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RESUMO 
 
O presente estudo tem como objetivo avaliar a fototoxicidade do azul de 

metileno (AM), clorina-e6 (Ce-6) e curcumina (CUR) associados a irradiações 

com diferentes intensidades de luz para a terapia fotodinâmica (TFD) contra 

cepas de Enterococcus faecalis e Cutibacterium acnes, em suspensão e em 

biofilme.  As fontes de luz utilizadas na TFD foram LEDs no comprimento de 

onda azul (450 nm) e vermelho (660 nm) de acordo com cada 

fotossensibilizador testado. Como resultado observamos que, em E. faecalis a 

TFDa mediada por AM e Ce6 foi mais eficiente quando exposta a intensidade 

de luz de 153 mW/cm², porém com a CUR os melhores resultados foram 

obtidos com a intensidade de luz de 103 mW/cm². Para C. acnes em 

suspensão, a Ce6 e a CUR submetidas às diferentes intensidades de luz, 

causaram reduções bacterianas similares. Em biofilme, a Ce6 associada a 

intensidade de 122 mW/cm² de luz foi mais eficiente, no entanto, a CUR não 

proporcionou morte de biofilmes de C. acnes independente das intensidades 

testadas. O AM, independente da fase, apresentou os melhores resultados com 

a intensidade de luz de 153 mW/cm². Considerando a quantificação de 

espécies reativas de oxigênio, a concentração de AM foi determinante na 

produção de EROs. Na concentração de 100 µg/mL de AM na dose de 120 

J/cm2 radicais hidroxila foram mais evidentes em relação a quantidade de 

oxigênio singleto formado. Na concentração de 50 µg/mL, a intensidade de 61 

mW/cm² gerou similarmente as espécies testadas, quanto que a intensidade de 

153 mW/cm² produziu mais oxigênio singleto. Para Ce6, observamos maior 

produção de oxigênio singleto em ambas concentrações e intensidades. CUR 

produziu mais oxigênio singleto quando submetida a intensidade de 103 

mW/cm², e nas maiores intensidades (151 e 153 mW/cm²) a geração de 

espécies reativas de oxigênio foi semelhante entre as espécies avaliadas. 

Quanto à fotodegradação, o AM, nas intensidades de 151 e 153 mW/cm² 

tiveram uma maior degradação. No entanto, a fotodegradação de Ce6 e CUR 

foi maior quando submetidos às intensidades de 61 e 103 mW/cm², 

respectivamente. 

 

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica. Azul de metileno. Clorina-e6. 

Curcumina. Enterococcus faecalis. Cutibacterium acnes. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
The present study aims to evaluate the phototoxicity of methylene blue (MB), 

chlorin-e6 (Ce-6) and curcumin (CUR) associated with irradiation with different 

light intensities for photodynamic therapy (PDT) against strains suspension and 

biofilm phases of Enterococcus faecalis and Cutibacterium acnes. The light 

sources used in the PDT were LEDs at blue (450 nm) and red (660 nm) 

wavelengths according to each photosensitizer tested. As a result, we observed 

that, for E. faecalis, MB and Ce6 mediated PDT were more efficient when 

exposed to light intensity of 153 mW/cm², but with CUR the best results were 

obtained with the light intensity of 103 mW/cm². For C. acnes in suspension, 

Ce6 and CUR exposed to different light intensities caused similar bacterial 

reductions. In biofilm, the Ce6 associated with the light intensity of 122 mW/cm² 

was more efficient; however, CUR did not reduce C. acnes biofilms independent 

of the intensities tested. MB, independent of the phase, showed the best results 

with the light intensity of 122 and 151 mW/cm². Considering the quantification of 

reactive oxygen species, the concentration of MB was determinant in ROS 

production. MB at 100 μg/mL and dose of 120 J/cm2 showed more evident 

hydroxyl radicals production e in relation to the amount of singlet oxygen 

formed. At the concentration of 50 μg/mL, the light intensity of 61 mW/cm² 

similarly generated the tested species, while the light intensity of 153 mW/cm² 

produced more singlet oxygen. For Ce6, we observed greater production of 

singlet oxygen in both concentrations and intensities. CUR produced more 

singlet oxygen when submitted to light intensity of 103 mW/cm², and at higher 

intensities (151 and 153 mW/cm²) the ROS generation was similar among the 

evaluated species. Photodegradation showed that MB at light intensity of 151 

and 153 mW/cm² had a greater degradation. However, the Ce6 and CUR 

photodegradation was higher when submitted to light intensities of 61 and 103 

mW/cm², respectively. 

 

Keywords: Photodynamic therapy. Methylene blue. Chlorin-e6. Curcumin. 

Enterococcus faecalis; Cutibacterium acnes. 
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1 Introdução 

1.1 Terapia Fotodinâmica 

 

O uso da luz solar (“helioterapia”) para tratar doenças como vitiligo, 

raquitismo, psoríase, psicose e até mesmo câncer de pele foi utilizada por 

civilizações antigas, incluindo egípcios, indianos, chineses e gregos. Somente 

no final do século 18, realizou-se o tratamento de varíola e tuberculose cutânea 

utilizando uma luz vermelha artificial desenvolvida pelo cientista dinamarquês 

Niels Finsen, o que fez com que ele recebesse o Prêmio Nobel em 1903 

(SCHERER et al, 2017). Em 1904, Oscar Raab, aluno do professor Herman 

von Tappeiner, relatou que a combinação de laranja de acridina e luz poderia 

destruir organismos vivos (paramécio) (MACDONALD; DOUGHERTY, 2001). 

No mesmo laboratório do professor von Tappeiner foi elaborado o termo “ação 

fotodinâmica”, quando ficou reconhecido que o oxigênio era essencial para 

induzir a morte celular observada no experimento com o paramécio. Os 

primeiros ensaios clínicos com TFD foram relatados em 1905 utilizando eosina 

e vermelho Magdala como fotossensilizadores. A hematoporfirina foi utilizada 

pela primeira vez em experimentos pré-clínicos em ratos por Hausmann em 

1911 (SCHERER et al, 2017). 

A Terapia Fotodinâmica (TFD) é uma modalidade de tratamento alternativa 

que, isoladamente ou em combinação com os tratamentos clássicos, visa 

proporcionar melhores resultados clínicos (SCHERER et al, 2017). A TFD é um 

tratamento promissor para o câncer e vem sendo utilizada no tratamento de 

infecções bacterianas, fúngicas e virais (ACKROYD et al., 2001).  

A terapia consiste na ativação de um fotossensibilizador pela luz de 

comprimento de onda adequado, que passa do seu estado fundamental para o 

estado singleto excitado. Esse fotossensibilizador pode perder energia por 

processos de fluorescência e voltar ao estado fundamental ou sofrer um 

cruzamento intersistemas passando para o estado tripleto. Nesse estado 

tripleto, ele pode perder energia por fosforescência e voltar ao estado 

fundamental ou transferir energia para outras moléculas do meio e gerar 

espécies citotóxicas. Essas espécies citotóxicas podem ocorrer de duas 

maneiras: pela reação do tipo I onde o fotossensibilizador no estado tripleto 
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interage com um substrato orgânico produzindo radicais ou íons radicais 

através de reações de transferência de cargas (átomos de hidrogênio ou de 

elétrons). Esses radicais podem reagir com oxigênio produzindo espécies 

citotóxicas, como radicais superóxidos, hidroxila e peróxido de hidrogênio. E 

pela reação do tipo II que envolve transferência de energia do 

fotossensibilizador no estado tripleto para o oxigênio molecular no estado 

fundamental produzindo oxigênio singleto, que é altamente citotóxico 

(HAMBLIN; HASANA, 2004; RIBEIRO et al., 2007). Atualmente, estudos 

propõem a existência de mais dois mecanismos de ação da TFD, as reações 

do tipo III e do tipo IV. Na reação do tipo III ocorre uma interação entre o FS no 

estado tripleto e os radicais livres, exercendo um efeito citotóxico em relação às 

estruturas intracelulares, sem a necessidade de oxigênio. Acredita-se que esse 

mecanismo compete com as reações do tipo I e II (SCHERER et al, 2017). Na 

reação do tipo IV, Scherer e colaboradores (2017) propõem novos mecanismos 

via absorção de dois fótons utilizando E-combrestatatina como 

fotossensibilizador que pode ser convertida em Z-combretastatina, que é 

altamente citotóxica, por fotoisomerização. Essa fotoisomerização da 

combretastatina representa um mecanismo diferente que, diferentemente dos 

tipos I e II, não requer a presença de oxigênio ou, como para o tipo III, não 

envolve interação do estado tripleto excitado com qualquer outra molécula para 

produzir uma espécie citotóxica. (SCHERER et al, 2017). 

Em comparação com outras terapias citotóxicas, a TFD tem vantagem da 

dupla seletividade: o fotossensibilizador pode ser direcionado para tecidos ou 

células alvo, e a luz pode ser focalizada no local da lesão (HAMBLIN; 

HASANA, 2004). Outras vantagens são o custo da terapia, minimizados efeitos 

colaterais, não há o desenvolvimento de resistência pelo microrganismo, possui 

um largo espectro de ação e é eficiente em cepas resistentes a antimicrobianos 

(MELLO; PERUSSI, 2012; EDUARDO et al., 2015). 

A TFD vem sendo utilizada como tratamento coadjuvante na periodontia, 

implantodontia (YAMADA et al., 2004) e endodontia para tentar eliminar os 

microrganismos restante após o tratamento mecânico (AMARAL et al., 2010). A 

TFD também vem sendo empregada na dermatologia no tratamento do câncer 

de pele não-melanocítico, na psoríase, doença de Darier, sarcoidose, 
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necrobiose lipoídica, queratoses actínicas, carcinoma basocelular superficial e 

leishmaniose cutânea (TOREZAN et al., 2009; ISSA; MANELA-AZULAY, 2010). 

 

1.1.1 Fotossensibilizadores 

 

Fotossensibilizadores são compostos capazes de absorver luz de 

comprimento de onda específico e usar essa energia para induzir reações 

citotóxicas para células (SIBATA et al, 2000). Diversos fotossensibilizadores 

foram estudados visando a inativação bacteriana. Dentre eles, a curcumina, o 

azul de metileno e a clorina-e6 têm apresentado propriedades fotossensíveis 

que já estão bem descritas na literatura (FONTANA et al., 2009; ARAÚJO et 

al., 2017; DE ANNUNZIO et al., 2018; FRADE et al., 2018). 

O azul de metileno é um corante fenotiazínico, hidrofílico, com carga 

positiva e baixo peso molecular, capaz de penetrar na membrana externa 

através da ligação às proteínas da superfície microbiana, exerce fototoxicidade 

tanto para o DNA quanto para a membrana externa da espécie-alvo e 

apresenta absorção máxima de luz em 664 nm (Figura 1) (SOUKOS et al., 

2006; POURHAJIBAGHER et al., 2018). É utilizado como desinfetante e 

antisséptico (LONGHINOTTI et al., 1996). 

 

Figura 1 - Espectro de absorção e estrutura molecular do azul de metileno 

 

Espectro de absorção Ultravioleta-Visível de solução diluída de azul de metileno (solução 

aquosa) obtido com o equipamento UV-1601PC (Shimadzu, Kyoto, KYT, Japão) no Laboratório 

de Bioquímica do Instituto de Química – UNESP Araraquara, e estrutura molecular do 

fotossensibilizador. 
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Nos últimos anos, o azul de metileno vem sendo utilizado como 

fotossensibilizador para inativação de uma variedade de bactérias, fungos e 

vírus (USACHEVA et al., 2001). de Annunzio et al. (2017) mostraram que para 

eliminação bacteriana total da suspensão de E. faecalis precisou de uma dose 

de 90 J/cm² e 312 μM de azul de metileno, e para Propionibacterium acnes, 90 

J/cm² e 156 μM de azul de metileno. Fontana et al. (2009) demonstraram uma 

morte bacteriana de 63% em suspensão de Enterococcus faecalis contra 31% 

em biofilme da mesma, utilizando azul de metileno como fotossensibilizador na 

TFDa. Outro estudo com biofilme de E. faecalis obteve uma morte bacteriana 

de 95% (LÓPEZ-JIMÉNEZ et al, 2015). Quando avaliado in vivo, no canal 

dentário de pacientes com infecções endodônticas, TFDa com azul de metileno 

mostra ser uma alternativa para desinfecção completa de canais radiculares 

contaminados por E. faecalis, após a preparação quimiomecânica convencional 

(AHANGARI et al., 2017; SILVA et al., 2018). Tanto para E. faecalis como para 

C. acnes o azul de metileno mostrou-se um fotossensibilizador eficiente na 

TFDa antimicrobiana, tendo seu uso aprovado pelo FDA (Food and Drug 

Administration).  

