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Parecer técnico: LBMCB062207 

Método de avaliação de atividade virucida  

De acordo com a ISO18184:2019  

Metodologia: 
 

Nesse relatório, amostras de Manta Filtrante 
NWPM 01 com e sem o tratamento com 
Aditivo Anticovid S3NANO foram avaliadas 
para quantificar o percentual de inativação do 
SARS-CoV-2, de acordo com a ISO 
18184:2019. 
 

Solução de neutralização:  
 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 
Medium) 2% v/v Soro Fetal Bovino em 4°C. 

 

Condições experimentais 
 

 

Período da análise: 15 a 18 de junho de 2022 
Tamanho da amostra recebida: Recebida não fragmentada 
Tempo de exposição ao vírus: 4 horas 
Temperatura durante experimento: 25 °C ± 1°C 
Umidade Relativa do ar: 90 % 
Temperatura de incubação: 37°C ± 1°C + 5% CO2 
Linhagem viral utilizada: SARS-CoV-2 (B.1.1.28) 
Linhagem celular e passagem: Vero ATCC ® CCL-81™ (passagem 43) 

Identificação do laboratório teste: Laboratório de Biologia Molecular, Unidade Especial do Laboratório de 
Biotecnologia Aplicada do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. 
Aviso legal: i. A CROP® (Razão social de Prudenciatti e Ribeiro P&D LTDA.) é capaz de utilizar a estrutura  
física do HCFMB - UNESP para a realização dos procedimentos experimentais necessários por meio de convênio  
firmado entre as partes. ii. a CROP® é a responsável por todo e qualquer resultado apresentado neste relatório 
técnico, não transferindo ou compartilhando a responsabilidade dos mesmo com a UNESP; 
 
Identificação do cliente 
Razão social: WESTAFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA 
Endereço do cliente: BR 476 KM 174 nº 6283 - Rodovia do Xisto - Serrinha, Contenda - PR  
 
Identificação da amostra 
Nome do produto: Manta Filtrante NWPM 01  
Lote e data de fabricação: 01 05/05/22 
Identificação do tratamento: Aditivo Anticovid S3NANO 
Condições de Armazenamento: Temperatura Ambiente 
Data de recebimento: Amostra com tratamento 07/06/22, amostra sem tratamento 14/06/22 
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RESUMO 

Neste relatório técnico, amostras de Manta Filtrante NWPM 01 com e sem o 

tratamento com Aditivo Anticovid S3NANO foram avaliadas para determinar a capacidade 

de inativação de partículas de SARS-CoV-2 (B.1.1.28), de acordo com a ISO 

18184:2019. No procedimento experimental realizado, quantifica-se a redução de 

partículas de SARS-CoV-2 após 4 horas de contato das amostras de manta tratadas e não 

tratadas. As mantas recebidas foram fragmentadas em dimensões aproximadas de 

40x40mm totalizando 0,4g. Foram acondicionadas individualmente em placas de Petri 

para inoculação da solução viral durante o tempo de exposição, com posterior 

transferência para tubos Falcon, neutralização e homogeneização. Diluições decimais em 

série são realizadas e o título viral é determinado em microplacas de 96 poços por meio 

da metodologia Tissue Culture Infectious Dose50 (TCID50). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
  

Página | 3 

 

Realizado por CROP em parceria com o Laboratório de Biologia Molecular Unidade 

Especial do Laboratório de Biotecnologia Aplicada 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP (cedente da 

infraestrutura laboratorial para execução experimental) 

CEP: 18618-687 Botucatu, São Paulo 

e-mail: lucas@cropbiolabs.com 

Telefone: +55 (19) 99986-9383 e-mail: lucas@cropbiolabs.com website: www.cropbiotec.com.br 
Sede administrativa: Av. Doutor Vital Brasil, 1410, Box 3, Jardim Bom Pastor, Botucatu - SP 

 

Parceiros 

Teste de Eficácia Virucida: 

O teste virucida é realizado para avaliar o potencial do material poroso tratado de 

inativar a partícula viral, em 4 horas de contato, impedindo-a que infecte as células 

hospedeiras (Vero ATCC ® CCL-81™). Os ensaios foram executados em réplicas e 

triplicatas independentes. Destaca-se que os resultados são expressos em comparação da 

ação virucida frente a redução de partículas virais da solução estoque de SARS-CoV-2 

com um material “não ativo” (sem tratamento) e o material “ativo” (com tratamento 

aditivo), de modo que seja possível calcular o percentual de inativação viral, representado 

por log10 de redução do TCID50. Os ensaios são baseados nas recomendações e instruções 

metodológicas da ISO18184:2019, para testes em superfícies porosas.   

