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SUMÁRIO TÉCNICO DOS PRODUTOS SD LABS 
 

Ação Biocida dos produtos SD  
Na década de 70 a Dow Co. registrou um produto quaternário de amônio modificado que apresenta 

ação bactericida e contra fungos e mofos, podendo ser usado para proteger superfícies contra a ação 

desses micro-organismos. Essa substância é o Cloreto de 3-(trimetoxisilil)propildimetil octadecil 

Amônio (Si-QAC)

Estrutura química do princípio ativo do  SD 
A família de produtos Sterile Doctor inclui o SD Pro, o SD ST e o SD Auto, com formulações diferentes, 

mas todos baseados no mesmo princípio ativo, – o Cloreto de 3-(trimetoxisilil)propildimetil 

octadecil Amônio (Si-QAC) -  que contém o grupo amônio quaternário ligado a quatro radicais 

orgânicos, sendo um uma longa cadeia de átomos de carbono que tem por função “atrair” os 

microrganismos, a ação eletrostática do amônio quaternário altera a estrutura do invólucro do 

microrganismo, ocasionando sua morte (como todo detergente de sal de amônio quaternário). O que 

torna o Si-QAC diferente é a modificação em um outro radical ligado ao nitrogênio que o faz capaz de 

se ligar quimicamente a vários tipos de radicais existentes na maioria das superfícies. Essa ligação 

química ancora o princípio ativo na superfície, fazendo com que ele permaneça ativo por longo 

tempo, mais de ano, e evitando que ele sofra lixiviação. 
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Teste de estabilidade química 
Para estabelecer que os produtos Sterile Doctor – SD (SD Pro e SD-ST) são estáveis na diluição de uso 

para armazenamento por pelo menos um ano, encomendamos um teste de estabilidade química a 

um laboratório independente, segundo protocolo estabelecido pela Anvisa e pela Fiocruz. O 

resultado1 2 foi absolutamente satisfatório, evidenciando que os nossos produtos SD na formulação 

de uso são estáveis por até dois anos. 

Como o SD adere à superfície tratada 
A ancoragem de compostos contendo o radical trimetoxisilil foi estudada por vários autores, 

mormente por ULF BEXELL na sua tese de doutorado junto a Universidade de Uppsala, em 20033. 

Bexell demonstrou que essa classe de compostos interage quimicamente com a superfície metálica, 

usando análise por espectrometria de massa de íon secundário por tempo-de-voo (ToF-SIMS).  

 
Já A. J. ISQUITH, E. A. ABBOTT e P. A. WALTERS4 (Anexo S1) comprovaram que o Si-QAC se liga 
quimicamente a várias superfícies, mantendo sua ação antimicrobiana contra vasta gama de 
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microrganismos. Esse artigo é particularmente interessante por demonstrar que o Si-QAC se 
mantém ligado na superfície e que não há perda da substância para o ambiente, e que a sua 
ligação química à superfície não altera sua ação antimicrobiana. Esse estudo estende o limite de 
detecção ao usar Si-QAC marcado com 14C e cintilografia, quer do material tratado quer no solvente 
de lavagem exaustiva (20 lavagens). Não houve perda de sinal cintilográfico no material tratado e 
não foi detectado sinal relativo a 14C na água de lavagem. 

 

Estudo publicado por cientistas da Dow Chemical 
A. J. ISQUITH, et.al., demonstraram que o produto Si-QAC liga-se quimicamente a uma variedade de 

superfícies da Tabela 1. O Si-QAC apresenta atividade contra os vários microrganismos da Tabela 2. 

Eles trataram as superfícies com uma solução muito diluída (0,1%) de Si-QAC por 10 min e secaram 

as amostras a 70oC por 30 min e resfriamento por mais 30 min em prato de petri estéril antes de 

inocular. 

Tabela 1 Substratos tratados com Si-QAC que exibiram atividade antimicrobiana 

Superfícies silicosas Fibras Artificiais Metais 

     Vidro      Acrílica      Alumínio 

     Lã de vidro      Modacrílica      Aço inoxidável 

     Areia      Poliéster      Metal galvanizado 

     Pedra      Acetato de celulose  

     Cerâmica      Rayon Miscelânea 

      Acetato      Couro 

Fibras Naturais      Anidex      Madeira 

     Algodão      Spandex      Borracha 

     Lã      Vinil      Plástico 

     Linho      Dacron      Fórmica 

     Feltro      Viscose      Fibra de Vidro 

 

Tabela 2 Microrganismos suscetíveis ao Si-QAC  

Bactérias (gram positivas) Algas 

   Staphylococus aureus    Cyanophyta (verde-azulada) oscillatoria 

   Streptococus faecalis    Cyanophyta (verde-azulada) anabaena 

   Bacillus subtilis    Chrysophyta (marrom) 

