demonstra, por exemplo, o

documento patentário alemão DE 203 04 504, que revela um produto químico

para limpeza de escovas de dente caracterizado por ser fabricado à base de um

cloreto de cetilpiridínio e/ou de uma mistura de clorexidina (incluindo seus

derivados), opcionalmente com corante e perfumes variáveis e/ou extratos

vegetais. Dito documento alemão, embora descreva um produto para a limpeza

de cerdas de escova de dentes à base de clorexidina, não faz menção ao tempo

de ação residual do produto na escova após a separação do mesmo das cerdas,

tampouco faz referência às características da descontaminação pretendida. Não

existe menção à forma de atuação da composição proposta nem ao sucesso da

remoção dos diversos resíduos a que estão expostas diariamente, por exemplo,

escovas de dentes.

O documento patentário CH 700 343 revela uma solução para higiene de

escovas de dentes, especificamente destinada à higienização de cerdas de

escovas de dentes por meio de imersão das mesmas na solução. Dita

composição pode compreender, em peso, de 80 a 90% de glicerina vegetal, de 4

a 10% de água desmineralizada, de 1,00 a 1,40% de digluconato de clorexidina,

de 2,0 a 5,0% de extrato de alecrim, de 2,0 a 5,0% de extrato de menta. Assim

como o documento alemão acima apresentado, o documento CH 700 343 não faz

menção ao tempo de ação residual do produto na escova após a separação do



mesmo das cerdas, tampouco faz referência às características da

descontaminação pretendida. Não existe menção à forma de atuação da

composição proposta nem ao sucesso da remoção dos diversos resíduos a que

estão expostas diariamente, por exemplo, escovas de dentes.

Já o documento patentário brasileiro PI 0702469-0 descreve uma

formulação de solução anti-séptica para aplicação na odontologia para prevenção

de cárie dentária e outras doenças bucais. Embora dita formulação revele

soluções anti-sépticas contendo, dentre outros, guanidos e biguanidos,

tensoativos, solventes etc, destina-se especificamente à higiene da cavidade

oral, não fazendo menção ao uso como descontaminante de cerdas ou outros

elementos externos. Novamente faltam referências ao tempo de ação residual do

produto na escova após a separação do mesmo das cerdas e referências às

características de descontaminação pretendidas. Não existe menção à forma de

atuação da composição proposta nem ao sucesso da remoção dos diversos

resíduos a que estão expostas diariamente, por exemplo, escovas de dentes, por

tratar-se de enxaguatório bucal.

O uso combinado de clorexidina e de alquilpoliglicosídeos em composições

antimicrobianas também é conhecido do estado da técnica, como demonstra, por

exemplo, o documento WO 2012/034032, que revela soluções antimicrobianas,

dentre outros, à base de uma biguanida e de peio menos um alquilpoliglucosídeo.

As soluções e métodos propostos pelo referido documento são destinados à

eliminação ou redução de bactérias, fungos e vírus de superfícies, por exemplo,

de equipamentos médicos, superfícies orgânicas como a pele e suturas e outras

superfícies inorgânicas. Não há menção ao tratamento específico de superfícies

com as características das cerdas de escovas de dentes nem há menção ao

tempo de ação residual do produto em, por exemplo, cerdas de escovas de

dentes, após a separação do mesmo das cerdas.

Outro exemplo de uso combinado de clorexidina e detergentes catiônicos

como alquilpoliglucosídeos é dado pelas composições e métodos saneantes do

documento WO 2010/010345, que revela composições saneantes a serem

utilizadas em combinação com composições de limpeza específicas. Além de

demandar protocolos específicos para cada tipo de superfície a ser desinfetada,

dito documento não faz menção ao tratamento específico de superfícies com

características similares às das cerdas de escovas de dentes.

O documento WO 2009/1 17299 revela preparações de limpeza,

saneamento e esterilização à base de clorexidina e surfactantes não iónicos,



porém, apresentando as mesmas deficiências do documento WO 2010/010345

supracitado. O mesmo ocorre com a composição de higiene pessoal e doméstica

revelada pelo documento patentário PI 0514935-5.

Como pode ser inferido a partir da descrição acima, existe espaço para

aprimoramentos em formulações de composições descontaminantes para a

descontaminação prolongada de fibras sintéticas, superfícies sintéticas,

superfícies metálicas e superfícies compósitas e similares e afins.

Além das composições e combinações reveladas pelos documentos

citados acima, cabe ainda mencionar alguns produtos que são conhecidos do

estado da técnica e utilizados, isoladamente ou em composições, como princípio

ativo principal ou complemento, como composições para a higiene bucal e,

eventualmente, citados para a descontaminação de superfícies.

Um desses produtos que vale ser citado é o triclosan ou triclosano, muito

utilizado também em dentifrícios, desorganiza a membrana celular bacteriana,

inibindo seu funcionamento enzimático (Torres CRG, Kubo CH, Anido AA,

Rodrigues JR. Agentes antimicrobianos e seu potencial de uso na Odontologia.