A clorina-e6 é um fotossensibilizador neutro, de segunda geração, 

derivado da porfirina, apresenta um anel tetrapirrólico o qual lhe confere 

características anfipáticas e possui um alto rendimento quântico de ¹O2 

(ROVALDI et al., 2000; PERUSSI, 2007; DOVIGO et al., 2013; CIEPLIK  et al., 

2018). Suas principais bandas de absorção nos comprimentos de onda de 400 

e 660 nm (Figura 2) (MORITZ, 2014).  
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Figura 2 - Espectro de absorção e estrutura molecular da clorina-e6 
 

Espectro de absorção Ultravioleta-Visível de solução diluída de clorina-e6 (solução 10% 

DMSO, 90% água) obtido com o equipamento UV-1601PC (Shimadzu, Kyoto, KYT, Japão) no 

Laboratório de Bioquímica do Instituto de Química – UNESP Araraquara, e estrutura molecular 

do fotossensibilizador. 

 

Estudos vêm mostrando a utilização e eficiência da clorina-e6 em TFDa 

em patógenos dentais (ROVALDI et al., 2000). Park et al. (2010) avaliaram 

diferentes cepas bacterianas (Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli e Salmonella enterica serovar Typhimurium) com 

10 e 20 μM de clorina-e6 e diferentes doses de luz. Para S. aureus e P. 

aeruginosa houve uma forte inibição bacteriana nas doses de 30 a 50 J/cm² e 

20 a 50 J/cm², respectivamente. Para E. coli e S. typhimurium houve moderada 

inibição. de Annunzio et al. (2017) demonstraram que para eliminação 

bacteriana total da suspensão de E. faecalis precisou de uma dose de 60 J/cm² 

e 42 μM de clorina-e6, e para Propionibacterium acnes, 3,25 J/cm² e 2,62 μM 

de clorina-e6. A clorina-e6 mostrou ser um fotossensibilizador promissor na 

TFDa contra E. faecalis e C. acnes, necessitando de doses e concentrações 

razoavelmente baixas.   

A curcumina é um dos três pigmentos encontrados na cúrcuma 

(Curcuma longa L.), é um composto fenólico, insolúvel em meio aquoso, que 

pode interagir com a monocamada lipídica e se acumular na região hidrofóbica 

da cadeia acíclica (YANG et al., 2018). Possui uma banda de absorção entre 

300 e 500 nm (Figura 3) (BALBI-PENÃ et at., 2006). A curcumina é um 

antioxidante capaz de neutralizar possíveis danos celulares decorrentes da 
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ação de radiais livres (SUETH-SANTIAGO et al., 2015) além de possuir efeitos 

anticancerígenos, anti-inflamatórios e antibacterianos (YANG et al., 2018). 

 

Figura 3 - Espectro de absorção e estrutura molecular da curcumina 

 

Espectro de absorção Ultravioleta-Visível de solução diluída de curcumina (DMSO) obtido com 

o equipamento UV-1601PC (Shimadzu, Kyoto, KYT, Japão) no Laboratório de Bioquímica do 

Instituto de Química – UNESP Araraquara, e estrutura molecular do fotossensibilizador. 

 

Da Frota et al. (2015) avaliaram, in vitro, a TFDa com curcumina em 

biofilme de E. faecalis e obtiveram 41% de redução bacteriana quando 

irradiado por 5 minutos e 30% irradiando por 10 minutos, não eliminando 

significativamente a contaminação bacteriana por E. faecalis. Pileggi et al. 

(2013) avaliaram suspensão e biofilme de E. faecalis e observaram uma 

redução total na carga bacteriana com 10 µM de curcumina quando a bactéria 

está em suspensão, e com 50 µM quando em biofilme. de Annunzio et al. 

(2017) demonstraram que para eliminação bacteriana total da suspensão de E. 

faecalis precisou de uma dose de 12,5 J/cm² e 136 μM de curcumina, e para 

Propionibacterium acnes, 12.5 J/cm² e 14 μM. Estudos utilizando curcumina 

como fotossensibilizador em bactérias orais mostraram resultados promissores 

(ARAÚJO et al, 2012a; ARAÚJO et al, 2012b). Curcumina contra E. faecalis e 

C. acnes mostrou ser um fotossensibilizador favorável à TFD antimicrobiana, 

com doses menores de luz e de fotossensibilizador é possível uma eficiência 

na morte bacteriana (DE ANNUNZIO et al., 2017).   
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1.1.2 Fontes de Luz 

 

Lasers (Light Amplification by Stimulated Emission of Radioation), 

lâmpadas e LEDs (Light Emitting Diode) são empregados como fontes de luz 

na TFD e, até o momento, não foi demonstrado que uma é melhor que a outra, 

portanto a escolha da fonte de luz depende da aplicação da terapia e do 

fotossensibilizador. Historicamente, os lasers de argônio e lasers de vapor de 

metal foram as escolhas iniciais para utilização na TFD. A disponibilidade de 

fontes de banda larga (lâmpadas) desafiou o uso de lasers, já que a luz poderia 

ser entregue diretamente ao local de aplicação da terapia sem a necessidade 

de acoplar uma fibra óptica a fonte (BRANCALEON; MOSELEY, 2002).   

Os lasers têm como propriedades ser monocromáticos (têm o mesmo 

comprimento de onda), suas ondas propagam-se coerentemente (as ondas 

estão em fase no tempo e no espaço), de forma colimada (as ondas têm a 

mesma direção, a luz é paralela, não divergente, estreita e concentrada) e 

direcional (CATORZE, 2009; CAVALCANTI et al., 2011). Alguns dos lasers 

utilizados na TFD são laser de argônio bombeado por corante com 

comprimento de onda de 630nm em onda contínua; laser de vapor de ouro com 

comprimento de onda de 627,8 nm, com uma saída pulsada; laser de vapor de 

cobre com comprimentos de onda de 511 e 578 nm; laser Nd:YAG combinado 

com KTP com comprimentos de onda de 1.064 e 532 nm; laser de diodo com 

comprimento de onda de 630 nm (MANG, 2004).  

Uma alternativa para o uso de laser são os sistemas a base de LEDs 

(light-emitting diode), que são compactos, leves e requerem menos energia 

para produzir os comprimentos de onda desejados. Esses sistemas são 

fabricados em vários comprimentos de onda que podem ser utilizados na TFD 

para iluminação da superfície plana (MANG, 2004). Algumas das propriedades 

dos LEDs são luz policromática, propagam-se de forma não coerente e não 

colimada (DE PAULA, 2016).  

A irradiação da luz pode ser feita de diferentes modos, fracionada, pulsada 

ou contínua (Figura 4). Neste estudo utilizamos o modo contínuo e fracionado. 

O modo fracionado consiste na ativação da luz por um determinado período 

seguido do desligamento da mesma por um determinado período tempo, 

voltando a ativação da luz e assim sucessivamente até atingir o tempo total de 
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irradiação (MARINIC et al., 2015). O fracionamento da dose de luz permite a 

reoxigenação dos tecidos durante o período em que esse não está sendo 

iluminado (TSUTSUI et al, 2002). 

 

Figura 4 - Modos de irradiação 

 

Modos de emissão do laser. Onda contínua, fracionada, pulsada, super pulsada e trens de 

pulso onde há uma interrupção mecânica ou elétrica de uma onda contínua com uma 

determinada frequência (Adaptada de ROMAGNOLI; CAFARO, 2017). 

 

Estudos mostram a eficiência tanto do modo contínuo quanto do modo 

fracionado na TFD. Vignion-Dewalle et al. (2017) avaliaram dois protocolos de 

TFD utilizando protoporfirina IX como fotossensibilizador no tratamento de 

queratose actínica. O protocolo padrão utiliza luz vermelha com comprimento 

de onda de 635 nm, taxa de fluência de 75 mW/cm² e uma dose de 37 J/cm² 

durante 493 segundos no modo continuo; o protocolo FLEXITHERALIGHT 

utiliza o fracionamento da luz com dois minutos de intervalo escuro a cada três 

minutos de luz, com uma taxa de fluência de 12,3 mW/cm² e uma dose de 37 

J/cm² por 9.024 segundos. A taxa de resposta à TFD em 3 meses foi de 54,2% 

e 65,3% para o protocolo padrão e o protocolo FLEXITHERALIGHT, 

respectivamente, e para 6 meses foi de 64% e 71,7%, respectivamente. Foi 

avaliado o nível de dor de 0 (sem dor) a 10 (dor insuportável) no dia do 

tratamento e no sétimo dia. Para o protocolo padrão, no dia do tratamento a 
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média de dor foi de 5,2 e no sétimo dia foi de 0,1; para o protocolo 

FLEXITHERALIGHT, a média de dor no dia do tratamento foi de 0,4 e no 

sétimo dia foi de 0,1. Quanto ao dano local, a irradiação fracionada gera um 

dano em torno de 30 vezes maior que a irradiação contínua. Este estudo 

mostrou que a irradiação fracionada permite a reoxigenação do tecido e re-

síntese do fotossensibilizador durante os períodos escuros, além de ser mais 

tolerado pelos pacientes.  

Navaeipour et al. (2016) avaliaram linhagem celular de câncer de 

fibroblastos humanos e linhagem de células dérmicas humanas normais, com 

ftalocianina de zinco e laser de diodo no comprimento de onda de 675 nm. O 

laser de ondas contínuas foi modulado em potências de 25, 50 e 80 mW e o 

laser fracionado foi utilizado em 30, 70 e 100mW. Com a potência maior a 

irradiação contínua foi capaz de reduzir a viabilidade das células cancerígenas 

para 2,23% enquanto a irradiação fracionada reduziu para 13,17%. Nas células 

normais, a irradiação contínua reduziu a viabilidade para 20,83% enquanto a 

irradiação fracionada foi para 36,23%. Os dados obtidos neste estudo mostram 

que o desempenho do laser de modo contínuo é melhor que o laser fracionado, 

além de nas mesmas condições, a taxa de morte de células cancerosas é 

maior que a de células normais, expectativa desejada para tratamento de 

tumores.  

Misba e Khan (2018) avaliaram suspensão e biofilme de S. mutans com 

azul de toluidina, azure A e novo azul de metileno como fotossensibilizadores e 

laser no comprimento de onda de 630 nm com potência de 100 mW, fluência 

de 5 J/cm² irradiada por 40 segundos continuamente e 5 J/cm² de luz 

fracionada (dois pulsos de 20 segundos de luz interrompido por um minuto de 

fase escura). Em suspensão, utilizando 10 μM dos FS, a irradiação fracionada 

teve uma redução na viabilidade de S. mutans de 6 a 6,5 log10 enquanto na 

irradiação contínua foi de 4,5 log10. Em biofilme, com 50 μM dos FS e dose de 

50 J/cm², a irradiação continua teve uma redução de 3,6 a 4,2 log10. Na dose 

de 100 J/cm² na irradiação fracionada houve total redução bacteriana. Estudos 

a respeito destes parâmetros são necessários para melhorar a eficiência da 

TFD. 

 



25 
 

1.2 Enterococcus faecalis 

 

O gênero Enterococcus faz parte do grupo das bactérias gram-positivas, 

são anaeróbias facultativas e suas espécies são residentes do trato 

gastrintestinal, da vagina e da cavidade bucal (PARADELLA et al., 2007), 

podendo se comportar como um patógeno oportunista, causando infecções do 

trato urinário, infecções de feridas operatórias, bacteremia e endocardite 

bacteriana (TOLEDO-ARANA et al, 2001). Eles sobrevivem a ambientes 

severos, incluindo pH alcalino extremo (9,6) e altas concentrações de sal. 

Resistem aos sais biliares, detergentes, metais pesados, etanol, azida e 

dessecação. Na década de 1970, o gênero Enterococcus foi reconhecido como 

o principal patógeno nosocomial causando bacteremia, endocardite, meningite 

bacteriana, infecções do trato urinário entre outros. As fontes das bactérias 

nessas infecções têm origem das mãos de profissionais de saúde, de 

instrumentos clínicos, ou de paciente para paciente. Em odontologia, E. 

faecalis está associado a diferentes formas de doença perirradicular, incluindo 

infecções endodônticas primárias e infecções persistentes. Estudos 

demonstraram que E. faecalis é capaz de se translocar do sistema radicular 

para os linfonodos submandibulares de camundongos saudáveis, sugerindo 

que esta via de infecção pode desempenhar um papel na patogênese das 

infecções oportunistas (STUART et al, 2006). 

