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RESUMO 

 
Este estudo avaliou os efeitos da Terapia Fotodinâmica (PDT), mediada pelo 

Photodithazine® (PDZ) e luz LED, sobre Candida albicans resistente a fluconazol em um 

modelo de candidose oral induzida. Para isso, camundongos fêmeas de 6 semanas foram 

imunussuprimidos e inoculados com C. albicans (107 células/mL). Em seguida, aplicou-se 

100 mg/L de PDZ (diluído em salina ou hidrogel) na cavidade bucal por 20 min e o dorso 

lingual foi iluminado (37,5 J/cm² dose de luz). Animais adicionais foram tratados somente 

com LED ou PDZ. O grupo controle positivo não recebeu nenhum tratamento e, 

adicionalmente, animais saudáveis receberam tratamento com PDT (n=5). Em seguida, foi 

feita a recuperação do micro-organismo da língua dos animais. O número de colônias viáveis 

foi quantificado e os valores de UFC/mL foram determinados. Os animais foram sacrificados 

e as línguas foram removidas cirurgicamente para análise histológica. Duas colônias de cada 

animal foram isoladas da placa de cultura para avaliação dos fatores de virulência: adesão e 

formação de biofilme em superfície abiótica, formas filamentares de crescimento e produção 

de exoenzimas. Os dados foram analizados por ANOVA (P < 0,05).  Os resultados 

demonstraram que a PDT resultou em redução significativa de C. albicans resistente a 

fluconazol (1,91 e 1,96 log10) em relação ao grupo controle positivo. Somente a aplicação da 

luz ou PDZ não reduziu a viabilidade celular. A PDT não ocasionou efeitos adversos no 

tecido lingual dos animais e reduziu apenas a produção de fosfolipase. A PDT foi efetiva na 

inativação da C. albicans resistente a fluconazol, sem causar efeitos adversos no tecido 

lingual. 

 

Palavras Chaves: Fotoquimioterapia, Candida albicans, Resistência a Medicamentos, 

Fatores de Virulência. 
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Alves F. In vivo study of the effects of photodynamic therapy, mediated by Photodithazine® 
and LED light, on fluconazole-resistant Candida albicans [dissertação de mestrado]. 
Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 2013. 

 

ABSTRACT 

This study evaluated the effects of Photodynamic Therapy (PDT), mediated by 

Photodithazine® (PDZ) and LED light, on fluconazole-resistant Candida albicans in a murine 

model of oral candidosis. For this, six-week-old female mice were immunosuppressed and 

inoculated with C. albicans (107 células/mL). Then, 100 mg/L of PDZ (diluted in saline or 

hydrogel) was applied on the oral cavity for 20 min and the dorsum of the tongue was 

illuminated (37.5 J/cm2 of fluence). The use of PDZ or light only was also investigated. 

Additionally, healthy animals received treatment with PDT. Positive control animals did not 

receive any treatment and negative control animals were not inoculated (n=5). After treatment 

the dorsum of the tongue was swabbed to recover C. albicans. The yeast colony counts were 

quantified and the number of CFU/mL was determined. The animals were killed  and the 

tongues were surgically  removed for histological analysis. Two yeast colony of each group 

were isolated from the culture plate for the evaluation of virulence factors: adhesion and 

biofilm formation in  abiotic surface, filamentous forms of growth and production of 

exoenzymes. Data were analyzed by ANOVA (P < 0.05). PDT resulted in a significant 

reduction of fluconazole-resistant C. albicans (1.91 e 1.96 log10). The application of PDZ or 

LED only did not reduce the cell viability. PDT did not cause adverse effects in the local 

mucosa and it was able to reduce only phospholipase production. PDT was effective in the 

inactivation of fluconazole-resistant C. albicans without harming the tongue tissue. 

 

 

Key-words: Photochemotherapy, Candida albicans, Drug Resistance, Virulence Factors. 

  



11 

 
SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 14 

2 REVISÃO DE LITERATURA ..................................................................................................... 20 

2.1 Aspectos relacionados ao desenvolvimento de candidose oral ................................................ 20 

2.2 Terapia Fotodinâmica ................................................................................................................. 32 

2.3 Hidrogel ........................................................................................................................................ 45 

3 PROPOSIÇÃO ............................................................................................................................... 49 

4 MATERIAL E MÉTODO ............................................................................................................. 51 

4.1 Material ........................................................................................................................................ 51 

4.1.1 Material de consumo ................................................................................................................. 51 

4.1.2 Instrumental .............................................................................................................................. 53 

4.1.3 Equipamento ............................................................................................................................. 53 

4.2 Método - ESTUDO I (Avaliação da PDT) ................................................................................. 54 

4.2.1 Preparo do agente fotossensibilizador e da fonte de luz ........................................................ 54 

4.2.2 C. albicans resistente a fluconazol e condições de crescimento ............................................. 57 

4.2.3 Animais ...................................................................................................................................... 58 

4.2.4 Indução de candidose em língua de camundongos ................................................................ 58 

4.2.5 Realização da PDT .................................................................................................................... 61 

4.2.6 Contagem do número de colônias viáveis (UFC/mL) ............................................................ 65 

4.2.7 Sacrifício dos animais e análise histológica ............................................................................. 66 

4.2.8 Planejamento Experimental ..................................................................................................... 69 

4.2.9 Análise estatística ...................................................................................................................... 69 

4.3 Método - ESTUDO II (Avaliação dos fatores de virulência) ................................................... 70 

4.3.1 Capacidade de adesão e formação de biofilme em superfície abiótica ................................. 70 

4.3.2 Capacidade de síntese de enzimas degradativas específicas ................................................. 74 

4.3.3 Capacidade de formação de formas filamentares de crescimento ........................................ 76 

5 RESULTADO ................................................................................................................................. 79 

5.1 Estudo I (Avaliação da PDT) ...................................................................................................... 79 

5.1.1 Avaliação macroscópica da indução de candidose oral nos animais .................................... 79 

5.1.2 Avaliação in vivo da efetividade da PDT ................................................................................ 79 

