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B. Contato, por 10 minutos, da substancia teste com 60 cilindros contaminados com Pseudomonas
aeruginosa (ATCC 15442), na presen<;:a de soro de cavalo, seguido de neutraliza9ao e incubac;:ao em caldo de
subcultura especifico.

C. Contato, por 10 minutos, da substancia teste com 60 cilindros contaminados com Salmonella
choleraesuis (ATCC 10708), na presen9a de soro de cavalo, seguido de neutraliza9ao e incubac;:ao em caldo
de subcultura especifico.

D. Controle positivo: adi9ao de um cilindro contaminado, do mesmo lote utilizado no teste, em caldo de
subcultura especifico.

E. Testes de esterilidade com a incuba9ao nas condi90es do teste: de um tubo de subcultura; de um tubo
com adi9ao de soro de cavalo; de uma aliquota da agua utilizada para diluir a substancia teste; do lote de
ponteiras, e/ou pipetas usados; e, dos carreadores.

F. Quantifica9ao de microrganismos nos carreadores: condu9ao da contagem em, pelo menos 3 cilindros
contaminados, para cada microrganismo. Um numero de 104 microrganismos por carreador teste deve ser
alcan9ado (Office of Prevention, Pesticides and Toxic Substances, 2001).

G. Confirma9ao da neutraliza9ao: condu9ao de um teste de neutraiiza9ao para demonstrar a recupera9ao
de niveis baixos (isto 03, 10- 100 UFC/mL) de cada microrganismo testado no meio de subcultura.

Transferiu-se grupos de 10 cilindros estereis para cada 10,0 mL da cultura-teste de 48 - 54 horas, do 42•

repique contendo soro de cavalo. Apes 15 minutos de contato, os cilindros foram transferidos em posi9ao
vertical sobre um papel de filtro contido em uma placa de Petri, em seguida foram levados para incuba9ao 36
± 1 °c por 40 minutos.

A substancia teste MOVADOL foi testada conforme recomenda9ao do fabricante (item 1), na dilui9ao de
1:20. Adicionou-se entao, um cilindro contaminado e seco, a intervalos de trinta segundos, a cada um dos 20
tubos contendo a substancia teste. CUidados foram tomados para nao tocar as paredes dos tubos com os
cilindros e ou gancho de transferencia contaminados.

Para realizar 0 teste com 60 cilindros, tres series de 20 cilindros foram executadas, para cada cepa
testada. Todos os tubos de subcultura foram agitados e incubados a 36 ± 1°C, durante 48 horas. A leitura dos
resultados foi realizada atraves da observa9ao do meio de subcuitura nos tubos, quanta a presen9a ou
ausencia de crescimento microbiano.

4. RESULTADOS E CONCLUSAO

o objetivo do presente estudo foi avaliar se a substancia teste MOVADOL pode ser considerada
satisfateria ou nao, como desinfetante, atraves da exposi9ao a microrganismos especificos, segundo 0

metoda de dilui9ao de usc, onde a substancia teste deve eliminar os microrganismos no minima em 59 dos 60
cilindros utilizados, 0 que confere um nivel de confian9a de 95%.

Os resultados obtidos estao apresentados na Tabela 1. 0 estudo foi considerado valido, pois os
tratamentos-controle, conduzidos junto ao teste, corresponderam aos resultados esperados.

dTbla e a 1. Resultados obtidos oara cada 60 cilindros frente aos microraantsmos testa os.

Microrganismos testados Cilindros sem Cilindros com Nivel de confian9a
crescimento crescimento (%)

Staphvlococcus aureus 59 1 95
Salmonella choleraesuis 59 1 95
Pseudomonasaeruqmosa 59 1 95

De acordo com a metodologia empregada e pelos resultados obtidos, a substancia teste MOVADOL, na
dilui9ao de 1:20, na presen9a de soro de cavalo, foi considerada satisfateria frente as cepas testadas.
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