Parâmetros e definições aplicadas na determinação da ação virucida: 

a) Título viral (SARS-CoV-2): O título da solução viral estoque de SARS-CoV-2 é 

de aproximadamente 107 TCID50/mL, suficientemente elevado para identificação 

de ao menos 4 logs de redução de título viral após exposição ao material teste. 

b) As amostras possuem tamanhos e pesos padronizados de acordo com a ISO 

18184:2019, com 0,40g. São depositados 0,2ml da suspensão de vírus preparada 

sobre a amostra em vários pontos por micropipeta, como preconizado na 

normativa. 

c) Controle de Citotoxicidade: O material testado não afetou a morfologia e 

crescimento celular. 

d) Neutralização: Para supressão da atividade virucida do material ativo é adicionado 

DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium) 2% v/v Soro Fetal Bovino a 4°C. 

e) Exposição da solução viral com o material teste: A solução viral de SARS-CoV-

2 é adicionada de modo que entre em contato com toda área superficial do material 

e então a mistura é neutralizada após o tempo de contato estipulado (conforme 

tópico d). O título viral é mensurado após a neutralização. 

f) Exposição da solução viral a um controle interno (amostra sem tratamento): Um 

controle interno não virucida (amostra de manta sem tratamento ativo) é 

submetido ao contato imediato com a solução viral de SARS-CoV-2. Ocorre a 

neutralização, e o título viral é mensurado pela metodologia TCID50 e método de 
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Spearman & Kärber para comparação com as amostras tratadas pós tempo de 

exposição. 

g) Cálculo da redução baseado na fórmula M = lg(Va/Vc) = lg(Va) − lg(Vc), onde 

lg(Va) corresponde à média do título viral, em log, das triplicatas das amostras 

sem tratamento, imediatamente após a inoculação viral; e lg(Vc) corresponde à 

média do título viral, em log, das triplicatas das amostras com tratamento após o 

tempo de exposição. 

h) Recuperação da solução viral (controle positivo solução estoque de SARS-CoV-

2): Para cada microplaca de 96 poços, advinda dos ensaios de quantificação do 

percentual de inativação viral, ocorre a determinação do título viral individual de 

cada ensaio, em que é analisado após tempo de contato da solução viral com água 

destilada estéril e posterior realização dos ensaios de TCID50.  

 

Análise dos resultados 

A determinação quantitativa da atividade virucida do produto é realizada de 

acordo com a metodologia TCID50 (Median Tissue Culture Infectious Dose). O protocolo 

leva em consideração o cultivo das linhagens de células hospedeiras do vírus – Células 

Vero ATCC ® CCL-81™ em microplacas de cultura de 96 poços com posterior 

neutralização da solução viral e do possível composto virucida a ser analisado. 

Para avaliação do efeito citopático são realizadas análises por meio de 

microscópio invertido após um período de incubação de 72 horas em estufa à 37ºC com 

5% de CO2. Dessa maneira, obtêm-se uma confirmação visual do efeito citopático das 

linhagens de SARS-CoV-2 em relação a célula Vero ATCC ® CCL-81™. A interpretação 

é baseada no método de Spearman & Karber (Lorenz & Bögel, 1973). Sendo que o 

resultado da eficácia virucida é dado como negativo quando ocorre a visualização dos 

efeitos citopáticos e positivo quando não há efeito citopático. Para a determinação da 

capacidade de inibição viral utiliza-se a diferença logarítmica entre o grupo controle e do 

grupo com os tratamentos. 
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Tabela 1 – Forma de análise numérica de inativação viral. 
Log de redução Fator de redução Percentual de Inativação 

1 10 90% 

2 100 99% 

3 1.000 99,9% 

4 10.000 99,99% 

5 100.000 99,999% 

Legenda: obtido em https://microchemlab.com/information/log-and-
percent-reductions-microbiology-and-antimicrobial-testing 

 

Com intuito de quantificar o título viral obtido no processo de incubação, foi 

aplicada a metodologia de diluição limite (end-point-diluition). A partir dessa 

metodologia com inoculação de sucessivas diluições crescentes em suspensão viral em 

células susceptíveis, é possível identificar o efeito citopático em 50% das culturas 

inoculadas. A tabela 1 demonstra o percentual de inativação viral, através do cálculo Reed 

& Münch endpoint calculation method (Reed & Münch, 1938). Foi ainda aplicado o fator 

de correção relacionado ao volume de diluição do vírus SARS-CoV-2 utilizado em cada 

ensaio de TCID50. A porcentagem de inativação viral foi calculada com base em análises 

estatísticas e levando em consideração os volumes da solução viral utilizada, além da 

aplicação dos fatores de correção, convergindo nos resultados obtidos de titulação viral 

por TCID50 /mL.  