5.1.3 Avaliação da análise histológica realizada nas línguas dos animais. .................................... 81 

5.2 Estudo II (Fatores de Virulência) .............................................................................................. 85 

5.2.1 Capacidade de adesão ............................................................................................................... 85 

5.2.2 Capacidade de formação de biofilme ...................................................................................... 87 



12 

 
5.2.3 Capacidade de síntese de fosfolipase e proteinase .................................................................. 91 

5.2.4 Capacidade de formação de formas filamentares de crescimento ........................................ 95 

6 DISCUSSÃO ................................................................................................................................. 100 

7 CONCLUSÃO .............................................................................................................................. 108 

REFERÊNCIAS ................................................................................................................................ 110 

APÊNDICES ...................................................................................................................................... 119 

ANEXO .............................................................................................................................................. 124 

 

  



13 

 
 

Introdução  



14 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Muitas espécies de Candida são encontradas na mucosa oral em relação de 

comensalismo72. Esses micro-organismos são usualmente inofensivos, porém a alteração da 

morfologia de leveduras (blastóporo), presente na mucosa bucal normal, para o tipo micelial 

(pseudohifas), que é uma forma invasiva, é responsável pelo desenvolvimento de infecções27. 

A Candida albicans é a espécie considerada como principal agente etiológico58,59, no entanto, 

outras espécies do mesmo gênero também têm sido isoladas e são frequentemente associadas 

ao desenvolvimento de infecções, tais como a Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida 

parapsilosis, Candida krusei e Candida guilliermondi (em ordem decrescente de 

virulência)67. 

 A candidose é a infecção mais comum da cavidade bucal69,79, e a estomatite protética é 

a sua manifestação mais prevalente, acometendo de 11% a 65% dos pacientes usuários de 

próteses removíveis31. Em geral, a patogênese da candidose bucal é uma combinação entre as 

condições do hospedeiro, fatores ambientais e a virulência do micro-organismo, porém a 

condição sistêmica do hospedeiro exerce um papel importante no processo da doença24. Dessa 

forma, a candidose bucal apresenta alta incidência em pacientes diabéticos, nos que fazem uso 

de medicamentos imunossupressores, antibióticos de amplo espectro, terapias antineoplásicas 

e nos que possuem imunossupressão relacionada à síndrome da imunodeficiência adquirida 

(AIDS)63. Adicionalmente, fatores locais, como redução do fluxo salivar, trauma local, 

alterações de pH e uso contínuo de próteses removíveis, também podem estar associados ao 

desenvolvimento de infecções por espécies de Candida63. 

 Adicionalmente, estes fungos têm a habilidade de desenvolver vários fatores de 

virulência que auxiliam na colonização do hospedeiro 66,67,78. A produção de enzimas, como 

as proteinases e fosfolipases desempenham um papel importante na patogenicidade destes 

fungos, sendo capazes de hidrolisar fosfolipídios e proteínas que representam importantes 

constituintes da membrana citoplasmática da célula hospedeira. Esse processo resulta na 

ruptura da membrana celular pelo micro-organismo invasor 67. A habilidade da C. albicans 

em alterar sua morfologia de levedura para o tipo hifa também representa um fator de 

virulência relevante, em que o fungo adquire a capacidade de invadir o substrato que ele está 

aderido, seja ele biótico ou abiótico, além disso, esta forma alongada auxilia na translocação 

direcional do micro-organismo no hospedeiro, na consolidação da colônia, na aquisição de 

nutrientes e na formação de matrizes tri-dimensionais 78. Os biofilmes são comunidades 
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biológicas com um elevado grau de organização, em que os micro-organismos formam 

comunidades estruturadas, coordenadas e funcionais. Estas comunidades biológicas 

encontram-se envoltas por matriz extracelular produzida por elas próprias. Os biofilmes 

podem desenvolver-se em qualquer superfície que esteja em contato com fluidos do corpo. A 

associação dos organismos em biofilmes constitui uma forma de proteção ao seu 

desenvolvimento, favorecendo relações simbióticas e permitindo a sobrevivência em 

ambientes hostis. A habilidade de formar biofilmes está intimamente associada à capacidade 

de causar infecções, e pode ser considerada um importante fator de virulência 66. 

 Clinicamente, a estomatite protética caracteriza-se pela presença de múltiplos pontos 

hiperêmicos na região palatina sob as próteses removíveis dos pacientes, e, em casos mais 

avançados, também podem ser observadas áreas eritematosas difusas, ou ainda, hiperplasia 

papilar do palato. Além da região palatina, outras regiões podem ser acometidas pela 

estomatite protética, como por exemplo, áreas de suporte de próteses parciais removíveis 

superiores e inferiores41,83. Os sintomas encontrados em pacientes com estomatite causada por 

prótese podem incluir ardência, prurido, dor, desconforto generalizado na cavidade bucal, 

alteração no paladar e lesões associadas, como a queilite angular4, 41. 

 O tratamento direcionado à estomatite protética consiste na utilização de terapia 

antifúngica tópica4, medicação antifúngica sistêmica9 e procedimentos de higienização e 

desinfecção das próteses4. A escolha de um tratamento ou a associação de mais de uma 

terapia são fatores a serem considerados. O grau de infecção decorrente da estomatite, as 

condições de saúde geral e bucal, a idade e o sexo do paciente são aspectos que devem ser 

avaliados quando da escolha do tratamento71. 

 As drogas dos tipos poliênicos e azóis podem ser utilizadas como terapia antifúngica 

tópica. Os agentes poliênicos, particularmente a nistatina, são os mais usados. Apesar de esses 

medicamentos serem eficazes para aliviar os sinais e sintomas clínicos da estomatite 

associada à Candida spp., muitas vezes não eliminam completamente esse micro-

organismo42,60. Além disso, os efeitos diluentes da saliva e movimentos da musculatura bucal 

normalmente reduzem a dose desses agentes a concentrações subterapêuticas3,48. Dessa forma, 

a re-colonização da mucosa bucal pelo micro-organismo é freqüente após o tratamento, o que 

leva a uma infecção recorrente50. A medicação sistêmica é usualmente instituída em 

indivíduos com saúde geral comprometida e nos episódios de infecções recorrentes63. Nesses 

casos, medicamentos como fluconazol, itraconazol e anfotericina B podem ser utilizados. 