Pós Grad Rev Fac Odontol São José dos Campos 2000:3:43-52.). Em

concentrações baixas, há adsorção à porção lipídica dos microrganismos, o que

causa uma modificação drástica no transporte celular, impedindo o adequado

metabolismo e reprodução celular, tendo, portanto, um efeito antimicrobiano de

largo espectro. Apesar de ser um agente químico capaz de agir

bacteriostaticamente, sua carga aniônica faz com que possua baixa

substancialidade. Sua principal deficiência consiste no fato de ser aniônico,

diferente, por exemplo, da clorexidina e do cloreto de cetilpiridínio, que são

catiônicos. Esta característica também impossibilita uma ação de sinergismo com

um tensoativo catiônico. Além de ser altamente tóxico ao organismo humano,

tanto como pode ser cancerígeno, bem como altamente poluente ao meio

ambiente.

Outro produto muito utilizado para a descontaminação é o hipoclorito de

sódio, também conhecido como água sanitária ou "água de javelle". O hipoclorito

de sódio é um composto químico de fórmula NaCIO, encontrado normalmente sob

a forma líquida, de cor levemente amarelo-esverdeada, odor picante, solúvel em

água, não-inflamável, fotossensível (decompõe-se quando em contato direto com

a luz), corrosivo a metais, de fácil oxidação e decomposição, libera gases tóxicos

quando em contato com ácidos, obtido a partir da reação do cloro com uma

solução diluída de hidróxido de sódio (soda cáustica). O hipoclorito de sódio tem



propriedades germicidas e , por isso, é amplamente utilizado no tratamento e

purificação da água, na desinfecção de legumes, verduras e frutas, na produção

de desinfetantes industriais, no tratamento de piscinas para desinfecção da água,

na composição de pesticidas convencionais e como agente de esterilização nas

indústrias de bebidas como cerveja, vinho e refrigerantes à base de cola. É muito

indicado para esterilização de ambientes domésticos como banheiros e cozinhas

(partes domésticas mais propícias à proliferação de germes). Também pode ser

utilizado em tratamentos dentários como solução irrigante (utilidade ainda pouco

difundida no Brasil, e que por isso, faz com que muitos dentistas façam uso da

água sanitária). Por ser um forte oxidante, deve ser ministrado com cuidado, uma

vez que, os produtos da sua oxidação são corrosivos e podem ocasionar

queimaduras na pele e nos olhos, principalmente quando em altas concentrações.

A reação de hipoclorito de sódio com compostos orgânicos é violenta e dá origem

a substâncias tóxicas e até cancerígenas. Misturas de hipoclorito com urina, por

exemplo, devem ser evitadas, pois a reação desse composto com a amónia dá

origem à cloramina, substância tóxica ao organismo. Acidentes envolvendo

hipoclorito de sódio podem trazer efeitos nocivos à saúde. Se inalado, pode

causar irritações no aparelho respiratório, provocando tosse e dispnéia. Se

ingerido, provoca vómitos sanguinolentos, náuseas e diarréias, ulcerações no

esôfago e estômago, além disso, altas concentrações de sódio no corpo podem

levar à desidratação.

Já o gluteraldeído possui toxicidade ambiental acima de 0,2 ppm/m3, sendo

também cancerígeno. É muito utilizado como esterilizante e desinfetante de

instrumentos médico-cirúrgicos e odontológicos, termómetros, equipamentos de

plástico ou borracha, clínicas e hospitais veterinários (local de consultas e

cirurgias); instalações diversas e outros materiais que não possam ser

esterilizados pelo calor, veículos de transporte de animais, comedouros,

bebedouros e ovos. O glutaraldeído tem sido muito utilizado para desinfecção de

alguns equipamentos como endoscópios, conexões de respiradores,

equipamentos de terapia respiratória, dialisadores, tubos de espirometria e outros;

para este fim o tempo de exposição é de 30 minutos. Ele não é utilizado como

desinfetante de superfície por seu custo ser elevado e por ser muito tóxico.

Finalmente, o ácido peracético é bastante utilizado na

desinfecção/esterilização de plásticos, poliuretano, polietileno, PVC, ABS, nylon 6

e 66, fibra ótica, borrachas, viton, silicone, natural, nitrílica, tecido, naturais

sintética. Materiais plásticos, borracha ou silicone podem sofrer ressecamento



e/ou rigidez dependendo de sua porosidadeé altamente inflamável e tem odor

forte. O ácido peracético (acetil hidroperóxido ou acido peroxiacético) é um

produto químico, apresenta-se como um liquido incolor, não corante, potente

agente oxidante, com pH ácido, densidade próxima a da água e odor levemente

avinagrado, corrosivo para metais (bronze, cobre, ferro galvanizado, latão) que,

em baixa concentração, tem rápida ação contra todos os microorganismos,

inclusive esporos bacterianos. O ácido peracético 0,2% pode provocar

desconforto respiratório, seus vapores são irritantes e requer cuidadoso

manuseio. Apresenta baixa estabilidade à estocagem e tem baixo efeito residual.