Após o preparo químico-mecânico e medicação intracanal, pode haver 

microrganismos residuais, pois algumas partes do canal radicular permanecem 

intactos pela instrumentação, assim necessitando uma desinfecção para não 

haver recidiva. E. faecalis está associado a falhas endodônticas e apresenta 

resistência aos medicamentos utilizados intracanal (FOSCHI et al., 2007). E. 

faecalis é capaz de formar biofilme o que o torna cerca de 1000 vezes mais 

resistentes à fagocitose, anticorpos e antimicrobianos do que organismos não 

formadores de biofilme (STUART et al, 2006). Estudos de TFDa na odontologia 

tem sido de grande importância para eliminação total das bactérias para não 

ocorrer as recidivas. 
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1.3 Cutibacterium acnes 

 

Cutibacterium (antigamente Propionibacterium) acnes é uma bactéria gram-

positiva anaeróbia facultativa, não esporulante, (COSTA et al., 2008) faz parte 

da flora normal da pele, também pode ser encontrada na cavidade oral, 

intestino grosso, conjuntiva e canal auditivo externo (GHARAMTI; KANAFANI, 

2017).  

A acne vulgar é uma doença causada por esse microrganismo, onde 

observa-se a hiperprodução sebácea, hiperqueratinização folicular, aumento da 

colonização por C. acnes e inflamação local (COSTA et al., 2008). O 

tratamento da acne vulgar consiste no controle da hiperceratose, na diminuição 

da produção de sebo, na redução da população bacteriana e na eliminação da 

inflamação. Atualmente, seu tratamento consiste na associação de 

medicamentos, podendo ser de uso tópico ou oral. Entre esses medicamentos 

estão os retinoides, que atuam na normalização da descamação do epitélio; os 

antibióticos tópicos e orais, atuam na colonização por C. acnes e na 

inflamação; contraceptivos orais e corticosteroides, atuam na diminuição da 

produção de sebo (FIGUEIREDO et al., 2011).  

Pesquisas mostram que mais de 40% de C. acnes são resistentes aos 

antibióticos convencionais usados para o tratamento de acne. E as outras 

terapias anti-acne possuem efeitos colaterais indesejáveis (ASHKENZAI et al., 

2003). Estudos demonstram que a TFDa na acne inflamatória tem a vantagem 

de ser um tratamento tópico, tendo a diminuição de efeitos colaterais e não 

leva resistência bacteriana (TOREZAN et al., 2009). 

Embora C. acnes seja bem conhecida por seu papel na patogênese da 

acne vulgar, recentemente, tem sido associada em infecções relacionadas a 

implantes, como infecções protéticas do ombro e próteses de quadril e joelho, 

infecções de dispositivos eletrônicos implantáveis cardiovasculares e infecções 

por implantes neurocirúrgicos (GHARAMTI; KANAFANI, 2017). Ramage et al. 

(2003) demonstraram, in vitro, pela primeira vez que C. acnes é capaz de 

formar biofilme em biomateriais ortopédicos. 

Além disso, o gênero Cutibacterium também é encontrado em infecções 

endodônticas primária e persistente (SIQUEIRA JÚNIOR; LOPES, 1999). 

Rôças e Siqueira (2012) avaliaram amostras pós-tratamento de canais 
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radiculares de dentes com periodontite apical tratados e submetidas a 

retratamento, quanto à presença de 28 espécies bacterianas utilizando a 

abordagem de checkerboard (hibridização reversa por DNA-DNA). Nesse 

estudo, uma das bactérias que foram detectadas com maior frequência foi C. 

acnes. Siqueira Júnior et al. (2007) avaliaram a microbiota em dentes com 

infecções intra-radiculares primárias e periodontite apical crônica em três 

diferentes momentos: amostras bacterianas foram coletadas antes do 

tratamento (S1), após preparo quimio-mecânico utilizando limas manuais de 

NiTi e hipoclorito de sódio 2,5% (NaOCl)  (S2), e após 7 dias de medicação 

com uma pasta de hidróxido de cálcio (Ca(OH)2) em paramonoclorofenol 

canforado fenol (CPMC) (S3). Neste estudo, C. acnes foi detectado nos três 

momentos, sendo em S3 a única bactéria remanescente. A razão pela qual 

esta espécie anaeróbica gram-positiva persistiu após cada etapa do tratamento 

permanece desconhecida, mas pode estar relacionada à sua capacidade de 

formar biofilmes e resistência a agentes antimicrobianos. 

 

1.4 Biofilme bacteriano 

 

Os biofilmes bacterianos são comunidades estruturadas de células aderidas 

a uma superfície embebidas em uma matriz polimérica autoproduzida 

(WHITCHURCH et al., 2002). Eles podem ser constituídos por uma ou 

múltiplas espécies bacterianas. Estima-se que na cavidade oral há 700 

espécies bacterianas e que o biofilme dental contém mais de 500 espécies 

diferentes (MAH; O’TOOLE, 2001; PASTER et al., 2006).  

A formação do biofilme envolve a adesão bacteriana, onde essas células 

passaram do estado planctônico para o estado séssil, seguida do aumento na 

produção da matriz de substância extracelular polimérica (EPS), responsável 

pela manutenção da adesão, e multiplicação das bactérias aderidas formando 

microcolônias, seguida da maturação do biofilme e destacamento de células, 

retornando ao estado planctônico (Figura 5) (LINDHE et al., 2005; BOARI et al., 

2009). Após a adesão das células bacterianas, ocorre um aumento na 

produção, na liberação e na detecção de moléculas sinalizadoras 

autoindutoras. Quando a densidade populacional se torna suficiente, essas 
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moléculas autoindutoras induzem a transcrição de genes específicos que 

regulam várias funções como motilidade, virulência, produção de EPS e a 

formação de biofilmes. Essa comunicação entre as células bacterianas é 

denominada Quorum sensing (DAVIES et al., 1998; TRENTIN; GIORDANI; 

MACEDO, 2013). 

 

Figura 5 - Biofilme bacteriano 

 

 

Etapas da formação do biofilme bacteriano. 1: adesão bacteriana, 2: comunicação celular 

microbiana, 3: maturação e dispersão (adaptada de MACEDO; ABRAHAM, 2009). 

 

Uma das vantagens deste método de crescimento é a proteção contra 

microrganismos competitivos, fatores ambientais e substâncias presentes no 

meio que podem ser tóxicas para as bactérias. Também facilitam o 

processamento e absorção de nutrientes, alimentação cruzada, onde uma 

espécie provê alimento para outras, e remoção de metabolitos tóxicos, que 

podem ser utilizados por outra bactéria (LINDHE et al., 2005).  

Os biofilmes bacterianos são mais difíceis de erradicar que células 

planctônicas, e apresentam maior resistência a uma ampla gama de compostos 

antimicrobianos (GARCEZ et al, 2007). Os mecanismos de resistência dos 
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biofilmes são diferentes de espécie para espécie, e de antibiótico para 

antibiótico (LINDHE et al., 2005). 

 

Neste contexto, avaliar diferentes parâmetros para TFDa visando 

melhorias no tratamento é de grande valia, previnindo infecções secundárias, 

minimizando o uso de antibióticos reduzindo assim o número de bactérias 

resistentes. 

 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a fototoxicidade da irradiação com diferentes modos e 

intensidades de luz na terapia fotodinâmica antimicrobiana com azul de 

metileno, clorina-e6 e curcumina contra suspensões e biofilmes de 

Enterococcus faecalis e Cutibacterium acnes.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Avaliar a fototoxicidade da irradiação com uma intensidade de luz 

maior de modo fracionado e uma intensidade de luz menor de modo contínuo 

sobre suspensão e biofilme de Enterococcus faecalis e Cutibacterium acnes 

com azul de metileno e clorina-e6 e luz vermelha (660 nm); 

• Avaliar a fototoxicidade da irradiação com uma intensidade de luz 

maior de modo fracionado e uma intensidade de luz menor de modo contínuo 

sobre suspensão e biofilme de E. faecalis e C. acnes com curcumina e luz azul 

(450 nm); 

• Avaliar a produção de espécies radicalares e oxigênio singleto 

produzidas durante TFDa com azul de metileno, clorina-e6 e; 

• Avaliar a cinética de fotodegradação durante a TFDa para azul de 

metileno, clorina-e6 e curcumina. 
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3 Material e Métodos 

3.1 Materiais 

3.1.1 Cepas bacteriana 

 

Neste estudo, fora utilizados as cepas: 

- Enterococcus faecalis (ATCC 29212); 

- Cutibacterium acnes (ATCC 6919); 

 

3.1.2 Meios de cultivo 

 

- Caldo infusão de cérebro e coração (brain heart infusion – BHI; Kasvi, 

PR, Brasil): Infusão de Cérebro de Bezerro 20%; Infusão de Coração Bovino 

25%; Protease peptona 1%; Cloreto de sódio 0,5%; Dextrose 0,2%; Fosfato 

Dissódico 0,25%. 

- Ágar sangue de carneiro (Laborclin, PR, Brasil): sangue de carneiro 

desfibrinado 5%; BHI 2,6%; TSA 2%; extrato de levedura 1%. 

- Reinforced Clostridium Medium (Ágar) (HIMEDIA ®) enriquecido com 

hemina (Sigma Chemical Co. St Louis, MD). 

- Caldo Triptona Soja (Tryptic Soy Broth – TSB, Kasvi, PR, Brasil) 

As cepas anaeróbias foram cultivadas em atmosfera livre de oxigênio 

em jarra de anaerobiose. 

  

3.1.3 Fotossensibilizadores  

Os fotossensibilizadores utilizados foram o azul de metileno, a clorina-

e6 e a curcumina. 

A clorina-e6 e a curcumina, ambas sintéticas, foram fornecidas pelo 

Prof. Dr. Kleber Thiago de Oliveira, do Centro de Ciências Exatas e de 

Tecnologia (Departamento de Química) da UFSCar (ULIANA et al., 2014; 

CARMONA-VARGAS et al., 2017), enquanto o azul de metileno (M9140-25G) 

foi adquirido comercialmente (Sigma-Aldrich Co. LLC, St. Louis, MO, EUA). 

A solução estoque do azul de metileno foi preparado em água 

deionizada na concentração de 10 mg/mL, e as diluições foram feitas em meio 

de cultura líquido. A solução estoque de clorina-e6 foi preparada em 10% 

DMSO na concentração final de 2 mg/mL, e as diluições foram preparadas em 
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meio de cultura líquido. A solução estoque de curcumina foi preparada em 

100% DMSO, e as diluições foram realizadas em sacarose 0,5%.  

 

3.1.4 Fontes de luz 

 

As fontes de luz (Figura 6) utilizadas foram sistemas a base de LEDs, 

de comprimento de onda de emissão adequado a cada fotossensibilizador (450 

e 660 nm), fabricados pela empresa BioPDI (São Carlos, SP, Brasil). O 

dispositivo é composto por fonte de irradiação com comprimento de onda fixo e 

um módulo eletrônico que controla a intensidade dos LEDs e o tempo de 

irradiação. Esse sistema possui 48 LEDs, com potência elétrica individual de 3 

W, dispostos em uma matriz com uma área de irradiação de 16 cm de largura 

por 11 cm de profundidade, dentro de uma câmara escura. Possui também 4 

níveis de alocação para o suporte de acrílico onde as amostras são apoiadas, 

podendo distanciar de 2 à 7 centímetros dos LEDs (https://biopdi.com.br). Nas 

intensidades de luz até 61 mW/cm² a luz é irradiada de modo contínuo, acima 

desta intensidade o sistema fraciona a luz – a luz é ativada por um minuto, 

seguido de um minuto de escuro, voltando a ativação da luz e assim 

sucessivamente até o término do tempo total de irradiação. Os espectros de 

emissão para cada sistema são de 660 nm com 40 nm de largura de banda, e 

450 nm com 50 nm de largura de banda.  

 

Figura 6 – Fontes de luz sistema a base de LEDs 

 

Imagens representativas das fontes de luz de 660 nm (A) e 450 nm (B). (Fonte: 

http://www.biopdi.com.br). 

https://biopdi.com.br/
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3.2 Métodos 

3.2.1 Recuperação de unidades formadoras de colônias (UFC) por 
microplaqueamento 

 

Em placas de 96 poços, foram adicionadas as soluções do 

fotossensibilizador com o dobro da concentração de trabalho desejada, em 

duplicatas, com um volume final de 50 µL. A cepa bacteriana crescida em ágar 

(placas) em estufa a 37°C em anaerobiose, foi raspada da placa e suspensa 

em 5 mL de caldo, ajustando-se a leitura da densidade óptica em 630 nm 

(D.O.630nm) para 0,08 - 0,1 (~1x108 cél/mL). Alíquotas de 50 µL da suspensão 

com D.O. 0,08-0,1 foram transferidas para cada um dos poços da placa de 96 

poços contendo as soluções preparadas, resultando em um volume final de 

100 µL por poço e na diluição das soluções e do inóculo em 50% 

(concentração final de células ~5x107 cél/mL). Terminado o tempo de 

incubação dos tratamentos, as suspensões bacterianas de cada poço foram 

diluídas seriadamente na base 10 até a concentração de ~101 cél/mL. Um 

volume de 5 µL de cada diluição foi plaqueado em gota em placa de ágar. As 

colônias bacterianas formadas foram contadas após 48 horas de crescimento a 

37°C em anaerobiose.  