Esses agentes vêm sendo amplamente empregados para o tratamento da candidose bucal, 
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especialmente em pacientes imuno-comprometidos, porém a ocorrência de efeitos 

hepatotóxicos é frequente com a utilização desses medicamentos71. 

 Um dos motivos de insucesso no tratamento desta doença é o fato das espécies de 

Candida desenvolverem resistência aos medicamentos antifúngicos82.   Resistência 

antifúngica pode ser definida como a persistência ou a progressão de uma infecção após 

aplicação do tratamento antimicrobiano82. A resistência intrínseca ou primária ocorre quando 

um micro-organismo apresenta reduzida susceptibilidade a uma determinada medicação, 

previamente a sua exposição ao agente. Já, a resistência secundária pode ser desenvolvida 

pelo micro-organismo após longos períodos de exposição à drogas antifúngicas82.  

Considerando os aspectos citados, a pesquisa por novos métodos terapêuticos para o 

tratamento de infecções se faz necessária. Nesse contexto, uma modalidade promissora para 

inativação de micro-organismos é a Terapia Fotodinâmica (do inglês, Photodynamic Therapy 

ou PDT)14, 21,22,40. A PDT é um tratamento terapêutico que se baseia na administração de um 

agente fotossensibilizador (FS) seguida de irradiação em baixas doses de luz visível na 

presença de oxigênio18. Esta terapia tem passado por grandes avanços científicos e 

tecnológicos sendo considerada como tratamento alternativo no campo da Oncologia40. A 

PDT possui muitas vantagens sobre os tratamentos convencionais (quimioterapia, radioterapia 

e cirurgia), por se tratar de um procedimento não-invasivo, com poucos efeitos colaterais e 

conveniente para o paciente 40. Além disso, possui dupla seletividade, pois o 

fotossensibilizador (FS) e a luz podem ser direcionados para as células ou tecidos 

comprometidos81. 

 De modo geral, na PDT os micro-organismos são tratados primeiramente com o FS e 

incubados com este agente em ambiente escuro durante um período de tempo (tempo de pré-

irradiação - TPI), processo esse denominado de fotossensibilização, e posteriormente são 

expostos a uma fonte de luz de baixa potência. Esses agentes apresentam uma absorção 

máxima de luz específica, sendo que alguns comprimentos de onda são preferencialmente 

absorvidos10,40. A absorção de fótons pelo FS leva-o a um estado triplo excitado que pode 

interagir com o oxigênio disponível e produzir espécies reativas de oxigênio (EROs) e 

oxigênio singlete18. Na reação tipo 1, a transferência direta de elétrons de um FS excitado para 

um substrato ocorre pela geração de diferentes tipos de radicais, como radical hidroxil e/ou 

peróxido de hidrogênio. Na reação tipo 2, o FS excitado pode reagir com oxigênio e produzir 

oxigênio singlete, altamente reativo. Todos esses produtos formados geram uma seqüência de 

eventos oxidativos resultando na inativação celular e que não promovem danos nos tecidos e 

nas células do hospedeiro39,44. 
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Estudos in vitro têm demonstrado a efetividade da PDT na inativação de Candida 

spp.6,7,14,20. Nesta modalidade terapêutica alguns parâmetros são importantes, entre eles a 

escolha de uma fonte de luz adequada. Lambrechts et al.45, em 2005, realizaram um estudo 

para a avaliação dos mecanismos da PDT na inativação de C. albicans mediada por uma 

porfirina catiônica associada a uma luz halógena. Os resultados demonstraram que a 

sobrevivência do fungo foi reduzida gradativamente com o aumento da dose de luz e a dose 

de 12,6 J/cm2 promoveu a completa eliminação do micro-organismo. Entretanto, a luz 

halógena emite calor, fato não desejável na aplicação da PDT, tendo em vista que pode 

ocasionar efeitos colaterais no tecido biológico. Outra fonte luz que também demonstra 

inativação de patógenos é a luz de fotopolimerizador. Paulino et al.61, em 2005, avaliou o 

efeito da PDT sobre cepas de Streptococcus mutans e fibroblastos, utilizando diferentes 

concentrações do FS rosa bengala (0-50 μL), associando um fotopolimerizador (HHP) com 

diferentes tempos de exposição de luz (0-40 s). Os autores afirmaram que a fotoativação do 

FS rosa bengala pelo uso de HHP inativou a bactéria sem afetar a viabilidade de fibroblastos. 

Os lasers de baixa intensidade também têm sido sugeridos para fotoinativação de micro-

organismos por apresentarem feixe de luz monocromático, coerente e colimado.30,77,84 . 

Martins et al.49, avaliaram o efeito da PDT na patogenicidade de C. albicans em lesões de 

candidose induzidas na língua dos animais utilizando azul de metileno e um laser de baixa 

intensidade. Após a PDT, foi avaliada a atividade das proteinases e fosfolipases de C. 

albicans e os animais foram sacrificados, sendo feita a análise histológica da língua dos 

camundongos. Os autores concluíram que a PDT reduziou microscopicamente as lesões de 

candidose no dorso lingual e inibiu a atividade da enzima proteinase da C. albicans. Apesar 

de o LED apresentar uma emissão de luz espontânea, policromática (abrangendo uma faixa 

estreita do espectro de luz), não coerente e com certo espalhamento, o custo do aparelho é 

menor e sua tecnologia é mais simples comparada com a dos aparelhos laser.  Dovigo et al.23, 

realizou um estudo in vitro utilizando a associação do FS Photogem com a luz LED para 

fotoinativação de cepas resistentes a fluconazol e cepas padrão de C. albicans e C. glabrata. 