Os demais antissépticos existentes no mercado são indicados (e

utilizados), em sua esmagadora maioria, apenas como enxaguantes bucais. Os

produtos apresentados e comumente utilizados no estado da técnica, ou não

possuem o poder de descontaminação suficiente a uma higienização eficaz de

superfícies ou possuem dito poder de descontaminação à base de produtos de

altíssima toxicidade, inadequados, portanto, ao uso em objetos de uso e higiene

pessoais.

Como pode ser inferido a partir da descrição acima, existe espaço,

portanto, para aprimoramentos em formulações de composições

descontaminantes para a descontaminação prolongada de fibras sintéticas,

superfícies sintéticas, superfícies metálicas e superfícies compósitas e similares e

afins.

Mais especificamente, existe espaço para composições saneantes e/ou de

higiene de objetos de uso pessoal com atividade antibacteriana, antisséptica e de

limpeza profunda, combinadas ou simultâneas, de ação prolongada

especialmente para o uso contínuo em cerdas de escovas de dentes, mas que

sejam eficazes também para a descontaminação de outras superfícies, sintéticas

ou metálicas, como, por exemplo, de instrumentos de higiene bucal como

raspadores de língua, passadores de fio dental, dentre outros, além de superfícies

de aparelhos bucais, próteses e até mesmo de aparelhos auditivos, combinando

toxicidade mínima ao ser humano e eficácia máxima de descontaminação.

A eficácia destas composições que ainda faltam no estado da técnica deve

ser estendida também aos resíduos complementares que podem ser encontrados

nas superfícies dos objetos a serem descontaminados, como, por exemplo,

gordura, restos de dentifrício, restos de alimentos, tecidos orgânicos, saliva,

sabonetes, xampus, enxaguatórios e afins, devendo ser garantido o seu uso



contínuo, diário, sem restrições por conta de algum componente tóxico ou que

provoque rejeição humana.

Além disso, existe espaço para uma composição de ação prolongada sobre

as superfícies descontaminadas como a mencionada logo acima e que possa

adicionalmente ser benéfica à saúde do usuário de forma complementar,

contendo, por exemplo, compostos com eficácia anti-cáries e afins, apresentando

ação antimicrobiana e também de inibição de placa dental, alcançando, assim, a

diminuição de patologias bucais e halitoses, além de patologias diversas

relacionadas a aparelhos médicos e auditivos.

Objetivos da invenção

Um dos objetivos da presente invenção é o provimento de uma

composição descontaminante de acordo com as características da reivindicação

1. Outro objetivo da presente invenção é o provimento de um método de

descontaminação de acordo com as características da reivindicação 9. Outro

objetivo da presente invenção é o provimento de um protocolo de

descontaminação de escovas de dentes de acordo com as características da

reivindicação 10. Ainda outro objetivo da presente invenção é o provimento de um

produto descontaminante de acordo com as características da reivindicação 1.

Descrição detalhada da invenção

Uma composição descontaminante de acordo com a invenção deve

atender a três funções principais, a saber:

descontaminação;

remoção de gordura e resíduos; e

proteção adicional.

Descontaminação

Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção possui um componente descontaminante à base de gluconato de

clorexidina ou digluconato de clorexidina ou simplesmente clorexidina.

A clorexidina possui ação antifúngica e bactericida e altíssima capacidade

de desinfecção, de destruição bacteriana e ação bacteriostática, inibindo a

proliferação bacteriana (colónias).

Como digluconato, é um antimicrobiano de características desinfetantes e

sanitizantes. Eficaz contra Salmonella spp., Listeria spp , Clostridium spp., E. Coli,

Staphylococcus spp. e Pseudomonas spp. (Clorexidina, Relatório técnico,

NEOBRAX).



O seu mecanismo de ação antibacteriana é explicado pelo fato de a

molécula catiônica da clorexidina ser rapidamente atraída pela carga negativa da

superfície bacteriana, sendo adsorvida à membrana celular por interações

eletrostáticas, provavelmente por ligações hidrofóbicas ou por pontes de

hidrogénio, sendo essa adsorção concentração-dependente. Assim, em dosagens

elevadas, ela causa precipitação e coagulação das proteínas citoplasmáticas e

morte bacteriana e, em doses mais baixas, a integridade da membrana celular é

alterada, resultando num extravasamento dos componentes bacterianos de baixo

peso molecular (Hjeljord et al.37 1973; Hugo e Longworth 38 1964; Rolla e

Melsen 60 1975).

Além do mais, a clorexidina é estável, não é tóxica aos tecidos, a absorção

pela mucosa e pele é mínima e não provoca efeitos tóxicos colaterais sistémicos

com o uso prolongado bem como alterações na microbiota oral (Davies e Hull 23

1973; Case 15 1977; Rush- ton 62 1977; Winrow 73 1973; Lõe et al. 45 1976).

