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Herpes Simplex Vírus Tipo-1 é Neutralizado pelo Sterile Doctor™(*) 

O herpes simplex humano vírus tipo 1 (HSV-1) e tipo 2 (HSV-2) são responsáveis por infecções oro-

labiais e genitais recorrentes. Ambos HSV-1 e -2 são vírus envelopados que compartilham um mesmo 

mecanismo patogênico e cuja prevalência sorológica na população humana pode variar dependendo da 

localização geográfica. Embora infecção com o HSV-2 é mais frequentemente associada com lesões 

genitais, o vírus HSV-1 também pode causar lesões genitais além das bolhas frequentemente vistas na 

face e lábios. De fato, o HSV-1 é atualmente responsável por metade de todos os casos novos em países 

desenvolvidos. Além de encefalite e infecções neonatais disseminadas, HSV também causa herpes 

ocular e infecções oculares recorrentes por HSV1 continua a ser a principal causa de cegueira induzida 

por vírus. Embora sintomas comuns associados a ambos os vírus são usualmente autolimitados e 

episódicos, infecções por HSV podem ser severas em pacientes imuno-deprimidos (tais como aqueles 

infectados por HIV ou sob tratamentos de câncer). A transmissão do vírus do Herpes simplex ocorre por 

contato com secreções de uma pessoa infectada quer com infecção manifesta ou por excreção 

assintomática do vírus. A persistência estimada de partículas do vírus vai de 4,5 horas a 7 dias, quando 

secreções corporais contendo o vírus são depositadas em superfícies inanimadas secas. Desse modo, 

contaminação cruzada por esses vírus através de pontos de toque comuns é um fator de risco tanto em 

ambientes de atendimento médico como em ambiente público. Embora alguns tratamentos clínicos 

estejam disponíveis, o aumento na ocorrência de cepas resistentes a droga nos últimos anos tem 

reduzido a probabilidade de resultados favoráveis. 

 

A Global Shield Solutions testou um de seus produtos, Sterile Doctor™, quanto sua habilidade de 

neutralizar o vírus do Herpes simplex tipo 1 em ambiente de laboratório. O Sterile Doctor™ é uma 

tecnologia de recobrimento de superfície que inclui um antimicrobiano aprovado pelo EPA que inibe o 

crescimento de microrganismos que podem causar doenças, odores, ou deterioração de superfícies, 24 

horas por dia, 7 dias por semana. Embora o Sterile Doctor™ seja conhecido por ser ativo contra um 

certo número de bactérias, fungos e mofos, é importante demonstrar a eficácia do produto sobre 

patógeno viral, do qual o HSV-1 é um exemplo proeminente e importante. Com o uso de métodos de 

laboratório comprovados que medem a atividade do vírus em cultura de células, vírus vivos de HSV-1 

foram expostos por quinze minutos à formulação de uso pelo consumidor do Sterile Doctor™ aplicada 

sobre objetos inanimados. As partículas virais foram, então, purificadas, adicionadas a culturas de 

células de rins de macacos verdes africanos e, após 72 horas, as culturas foram examinadas 

microscopicamente para detectar mudanças morfológicas consistentes com infecção viral.  

 

(*) Sterile Doctor são hoje os produtos SD Pro e SD ST da SD Labs. 
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A Figura 1 mostra que as células infectadas com o vírus e expostas ao Sterile Doctor™ 

permaneceram inalteradas quando comparadas a células de controle com falsa contaminação. Células 

tratadas com o vírus normal (que foram processadas de forma idêntica, mas sem serem expostas ao 

Sterile Doctor™) demonstraram efeito citopático significante (CPE), indo de aparência plana saudável 

de células normais até uma aparência arredondada, danificada que rompe a natureza confluente da 

camada celular. 
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Figure 1. HSV-1 é inativado pela exposição ao Sterile Doctor™. Imagens de microscópio ótico (a 10X 
magnificação) de células renais de macacos verdes da África 72 horas após vários tratamentos: 
A. – Infecção falsa de controle; B.- Células infectadas por HSV-1; C. – Células infectadas com HSV-1 
pre-expostas ao Sterile Doctor™ por 15 minutos. Note a aparência danificada e arredondada da 
camada celular no painel B comparada com a aparência normal, plana e confluente da camada 
celular nos painéis A e C. 

 

Os dados coletados nesses experimentos de laboratório demonstram a eficácia antiviral do 

Sterile Doctor™ contra o vírus de Herpes simplex tipo 1. A capacidade do produto de rapidamente 

neutralizar o HSV-1 é um forte indicador da previsão da atividade do produto contra outros vírus da 

mesma família (e.g. HSV-3 [varicela zoster/catapora]; Epstein Barr vírus [mononucleose]) e outros vírus 

envelopados como HIV, influenza e MERS-CoV (Middle Eastern Respiratory Syndrome Coronavirus). 