Os resultados demonstraram que a PDT foi efetiva contra as espécies de Candida, porém as 

cepas resistentes a fluconozol apresentaram menor susceptibilidade a PDT. 

 O fotossensibilizador é outro aspecto importante que se deve avaliar, uma vez que 

deve ser considerada sua capacidade de absorver a luz no comprimento de onda utilizado na 

irradiação, seu potencial em produzir espécies reativas e sua seletividade às células 

microbianas, de modo que não haja efeitos deletérios ao tecido adjacente durante a 

irradiação81. De uma forma geral, os FSs são aplicados externamente à célula e, por isso, a 
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membrana celular do micro-organismo parece ser o alvo inicial do processo fotodinâmico. As 

fenotiazinas (azul de toluidina e azul de metileno) podem se ligar a membrana plasmática do 

micro-organismo e, consequentemente, esta estrutura celular seria danificada após a 

iluminação, o que levaria a morte celular29,59. Pereira et al.62 estudaram os efeitos da PDT 

utilizando como FS o azul de metileno e irradiação com laser de baixa potência na inativação 

de biofilme de C. albicans, Staphylococcus aureus e S. mutans. Os resultados mostraram que 

a PDT mediada pelo azul de metileno pode ser usada no controle do biofilme oral, entretanto 

este fotossensibilizador é um corante. Os compostos derivados da hematoporfirina (do inglês, 

haematoporphyrin derivative ou HpD)6 parecem promover apenas um aumento na 

permeabilidade da membrana plasmática, o que permite sua passagem para o meio 

intracelular6,28. Como a reatividade das EROs com moléculas orgânicas não é específica, a 

formação das EROs dentro da célula faz com que qualquer organela seja um alvo em 

potencial44. Mima et al.52 descreveram a utilização de altas concentrações de um derivado da 

porfirina (500 e 1000mg/L) para ocasionar apenas 1,40 log de redução na viabilidade de C. 

albicans.  

 Atualmente, uma nova classe de FS vem sendo empregada em PDT (FSs de segunda 

geração). Dentre estes compostos estão as clorinas, porfirinas hidrofílicas reduzidas, que 

apresentam forte banda de absorção na região vermelha do espectro fotomagnético. O 

Photodithazine® (PDZ) é uma clorina e637 preparada na Rússia, obtida a partir da 

cianobactéria Spirulina platensis, que é encontrada em grande quantidade o que faz com que 

tenha baixo custo. O PDZ vem sendo aplicado atualmente com sucesso na PDT contra o 

câncer, devido ao seu alto rendimento quântico de formação de oxigênio singlete19. Carmello 

et al.12, avaliaram o PDZ na fotoinativação de cepas de isolados clínicos de C. albicans, C. 

tropicalis e C. glabrata. Alguns dos resultados obtidos indicaram que o PDZ parece ser um 

tratamento antifúngico promissor, uma vez que observou-se altas taxas de redução na 

atividade metabólica de biofilmes após a exposição a PDT. Porém, a utilização deste 

composto em estudos in vivo ainda não foi muito investigada, e a sua efetividade na 

inviabilização de espécies fúngicas resistentes a fluconazol precisa ser comprovada. 

 Dessa forma, são necessários estudos em animais que definam parâmetros adequados 

para a inativação fúngica utilizando-se a PDT, bem como o efeito deste tratamento sob os 

fatores de virulêncida da C. albicans. O estudo in vivo simula condições encontradas 

clinicamente, o que poderá possibilitar a aplicação deste método terapêutico no tratamento de 

pacientes com candidose. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 Aspectos relacionados ao desenvolvimento de candidose oral 

 

Budtz-Jorgensen et al.9, em 1988, avaliaram o efeito da administração de fluconazol 

em pacientes com estomatite protética. Foram coletadas amostras do palato e da superfície da 

prótese de pacientes portadores de candidose, para verificar a presença de fungos. Foram 

recrutados 38 pacientes, que apresentavam sinais clínicos de estomatite protética e que 

possuíam, predominantemente, C. albicans na cavidade bucal. Metade desses indivíduos foi 

tratada com 50 mg de fluconazol por dia, durante 14 dias, via oral. Os demais receberam 

apenas comprimidos placebo. Os pacientes foram avaliados clinicamente e micologicamente 

antes, imediatamente após, e 2 e 4 semanas após o término do tratamento. Além disso, 

amostras de sangue e urina foram coletadas para a verificação de possíveis efeitos sistêmicos 

do tratamento. Os resultados obtidos mostraram uma redução significante no eritema após o 

término do tratamento com fluconazol, porém após 2 e 4 semanas, a inflamação mostrou uma 

remissão parcial. Em alguns casos, houve recorrência da infecção após o período de 2 

semanas. Foram observadas alterações quantitativas e qualitativas na microbiota dos pacientes 

tratados com o agente antifúngico. Na maioria dos pacientes, a cepa identificada no início da 

pesquisa foi eliminada e substituída por outras espécies de fungos patogênicos. As análises de 

urina e sangue, não apontaram efeitos tóxicos da administração do fluconazol. O grupo de 

indivíduos tratados com o placebo, não exibiu nenhuma alteração na microbiota bucal e nas 

condições clínicas. Os autores concluíram que a utilização do fluconazol foi efetiva para a 

remissão dos sinais da estomatite protética, porém, os índices de recidivas encontrados 

demonstram resultados temporários. 