A clorexidina apresenta uma substantividade, isto é, tempo de

permanência ativa, de aproximadamente 12 horas, o que é explicado pela sua

natureza dicatiônica. Assim, uma extremidade catiônica da molécula se prende à

película, que apresenta carga negativa, e a outra extremidade catiônica fica livre

para interagir com as bactérias. Desta forma, ela exercerá uma ação bactericida

inicial, combinada com uma ação bacteriostática prolongada (Zanatta FB, Rósing

CK. Clorexidina: Mecanismo de ação e Evidências atuais de sua eficácia no

contexto do biofilme supragengival, Scientific-A 2007).

Além disso, a clorexidina se caracteriza por não desenvolver resistência

bacteriana, por ser atóxica, não corrosiva e biodegradável (Clorexidina, Relatório

técnico, NEOBRAX).

Em uma modalidade preferencial da invenção, o teor de clorexidina da

composição de acordo com a invenção é de 0,1% a 20% em volume,

preferencialmente de 0,2% a 7% em volume, mais preferencialmente de 4% a 6%

em volume.

Remoção de gordura e resíduos

Por remoção de gordura e resíduos entende-se, no âmbito da presente

invenção, a remoção de resíduos complementares que podem ser encontrados

nas superfícies dos objetos a serem descontaminados como, por exemplo,

gordura, restos de dentifrício, restos de alimentos, tecidos orgânicos, saliva,

sabonetes, xampus, enxaguatórios e afins.



Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção possui como componente de remoção de gordura e resíduos um

tensoativo catiônico.

Tensoativo é a substância ou composto capaz de reduzir a tensão

superficial do fluido em que se encontra dissolvido ou de reduz a tensão interfacial

por adsorção preferencial de uma interfase líquido-vapor e outra interfase.

O tensoativo catiônico é aquele que em solução aquosa se ioniza

produzindo íons orgânicos positivos, os quais são responsáveis pela atividade

superficial, possuindo como parte hidrofilada da cadeia um radical com carga

positiva, ou seja, nesse tipo de tensoativo o que interage com a água é uma parte

da molécula que possui caráter positivo, ao contrário dos tensoativos aniônicos.

Não são compatíveis com os tensoativos aniônicos, formando com estes um

precipitado insolúvel.

Os tensoativos catiônicos têm propriedades germicidas, são dotados de

poder bactericida elevado contra germes gram-negativos, são também fungicidas,

atuando sobre certos protozoários patogênicos. São de toxicidade relativamente

baixa, com ausência de poder corrosivo (Dossiê técnico: Amaral L et al,

Detergente doméstico, Instituto de Tecnologia do Paraná, Dezembro 2007).

Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção possui como componente de remoção de gordura e resíduos um

tensoativo não-iônico.

Tensoativos não-iônicos são caracterizados por possuírem grupos

hidrofílicos sem cargas ligados à cadeia graxa. Possuem como características a

compatibilidade com a maioria das matérias-primas utilizadas em cosméticos,

baixa irritabilidade à pele e aos olhos, um alto poder de redução da tensão

superficial e interfacial e baixos poderes de detergência e espuma.

Em suma, o tensoativo diminui a tensão superficial do líquido, aumentando

sua capacidade de penetração. Liga-se e captura partículas de gordura,

possuindo capacidade lipofílica e, na outra extremidade molecular, possui

capacidade hidrofílica.

Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção possui um componente de remoção de gordura à base de

alquilpoliglicosídeos.

Os alquilpoliglicosídeos são uma família relativamente nova de tensoativos,

sendo sintetizados reagindo glicose de amido de milho com um álcool graxo. A

molécula resultante é um tensoativo não-iônico de boa solubilidade em água



devido aos grupos hidroxila. São bons detergentes e têm grau muito elevado de

biodegradabilidade. Os principais tensoativos desta classe são o decil e o

laurilpoliglicosídeo com alto grau de polimerização (número médio de unidades de

glicose por unidade de álcool).

Em uma modalidade preferencial da invenção, o teor de

alquilpoliglicosídeos da composição de acordo com a invenção é de 0,5% a 12%

em volume, preferencialmente de 4% em volume.

Em uma modalidade preferencial da invenção, os alquilpoliglicosídeos são

decilpoliglicosídeos.

Em outra modalidade preferencial da invenção, os alquilpoliglicosídeos são

laurilpoliglicosídeos.

Em ainda outra modalidade preferencial da invenção, os

alquilpoliglicosídeos são decilpoliglicosídeos misturados a laurilpoliglicosídeos.

Proteção adicional

Por proteção adicional entende-se, no âmbito da presente invenção, a

proteção complementar provida ao usuário contra cáries e doenças bucais,

patologias bucais diversas e halitoses e patologias diversas relacionadas a

aparelhos médicos e auditivos.

Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção possui um componente de proteção adicional à base de xilitol.

O xilitol é um poliálcool cuja fórmula molecular é C 5 2O ( 1 ,2,3,4,5-

pentaidroxipentano), com ac o de inibição e antiadesão sobre algumas bactérias.