    Chrysophyta (verde) Selenastrum gracile 

Bactérias (gram negativas)    Chrysophyta (verde) Protococus 

   Salmonella chloeraesius  

   Salmonella typhosa Fungos 

   Escherichia coli     Aspergillus niger 

   Mycobacterium tuberculosis    Aspergillus flarres 

   Pseudomonas aeruginosa    Aspergillus terreu 

   Aerobacter aerogenes    Aspergillus verrucaria 

    Chaetomium globosum 

Fermentos    Penicillum funiculosum 

   Saccharomyces cerevisiae    Trichophyton interdigital 

   Candida albicans    Pulluraria pullulans 

    Trichoderm sp. madison P-42 

    Cephaldascus fragans 

 

A determinação analítica de que o Si-QAC se mantém ligado à superfície tratada e que não é 

removido por lavagem exaustiva (20 lavagens) demonstra que a sua atividade antimicrobiana não 

pode ser atribuída a uma liberação lenta da substância, mas sim ao produto ligado à superfície. 
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Ação biocida do SD. Avaliação de eficácia 
A avaliação de eficácia do Si-QAC foi feita de várias maneiras e em concentrações diferentes, mas 

sempre usando protocolos estabelecidos internacionalmente, quer pela Anvisa, quer pelo EPA dos 

EUA. 

 

Testes feitos nos EUA 
Nos EUA foram feitos testes de eficácia contra uma vasta gama de microrganismos. Um dos testes foi 

realizado pelo laboratório MICROMIX. 

  

Testes feitos no Brasil 
Os testes no Brasil foram feitos pela BioAgri Merieux e estão resumidos na Tabela 3 

Tabela 3 - Resumo dos testes de eficácia realizados pelo BioAgri - Merieux 

No do ensaio Produto Microrganismo Resultado 
RE0005.0011.15 SD-PRO Staphylococus aureus ATCC 6538 Redução >99,99% rel. controle 

RE0005.0011.15 SD-PRO Salmonela choleraesuis ATCC 10708 Redução >99.99% rel. controle 

RE0096.0557.15 SD-PRO Salmonella choleraesuis ATCC 10708 Satisfatório 

RE0220.0022.15 SD-PRO Candida albicans ATCC 10231. Fase 2, etapa 1 Red. Log >4,17 

RE0196.0023.15 SD-PRO Candida albicans ATCC 10231. Fase 2, etapa 2 Red. Log >4,76 

RE0097.0032.15 SD-PRO Tricophyton mentagrophytes ATCC9533 Sem crescimento após contato 
de 5, 10 e 15 min 

RE0005.0039.15 SD-ST Staphylococus aureus ATCC 6538 Redução >99,99% rel. controle 

RE0005.0039.15 SD-ST Salmonela choleraesuis ATCC 10708 Redução >99.99% rel. controle 

RE0096.0392.15 SD-ST Salmonela choleraesuis ATCC 10708 Satisfatório 

RE0220.0013.15 SD-ST Candida albicans ATCC 10231. Fase 2, etapa 1 Red. Log >4,27 

RE0196.0014.15 SD-ST Candida albicans ATCC 10231. Fase 2, etapa 2 Red. Log >4,73 

RE0097.0022.15 SD-ST Tricophyton mentagrophytes ATCC9533 Sem crescimento após contato 
de 5, 10 e 15 min 

 

Ação biocida residual 
Os trabalhos de Bexelle de Isquith, et.al., demonstraram que os Si-QAC fixam-se quimicamente a 

uma grande variedade de superfícies e que não sofrem lixiviação.  

Além disso, esses autores demonstraram que o mecanismo de ação biocida dos Si-QAC se dá a nível 

do envoltório celular e não por penetração na célula do microrganismo, evitando, assim, que o 

microrganismo desenvolva resistência a sua ação biocida. 

Restava saber se o Si-QAC continuaria ativo em sua ação biocida por longo tempo após sua 

aplicação a uma determinada superfície. Estudos com duração de 15 dias já tinham sido feito 

e mostraram que não havia perda de atividade. 

Para testar a hipótese de que o Si-QAC aplicado a uma superfície continuaria ativo após um longo 

período, encomendamos ao laboratório BioAgri Merieux um teste baseado em metodologia 

amplamente aceita de verificação de ação biocida de superfícies tratadas, o método preconizado 
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pela The United States Pharmacopeia – USP 34, Cap. 1072 e EN13697 – “Quantitative non-porous 

surface test for evaluation of bactericidal and/or fungicidal activity of chemical disinfectants used in 

food, industrial, domestic, and institutional areas (phase 2, step2)”. Esse procedimento foi 

combinado com o método de envelhecimento acelerado padrão (RDC 59 - 2010). Os resultados estão 

resumidos na Tabela 4 que comprovam a ação biocida residual do Si-QAC quando aplicado a 

superfícies inertes. 