Jorge et al.33, em 1993 testaram um método de indução de candidose oral, por meio 

da sialoadenectomia. Foram utilizados doze ratos Wistar fêmeas com aproximadamente 170 a 

200 gramas de massa corpórea. Esses animais foram divididos em dois grupos; no primeiro os 

animais tiveram suas glândulas salivares removidas, e no grupo 2 os animais receberam 

apenas inoculação por Candida (controle). Após avaliação da xerostomia presente nos 

animais, realizou-se a inoculação de C. albicans por meio do preparo de suspensões celulares 

que estavam a uma concentração de 108 UFC/mL. Realizaram-se três inoculações por semana, 

e após cinco semanas a infecção foi encontrada em 50% dos animais normais, mas após oito 

semanas nenhum animal apresentou candidose. Para os animais sialoadenectomizados, após 
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cinco semanas 100% deles apresentavam infecção oral por C. albicans e após 18 semanas, 

66,6% ainda estavam infectados. Os autores observaram que durante todo o período 

experimental, os animais que tiveram as suas glândulas salivares removidas, apresentaram 

maior infecção por Candida quando comparados aos animais normais. Os autores concluíram 

que a sialoadenectomia constitui um método confiável para indução de candidose oral em 

modelo animal experimental. 

Scully et al.69, em 1994, realizaram uma revisão de literatura sobre candidose oral. 

Os autores consideram que as espécies de Candida são comumente isoladas da cavidade oral, 

sendo a C. albicans a mais prevalente. Outras espécies como C. glabrata, C. tropicalis e 

Candida guilliermondii, também são frequentemente isoladas estando associadas a infecções.  

Estes micro-organismos vivem em relação de comensalismo na cavidade oral e são 

considerados patógenos oportunistas desenvolvendo a infecção em pacientes 

imunocomprometidos que apresentam doenças sistêmicas ou fazem uso de antibiótico de 

amplo espectro assim como em usuários de prótese, e possuem hábitos alimentares e/ou 

higiene oral deficientes, variações de pH, entre outros. Nesta revisão também foram 

levantados estudos que demonstraram que os pacientes que apresentam síndrome da 

imunodeficiência humana (AIDS) também têm sido acometidos por essa infecção e que a 

mesma se desenvolve de forma severa nesses indivíduos. Adicionalmente, outros trabalhos 

têm relatado não apenas os sinais clínicos comuns que caracterizam a candidose oral, mas 

outras variações clínicas como candidose eritematosa ou atrófica. De acordo com os autores 

essas condições clínicas são frequentes em pacientes que apresentam vírus HIV e naqueles 

que fazem uso de corticosteróides e antibioticoterapia de amplo espectro. Clinicamente são 

caracterizadas por áreas eritematosas generalizadas que podem aparecer no dorso da língua 

(língua despapilada), palato e mucosa oral. O tratamento para candidose oral tem mostrado 

resultados efêmeros uma vez que os medicamentos utilizados não eliminam completamente o 

fungo, fazendo com que ocorram recidivas da infecção. Segundo alguns trabalhos, esse 

patógeno tem desenvolvido resistência aos antifúngicos convencionalmente utilizados, 

principalmente às drogas do tipo azol. Dessa forma, os autores sugerem que com o aumento 

das infecções orais causadas por Candida principalmente em pacientes com HIV, e da 

resistência que esses patógenos desenvolvem aos antifúngicos, terapias alternativas devem ser 

estudadas e futuramente aplicadas para o tratamento da candidose oral. 

Nikawa et al.58 (1998) realizaram uma revisão de literatura sobre a história do 

biofilme microbiano e identificou algumas preocupações encontradas com a presença de 

Candida spp. na cavidade oral. Os artigos selecionados para esta revisão referem-se à C. 
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albicans, sua relação com o biofilme presente em próteses com infecções orais, 

gastrointestinais e pleuropulmonares. A relação com a cárie de esmalte, cáries radiculares e 

doença periodontal também foi abordado. Os autores relatam que o biofilme de prótese 

contendo Candida spp. pode causar não só candidose oral, mas também cárie dentária, cárie 

radicular e periodontite em dentes pilares, uma vez que a presença de Candida pode reduzir o 

pH salivar de neutro para ácido. No entanto, há limitadas evidências experimentais ou 

informações disponíveis sobre a cariogenicidade de Candida. Nessa revisão, os autores 

também citam que a prótese serve como um reservatório de micro-organismos, e a ingestão ou 

aspiração contínua destes a partir do biofilme presente na prótese expõe os pacientes, 

principalmente os imunocomprometidos ou idosos que utilizam medicamentos, aos riscos de 

infecções inesperadas, como pneumonia aspirativa e infecções gastrointestinais. Assim, os 

autores definem biofilme como uma camada densa microbiana composta por micro-

organismos e seus metabólitos, podendo ter mais de 1011 organismos por grama de peso, 

sendo a C. albicans o micro-organismo mais encontrado. Além disso, o termo “estomatite 

relacionada a prótese” seria preferido a “estomatite induzida por prótese” , uma vez que a 

inflamação da mucosa do palato não é induzida pela prótese, mas pelo uso da prótese ou pela 

presença de biofilme na prótese. 

Em uma revisão de literatura, White et al.82, em 1998, apresentaram os fatores 

clínicos, moleculares e celulares que podem estar associados ao desenvolvimento de 

resistência fúngica. Dois tipos de resistência foram definidos: a primária (intrínseca a algumas 

espécies, como a C. glabrata e C. krusei), e a secundária (desenvolvida após a exposição 

prolongada a algum tipo de medicamento). Os mecanismos de resistência demonstrados na 

literatura variam conforme a droga avaliada. Os agentes azóis, por exemplo, agem na inibição 

da biossíntese do ergosterol, provocando alterações na função adequada de enzimas e na 

integridade da membrana citoplasmática. Assim, micro-organismos resistentes normalmente 

apresentam mutações genéticas nas enzimas que são alvo do medicamento (envolvidas na 

formação do ergosterol) e mecanismos para diminuir a concentração intracelular da droga. De 

um modo geral, o caráter fungistático do medicamento, a dosimetria de aplicação (frequência 

e quantidade de efeito cumulativo), a farmacocinética (absorção, distribuição e metabolismo 

da droga) e as interações medicamentosas são parâmetros relacionados às drogas que podem 

influenciar o surgimento de resistência aos  antifúngicos. Além disso, fatores inerentes aos 

indivíduos também podem interferir na resposta ao medicamento, como a imunidade, o local e 

severidade da infecção e a presença de fatores de risco (próteses dentais, catéteres, válvulas 

cardíacas). Os autores enfatizaram a importância do desenvolvimento de testes que 
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identifiquem de forma segura a presença de micro-organismos resistentes nas infecções, para 

que tratamentos apropriados possam ser aplicados. Além disso, foi concluído que a busca por 

tratamentos alternativos que não promovam o desenvolvimento de resistência é essencial, 

tendo em vista que as drogas disponíveis atualmente parecem continuar promovendo novos 

mecanismos de resistência. 