O xilitol é transportado via sistema frutose-fosfotransferase, resultando em

acúmulo intracelular de xilitol-5-fosfato. Este metabólito intermediário é

desfosforilado e excretado como xilitol, sem gerar produção de ATP. Este "ciclo

fútil" consome energia e resulta na inibição do crescimento e metabolismo

bacteriano, em algumas bactérias em especial como Streptococcus mutans,

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae.(Pereira AFF.2009) (Almeida

LMAG).

Uma das vantagens do xilitol, por exemplo, sobre a sacarose, é que, em

virtude de sua elevada estabilidade química e microbiológica, ele atua, mesmo em

baixas concentrações, como conservante de produtos alimentícios, oferecendo

resistência ao crescimento de microrganismos e prolongando a vida de prateleira

desses produtos (Bar, 1991).



Sendo o xilitol uma substância atóxica, classificada pela Food and Drug

Administration (FDA) como um aditivo do tipo GRAS (Generally Regarded as

Safe), sua incorporação em alimentos é legalmente permitida.

Otite média aguda, a segunda infecção mais comum em crianças, é

causada por bactérias da nasofaringe que penetram no ouvido médio através do

tubo de Eustáquio {Erramouspe, Heyneman, 2000). De acordo com Kontiokari et

ai (1995), o xilitol atua na prevenção ou no combate dessa doença, inibindo o

crescimento da bactéria Streptococcus pneumoniae, principal causadora de

sinusites e infecções no ouvido médio.

Comparado a outros edulcorantes, o xilitol acarreta maiores benefícios

para a saúde bucal, prevenindo a incidência de cáries ou reduzindo a sua

formação (Mussatto SI, Roberto IC. Xilitol: Edulcorante com efeitos benéficos

para a saúde humana, Revista Brasileira de Ciências Farmacêuticas, vol. 2002).

Em uma modalidade preferencial da invenção, o teor de xilitol da

composição de acordo com a invenção é de 0,1% a 30% em volume,

preferencialmente de 0% em volume.

Demais componentes

Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção possui componentes adicionais diversos.

Um dos componentes adicionais pode ser, por exemplo, uma solução de

ácido cítrico, com teor de 0,01% a 10% em volume qs.

Outro componente adicional pode ser, por exemplo, água purificada ou

deionizada, qsp.

Outro componente adicional pode ser, por exemplo, um estabilizador de

pH, para manter o pH da composição entre 6,0 e 7,0, em quantidade suficiente

para atender às condições da composição de acordo com a invenção.

Além desses componentes, poderão fazer parte da formulação da

composição de acordo com a invenção, conservantes, flavorizantes, corantes e

álcool.

Formas de aplicação /formas farmacêuticas

Em uma modalidade preferencial da invenção, as composições de acordo

com a invenção são utilizadas na forma líquida e aplicadas, preferencialmente, na

forma de banho de imersão.

Em outra modalidade preferencial da invenção, as composições de acordo

com a invenção podem ser utilizadas e respectivamente aplicadas na forma de

material efervescente (pílula, comprimido, pó ou similar), em forma de aerossol,



fluido de nebulização, infusão, vapor e demais formas adequadas à aplicação em

superfícies.

Efeito técnico novo

A composição descontaminante de acordo com a invenção provê uma

sinergia única que resulta em um efeito técnico novo e único.

Inicialmente, a composição de acordo com a invenção possui alto poder de

penetração em cerdas sintéticas, especialmente de escovas de dentes. A

penetração ocorre inclusive entre os tufos, efeito primordial para a ação efetiva

dos demais componentes da fórmula.

Esta ação ocorre, conforme descrito acima, devido à diminuição da tensão

superficial do líquido obtida pelo componente tensoativo, sendo uma vantagem

sobre todos os líquidos antissépticos existentes no mercado.

A composição de acordo com a invenção elimina o meio de cultura

existente, por exemplo, em escovas de dentes, com ação efetiva na saliva,

gordura, dentifrícios residuais e micro-organismos, componentes que,

sabidamente, iniciam a formação de biofilme responsável pelo meio de cultura.

A composição de acordo com a invenção provê, portanto, a eliminação do

crescimento e formação de colónias de micro-organismos, a eliminação do meio

responsável pela formação de resistência bacteriana (bactérias resistentes), a

eliminação do potencial de transmissão e/ou recontaminação de microorganismos

ao usuário, sendo que esta ação ocorre devido à combinação da capacidade de

sequestro das partículas de gordura realizadas pelo tensoativo somada à ação de

desinfecção da clorexidina.

Como já mencionado anteriormente, a composição de acordo com a

invenção atua preventivamente na inibição da formação do biofilme.

Este efeito acontece devido à ação sobre todos os componentes

formadores do biofilme e em toda a escova dental por excelente penetração dada

pelo tensoativo que, somado à capacidade da clorexidina de desinfecção, é

potencializado pela ação do xilitol na inibição do crescimento e metabolismo das

bactérias.

A composição de acordo com a invenção atua com ação desinfetante

eliminando bactérias, fungos e vírus. A ação da clorexidina é potencializada para

o principal agente etiológico da cárie, o Estreptococcus mutans, devido à

combinação com xilitol.