 

3.2.2 Estudo in vitro da Terapia Fotodinâmica em suspensão 
bacteriana 

 

Com base no trabalho de De Annunzio et al., (2018), foram escolhidas 

as concentrações e parâmetros para suspensão de E. faecalis presentes na 

tabela 1 (DE ANNUNZIO et al., 2018). 
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Tabela 1 - Concentrações e parâmetros utilizados para cada fotossensibilizador em 
suspensão de E. faecalis 

Fotossensibilizador Concentrações 

(µg/mL) 

Doses 

(J/cm²) 

Intensidade 

(mW/cm²) 

Azul de Metileno 12,5; 25; 50; 75; 100 80; 100; 120 61 (contínuo); 153 

(fracionado) 

Clorina-e6 12,5; 25; 50; 75; 100 30; 45; 60 61 (contínuo); 153 

(fracionado) 

Curcumina 6,25; 12,5; 25; 50 12,5; 18,75, 

25 

103 (contínuo); 

151 (fracionado) 

 

Com base no trabalho de De Annunzio et al., (2018), foram escolhidas 

as concentrações e parâmetros para suspensão de C. acnes presentes na 

tabela 2 (DE ANNUNZIO et al., 2018). 

 

 

Tabela 2 - Concentrações e parâmetros utilizados para cada fotossensibilizador em 
suspensão de C. acnes 

Fotossensibilizador Concentrações 

(µg/mL) 

Doses 

(J/cm²) 

Intensidade 

(mW/cm²) 

Azul de Metileno 12,5; 25; 50 30; 60; 90 61 (contínuo); 151 

(fracionado) 

Clorina-e6 0,12; 3,12; 12,5 10; 12,5; 15 61 (contínuo); 151 

(fracionado) 

Curcumina 0,62; 1,25; 2,5 3,13; 6,25; 

12,5 

103 (contínuo); 

107 (fracionado) 

 

 

As diluições dos fotossensibilizadores foram realizadas com o dobro das 

concentrações de estudo. O azul de metileno e a clorina-e6 foram diluídos em 

meio de cultura, a curcumina foi diluída em sacarose 0,5%. Os 

fotossensibilizadores foram pré-incubados no escuro com a bactéria durante 5 

minutos para azul de metileno e curcumina, e durante 10 minutos para clorina-

e6. Após este tempo, os grupos teste foram expostos a luz utilizando o sistema 
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a base de LEDs no comprimento de onda apropriado para cada 

fotossensibilizadores. Essa exposição foi realizada no modo fracionado, onde a 

placa é irradiada por um minuto, seguida por um minuto de escuro, 

sucessivamente até o tempo total da irradiação, e no modo contínuo, onde a 

placa é irradiada continuamente. Após os tratamentos, as suspensões 

bacterianas de cada poço foram diluídas seriadamente na base 10 até a 

concentração de ~101 cél/mL. Um volume de 5 µL de cada poço foi plaqueado 

em placa de ágar. As colônias bacterianas formadas foram contadas após 48 

horas de crescimento a 37°C em anaerobiose. 

Os grupos avaliados foram não tratado (NT), onde a bactéria é 

incubada no escuro sem o fotossensibilizador, somente com meio de cultura; 

fotossensibilizador menos, luz mais (F-L+), onde a bactéria é irradiada com luz 

porém sem a presença do fotossensibilizador; e os grupos tratados com as 

concentrações de FS segundo descritos nas tabelas 1 e 2. 

Foram realizados 3 experimentos independentes em duplicata.  

 

3.2.3 Desenvolvimento de biofilme de 72 horas 

 

Para a realização do desenvolvimento deste modelo de biofilme, técnica 

in vitro (FONTANA et al., 2009), foram utilizadas placas com 96 poços, 

previamente preparadas com ágar. Para iniciar o crescimento do biofilme foi 

preparado uma suspensão bacteriana ajustando-se a leitura da densidade 

óptica em 630 nm (D.O.630nm) para 0,08-0,1 (~1x108 cél/mL). Cuidadosamente 

foram adicionados 150 L da suspensão bacteriana em cada poço da placa e 

incubado em anaerobiose a 37ºC por 48 horas. Após 48 horas, foi realizada a 

troca do meio de cultura, aspirando 150 L do meio antigo e adicionando 150 

L de meio novo e incubamos novamente. Após 24 horas, da troca do meio de 

cultura, foi retirado o meio de cultura e adicionado o fotossensibilizador na 

concentração de estudo para realização da TFDa. As concentrações e 

parâmetros utilizados são apresentadas na tabela 3 (E. faecalis) e tabela 4 (C. 

acnes). 
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Tabela 3 - Concentrações e parâmetros utilizados para cada fotossensibilizador em 
biofilme de E. faecalis 

Fotossensibilizador Concentrações 

(µg/mL) 

Doses 

(J/cm²) 

Intensidade 

(mW/cm²) 

Azul de metileno 50; 75; 100; 125; 

150 

100; 150 46 (contínuo); 153 

(fracionado) 

Clorina-e6 50; 75; 100; 125; 

150 

105; 150 46 (contínuo); 153 

(fracionado) 

Curcumina 25; 50; 75 60; 90 103 (contínuo); 154 

(fracionado) 

 

 

Tabela 4 - Concentrações e parâmetros utilizados para cada fotossensibilizador em 
biofilme de C. acnes 

Fotossensibilizad

or 

Concentrações 

(µg/mL) 

Doses 

(J/cm²) 

Intensidade 

(mW/cm²) 

Azul de metileno 75; 100; 125 150; 200 46 (contínuo); 122 

(fracionado) 

Clorina-e6 75; 100; 150 150; 200 46 (contínuo); 122 

(fracionado) 

Curcumina 6,25; 12,5; 25 45; 60 103 (contínuo); 154 

(fracionado) 

 

As diluições dos fotossensibilizadores foram preparadas nas 

concentrações de estudo, adicionadas nos poços contendo o biofilme e pré-

incubados no escuro durante 15 minutos. Após este tempo, os grupos teste 

foram expostos à luz utilizando o sistema a base de LEDs no comprimento de 

onda apropriado para cada fotossensibilizadores. Essa exposição foi realizada 

no modo fracionado e no modo contínuo. Após os tratamentos, os biofilmes 

foram raspados da base de ágar com auxílio de uma alça de inoculação estéril 

e o sobrenadante transferido para uma nova placa de 96 poços. Foi realizada a 

diluição seriada na base 10 até a concentração de ~101 cél/mL e um volume de 

5 µL de cada poço foi plaqueado em placa de ágar. As colônias bacterianas 
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formadas foram contadas após 48 horas de crescimento a 37°C em 

anaerobiose. 

Os grupos avaliados foram não tratado (NT), onde a bactéria é 

incubada no escuro sem o fotossensibilizador, somente com meio de cultura; e 

os grupos tratados com as concentrações de FS segundo descritos nas tabelas 

3 e 4. 

Foram realizados 3 experimentos independentes em quadruplicata. 

 

3.2.4 Quantificação de Espécies Reativas de Oxigênio por 
fluorescência 

 

Os fotossensibilizadores foram diluídos em tampão fosfato 0,1 M pH 7,2. 

Foram adicionados em placa preta de 96 poços juntamente com as sondas 3’-

p-(aminofenil) fluoresceína (APF; Thermo Fisher Scientific Inc.) e Singlet 

Oxygen Sensor Green (SOSG; Thermo Fisher Scientific Inc.) a 6 µM cada em 

poços distintos. A placa foi irradiada, no modo contínuo e no modo fracionado, 

por cima e após o tempo total de irradiação foi realizada a leitura de 

fluorescência no Leitor Multidetecção Híbrido Synergy H1 (BioTek Instruments 

Inc., Winooski, VT). Os comprimentos de onda de excitação/emissão para APF 

são 490/515 nm e para SOSG são 505/525 nm. As concentrações, doses e 

intensidades estão na tabela 5 (parâmetros estudados para E. faecalis) e 

tabela 6 (parâmetros estudados para C. acnes). 

 

 

Tabela 5 – Concentrações e doses utilizadas para quantificação de espécies reativas de 
oxigênio (parâmetros estudados para E. faecalis) 

Fotossensibilizador Concentração (µg/mL) Dose (J/cm²) 

Azul de metileno 100 120 

Clorina-e6 50 60 

Curcumina 50 25 
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Tabela 6 - Concentrações e doses utilizadas para quantificação de espécies reativas de 
oxigênio (parâmetros estudados para C. acnes) 

Fotossensibilizador Concentração (µg/mL) Dose (J/cm²) 

Azul de metileno 50 90 

Clorina-e6 12,5 15 

Curcumina 2,5 12,5 

 

A sonda APF não é fluorescente até reagir com radical hidroxila, 

ânion peroxinitrito e ânion hipoclorito. Após a oxidação, a sonda exibe 

fluorescência verde brilhante.  

A sonda SOSG apresenta inicialmente fluorescência azul fraca, 

com picos de excitação a 372 e 393 nm e picos de emissão a 395 e 416 

nm. Na presença de oxigênio singleto, ele emite uma fluorescência 

verde semelhante à da fluoresceína (excitação/emissão máxima 

aproximadamente 504/525 nm). 

 

 

3.2.5 Fotodegradação 

 

Photobleaching refere-se à destruição irreversível do fotossensibilizador 

durante TFD (DYSART et al., 2005). O experimento foi realizado no Leitor 

Multidetecção Híbrido Synergy H1 (BioTek Instruments, Inc., Winooski, VT). As 

doses e concentrações avaliadas estão na tabela 7 (parâmetros estudados 

para E. faecalis) e tabela 8 (parâmetros estudados para C.acnes). 
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Tabela 7 - Concentrações e dose utilizada para fotodegradação (parâmetros estudados 
para E. faecalis) 

Fotossensibilizador Concentrações (µg/mL) Dose (J/cm²) 

Azul de metileno 75 120 

Clorina-e6 100 60 

Curcumina 50 25 

 

 
Tabela 8 - Concentrações e dose utilizada para fotodegradação (parâmetros estudados 

para C. acnes) 

Fotossensibilizador Concentrações (µg/mL) Dose (J/cm²) 

Azul de metileno 50 90 

Clorina-e6 12,5 15 

Curcumina 2,5 12,5 

 

 

O azul de metileno e a clorina-e6 foram diluídos em água e a curcumina 

em sacarose 0,5%, que também foram utilizados como padrão branco. Foi 

realizado o espectro de absorbância (300 a 800 nm) em cinco tempos.  

 

3.2.6 Análises estatísticas 

 

Foram realizados teste de análise de variância - ANOVA one way com pós 

teste Tukey e teste t com nível de significância de 5%, ou seja, p < 0.05. As 

análises foram realizadas por meio do do software GraphPad Prism® 

(GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, EUA).  
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4 Resultados e Discussões 

4.1 Estudo I – Avaliação dos fotossensibilizadores 

4.1.1 Quantificação de espécies reativas de oxigênio para azul de 
metileno 

 
A quantificação de espécies reativas de oxigênio empregando o azul de 

metileno nas condições estudadas para E. faecalis (concentração de 100 

µg/mL e dose de 120 J/cm²), revelou uma maior produção de espécies 

radicalares (reação do tipo I) do que oxigênio singleto (reação do tipo II) em 

ambas as intensidades utilizadas (Fig. 7). 

 

Figura 7 – Geração de espécies reativas de oxigênio pelo azul de metileno 
na concentração de 100 µg/mL 

 

 

Quantificação de Espécies Reativas de Oxigênio por fluorescência de azul de metileno na 

concentração de 100 µg/mL, dose de luz de 120 J/cm² e intensidades de 61 mW/cm² de modo 

contínuo (A) e 153 mW/cm² de modo fracionado (B). A análise estatística (test t) não revelou 

diferenças significativas inter grupos (p>0,05 para todos os testes). 

 

A quantificação de espécies reativas de oxigênio empregando o azul de 

metileno nos parâmetros estudados para C. acnes (concentração de 50 µg/mL 

e dose de 90 J/cm²), revelou uma produção semelhante de espécies 

radicalares (reação do tipo I) e oxigênio singleto (reação do tipo II) quando 

utilizado a intensidade menor (61 mW/cm²) (Fig. 8A). Porém quando utilizado a 
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intensidade maior (151 mW/cm²) a produção de oxigênio singleto foi maior (Fig. 