Em uma revisão de literatura, Calderone, Fonzi11, em 2001, discorreram sobre os 

fatores de virulência de C. albicans. De acordo com os autores, a candidose é uma infecção 

comum da pele, cavidade bucal e esôfago, trato gastrointestinal, vagina e sistema vascular em 

humanos. Ainda que a maioria das infecções ocorra em pacientes imunodeficientes ou 

debilitados, C. albicans expressa diversos fatores de virulência que influenciam na sua 

patogênese. Esses fatores incluem o desenvolvimento de biomoléculas de reconhecimento do 

hospedeiro (adesinas) e a produção de fosfolipases e proteases. Os autores citaram os eventos 

iniciais da patogenia da candidose, que começa pelo reconhecimento do hospedeiro. A ligação 

do micro-organismo a proteínas ou competidores do micro-organismo pode dificultar a sua 

identificação por parte do hospedeiro. Além disso, embora seja bem consolidada a ideia de 

que a invasão tecidual seja facilitada pela transformação do micro-organismo para a forma de 

hifas, outros mecanismos de penetração tecidual podem estar relacionados. Os autores 

descreveram a invasão tecidual das leveduras como “persoption”, e, também, por meio de 

fagocitose por parte das células do hospedeiro da região da faringe e do esôfago. Além disso, 

mudanças fenotípicas são acompanhadas de alterações na expressão antigênica, morfologia de 

colônia e afinidade aos tecidos de C. albicans e outras espécies de Candida. As alterações 

podem propiciar às células flexibilidade, favorecendo a sua adaptação às condições do próprio 

hospedeiro e ao tratamento imposto. 

Chandra et al. 15, em 2001, avaliaram a formação de biofilmes de C. albicans e de 

Saccharomyces cerevisae sobre corpos de prova de metilmetacrilato e de silicone. Para isso, 

foram utilizadas cepas padrão e isolados clínicos, as quais foram inoculadas individualmente 

nos corpos de prova. Foram utilizadas técnicas para verificação do número de células pela 

redução de tetrazolium e pelo peso seco dos materiais. Além disso, foi avaliada a atividade 

metabólica, por meio de corantes fluorescentes e microscopia confocal a laser. Os autores 

também avaliaram a susceptibilidade dos micro-organismos a fluconazol, anfotericina B, 

nistatina e clorexidina em diferentes concentrações (0,5 a 256 mg/mL). Foi observado que as 

leveduras aderidas são transformadas em comunidades celulares complexas e bem definidas, 

envoltas por uma matriz de polissacarídeos. Os biofilmes constituíram uma barreira de 

proteção contra a terapia com antifúngicos, podendo ser considerados fonte para infecções 
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recorrentes. Além disso, as imagens dos biofilmes obtidas por microscopia de fluorescência e 

confocal de varredura a laser mostraram que os biofilmes de C. albicans são altamente 

heterogêneos, sendo formados por elementos celulares e não celulares. Em ambos os modelos, 

a resistência fúngica das células aumentou conforme o biofilme se desenvolvia. O biofilme 

formado sobre o silicone apresentou camadas internas formadas por densos aglomerados de 

leveduras, das quais partiram prolongamentos miceliais (hifas) que atravessaram um 

revestimento externo de polissacarídeos. Com a remoção mecânica do biofilme, por meio de 

enxágüe ou raspagem, ainda permaneceram as células basais leveduriformes aderidas ao 

material de susbtrato. Ao contrário de C. albicans, S. cerevisae não apresentou capacidade de 

formar biofilme maduro, embora também tenha aderido às superfícies protéticas. Os 

resultados obtidos pelos autores possibilitaram, segundo eles, a identificação de bases para 

investigações dos mecanismos moleculares da biologia de biofilmes de C. albicans, 

envolvidos na resistência fúngica e forneceram meios para o desenvolvimento de novas 

terapias para infecções provocadas por biofilmes. 

Em 2003, Takakura et al.75 avaliaram um método para indução de candidose oral em 

modelo animal e a efetividade dos antifúngicos fluconazol e anfotericina B na inativação de 

C. albicans. Para a indução dessa infecção todos os animais foram imunossuprimidos no 

primeiro dia do experimento e no terceiro dia após a infecção com Predinisolona 100mg/kg. 

No segundo dia do experimento os mesmos foram sedados e a inoculação foi realizada por 

meio de mini-swabs embebidos em uma suspensão celular de C. albicans (2,5 x 107 UFC/mL) 

os quais foram introduzidos na cavidade oral do animal. Cloridrato de clorpromazina 2 

mg/mL foi administrado para que os animais ficassem sedados até três horas após a 

inoculação. Os autores avaliaram a infecção macroscopicamente baseados na presença ou não 

de lesões brancas as quais foram atribuídos escores de 0 a 3 de acordo com a severidade e 

extensão das mesmas. O fluconazol foi administrado ao animal sendo misturado na água 

(50μg/mL). Já anfotericina B (suspensão oral de 100mg/mL) em um volume de 200μL foi 

diretamente aplicada por toda a cavidade oral incluindo a língua, mucosa bucal e palato mole. 

Ambos os antifúngicos foram administrados 3 horas após inoculação até o segundo dia pós-

infecção. A eficácia dos medicamentos foi avaliada no segundo e terceiro dia pós-infecção. 