A composição de acordo com a invenção possui ação prolongada

(desinfecção continuada) de pelo menos 7 (sete) dias, como resultado da



combinação dos efeitos do (i) tensoativo capaz de excelente penetração nas

cerdas e também do efeito preventivo contra a formação de biofilme, da (ii)

capacidade de desinfecção da clorexidina para bactérias, fungos e vírus, sendo

que a clorexidina tem sua ação residual de até 12 horas (Perionews 20 )

prolongada para pelo menos 7 (sete) dias dentro da composição de acordo com a

invenção.

A composição de acordo com a invenção combate a ação do E. mutans

através da ação potencializada pelo xilitoi.

Assim sendo, conclui-se que as ações de desinfecção são efetivas em toda

a escova dental, por conta da efetiva permeabilidade do líquido somada à

capacidade de higiene profunda com dissolução da gordura existente na saliva e

matéria orgânica residual.

Como resultado dos efeitos descritos, além de se obter uma superfície

desinfetada, não haverá substrato residual ou remanescente para a neoformação

de biofilme e proliferação de bactérias, condição essencial e imprescindível para

altas exigências de higiene.

Composição

É, portanto, um objetivo da presente invenção o provimento de uma

composição descontaminante compreendendo pelo menos um componente

descontaminante, peio menos um componente de remoção de gordura, pelo

menos um componente de proteção adicional e componentes adicionais diversos.

Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção compreende:

- pelo menos um componente descontaminante à base de clorexidina;

- pelo menos um componente de remoção de gordura à base de

alquilpoliglicosídeos;

- pelo menos um componente de proteção adicional à base de xilitoi;

- e um ou mais componentes adicionais selecionados do grupo

constituído por solução de ácido cítrico, água purificada ou deionizada qsp,

estabilizador de pH, conservantes, flavorizantes, corantes e álcool.

Em uma modalidade preferencial da invenção, a composição de acordo

com a invenção compreende:

- um teor de clorexidina de 0,1% a 20% em volume, preferencialmente de

0,2% em volume;

- um teor de alquilpoliglicosídeos de 0,5% a 12% em volume,

preferencialmente de 4% em volume;



- um teor de xiiitol de 0,1% a 30% em volume, preferencialmente de 0%

em volume; e

- componentes adicionais que completem a fórmula adequadamente.

Método de descontaminação

Outro objetivo da presente invenção é o provimento de um método de

descontaminação, notadamente para a descontaminação prolongada de fibras

sintéticas, superfícies sintéticas, superfícies metálicas e superfícies compósitas e

similares e afins.

O método de acordo com a invenção compreende as seguintes etapas:

a) lavar com água corrente da superfície a ser descontaminada;

b) lavar com soro fisiológico da superfície a ser descontaminada

(opcional);

c) imergir a superfície a ser descontaminada na composição

descontaminante e/ou aplicar a composição descontaminante

sobre a superfície a ser descontaminada;

d) permitir a ação da composição descontaminante entre 5 e 15

minutos, preferencialmente 10 minutos;

e) emergir a superfície a ser descontaminada na composição

descontaminante (no caso de imersão na etapa "c");

f) lavar com água corrente da superfície a ser descontaminada; e

g) lavar com soro fisiológico da superfície a ser descontaminada

(opcional).

Protocolo de descontaminação de escovas de dentes

Outro objetivo da presente invenção é o provimento de um protocolo de

descontaminação, notadamente para a descontaminação prolongada de cerdas

de escovas de dentes.

O protocolo de descontaminação compreende as seguintes etapas:

a) lavar as mãos;

b) realizar a higiene oral com uma escova de dentes e dentifrício ou

produto de higiene bucal apropriado;

c) lavar a escova de dentes em água corrente;

d) inserir uma composição descontaminante de acordo com a

invenção em um recipiente adequado à imersão parcial da

escova de dentes;

e) imergir a cabeça de cerdas da escova de dentes na composição

descontaminante;



f) permitir a ação da composição descontaminante entre 5 e 15

minutos, preferencialmente 10 minutos ou retirar a escova de

dentes somente no ato da próxima higiene oral;

g) descartar a composição descontaminante usada após, no

máximo, 7 dias;

h) lavar com água corrente as cerdas da escova antes da próxima

higiene bucal.

Produto

Outro objetivo da presente invenção é o provimento de um produto

descontaminante, notadamente para a descontaminação prolongada de fibras

sintéticas, superfícies sintéticas, superfícies metálicas e superfícies compósitas e

similares e afins, compreendendo uma composição descontaminante de acordo

com a invenção.

Em uma modalidade preferencial da invenção, o produto de acordo com a

invenção é um líquido ou fluido para imersão.

Em outra modalidade preferencial da invenção, o produto de acordo com a

invenção é um material efervescente (pílula, comprimido, pó ou similar) ou

aerossol ou fluido de nebulização ou de infusão ou vapor ou de outra forma

adequada à aplicação em superfícies.