Tabela 4 – Resumo dos testes de ação residual realizados pela BioAgri - Merieux 

No do ensaio Produto Microrganismo Resultado 
RE0005.0011.15 SD-PRO Staphylococus aureus ATCC 6538 

Superfície inox 
Dia 0 red. Log >4,65 
Dia 14 red. Log >4,65 

RE0005.0011.15 SD-PRO Staphylococus aureus ATCC 6538 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >4,65 
Dia 14 red. Log >4,65 

RE0005.0011.15 SD-PRO Salmonela choleraesuis ATCC 10708 
Superfície inox 

Dia 0 red. Log >4,66 
Dia 14 red. Log >4,69 

RE0005.0011.15 SD-PRO Salmonela choleraesuis ATCC 10708 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >4,66 
Dia 14 red. Log >4,69 

RE0005.0040-15 SD-PRO Candida albicans ATCC 10231 
Superfície inox 

Dia 0 red. Log >3,28 
Dia 14 red. Log > 3,24 

RE0005.0040-15 SD-PRO Candida albicans ATCC 10231 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >3,24 
Dia 14 red. Log > 3,28 

RE0005.0040-15 SD-PRO Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 
Superfície inox 

Dia 0 red. Log >3,25 
Dia 14 red. Log > 3,24 

RE0005.0040-15 SD-PRO Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >3,25 
Dia 14 red. Log > 3,28 

RE0005.0039.15 SD-ST Staphylococus aureus ATCC 6538 
Superfície inox 

Dia 0 red. Log >4,17 
Dia 14 red. Log >4,10 

RE0005.0039.15 SD-ST Staphylococus aureus ATCC 6538 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >4,13 
Dia 14 red. Log >4,10 

RE0005.0039.15 SD-ST Salmonela choleraesuis ATCC 10708 
Superfície inox 

Dia 0 red. Log >4,10 
Dia 14 red. Log >4,46 

RE0005.0039.15 SD-ST Salmonela choleraesuis ATCC 10708 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >4,10 
Dia 14 red. Log >4,09 

RE0005.0039.15 SD-ST Candida albicans ATCC 10231 
Superfície inox 

Dia 0 red. Log >4,11 
Dia 14 red. Log > 4,12 

RE0005.0039.15 SD-ST Candida albicans ATCC 10231 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >4,11 
Dia 14 red. Log > 4,12 

RE0005.0039.15 SD-ST Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 
Superfície inox 

Dia 0 red. Log >3,39 
Dia 14 red. Log > 3,39 

RE0005.0039.15 SD-ST Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 
Superfície fórmica 

Dia 0 red. Log >3,39 
Dia 14 red. Log > 3,41 

 
 

Como aplicar os produtos SD 
Seguir as instruções contidas nos rótulos. No caso do SD Pro, o mesmo deverá ser aplicado com 

pistola eletroestática para obter uma aplicação mais uniforme e eficiente. Em superfícies mais 

sensíveis (teclado computador, tela de celular e tablets), pulverizar em um pano seco e macio (toalha 

de microfibra) e aplicar suave e uniformemente na superfície e esperar secar.  

 

Como medir a eficácia após a aplicação do SD ST 
Quando devidamente aplicado, os resultados da eficácia dos produtos podem ser avaliados de 

diversas formas.  
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A mais rápida delas é no combate ao mofo quando, cerca de 20 minutos após a aplicação, já não se 

sente mais o odor causado por estes fungos.  

No médio e longo prazos pode-se constatar o resultado pelo simples fato de não mais crescer mofo 

nas áreas tratadas por, no mínimo, o prazo estipulado do produto utilizado.  

Na medição dos produtos com relação às bactérias, recomenda-se dois possíveis testes, ou por 

inoculação, que exige maiores recursos técnicos para sua aplicação ou, por meio de utilização de 

medidores de ATP.  

No caso de superfície já tratada, deve-se limpá-la para evitar qualquer risco de erro de medição 

devido à eventuais sujeiras na superfície e seguir a recomendação do fabricante de aparelho de 

medição de ATP.  

No caso de superfície a ser tratada, seguir as instruções de aplicação do produto utilizado (limpar, 

aplicar o produto uniformemente, espalhar com pano macio e seco, esperar secar), aguardar de 20 a 

30 minutos, e medir seguindo processo recomendado pelo fabricante do seu aparelho de medição de 

ATP. 
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