Com mini-swabs embebidos em 5 mL de solução salina, os quais foram esfregados por toda 

cavidade oral do animal, diluições seriadas foram feitas, plaqueadas e incubadas a 37 oC por 

20 horas. Os autores constataram que do terceiro ao sétimo dia pós inoculação, os animais 

possuíam cerca de 106 -107 UFC/mL de Candida por toda cavidade oral, além da presença de 

lesões brancas em várias partes de língua. Os medicamentos utilizados propiciaram uma 
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grande redução da infecção, porém, mostraram resultados temporários já que não eliminaram 

completamente esses micro-organismos. Os autores concluíram que este modelo pode ser 

usado para indução de candidose oral in vivo, e para testar a eficácia de vários agentes 

antifúngicos. 

A colonização e o desenvolvimento de C. albicans e outras espécies de Candida na 

cavidade oral de ratos foi avaliada por Totti et al.79 em 2004. Para isso, 60 ratos fêmeas Wistar 

com aproximadamente 120 a 170g de massa corpórea foram utilizados. Desses, 30 foram 

selecionados como controles, e os outros 30 tiveram a maioria de suas glândulas salivares 

removidas cirurgicamente. Para inoculação, suspensões celulares com 108 blastóporos/0,2 mL 

de salina estéril foram preparadas de C. albicans, C. parapsolis, C. tropicalis, C. 

guilliermondii e C. krusei, todas ATCC. Grupos de 6 animais normais e 6 

sialoadenectomizados foram inoculados diariamente por 4 dias. As amostras foram coletadas 

nos dias 1, 2, 3, 5, 8, 15 e 30 após a última inoculação por meio de mini-swabs esfregados por 

toda a língua durante 5 minutos. Esses swabs foram imersos em 0,1ml de solução salina 

estéril, dos quais diluições seriadas foram realizadas e plaqueadas em SDA em duplicata. As 

placas foram incubadas a 37 oC por 48 horas.  Em seguida realizou-se a contagem de colônias 

viáveis. Os resultados mostraram que C. albicans foi encontrada recobrindo quase toda a 

cavidade oral de todos os animais e em todos os períodos avaliados. Os animais 

sialoadenectomizados mostraram maior número de C. albicans em relação aos controles. Os 

valores de C. parapsolis, foram semelhantes em todos os grupos. Para C. tropicalis, os 

valores foram maiores para os animais não sialoadenectomizados no oitavo dia de 

experimento. Já C. guilliermondii e C. krusei, foram isoladas em poucos animais apenas no 

primeiro dia do experimento. Os autores concluíram que todas as espécies de Candida 

isoladas diminuíam em número conforme o decorrer do experimento, e que a 

sialoadenectomia favoreceu a colonização por C. albicans. 

Andes et al.2, em 2006, avaliaram o impacto do regime medicamentoso de fluconazol 

no desenvolvimento de resistência fúngica, in vivo. Para isso, foi utilizado um modelo animal 

de candidose sistêmica, no qual ratos foram contaminados com cepas de C. albicans. Foram 

avaliadas 18 condições de administração do fluconazol, por meio da variação de seis doses e 

três intervalos de aplicação do medicamento. Após a indução de infecção e tratamento dos 

animais, foram realizados testes para a determinação da presença de resistência fúngica. As 

respostas aos diferentes regimes de aplicação foram avaliadas após 24 e 72 horas  do término 

do tratamento. Os resultados demonstraram que o surgimento de resistência foi favorecido nos 

regimes medicamentosos com grandes intervalos de aplicação da droga. Uma maior 
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frequência de administração do fluconazol suprimiu o desenvolvimento de cepas resistentes. 

Foi observado que grandes intervalos de exposição à droga podem permitir a ocorrência de 

concentrações sistêmicas inferiores ao valor mínimo necessário para a inibição do fungo. Este 

fato, somado a característica fungistática do fluconazol, poderia estar relacionado ao 

desenvolvimento de resistência antifúngica. Segundo os autores, a associação entre o regime 

de aplicação e o desenvolvimento de resistência não é válida para agentes fungicidas e, 

portanto, o comportamento demonstrado no estudo foi devido, principalmente ao mecanismo 

de inibição provocado pelas drogas do tipo azol. 

As superfícies mucosas são reservatórios orais das espécies de Candida, mas estas 

espécies podem também ser encontradas no biofilme subgengival. Barros et al.5 (2008), 

investigaram a diversidade genética e produção de exoenzimas de C. albicans e C. 

dubliniensis isoladas da cavidade oral de pacientes com periodontite. Para isso, cinqüenta e 

três pacientes foram selecionados. As amostras foram coletadas em três regiões da cavidade 

oral (bolsa periodontal, sulco gengival e mucosa oral) e, após o isolamento, as cepas de C. 

albicans e C. dubliniensis foram identificadas por PCR. A diversidade genética dos isolados 

foi avaliada por RAPD e a atividade de proteinase (Saps) e fosfolipase secretadas foram 

avaliadas pelo plaqueamento em meio ágar específico. Vinte e um pacientes apresentaram 

resultados positivos para Candida spp.. Não houve diferenças significantes entre os sexos ou 

entre as regiões orais avaliadas. C. albicans foi a espécie mais frequentemente encontrada, 

enquanto que C. dubliniensis foi isolada da bolsa periodontal de apenas um paciente. 

Dezesseis genótipos foram detectados entre os isolados de C. albicans e um entre os isolados 

de C. dubliniensis. Os valores do coeficiente de similaridade entre os genótipos de C. albicans 

variaram de 0,684 a 1,0 com média de 0,905 ± 0,074. Todos os isolados produziram altos 

níveis de Saps e a maioria deles produziu altos níveis de fosfolipases. Nenhuma relação foi 

encontrada entre os genótipos e o padrão de produção enzimática. Não houve associação entre 

os genótipos específicos e o seu local de isolamento. Os resultados do presente estudo 

sugeriram que cepas geneticamente homogêneas de C. albicans estão presentes na cavidade 

oral de pacientes com periodontite e que estes micro-organismos são capazes de produzir 

níveis elevados de exoenzimas. 

