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A Atividade In Vitro de um novo Biocida Contra um Conjunto de 

Diversas Bactérias, Fungos e Leveduras 

O relatório anexo contém dados para o Sterile DoctorTM coletados por um laboratório 
independente, Micromyx, LLC. Micromyx opera um local certificado de testes em Kalamazoo, MI, 
EUA, que fornece serviços de microbiologia para as indústrias farmacêuticas, de biotecnologia e de 
saúde animal. Ela foi fundada por cientistas pesquisadores de doenças infecciosas com grande 
experiência na indústria farmacêutica. Micromyx é uma organização de pesquisa sob contrato única 
que oferece aos clientes serviços documentados de laboratório, de primeira linha, elaborados por 
especialistas que já foram bem-sucedidos em obter aprovação do FDA (Anvisa dos EUA) para novas 
drogas. 

A Micromyx conduziu testes de atividade no produto de tratamento de superfície Sterile DoctorTM 
para avaliar sua capacidade de neutralizar o crescimento dos chamados patogênicos ESKAPE. A 
Disease Society of America identificou essa coleção de bactérias patogênicas como a maior causa 
de infecções resistentes a drogas em ambientes de tratamento de saúde (hospitais, clinicas, etc.). 
O mnemônico “ESKAPE” foi desenvolvido para identificar facilmente os organismos que compõe 
esse grupo crítico, nominalmente Enterococcus, Staphylococcus, Klebsiella, Acinetobacter, 
Pseudomonas e ESBL (Enterobacter e Escherichia Coli). Pacientes infectados e agentes de saúde 
podem, através de contato com pontos de toque comuns no local de trabalho, aumentar a carga 
biológica da superfície desses patógenos e promover a disseminação da transmissão. Infecções em 
nosocômios causadas por patógenos ESKAPE resultam em significantes morbidade, mortalidade e 
custos no tratamento médico. De fato, preocupação com contaminação cruzada e disseminação de 
patógenos ESKAPE se estende para a comunidade e para outros ambientes institucionais. 

Os testes conduzidos pela Micromyx LLC incluíram também outros microrganismos medicamente 
importantes. A atividade do Sterile DoctorTM foi medida contra a bactéria anaeróbica vegetativa 
Clostridium difficile que causa diarreia severa em pacientes que recebem tratamentos antibióticos 
de longo prazo. O fungo Aspergillus fumigatus também foi testado. Esse fungo é um exemplo de 
espécies de fungos comuns normalmente encontrados no ambiente e que causam infecções 
pulmonares crônicas na população em geral e é um dos principais contribuintes para a morbidade 
e mortalidade em pacientes imunodeprimidos, como os portadores de HIV/AIDS ou aqueles 
submetidos a quimioterapia contra câncer. Por último, outros microrganismos medicamente 
importantes, incluindo Streptococcus pneumoniae, Salmonella enterica ssp. typhimurium, 
Bacteriodes fragilis e leveduras infecciosas Candida albicans e Candida parapsilosis, também foram 
testados. Usando métodos descritos pelo Clinical Laboratory Standards Institute e adaptados para 
natureza de cobertura de superfície do produto, Micromyx aplicou a formulação para o consumidor 
(pronta para uso) do Sterile DoctorTM nos poços de bandejas de microdosagem em diluição serial 
de 2X para determinar a concentração mínima que pudesse com êxito recobrir os poços e inibir o 
crescimento microbial (MIC). Subsequente ao tratamento com Sterile DoctorTM, isolados clínicos 
representativos dos microrganismos descritos acima foram aplicados aos poços e monitorados para 
viabilidade. 
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Os dados da Tabela 1 do primeiro 

relatório (reproduzido aqui por 

conveniência) demonstram que o 

crescimento de todas as espécies 

de bactérias, fungos e leveduras 

foi inibido pelo Sterile DoctorTM. 

Como esperado, a potência do 

produto pode variar perante os 

vários isolados clínicos testados e 

o relatório da Micromyx conclui 

que “o largo espectro de 

atividade e potência mesmo a 

baixa concentração da 

formulação ilustra o potencial 

desse agente como biocida em 

ambientes industriais e 

hospitalares”.   

A atividade do produto foi investigada com maior rigor em um segundo conjunto de experimentos 
conduzidos pelos especialistas na Micromyx.  Culturas líquidas de microrganismos em crescimento 
foram transferidas para frascos recobertos com Sterile Doctor™ e a cinética de crescimentos dos 
organismos foram acompanhadas usando procedimentos padronizado. Os dados no segundo 

relatório da Micromyx mostram de modo muito convincente 
que as bactérias ficam inviáveis com o tempo quando 
expostas as Sterile Doctor™. A Tabela 2 sumariza a 
representação gráfica mostrada no relatório da Micromyx 
onde, para todos os organismos aeróbicos testados, a 
viabilidade da bactéria foi reduzida por ≥ 3-log10 unidades 
formadoras de colônias dentro de 30 minutos de exposição 
ao produto.  Nenhum ressurgimento foi detectado após 24 
horas.  De forma importante, esporos de Clostridium difficile 
também foram testados sob condições similares e observou-
se que são sensíveis ao Sterile Doctor™, com uma redução 
de viabilidade dos esporos de aproximadamente 3-log10 

unidades após 24 horas.  Esses resultados demonstram que 
a exposição de vários organismos à formulação do Sterile 
Doctor ST resulta em uma rápida diminuição em viabilidade 

da bactéria consistente com níveis tipicamente observados com agentes bactericidas e esporicidas.  

Olhando conjuntamente, esses experimentos feitos em laboratório independente reforçam as 
vantagens do produto Sterile Doctor™ para uso como um novo biocida em locais comerciais, de 
cuidados médicos e mercado de consumo.  

  

  