8B) que a produção de espécies radicalares. 

 

Figura 8 – Geração de espécies reativas de oxigênio pelo azul de metileno 
na concentração de 50 µg/mL 

 

Quantificação de Espécies Reativas de Oxigênio por fluorescência de azul de metileno na 

concentração de 50 µg/mL e dose de luz de 90 J/cm² e intensidade de 61 mW/cm² de modo 

contínuo (A) e intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado (B). A análise estatística (test t) 

não revelou diferenças significativas inter grupos (p>0,05 para todos os testes). 

 

 

4.1.2 Ensaio de fotodegradação para o azul de metileno 

 
A partir dos dados de avaliação da cinética de fotodegradação do azul 

de metileno nos parâmetros estudados para E. faecalis (concentração de 100 

µg/mL e dose de luz de 120 J/cm²), observou-se que em ambas intensidades, 

61 mW/cm² (Fig. 9A) e 153 mW/cm² (Fig. 9B), a absorbância diminuiu em 

relação ao tempo, não apresentando nenhum deslocamento, surgimento ou 

desaparecimento de banda. Quando observada a absorbância no comprimento 

de onda de 660 nm utilizando a intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo, 

a taxa de fotodegradação foi menor comparada à irradiação de intensidade de 

153 mW/cm² de modo fracionado (Fig. 10).  

 

 

 

 



41 
 

Figura 9 – Fotodegradação do azul de metileno na concentração de 75 
µg/mL 

 
Espectros de absorbância do azul de metileno na concentração de 75 µg/mL, dose de 120 

J/cm² e nas intensidades de 61 mW/cm² de modo contínuo (t0: 0 seg.; t1: 393 segs.; t2: 786 

segs.; t3: 1.179 segs.; t4: 1.572 segs.; t5: 1.965 segs.) (A) e 153 mW/cm de modo fracionado 

(t0: 0 seg.; t1: 156 segs.; t2: 312 segs.; t3: 468 segs.; t4: 624 segs.; t5: 780 segs.) (B). 

 

Figura 10 – Taxa de fotodegradação do azul de metileno na concentração 
de 75 µg/mL 

 

Taxa de fotodegradação em 660 nm do azul de metileno para concentração de 75 µg/mL, dose 

de 120 J/cm² e intensidades de 61 mW/cm² de modo contínuo (em vermelho) e 153 mW/cm² de 

modo fracionado (em preto).  

 

A partir dos dados de avaliação da cinética de fotodegradação do azul 

de metileno nos parâmetros estudados para C. acnes (concentração de 50 

µg/mL e dose de 90 J/cm²), foi possível verificar que em ambas intensidades, 

61 mW/cm² (Fig. 11A) e 151 mW/cm² (Fig. 11B) a absorbância diminui em 

relação ao tempo, não apresentando nenhum deslocamento, surgimento ou 
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desaparecimento de banda. Quando observada a absorbância no comprimento 

de onda de 660 nm utilizando a intensidade de 61 mW/cm², a taxa de 

fotodegradação foi menor comparada a irradiação de intensidade de 151 

mW/cm² (Fig. 12).  

 

Figura 11 – Fotodegradação do azul de metileno na concentração de 50 
µg/mL 

 

Espectros de absorbância do azul de metileno na concentração de 50 µg/mL, dose de 90 J/cm² 

nas intensidades de 61 mW/cm² de modo contínuo (t0: 0 seg.; t1: 295 segs.; t2: 590 segs.; t3: 

885 segs.; t4: 1.180 segs.; t5: 1.475 segs.) (A) e 151 mW/cm de modo fracionado (t0: 0 seg.; t1: 

119 segs.; t2: 238 segs.; t3: 357 segs.; t4: 476 segs.; t5: 595 segs.) (B). 

 

 

Figura 12 – Taxa de fotodegradação do azul de metileno na concentração 
de 50 µg/mL 

 

Taxa de fotodegradação em 660 nm do azul de metileno na concentração de 50 µg/mL, dose 

de 90 J/cm² e intensidades de 61 mW/cm² de modo contínuo (em vermelho) e 153 mW/cm² de 

modo fracionado (em preto).  
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4.1.3 Quantificação de espécies reativas de oxigênio para clorina-e6 

 
A partir do ensaio fotodinâmico mediado por clorina-e6 nos parâmetros 

estudados para E. faecalis (concentração de 50 µg/mL e dose de 60 J/cm²), foi 

possível observar uma maior produção de oxigênio singleto do que espécies 

radicalares em ambas intensidades (Fig. 13). 

 
 
 

Figura 13 – Geração de espécies reativas de oxigênio pela clorina-e6 na 
concentração de 50 µg/mL 

 

 

Quantificação de Espécies Reativas de Oxigênio por fluorescência de clorina-e6 na 

concentração de 50 µg/mL, dose de luz de 60 J/cm² e intensidades de 61 mW/cm² de modo 

contínuo (A) e 153 mW/cm² de modo fracionado (B). A análise estatística (test t) não revelou 

diferenças significativas inter grupos (p>0,05 para todos os testes). 

 

A quantificação de espécies reativas de oxigênio empregando o clorina-

e6 nos parâmetros estudados para C. acnes (concentração de 12,5 µg/mL e 

dose de 15 J/cm²), revelou uma produção maior de oxigênio singleto (reação 

do tipo II) do que espécies radicalares (reação do tipo I) tanto para a 

intensidade menor (61 mW/cm²) (Fig. 14A) quanto para intensidade maior (151 

mW/cm²) (Fig.14B). 
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Figura 14 – Geração de espécies reativas de oxigênio pela clorina-e6 na 
concentração de 12,5 µg/mL 

 

Quantificação de Espécies Reativas de Oxigênio por fluorescência de clorina-e6 na 

concentração de 12,5 ug/mL, dose de luz de 15 J/cm² e intensidade de 61 mW/cm² de modo 

contínuo (A) e intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado (B). A análise estatística (test t) 

não revelou diferenças significativas inter grupos (p>0,05 para todos os testes). 

 

4.1.4 Ensaio de fotodegradação para clorina-e6 

 
Quanto aos ensaios utilizando a clorina-e6 nos parâmetros estudados 

para E. faecalis (concentração de 50 µg/mL na e dose de 60/cm²), na faixa do 

comprimento de onda de 660 nm, observou-se que para ambas as 

intensidades, de 61 mW/cm² (Fig. 15) e de 153 mW/cm² (Fig. 16), o ocorreu o 

consumo do FS com a diminuição da absorbância, porém, menos acentuado 

do que para o azul de metileno. Quanto à taxa de fotodegradação, ela foi maior 

quando irradiada com a intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo (Fig. 17).  
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Figura 15 – Fotodegradação da clorina-e6 na intensidade de 61 mW/cm² 
na concentração de 100 µg/mL 

 

Espectro de absorbância da clorina-e6 na concentração de 100 µg/mL, na dose de 60 /cm² e 

intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo (A) e mesmo espectro de absorbância ampliado 

para região de 600 – 800 nm (B) (t0: 0 seg.; t1: 196 segs.; t2: 392 segs.; t3: 588 segs.; t4: 784 

segs.; t5: 980 segs.). 

 

 

Figura 16 – Fotodegradação da clorina-e6 na intensidade de 153 mW/cm² 
na concentração de 100 µg/mL 

 

Espectro de absorbância da clorina-e6 na concentração de 100 µg/mL, dose de 60 /cm² e 

intensidade de 153 mW/cm² de modo fracionado (A) e mesmo espectro de absorbância 

ampliado para região de 600 – 800 nm (B) (t0: 0 seg.; t1: 98 segs.; t2: 196 segs.; t3: 294 segs.; 

t4: 392 segs.; t5: 490 segs.). 
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Figura 17 – Taxa de fotodegradação da clorina-e6 na concentração de 100 
µg/mL 

 

 

Taxa de fotodegradação em 660 nm da clorina-e6 na concentração de 100 µg/mL, dose de 60 

J/cm² e intensidades de 61 mW/cm² de modo contínuo (em vermelho) e 153 mW/cm² de modo 

fracionado (em preto).  

 

Quanto aos ensaios utilizando a clorina-e6 nos parâmetros estudados 

para C. acnes (concentração de 12,5 µg/mL e dose de 15 J/cm²), observou-se 

que para ambas intensidades, 61 mW/cm² (Fig. 18A) e 151 mW/cm² (Fig. 18B) 

o consumo do FS foi baixo bem como a taxa de fotodegradação (Fig. 19). 

 

Figura 18 – Fotodegradação da clorina-e6 na concentração de 12,5 µg/mL 

 
Espectros de absorbância da clorina-e6 na concentração de 12,5 µg/mL, dose de 15 J/cm² e 

intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo (t0: 0 seg.; t1: 49 segs.; t2: 98 segs.; t3: 147 

segs.; t4: 196 segs.; t5: 245 segs.) (A) e 151 mW/cm² de modo fracionado (t0: 0 seg.; t1: 19 

segs.; t2: 38 segs.; t3: 57 segs.; t4: 76 segs.; t5: 95 segs.) (B). 
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Figura 19 – Taxa de fotodegradação da clorina-e6 na concentração de 12,5 
µg/mL 

 

Taxa de fotodegradação em 660 nm da clorina-e6 na concentração de 12,5 µg/mL, dose de 15 

J/cm² e intensidades de 61 mW/cm² de modo contínuo (em vermelho) e 151 mW/cm² de modo 

fracionado (em preto).  

 

4.1.5 Quantificação de espécies reativas de oxigênio para curcumina 

 

A partir dos dados obtidos com os ensaios utilizando a curcumina como 

FS nos parâmetros estudados para E. faecalis (concentração de 50 µg/mL e 

dose de 25 J/cm²), verificou-se que a curcumina produz mais oxigênio singleto 

quando utilizado a menor intensidade de 103 mW/cm² (Fig. 20A) porém produz 

similarmente espécies radicalares e oxigênio singleto quando utilizado a maior 

intensidade de 151 mW/cm² (Fig. 20B). 
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Figura 20 – Geração de espécies reativas de oxigênio pela curcumina na 
concentração de 50 µg/mL 

 

Quantificação de Espécies Reativas de Oxigênio por fluorescência de curcumina na 

concentração de 50 µg/mL, dose de luz de 25 J/cm² e intensidades de 103 mW/cm² de modo 

contínuo (A) e 151 mW/cm² de modo fracionado (B). A análise estatística (test t) não revelou 

diferenças significativas inter grupos (p>0,05 para todos os testes). 

 

A quantificação de espécies reativas de oxigênio empregando a 

curcumina nos parâmetros estudados para C. acnes (concentração de 2,5 

µg/mL e dose de 12,5 J/cm²) revelou uma produção maior de oxigênio singleto 

quando utilizado a intensidade menor de 103 mW/cm² (Fig. 21A) e uma 

produção semelhante de espécies radicalares (reação do tipo I) e oxigênio 

singleto (reação do tipo II) quando utilizado a maior intensidade de 107 

mW/cm² (Fig. 21B). 
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Figura 21 – Geração de espécies reativas de oxigênio pela curcumina na 
concentração de 2,5 µg/mL 

 

Quantificação de Espécies Reativas de Oxigênio por fluorescência de curcumina na 

concentração de 2,5 µg/mL. dose de luz de 12,5 J/cm² e intensidade de 103 mW/cm² de modo 

contínuo (A) e intensidade de 107 mW/cm² de modo fracionado (B). A análise estatística (test t) 

não revelou diferenças significativas inter grupos (p>0,05 para todos os testes). 

 

4.1.6 Ensaio de fotodegradação para curcumina 

 
Avaliando a curcumina nos parâmetros estudados para E. faecalis 

(concentração de 50 µg/mL e dose de 25 J/cm²), para ambas as intensidades, 

103 mW/cm² (Fig. 22A) e 151 mW/cm² (Fig. 22B), observa-se um 

deslocamento do pico de absorção, passando de 440 nm para 380 nm, 

enquanto que a taxa de degradação da irradiação com intensidade de 103 

mW/cm² demonstra uma maior de degradação do que a intensidade de 151 

mW/cm² (Fig. 23).  

 

Figura 22 – Fotodegradação da curcumina na concentração de 50 µg/mL 

 

Espectros de absorbância da curcumina na concentração de 50 µg/mL, dose de luz de 25 

J/cm² e intensidades de 103 mW/cm² de modo contínuo (t0: 0 seg.; t1: 48 segs.; t2: 96 segs.; 
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t3: 144 segs.; t4: 192 segs.; t5: 240 segs.) (A) e 151 mW/cm² de modo fracionado (t0: 0 seg.; 

t1: 33 segs.; t2: 66 segs.; t3: 99 segs.; t4: 132 segs.; t5: 165 segs.) (B). 