Testes / Resultados

No intuito de testar a eficácia da composição descontaminante de acordo

com a invenção e a ação prolongada da mesma, foram realizados inúmeros

testes laboratoriais, dois dos quais têm seus resultados apresentados

resumidamente a seguir.

Um dos testes realizado foi o de verificação do tempo mínimo de ação

prolongada da composição descontaminante de acordo com a invenção, através

da imersão de escovas de dente contaminadas com as bactérias Eschenchia coli

e Pseudomonas aeruginosa, separadamente, em um recipiente contendo a

composição de acordo com a invenção.

Foi realizada a contaminação de duas soluções distintas com cada uma

das bactérias, tendo, em seguida, sido imersas nas soluções contaminadas as

cerdas de uma escova dental, contaminando-as totalmente.

Foram contaminadas 2 escovas, cada um com um dos tipos de bactérias

do teste. As bactérias continuaram sendo inoculadas diariamente e as escovas

foram mantidas em seus respectivos líquidos e mantidos em estufa a 37°C.



As escovas contaminadas foram, então, imersas em uma composição

descontaminante de acordo com a invenção. A tabela a seguir (Tabela 1) mostra

o resultado da presença ou não de bactérias nas escovas contaminadas imersas

nos líquidos de teste, durante 7 (sete) dias, por bactéria.

Tabela 1: teste laboratorial de 7 dias

Observando-se a Tabela 1 acima conclui-se que a composição

descontaminante testada de forma qualitativa possui ação prolongada por pelo

menos sete dias, sem ter sido trocada ou reposta durante todo o período de

testes. A composição de acordo com a invenção apresentou êxito na ação

prolongada mesmo com a inoculação diária das bactérias.

Outro teste realizado foi o de eficácia de eliminação de cepas de

microorganismos adicionadas a diferentes líquidos, incluindo a composição de

acordo com a invenção, através da medição do teor residual das cepas nos

respectivos líquidos.

Foram utilizadas as cepas de microorganismos que constam da tabela de

resultados abaixo (Tabela 2).

Foram preparados e testados os líquidos descontaminantes que constam

da tabela de resultados abaixo (Tabela 2).

Foram analisadas as atividades antimicrobianas de três líquidos, a saber:

(i) água purificada (referencial), (ii) Solução A (1% em vol. de clorexidina, 4% em

vol. de aiquilpoiiglicosídeos, 10% em vol. de xiiitol e água purificada qsp pH 6,0) e

Solução B (5% em vol. de clorexidina, 4% em vol. de aiquilpoiiglicosídeos, 10%

em vol. de xiiitol e água purificada qsp pH 6,0).

Metodologia: inoculação de cada microorganismo em 106 em cada

respectivo líquido descontaminante, individualmente. Mantendo em cada líquido

para ação de descontaminação por 10 minutos. Depois realizou-se as respectivas



culturas nas quais foram analisadas quantitativamente com método de contagem

após 48 horas em estufa.

Os resultados da Tabela 2 referentes à atividade residual comprovam a

eficácia das composições de acordo com a invenção.

Tabela 2: atividade antimicrobiana por tempo de contato

Considerações finais

Como pode ser inferido a partir da descrição acima, a composição de

acordo com a invenção provê a descontaminação prolongada de fibras sintéticas,

superfícies sintéticas, superfícies metálicas e superfícies compósitas e similares e

afins, evitando a contaminação e a recontaminação de ditos elementos.

Mais especificamente, a composição de acordo com a invenção possui

atividade antibacteriana, antisséptica e de limpeza profunda, combinadas ou

simultâneas, de ação prolongada de pelo menos sete dias, especialmente para o

uso contínuo em cerdas de escovas de dentes, mas também eficaz na

descontaminação de outras superfícies, sintéticas ou metálicas, como, por

exemplo, de instrumentos de higiene bucal como raspadores de língua,

passadores de fio dental, dentre outros, além de superfícies de aparelhos bucais,

próteses e até mesmo de aparelhos auditivos, combinando toxicidade mínima ao

ser humano e eficácia máxima de descontaminação.

A eficácia da composição de acordo com a invenção estende-se também

aos resíduos complementares que podem ser encontrados nas superfícies dos

objetos a serem descontaminados, como, por exemplo, gordura, restos de

dentifrício, restos de alimentos, tecidos orgânicos, saliva, sabonetes, xampus,

enxaguatórios e afins, tendo garantido o seu uso contínuo, diário, sem restrições

por conta de seus componentes atóxicos.

Além disso, existe espaço para uma composição de ação prolongada sobre

as superfícies descontaminadas como a mencionada logo acima e que possa



adicionalmente ser benéfica à saúde do usuário de forma complementar,

contendo, por exemplo, compostos com eficácia anti-cáries e afins, apresentando

ação antimicrobianá e também de inibição de placa dental, alcançando, assim, a

diminuição de patologias bucais e halitoses, além de patologias diversas

relacionadas a aparelhos médicos e auditivos.