 
Figura 1: Esquema de placa de titulação: TCID50 (Median Tissue Culture Infectious Dose), 
realizado em microplaca de 96 poços, onde, na primeira linha, foram adicionados 9 poços com 

Amostras de manta Controle Negativo 



 
 
  

Página | 6 

 

Realizado por CROP em parceria com o Laboratório de Biologia Molecular Unidade 

Especial do Laboratório de Biotecnologia Aplicada 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP (cedente da 

infraestrutura laboratorial para execução experimental) 

CEP: 18618-687 Botucatu, São Paulo 

e-mail: lucas@cropbiolabs.com 

Telefone: +55 (19) 99986-9383 e-mail: lucas@cropbiolabs.com website: www.cropbiotec.com.br 
Sede administrativa: Av. Doutor Vital Brasil, 1410, Box 3, Jardim Bom Pastor, Botucatu - SP 

 

Parceiros 

amostras de vírus pós contato e neutralização com as amostras com tratamento, em uma diluição 
igual a 10-1, na segunda linha uma diluição igual a 10-2 e assim sucessivamente, até a linha H com 
diluição de 10-8. Nas colunas 10 a 12 todos os poços foram tratados somente com células e meio 
de cultura (Controle Negativo). O mesmo esquema de distribuição de amostra foi realizado com 
as amostras de manta sem tratamento. O Controle Positivo de Recuperação Viral (CV) foi 
realizado em placa independente seguindo as mesmas diluições seriadas. 

 

Resultados 

Os resultados estão apresentados nos gráficos (Figura 2) e Tabela 2 a seguir. 

 

 

 

Figura 2:  Representação gráfica do título viral (log10 TCID50) após 4 horas de contato de amostras 
de Manta Filtrante NWPM 01 com Aditivo Anticovid S3NANO em relação a amostras sem 
tratamento (segundo recuperação viral da solução estoque de SARS-CoV-2).
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Tabela 2: Determinação do percentual de inativação de SARS-CoV-2 e logs de redução baseados no método de TCID50. 
Valores representados de acordo com a média de três replicatas para cada corpo de prova (material tratado e sem tratamento) em 4 horas de 
exposição. 
 
 

 

ISO 18184:2019 Determination of antiviral activity of textile products 
Determinação da ação virucida de amostra de Manta Filtrante NWPM 01 contra o SARS-CoV-2 

4 horas de exposição 

Amostra TCID50/ml Log TCID50/mL1 
Log10 de 

redução 

Inativação Viral 

(%) 
Controle de Recuperação Viral (SARS-CoV-2) (CV) 1,58x107 7,2 

Manta NWPM 01 sem tratamento 7,34x106 6,87 - - 

Manta NWPM 01 + Aditivo Anticovid S3NANO 1,58x105 5,2 1,67 97,85% 
 

1= Cálculo do título viral em log10 TCID50 em um intervalo de confiança de 95% de acordo com a ISO18184  
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Conclusões 

 Com base no delineamento experimental empregado, e levando em consideração 

a apresentação dos resultados em percentual de inativação viral (tabela 2), em comparação 

com as amostras de manta sem o tratamento Aditivo Anticovid S3NANO, verificou-se que 

as amostras NWPM 01 com tratamento apresentaram, in vitro, 1,67 log de inativação de 

SARS-CoV-2, com 97,85% de redução viral em 4 horas de exposição. 

 

As amostras de manta não apresentaram citotoxicidade nas linhagens celulares 

utilizadas nos ensaios experimentais, a morfologia e crescimento celular não foram 

afetadas. 

 

Este relatório refere-se às amostras analisadas, não sendo aplicável ou extensível a outros lotes. 

Aviso Legal: 

Os resultados apresentados nesse relatório técnico são referentes somente ao produto testado. Os testes para determinação da inativação viral do 
produto supracitado foram efetuados seguindo o protocolo da ISO18184:2019. Todos os procedimentos e resultados foram executados de acordo 
com Boas Práticas Laboratoriais (BPLs). No entanto, além do que é expresso no relatório: (1) quaisquer usos pelo cliente dos resultados reportados 
devem ser de entendimento e concordância da Crop para verificação de uso correto de informações providos por esse relatório ou (2) que os 
resultados de efetividade de inativação viral esperado pelos clientes podem ser alcançados ou (3) que o cliente pode livremente fazer uso desses 
resultados ou entregáveis desde que não infrinja nenhum direito ou propriedade intelectual de terceiros. Destaca-se que para interpretações de 
eficácia virucida significativa, orgãos fiscalizadores locais, como a ANVISA, podem se basear, além das normativas utilizadas nestes experimentos, 
em pré-disposições impostas em notas técnicas, vide a NOTA TÉCNICA No 20/2021/SEI/COSAN/GHCOS/DIRE3/ANVISA.  
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