 

Figura 23 – Taxa de fotodegradação da curcumina na concentração de 50 
µg/mL 

 

Taxa de fotodegradação em 450 nm da curcumina na concentração de 50 µg/mL, dose de 25 

J/cm² e intensidades de 103 mW/cm² de modo contínuo (em vermelho) e 151 mW/cm² de modo 

fracionado (em preto).  

 

 Para a concentração de 2,5 µg/mL de curcumina não foi detectado sinal 

de absorbância. 

 

4.1.7 Discussão 

 
Espécies reativas de oxigênio (EROs) são moléculas e radicais livres 

derivados do oxigênio molecular (TURREN, 2003). Um radical livre é um átomo 

ou molécula que contenha um ou mais elétrons não pareados. Os elétrons não 

pareados alteram a reatividade química de um átomo ou molécula, geralmente 

tornando-a mais reativa do que o correspondente não radical. Algumas 

espécies de radicais livres são oxigênio singleto (1O2); radical superóxido (O2
-.); 

radical hidroxila (OH’); peróxido de hidrogênio (H2O2) entre outros 

(HALLIWELL, 1994). 

Quantificando as espécies reativas de oxigênio geradas pelo AM durante 

iluminação em 660 nm, foi possível observar uma maior produção de espécies 
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radicalares (o que indica a ocorrência de reação do tipo I) do que oxigênio 

singleto (reação tipo II). Esses achados sugerem que o azul de metileno estava 

agregado, com uma alta concentração de dímeros. Junqueira et al., (2002) 

descreveram que dependendo da razão molar de fotossensibilizador, os 

dímeros de AM são favorecidos, e a fotoquímica do mesmo é deslocada de 

gerador de oxigênio singleto para gerador de espécies radicalares, sem adição 

de qualquer outro agente fotoativo ou redox. Nuñez et al., (2015), relataram 

que agregados de AM tendem para as reações de transferência de elétrons 

(reação tipo I), enquanto os monômeros para as reações de transferência de 

energia (reação tipo II). Quanto à quantificação utilizando AM para C. acnes, foi 

possível observar uma produção similar de espécies radicalares e oxigênio 

singleto quando utilizado a intensidade de 61 mW/cm², e quando utilizado a 

intensidade de 153 mW/cm², houve uma maior produção de oxigênio singleto 

(o que indica maior ocorrência de reação do tipo II) do que espécies radicalares 

(reação tipo I). Esses achados sugerem que o azul de metileno estava pouco 

agregado, com uma baixa concentração de dímeros, diferente do encontrado 

para E. faecalis. Em um estudo conduzido por Tardivo et al., (2005), os autores 

relataram que em soluções homogêneas, onde não há dímeros, o AM quando 

irradiado, produz tripletos com alto rendimento quântico funcionando como uma 

fonte geradora de oxigênio singleto (reação tipo II). Porém quando há altas 

concentrações de dímeros na solução, a geração de espécies reativas de 

oxigênio é deslocada da reação do tipo II para a reação do tipo I, cessando a 

produção de oxigênio singleto. Dessa forma, os resultados encontrados estão 

de acordo com a literatura.  

No teste de avaliação da cinética de fotodegradação do AM para as 

duas concentrações avaliadas, observou-se que em ambas as intensidades a 

absorbância diminui em relação ao tempo, não apresentando nenhum 

deslocamento, surgimento ou desaparecimento de pico. Ao observar a 

absorbância no comprimento de onda de 660 nm foi possível verificar que a 

aplicação da luz em uma intensidade menor resultou em uma taxa de 

fotodegradação menor quando comparada com a intensidade maior de 

irradiação. Além disso, foi observado um primeiro pico no comprimento de onda 

de aproximadamente 600 nm o que indica agregação do AM, possivelmente 

devido à alta concentração do FS. No entanto, com o passar do tempo, durante 
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a irradiação, foi possível observar que essa molécula fotossensível tende a 

desagregar com o quase desaparecimento do pico em 600 nm, esse mesmo 

achado foi observado por Dantas, (2017). 

Os resultados obtidos com o ensaio de quantificação de espécies 

reativas de oxigênio utilizando a Ce6 como FS para as duas concentrações 

testadas, revelou uma maior produção de oxigênio singleto do que espécies 

radicalares, conforme esperado.  Esses dados corroboram com os achados de 

Freitas et al. (2018) e Garcia-Diaz et al., (2016).  

Quanto à avaliação da cinética de fotodegradação da Ce6 em maior 

concentração (100 µg/mL), foi possível verificar que na faixa do comprimento 

de onda de 660 nm, para ambas as intensidades, houve o consumo do FS com 

o decréscimo da intensidade da absorbância, porém menos acentuado quando 

comparado com o AM. Para menor concentração, foi possível verificar que o 

consumo de FS na maior intensidade foi muito pequeno, já na menor 

intensidade foi um pouco maior. Além disso, não foi observado deslocamento 

ou surgimento de banda. Referente à taxa de fotodegradação, notou-se que 

essa taxa é igual para ambas intensidades utilizadas. 

No ensaio de quantificação de espécies reativas de oxigênio, foi 

verificado que a curcumina para as duas concentrações estudadas, produz 

mais oxigênio singleto quando utilizada a intensidade de 103 mW/cm², 

mostrando assim, que a CUR não agiu como antioxidante, captando o 1O2 do 

meio. Porém utilizando a intensidade maior, a produção foi similar tanto para 

espécies radicalares quanto oxigênio singleto. A formação de EROs em 

decorrência do tratamento fotodinâmico utilizando a CUR como FS já foi 

descrito por Carmello et al., 2015.  Chignell et al. (1994) mostraram que o 

solvente onde a curcumina é diluída interfere na geração de radicais livres. 

Quando diluída em tolueno, benzeno e acetonitrila é capaz de produzir uma 

maior quantidade de oxigênio singleto, enquanto quando diluída em etanol e 

isopropanol observaram uma queda de 10 vezes na produção de oxigênio 

singleto. Dahl et al. (1989), observaram a não formação de oxigênio singleto 

pela curcumina fotoativada e sim a formação de peróxido de hidrogênio. 

Quanto à cinética de fotodegradação, foi observado nesse estudo o 

deslocamento do pico de absorção, passando de 440 nm para 380 nm para 

ambas as intensidades. Esse deslocamento pode ter sido ocasionado devido à 
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geração de fotorodutos que absorvem luz em comprimentos de onda menores 

do que a CUR assim como observado por Dantas (2017). Gordon (2014) 

observou que a curcumina sofre uma autoxidação, clivando a cadeia e gerando 

um novo produto. A análise espectrofotométrica dessa autoxidação da 

curcumina mostrou o desaparecimento do pico de 430 nm e surgindo novo pico 

em 263 nm (GORDON, 2014). Ao que diz respeito à taxa de degradação, ela é 

igual para ambas intensidades testadas.  

 

 

4.2 Estudo II: Enterococcus faecalis  

4.2.1 Terapia fotodinâmica em suspensão 

 
Os resultados do fotossensibilizador azul de metileno na ausência da luz 

(escuro) mostraram que as concentrações utilizadas não são tóxicas para a 

bactéria de estudo. Quanto à análise da viabilidade celular empregando o azul 

de metileno, ao aplicar uma intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo 

(Figura 24) a redução total da carga microbiana foi obtida a partir da dose de 

100 J/cm² e da concentração de 50 µg/mL. Ao passo que quando aplicada a 

intensidade de 153 mW/cm² de modo fracionado (Figura 25) a mesma morte foi 

observada utilizando uma dose de luz mais baixa, 80 J/cm². 
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Figura 24 – TFDa em suspensão de E. faecalis com azul de metileno e 

intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo 

 
Resultados obtidos com a terapia fotodinâmica em suspensão de E. faecalis com azul de 

metileno no escuro (A) e com intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo e doses de 80 

J/cm² (B), 100 J/cm² (C) e 120 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos 

independentes e as barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há 

diferença estatística em relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-

way, com pós-teste de Tukey. (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 
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Figura 25 – TFDa em suspensão de E. faecalis com azul de metileno e 
intensidade de 153 mW/cm² de modo fracionado 

 

 
Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de E. faecalis com azul de metileno no escuro 

(A) e com intensidade de 153 mW/cm² de modo fracionado e doses de 80 J/cm² (B), 100 J/cm² 

(C) e 120 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as 

barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em 

relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de 

Tukey. (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

 
Quando realizada a TFDa mediada por clorina-e6, os resultados do 

fotossensibilizador na ausência da luz (escuro) mostraram que as 

concentrações utilizadas não são tóxicas para a bactéria de estudo. Aplicando 

uma intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo (Fig. 26) não foi observada 
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redução da carga bacteriana em nenhuma dose e concentração do FS 

avaliadas. No entanto, ao aplicar uma  intensidade de 153 mW/cm² de modo 

fracionado (Fig. 27) na dose de 45 J/cm² a partir da concentração de 50 µg/mL 

foi obtida a erradicação bacteriana total e ao aumentar a dose de luz para  60 

J/cm², o mesmo resultado foi obtido utilizando a menor concentração de 

clorina-e6 testada (12,5 µg/mL). 

 

Figura 26 – TFDa em suspensão de E. faecalis com clorina-e6 e 
intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo 
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Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de E. faecalis com clorina-e6 no escuro (A) e 

com intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo e doses de 30 J/cm² (B), 45 J/cm² (C) e 60 

J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras 

representam o desvio-padrão. ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. 

 

 

Figura 27 – TFDa em suspensão de E. faecalis com clorina-e6 e 
intensidade de 153 mW/cm² de modo fracionado 

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de E. faecalis com clorina-e6 no escuro (A) e 

com intensidade de 153 mW/cm² de modo fracionado e doses de 30 J/cm² (B), 45 J/cm² (C) e 

60 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras 

representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação 

ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. 

(***p<0,001). 
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Utilizando LED azul associado à curcumina aplicando uma intensidade 

de 103 mW/cm² de modo contínuo (Fig. 28) foi possível verificar a redução total 

da carga bacteriana a partir da dose de 12,5 J/cm² e da concentração de 12,5 

µg/mL, enquanto que empregando a intensidade de 151 mW/cm² de modo 

fracionado (Fig. 29) observou-se a mesma redução nas doses de 12,5 e 18,25 

J/cm² na concentração de 50 µg/mL e na dose de 25 J/cm² a partir da 

concentração de 25 µg/mL.  

 

Figura 28 – TFDa em suspensão de E. faecalis com curcumina e 
intensidade de 103 mW/cm² de modo contínuo 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de E. faecalis com curcumina no escuro (A) e 

com intensidade de 103 mW/cm² de modo contínuo e doses de 12,5 J/cm² (B), 18,75 J/cm² (C) 

e 25 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as 



59 
 

barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em 

relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de 

Tukey. (*p<0,05, ***p<0,001). 

 

 

Figura 29 – TFDa em suspensão de E. faecalis com curcumina e 
intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado 

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de E. faecalis com curcumina no escuro (A) e 

com intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado e doses de 12,5 J/cm² (B), 18,75 J/cm² 

(C) e 25 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as 

barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em 

relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de 

Tukey. (*p<0,05, ***p<0,001). 
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4.2.2 Terapia fotodinâmica em biofilme 

 
Os resultados da terapia fotodinâmica em biofilme de E. faecalis com 

azul de metileno mostraram somente redução da carga total bacteriana com 

150 µg/mL do FS com 150 J/cm² de luz vermelha e intensidade de 153 mW/cm² 

de modo fracionado (Fig. 31). Na intensidade menor de 46 mW/cm² de modo 

contínuo (Fig.30) não houve nenhuma alteração em nenhuma das duas doses 

testadas. 

 

Figura 30 – TFDa em biofilme de E. faecalis com azul de metileno e 
intensidade de 46 mW/cm² de modo contínuo 

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de E. faecalis com azul de metileno e intensidade 

de 46 mW/cm² de modo contínuo e doses de 100 J/cm² (A) e 150 J/cm² (B). As colunas 

representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-

padrão. ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey.  
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Figura 31 – TFDa em biofilme de E. faecalis com azul de metileno e 
intensidade de 153 mW/cm² de modo fracionado 

 

 

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de E. faecalis com azul de metileno e intensidade 

de 153 mW/cm² de modo fracionado e dose de 100 J/cm² (A) e 150 J/cm² (B). As colunas 

representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-

padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação ao controle (sem 

fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. (***p<0,001). 