Conclusão

Será facilmente compreendido por aqueles versados na técnica que

modificações podem ser realizadas na presente invenção sem com isso se afastar

dos conceitos expostos na descrição acima. Essas modificações devem ser

consideradas como compreendidas pelo escopo da presente invenção.

Consequentemente, as concretizações particulares descritas em detalhe

anteriormente são somente ilustrativas e exemplares e não limitativas quanto ao

escopo da presente invenção, ao qual deve ser dada a plena extensão das

reivindicações em anexo e de todos e quaisquer equivalentes da mesma.



REIVINDICAÇÕES

. Composição descontaminante, notadamente para a descontaminação

prolongada de fibras sintéticas, superfícies sintéticas, superfícies metálicas e

superfícies compósitas, similares e afins, caracterizada pelo fato de

compreender:

(i) pelo menos um componente de descontaminação,

(ii) pelo menos um componente de remoção de gordura e resíduos,

(iii) pelo menos um componente de proteção adicional, e

(iv) componentes adicionais compatíveis com os componentes i , ii e iii

e de toxicidade reduzida ou nula.

2. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizada pelo fato de que pelo menos um componente de descontaminação

é um componente à base de clorexidina, em que o teor de clorexidina da

composição é de 0,1% a 20% em volume, preferencialmente de 0,2% em volume,

mais preferencialmente de 4% a 6% em volume.

3. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizada pelo fato de que pelo menos um componente remoção de gordura

e resíduos é um componente à base de alquilpoliglicosideos, em que o teor de

alquilpoliglicosideos da composição é de 0,5% a 12% em volume,

preferencialmente de 4% em volume.

4. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 3,

caracterizada pelo fato de os alquilpoliglicosideos serem decilpoligiicosídeos ou

laurilpoliglicosídeos ou uma combinação destes.

5. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 3,

caracterizada pelo fato de que a remoção de remoção de gordura e resíduos

compreende a remoção de gordura, restos de dentifrício, restos de alimentos,

tecidos orgânicos, saliva, sabonetes, xampus, enxaguatórios e afins.

6. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizada pelo fato de que pelo menos um componente de proteção adicional

é um componente à base de xilitol, em que o teor de xilitol da composição é de

0,1 % a 30% em volume, preferencialmente de 10% em volume.

7. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizada pelo fato de que um dos componentes adicionais é uma solução de

ácido cítrico, em que o teor de solução de ácido cítrico é de 0,01% a 10% em

volume qs.



8. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizada pelo fato de que um dos componentes adicionais é água purificada

ou deionizada, qsp.

9. Composição descontaminante, de acordo com a reivindicação 1,

caracterizada pelo fato de que os demais componentes adicionais podem ser

selecionados do grupo constituído por estabilizador de pH, conservantes,

flavorizantes, corantes e álcool.

10. Método de descontaminação, notadamente para a descontaminação

prolongada de fibras sintéticas, superfícies sintéticas, superfícies metálicas e

superfícies compósitas, similares e afins, caracterizado pelo fato de que

compreende as seguintes etapas:

a) lavar com água corrente da superfície a ser descontaminada;

b) lavar com soro fisiológico da superfície a ser descontaminada

(opcional);

c) imergir a superfície a ser descontaminada em uma composição

descontaminante conforme as reivindicações 1 a 8 e/ou aplicar

uma composição descontaminante conforme as reivindicações 1 a

8 sobre a superfície a ser descontaminada;

d) permitir a ação da composição descontaminante entre 5 e 15

minutos, preferencialmente 10 minutos;

e) emergir a superfície a ser descontaminada na composição

descontaminante (no caso de imersão na etapa "c");

f) lavar com água corrente da superfície a ser descontaminada; e

g) lavar com soro fisiológico da superfície a ser descontaminada

(opcional).

. Protocolo de descontaminação para escovas de dentes, notadamente

para a descontaminação prolongada de cerdas de escovas de dentes,

caracterizado pelo fato de que compreende as seguintes etapas:

a) lavar as mãos;

b) realizar a higiene oral com uma escova de dentes e dentifrício ou

produto de higiene bucal apropriado;

c) lavar a escova de dentes em água corrente;

d) inserir uma composição descontaminante conforme as

reivindicações 1 a 8 em um recipiente adequado à imersão parcial

da escova de dentes;



e) imergir a cabeça de cerdas da escova de dentes na composição

descontaminante;

f) permitir a ação da composição descontaminante entre 5 e 15

minutos, preferencialmente 10 minutos ou retirar a escova de

dentes somente no ato da próxima higiene oral;

g) descartar a composição descontaminante usada após, no

máximo, 7 dias;

h) lavar com água corrente as cerdas da escova antes da próxima

higiene bucal.

12. Produto descontaminante, notadamente para a descontaminação

prolongada de fibras sintéticas, superfícies sintéticas, superfícies metálicas e

superfícies compósitas, similares e afins, caracterizado pelo fato de que

compreende uma composição descontaminante conforme as reivindicações 1 a 8.
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