 

Quando avaliamos o biofilme com clorina-e6 na intensidade de 46 

mW/cm² de modo contínuo (Fig.32) não houve nenhuma alteração em relação 

ao controle. Quando avaliamos na intensidade de 153 mW/cm² de modo 

fracionado, obtivemos somente redução da carga total bacteriana com 150 

µg/mL do FS com 150 J/cm² de luz vermelha (Fig.33).  
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Figura 32 – TFDa em biofilme de E. faecalis com clorina-e6 e intensidade 
de 46 mW/cm² de modo contínuo 

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de E. faecalis com clorina-e6 e intensidade de 46 

mW/cm² de modo contínuo e dose de 105 J/cm² (A) e 150 J/cm² (B). As colunas representam 

as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-padrão. 

ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey.  

 

 

Figura 33 – TFDa em biofilme de E. faecalis com clorina-e6 e intensidade 
de 153 mW/cm² de modo fracionado

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de E. faecalis com clorina-e6 e intensidade de 153 

mW/cm² de modo fracionado e dose de 105 J/cm² (A) e 150 J/cm² (B). As colunas representam 

as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-padrão. Os 

asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação ao controle (sem 

fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. (***p<0,001). 

 

Os resultados de biofilme com curcumina e luz azul obtivemos redução 

na carga bacteriana com a intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo 
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(Fig.34) nas concentrações de 25 e 50 µg/mL, na intensidade de 154 mW/cm² 

de modo fracionado (Fig.35) houve uma pequena redução na concentração de 

50 µg/mL.  

 

Figura 34 – TFDa em biofilme de E. faecalis com curcumina e intensidade 
de 103 mW/cm² de modo contínuo 

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de E. faecalis com curcumina e intensidade de 

103 mW/cm² de modo contínuo e dose de 60 J/cm² (A) e 90 J/cm² (B). As colunas representam 

as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-padrão. Os 

asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação ao controle (sem 

fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. (***p<0,001). 
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Figura 35 – TFDa em biofilme de E. faecalis com curcumina e intensidade 
de 154 mW/cm² de modo fracionado 

 

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de E. faecalis com curcumina e intensidade de 

154 mW/cm² de modo fracionado e dose de 60 J/cm² (A) e 90 J/cm² (B). As colunas 

representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-

padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação ao controle (sem 

fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. (*p<0,05). 

 

 

4.2.3 Resumo dos resultados 

  

Na tabela 9 podemos ter uma visão geral dos resultados satisfatórios para 

TFDa contra E. faecalis em suspensão e em biofilme.  

 

Tabela 9 – descrição dos melhores resultados para terapia fotodinâmica antimicrobiana 
em suspensão e biofilme em E. faecalis 

E. faecalis Suspensão Biofilme 

Azul de 

metileno 

80 J/cm² 100 J/cm² 120 J/cm² 100 J/cm² 150 J/cm² 

Fracionado Contínuo/ 

Fracionado 

Contínuo/ 

Fracionado 

 
Fracionado 

Clorina-e6 30 J/cm² 45 J/cm² 60 J/cm² 105 J/cm² 150 J/cm² 

 
Fracionado Fracionado 

 
Fracionado 

Curcumina 12,5 J/cm² 18,75 J/cm² 25 J/cm² 60 J/cm² 90 J/cm² 

Contínuo Contínuo Contínuo 
 

Contínuo 



65 
 

4.2.4 Discussão 

 
A TFD tem sido estudada amplamente nas últimas décadas objetivando 

avaliar a ação contra diferentes patógenos (HAMBLIN, 2016). Em função do 

gradual aumento de infecções resistentes associado à falta de perspectivas 

para o desenvolvimento de novos fármacos, investigações a fim de encontrar 

terapias alternativas e eficientes são necessárias. Estudar os melhores 

parâmetros in vitro e detectar a resposta biológica frente à TFD utilizando 

modos de irradiação e intensidades variadas, auxiliam no entendimento dos 

mecanismos fotoquímicos envolvidos nessa terapia bem como no 

desenvolvimento de protocolos eficientes e seguros que possam ser utilizados 

em ensaios clínicos.  

Enterococcus spp. possui resistência intrínseca a algum antimicrobianos, 

tais como oxacilina, meticilina, clindamicina, cefalosporinas e 

sulfametoxazol/trimetoprim; e resistência adquirida a antimicrobianos utilizados 

frequentemente a infecções enterocócicas como por exemplo, os 

aminoglicosídeos e as ampicilinas. É importante mencionar também a 

resistência às vancomicinas, que ocorre devido à produção de precursores de 

peptideoglicano na parede celular os quais se ligam de forma fraca à 

vancomicina impedindo que esse agente terapêutico bloqueie a síntese de 

parede celular (LAI et al., 1998; ELIOPOULOS et al., 1998). E. faecalis está 

associada a infecções que podem ser fatais, tais como as endocardites, 

meningite e infecções do trato urinário (TEBRUEGGE et al., 2011; DAHL; 

BRUUN, 2013). Além disso, essa bactéria está relacionada a infecções 

endodônticas, sendo recuperado frequentemente de infecções persistentes 

secundárias que podem resultar no desenvolvimento de abcessos devido à 

invasão desse microrganismo no tecido perirradicular (FOSCHI et al., 2007; 

WANG et al., 2012; SIQUEIRA et al., 2014). A eficiência da TFDa mediada por 

azul de metileno, clorina-e6 e curcumina contra E. faecalis utilizando altas 

intensidades de luz em modo fracionado foi descrita em um estudo pelo nosso 

grupo de Annunzio et al., (2018). 

O azul de metileno (AM) exerce fototoxicidade tanto para o DNA quanto 

para a membrana externa da espécie-alvo (SOUKOS et al., 2006). Uma 

redução parcial da carga microbiana de E. faecalis em suspensão utilizando 
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esse FS foi descrita também por Soukos et al. (2006); Pourhajibaghera et at. 

(2018) e Soares et al. (2018). No presente estudo, a TFDa mediada por AM 

também foi eficiente na redução parcial de E. faecalis em fase planctônica nos 

dois modos irradiação. No entanto, quando utilizada uma intensidade maior de 

luz no modo fracionado foi necessária uma fluência menor, ao passo que, uma 

fluência maior de energia foi necessária quando aplicada a irradiação no modo 

contínuo utilizando uma intensidade de luz inferior. Quando avaliado biofilme 

de E. faecalis mediado por AM e uma intensidade de luz maior, foi possível 

obter redução total do biofilme utilizando a maior concentração e a maior 

fluência, quanto com a menor intensidade não houve redução bacteriana em 

nenhuma dose utilizada. Pourhajibagher et al. (2018) obtiveram 47,6% de 

redução de biofilme de E. faecalis mediado por AM e uma fluência de 117,18 

J/cm². Soukos et al. (2006) observaram uma redução de 97% em biofilme de E. 

faecalis no sistema de canais radiculares de dentes humanos extraídos. 

Clorina-e6 (Ce6) é um FS de segunda geração, o qual possui um alto 

rendimento de ¹O2 (ROVALDI et al., 2000; DOVIGO et al., 2013; CIEPLIK et al., 

2018). A redução de E. faecalis ocasionada pela reação fotodinâmica utilizando 

Ce6 como FS foi descrita também por Al-Ahmad et al. (2013). 

Quanto aos resultados que avaliaram a comparação da redução de 

viabilidade celular pela contagem de colônias de E. faecalis, utilizando  modos 

diferentes de intensidade, verificou-se que uma intensidade maior de luz no 

modo fracionado foi necessária para alcançar a eliminação total da carga 

microbiana de E. faecalis, enquanto que a utilização de uma intensidade menor 

e luz contínua não foi capaz de alcançar uma eliminação total, mesmo quando 

utilizada a maior fluência de luz testada nas duas condições (60 J/cm2). O 

mesmo foi observado para biofilme. Há poucos relatos na literatura da 

utilização da clorina-e6 na TFDa em biofilme. Garcez et al. (2007) avaliaram 

biofilme de 3 dias de Proteus mirabilis e Pseudomonas aeruginosa 

bioluminescentes em canais radiculares de dentes humanos recém extraídos. 

A TFDa foi realizada com um conjugado de polietilenimina e clorina-e6 como 

fotossensibilizador. Os resultados obtidos foram uma redução de 95% na 

bioluminescência. Hope; Wilson (2006) avaliaram biofilme de Streptococcus 

pyogenes com Sn (IV) clorina-e6 (SnCe6 – derivado da clorofila modificada por 

estanho) como fotossensibilizador e o laser do microscópio confocal para 
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ativação do FS. Obtiveram uma redução total do biofilme de S. pyogenes com 

50 mg/L do composto. 

A ação fotodinâmica mediada pela curcumina (CUR) em suspensões de 

E. faecalis foi descrita também por Pourhajibaghera et al., (2018).  Além das 

propriedades fotossensíveis conhecidas da curcumina, essa molécula destaca-

se por ser um antioxidante capaz de neutralizar possíveis danos celulares 

decorrentes da ação de radiais livres (SUETH-SANTIAGO et al., 2015).  

No presente estudo, utilizando a CUR como FS, foi possível obter a total 

eliminação da carga bacteriana de E. faecalis nas duas condições de irradiação 

avaliadas. No entanto, na condição em que foi utilizada a luz no modo contínuo 

aplicando a intensidade de 103 mW/cm², alcançou-se a redução microbiana 

total utilizando uma concentração inferior de CUR quando comparada aos 

ensaios de TFDa utilizando a luz fracionada e intensidade de 151 mW/cm². 

Quanto aos resultados para biofilme, a TFDa mediada por curcumina 

conseguiu eliminar 100% das bactérias na maior dose utilizada (90 /cm²) com a 

intensidade de 103 mW/cm². Porém, quando aumentou a concentração de 

curcumina essa morte bacteriana não foi observada devido à possível 

agregação da curcumina em altas concentrações. Quando utilizada a 

intensidade de 154 mW/cm² não se obteve morte celular em nenhuma 

concentração avaliada.  

Pileggi et al. (2013) avaliaram eosina-y, rosa bengala e curcumina com 

luz azul em uma intensidade de 450 mW/cm2 por 240 segundos para inativação 

de E. faecalis em suspensão e biofilme. A TFDa mediada por curcumina foi 

capaz de reduzir 100% E. faecalis em suspensão em uma concentração de 10 

µM e na concentração de 50 µM para biofilme. da Frota et al. (2014) avaliaram 

o efeito da terapia fotodinâmica (PDT) em canais radiculares contaminados 

com biofilme de E. faecalis usando LED azul e curcumina. Foi utilizado uma 

intensidade de 100 mW/cm² de luz, uma concentração de 20 µM de solução de 

curcumina e a irradiação foi feita por 5 minutos (grupo I) e por 10 minutos 

(grupo II). No grupo I obtiveram uma redução de 41% da viabilidade bacteriana 

enquanto no grupo II foi de 32%. 

Chan e Wu (2004) avaliou a TFD utilizando a CUR em células de 

carcinoma epidérmico (A431) e observou que essa molécula e captadores de 

oxigênio singleto preveniram a formação de espécies reativas de oxigênio 
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(EROs) pela TFD e alterações bioquímicas apoptóticas subsequentes. O autor 

avaliou também se a CUR é um captador de oxigênio singleto e quando 

realizaram um pré-tratamento nas células com curcumina os níveis 

intracelulares de EROs gerados pela TFD foram atenuados. Esse achado pode 

justificar os resultados obtidos no presente estudo, pois quando há o 

desligamento da luz pelo fracionamento, a CUR pode agir como um captador 

de oxigênio singleto e consequentemente impedirem a morte celular. 

 

 

4.3 Estudo III – Cutibacterium acnes 

4.3.1 Terapia fotodinâmica em suspensão 

 
Os resultados da análise da viabilidade celular empregando o azul de 

metileno como FS demonstraram que ao aplicar uma intensidade de 61 

mW/cm² de modo contínuo (Fig. 36) não houve redução da carga microbiana 

em nenhuma dose de luz e concentração utilizada. Ao passo que quando 

aplicada a intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado (Fig. 37) houve 

redução total da carga bacteriana com 50 µg/mL na dose de 90 J/cm².  
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Figura 36 – TFDa em suspensão de C. acnes com azul de metileno e 
intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo 

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de C. acnes com azul de metileno no escuro 

(A) e com intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo e doses de 30 J/cm² (B), 60 J/cm² (C) 

e 80 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as 

barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em 

relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de 

Tukey. (*p<0,05). 
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Figura 37 – TFDa em suspensão de C. acnes com azul de metileno e 
intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de C. acnes com azul de metileno no escuro 

(A) e com intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado e doses de 30 J/cm² (B), 60 J/cm² 

(C) e 90 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as 

barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em 

relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de 

Tukey. (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001). 

 

Quando realizada a TFDa mediada por clorina-e6 tanto utilizando uma 

intensidade menor de 61 mW/cm² de modo contínuo (Fig. 38) quanto uma 

intensidade maior de 151 mW/cm² de modo fracionado (Fig. 39) nas 

concentrações de 3,12 e 12,5 µg/mL obtivemos a erradicação total bacteriana. 
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Figura 38 – TFDa em suspensão de C. acnes com clorina-e6 e intensidade 
de 61 mW/cm² de modo contínuo

 

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de C. acnes com clorina-e6 no escuro (A) e 

com intensidade de 61 mW/cm² de modo contínuo e doses de 10 J/cm² (B), 12,5 J/cm² (C) e 15 

J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras 

representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação 

ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. 

(***p<0,001). 
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Figura 39 – TFDa em suspensão de C. acnes com clorina-e6 e intensidade 
de 151 mW/cm² de modo fracionado

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de C. acnes com clorina-e6 no escuro (A) e 

com intensidade de 151 mW/cm² de modo fracionado e dose de 10 J/cm² (B), 12,5 J/cm² (C) e 

15 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras 

representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação 

ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. 

(***p<0,001). 

 

Utilizando LED azul associada à curcumina tanto para 103 mW/cm² (Fig. 

40) quanto para 107 mW/cm² (Fig. 41) foi possível verificar a redução total da 

carga bacteriana com a dose de 3,12 J/cm² e as concentrações de 1,25 e 2,5 

µg/mL. Quando aumentamos a dose para 6,25 J/cm² com a intensidade de 103 

mW/cm² foi possível observar morte total das bactérias com 0,62 µg/mL, 

enquanto que com a intensidade de 107 mW/cm² só foi possível o mesmo 

resultado com a dose de 12,5 J/cm². 
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Figura 40 – TFDa em suspensão de C. acnes com curcumina e 
intensidade de 103 mW/cm² de modo contínuo

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de C. acnes com curcumina no escuro (A) e 

com intensidade de 103 mW/cm² de modo contínuo e doses de 3,12 J/cm² (B), 6,25 J/cm² (C) e 

12,5 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as 

barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em 

relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de 

Tukey. (***p<0,001). 
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Figura 41 – TFDa em suspensão de C. acnes com curcumina e 
intensidade de 107 mW/cm² de modo fracionado 

 

 

Resultados obtidos com a TFDa em suspensão de C. acnes com curcumina no escuro (A) e 

com intensidade de 107 mW/cm² de modo fracionado e doses de 3,12 J/cm² (B), 6,25 J/cm² (C) 

e 12,5 J/cm² (D). As colunas representam as médias de 3 experimentos independentes e as 

barras representam o desvio-padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em 

relação ao controle (sem fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de 

Tukey. (*p<0,05, ***p<0,001). 

 

 

4.3.2 Terapia Fotodinâmica em Biofilme 

 

Os resultados da terapia fotodinâmica em biofilme de C. acnes com azul 

de metileno na intensidade de 46 mW/cm² de modo contínuo (Fig.42), não 

houve nenhuma alteração em nenhuma das duas doses testadas. Quando 

avaliado com a intensidade de 122 mW/cm² de modo fracionado, obtivemos 
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redução total da carga bacteriana com 150 µg/mL do FS e com 200 J/cm² de 

luz vermelha (Fig. 43).  

 

Figura 42 – TFDa em biofilme de C. acnes com azul de metileno e 
intensidade de 46 mW/cm² de modo contínuo 

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de C. acnes com azul de metileno e intensidade 

de 46 mW/cm² de modo contínuo e doses de 150 J/cm² (A) e 200 J/cm² (B). As colunas 

representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-

padrão. ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey.  
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Figura 43 – TFDa em biofilme de C. acnes com azul de metileno e 
intensidade de 122 mW/cm² de modo fracionado

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de C. acnes com azul de metileno e intensidade 

de 122 mW/cm² de modo fracionado e doses de 150 J/cm² (A) e 200 J/cm² (B). As colunas 

representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-

padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação ao controle (sem 

fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. (*p<0,05, ***p<0,001). 

 

Os resultados da terapia fotodinâmica em biofilme de C. acnes com 

clorina-e6 na intensidade de 46 mW/cm² de modo contínuo (Fig.44), não houve 

nenhuma alteração em nenhuma das duas doses testadas. Com a intensidade 

de 122 mW/cm² de modo fracionado, obtivemos redução total da carga 

bacteriana com 150 µg/mL do FS e 200 J/cm² de luz vermelha (Fig.45).  

 

Figura 44  – TFDa em biofilme de C. acnes com clorina-e6 e intensidade 
de 46 mW/cm² de modo contínuo 
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Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de C. acnes com clorina-e6 e intensidade de 46 

mW/cm² de modo contínuo e doses de 150 J/cm² (A) e 200 J/cm² (B). As colunas representam 

as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-padrão. 

ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. 

 

 

Figura 45 – TFDa em biofilme de C. acnes com clorina-e6 e intensidade de 
122 mW/cm² de modo fracionado

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de C. acnes com clorina-e6 e intensidade de 122 

mW/cm² de modo fracionado e doses de 150 J/cm² (A) e 200 J/cm² (B). As colunas 

representam as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-

padrão. Os asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação ao controle (sem 

fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. (***p<0,001). 

 

Os resultados da terapia fotodinâmica em biofilme de C. acnes com 

curcumina e luz azul mostram que não obtivemos redução na carga bacteriana 

em nenhuma das duas intensidades, de 103 mW/cm² de modo contínuo (Fig. 

46) e de 154 mW/cm² de modo fracionado (Fig. 47), nenhuma dose e 

concentrações testadas.  
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Figura 46 – TFDa em biofilme de C. acnes com curcumina e intensidade 
de 103 mW/cm² de modo contínuo 

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de C. acnes com curcumina e intensidade de 103 

mW/cm² de modo contínuo e doses de 45 J/cm² (A) e 60 J/cm² (B). As colunas representam as 

médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-padrão. Os 

asteriscos indicam onde há diferença estatística em relação ao controle (sem 

fotossensibilizador, sem luz). ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. (*p<0,05). 

 

 

Figura 47 – TFDa em biofilme de C. acnes com curcumina e intensidade 
de 154 mW/cm² de modo fracionado

 

Resultados obtidos com a TFDa em biofilme de C. acnes com curcumina e intensidade de 154 

mW/cm² de modo fracionado e doses de 45 J/cm² (A) e 60 J/cm² (B). As colunas representam 

as médias de 3 experimentos independentes e as barras representam o desvio-padrão. 

ANOVA one-way, com pós-teste de Tukey. 
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4.3.3 Resumo dos resultados 

 
Na tabela 10 podemos ter uma visão geral dos resultados satisfatórios para 

TFDa contra C. acnes em suspensão e em biofilme.  

 

Tabela 10 – descrição dos melhores resultados para terapia fotodinâmica antimicrobiana 
em suspensão e biofilme em C. acnes 

C. acnes Suspensão Biofilme 

Azul de 

Metileno 

30 J/cm² 60 J/cm² 90 J/cm² 150 J/cm² 200 J/cm² 

  Fracionado  Fracionado 

Clorina-e6 

10 J/cm² 12,5 J/cm² 15 J/cm² 150 J/cm² 200 J/cm² 

Contínuo/ 

Fracionado 

Contínuo/ 

Fracionado 

Contínuo/ 

Fracionado 

 Fracionado 

Curcumina 

3,12 J/cm² 6,25 J/cm² 12,5 J/cm² 45 J/cm² 60 J/cm² 

Contínuo/ 

Fracionado 

Contínuo Contínuo/ 

Fracionado 

  

 

 

4.3.4 Discussão 

 

Estudos utilizando a luz associada a diferentes FSs contra C. acnes já 

foram descritos na literatura apresentando resultados satisfatórios, tais como a 

indocianina verde e o metilaminolevulinato in vitro e em um estudo clínico 

(CHOI et al., 2018) e o azul de toluidina incorporado em hidrogel (Zheng et al., 

2019).   

Estudos utilizando o corante fenotiazínico azul de metileno contra C. 

acnes em suspensão mostra uma redução parcial na carga bacteriana. Neste 

estudo, a utilização do azul de metileno em suspensão de C. acnes com 

intensidade de 61 mW/cm² não promoveu morte bacteriana, porém quando 

utilizado a intensidade de 151 mW/cm², na dose de luz e concentração de 

fotossensibilizador maiores foi possível a eliminação total da carga bacteriana. 
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O mesmo foi observado para biofilme. Zeina et al. (2001) utilizou 100 µg/mL de 

azul de metileno e uma luz policromática com potência de 2,8 W. Na 

intensidade de 42 mW/cm² obtiveram uma morte de 1,85 log10 (<99%) de C. 

acnes em suspensão. Frade et al. (2018) obteve redução total da carga 

bacteriana em suspensão de C. acnes com 37,5 e 50 µg/mL de azul de 

metileno e fluência de 90 J/cm² utilizando LED 660 nm. Com biofilme de C. 

acnes obtiveram uma redução de 0,9 log10 (<90%) com uma dose de 150 J/cm² 

e uma concentração de azul de metileno de 150 µg/mL.  

Quanto à TFDa mediada por clorina-e6 em suspensão de C. acnes foi 

observado a morte bacteriana tanto com intensidade menor quanto intensidade 

maior de luz nas três doses testadas nas concentrações de 3,12 e 12,5 µg/mL. 

Já em biofilme, só houve morte significativa na intensidade de 151 mW/cm² e 

na dose e concentração maiores. Jeon et al. (2015) avaliou clorina-e6 com luz 

halógena em suspensões de C. acnes, e obtiveram um valor de MIC99 de >0.49 

μg/mL. O MIC99 para C. acnes só com clorina-e6 foi de > 31.25 μg/mL. Até o 

momento, não foi relatado na literatura nenhum estudo utilizando clorina-e6 em 

modelos de biofilme monoespécie de C. acnes.  

Para TFDa mediada por curcumina em suspensão de C. acnes, nas duas 

intensidades testadas foi observado a morte bacteriana com a dose de 3,12 

J/cm² e com concentração de curcumina a partir de 1,25 μg/mL. Aumentando a 

dose para 6,25 J/cm², na menor concentração testada (0,62 μg/mL) e na 

intensidade de 103 mW/cm² obteve redução total da carga bacteriana, porém 

na intensidade de 107 mW/cm², isso só foi possível quando utilizado uma dose 

de luz de 12,5 J/cm². Em biofilme de C. acnes em ambas as intensidades de 

luz, não houve morte bacteriana nas doses e concentrações testadas. Yang et 

al. (2018) avaliou a TFDa com curcumina como FS em suspensões bacterianas 

de C. acnes.  Foram avaliadas as concentrações de 0; 1,56; 12,5; 25 e 100 μM 

de curcumina, com intensidade de 3,0 mW/cm2 de luz azul, e nas doses de 0; 

0,03; 0,09 e 0,18 J/cm2. A taxa de inibição de 100% de C. acnes foi alcançada 

com 1,56 μM de curcumina e com dose de luz de 0,09 J/cm². No entanto, para 

o nosso conhecimento até o momento, não há relatos da utilização de 

curcumina, assim como clorina-e6, contra modelos de biofilmes de C. acnes.  

Além disso, um estudo aplicando os três FSs utilizados nessa pesquisa foi 

realizado por nosso grupo, mostrando reduções totais da carga microbiana de 
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C. acnes em suspensão, corroborando com os resultados encontrados nesse 

estudo (DE ANNUNZIO et al., 2018). 

 

5 CONCLUSÕES 

 
A terapia fotodinâmica mediada por azul de metileno e clorina-e6 foi 

capaz de eliminar a bactéria E. faecalis, tanto em suspensão quanto em 

biofilme, utilizando uma intensidade de luz mais elevada e de modo fracionado. 

Quanto a TFDa mediada por curcumina frente a mesma bactéria foi capaz de 

eliminá-la utilizando uma intensidade menor de luz e de modo contínuo, em 

ambas as fases.  

Quando avaliamos a TFDa contra a cepa de C. acnes em suspensão, o 

AM foi mais eficiente quando associado a intensidade maior de luz, já a clorina-

e6 e a curcumina foram letais independente da intensidade utilizada. Contra 

biofilme, azul de metileno e clorina-e6 associados a maior intensidade de luz 

tiveram maior eficiência, porém com a curcumina nenhum parâmetro estudado 

gerou redução bacteriana.  

Considerando a quantificação de espécies reativas de oxigênio, a 

concentração de azul de metileno foi determinante na produção de EROs. Para 

Ce6, observamos maior produção de oxigênio singleto. E para CUR 

aparentemente o modo de irradiação influenciou na produção de espécies 

reativas de oxigênio.  

Quanto à fotodegradação do AM, a maior intensidade causou maior 

degradação. No entanto, a fotodegradação de Ce6 e CUR foi maior quando 

submetidos à menor intensidade. 
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