A eficácia da desinfecção de próteses totais superiores por micro-ondas no 

tratamento de estomatite protética relacionada à Candida foi avaliada por Neppelembroek et 

al.56, em 2008. Sessenta pacientes foram distribuídos aleatoriamente para um dos quatro 

grupos de tratamento de 15 indivíduos cada; grupo controle: os pacientes realizaram apenas a 

escovação da prótese; grupo Mw: pacientes tiveram suas próteses superiores tratadas em 
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micro-ondas (650 W por 6 min) três vezes por semana durante 30 dias; grupo MwMz: os 

pacientes receberam o tratamento do grupo Mw em conjunto com a aplicação tópica de 

miconazol, três vezes por dia, durante 30 dias; grupo Mz: pacientes tratados apenas com a 

aplicação tópica de miconazol. No palato e na prótese de cada paciente foram obtidos 

esfregaços citológicos para serem analisados em microscópio de luz. Nestas mesmas regiões 

foram esfregados swabs estéreis para realização de culturas micológicas e contagem do 

número de colônias viáveis.  Além disso, foi feito exame clínico por um especialista em 

Medicina Oral para classificar as lesões de estomatite protética. Todos estes testes foram 

realizados antes do início do tratamento (dia 0), nos dias 15 e 30 de tratamento e durante a 

manutenção (dias 60 e 90). Os dados da contagem do número de colônias foram avaliados 

estatisticamente pelo teste de Kruskal-Wallis e Mann-Whitney. O número médio de células 

viáveis de espécies de Candida coletadas do palato desses indivíduos foi de 4,14 x 105 

UFC/mL. A análise microbiológica e clínica do grupo controle não demonstrou redução 

significativa na infecção por Candida ao longo do ensaio clínico. Na região do palato e da 

prótese dos grupos Mw e MwMz foi observada ausência de Candida nos dias 15 e 30 de 

tratamento. O grupo tratado com miconazol (Grupo Mz) não obteve redução significativa da 

inflamação no palato e não foi observada erradicação de Candida nas próteses e palatos. Os 

autores concluíram que a desinfecção por micro-ondas foi eficaz para o tratamento da 

estomatite protética. 

A secreção de fosfolipase e proteinase por fungos do gênero Candida tem sido 

descrita como um fator de virulência relevante. Além disso, a formação de tubo germinativo 

por C. albicans é associada com a sua capacidade de invadir os tecidos do hospedeiro, sendo 

considerada um mecanismo patogênico importante. Por isso, o estudo feito por Pinto et al.64 

(2008) teve como objetivo comparar a capacidade dos isolados obtidos a partir da cavidade 

oral de usuários de próteses com e sem sinais de estomatite protética (EP) em secretar 

fosfolipase, proteinase e formar tubo germinativo, e avaliar a correlação entre estes fatores de 

virulência e a susceptibilidade ao fluconazol. Foram estudadas 232 cepas de isolados clínicos 

provenientes da cavidade oral de 140 indivíduos usuários de próteses removíveis superiores. 

A amostra foi composta de 70 pacientes com estomatite protética e 70 com a mucosa do 

palato normal. A produção de enzimas (proteinase e fosfolipase) foi avaliada por meio da 

formação de halo opaco ao redor das colônias de cada cepa sobre placas contendo meio ágar 

específico para cada enzima. Para as cepas identificadas como C. albicans, a correlação entre 

a formação de tubo germinativo e a sua capacidade para causar infecção foi estudada e a 

presença de Candida dubliniensis foi investigada. A susceptibilidade de todas as cepas ao 
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fluconazol foi avaliada através das fitas do E-test. Os autores puderam observar que apenas as 

cepas de C. albicans foram capazes de produzir fosfolipase e tubos germinativos. Observou-

se um nível mais elevado da produção de fosfolipase em cepas isoladas de pacientes com 

estomatite protética comparado com as cepas dos pacientes saudáveis. A enzima proteinase 

foi produzida por diferentes espécies de Candida, sendo que as cepas de C. albicans foram as 

que produziram mais esta enzima. Porém, não houve diferença da produção de proteinase 

entre os indivíduos com EP e os saudáveis. Todas as cepas de C. albicans apresentaram 

habilidade de formar hifa e houve maior produção dessa forma filamentar entre as cepas 

isoladas de pacientes com EP. Todas as cepas de C. albicans foram sensíveis ao fluzonazol e 

a espécie mais resistente foi C. glabrata. C. dubliniensis estava ausente na cavidade oral de 

indivíduos com e sem EP. Os autores concluíram reforçando que a C. albicans é a espécie 

mais freqüente encontrada em pacientes com EP e pode ser considerada a cepa mais 

patogênica. No entanto, as cepas isoladas de pacientes com EP e indivíduos saudáveis 

apresentaram fatores de virulência similares, por isso os autores inferem que os atributos de 

virulência estão envolvidos no processo infeccioso, mas não é apenas um único fator que 

contribui para a virulência da Candida. 

A resistência à anfotericina B (ANF) é um fenômeno emergente em C. albicans. 

Uma cepa de C. albicans resistente a anfotericina B (ANF-R) foi desenvolvida em condições 

laboratoriais e a habilidade da resistência adquirida foi confirmada in vitro, bem como in 

vivo, por Kumar et al.43 (2010). Inicialmente, a cepa de C. albicans foi induzida à resistência 

por meio da exposição a várias concentrações dessa droga. Em seguida, os fatores de 

virulência dessa cepa resistente, tais como secreção de protease, fosfolipase e formação de 

tubo germinativo, foram avaliados e comparados com os de uma cepa padrão.  A cepa ANF-R 

exibiu formação de tubo germinativo reduzida em comparação com a cepa padrão de C. 

albicans. A atividade enzimática dos fatores de virulência tais como proteinase e fosfolipase 

foi considerada significativamente maior em ANF-R em comparação com a cepa padrão, 

enquanto que o conteúdo de ergosterol da cepa ANF-R foi drasticamente reduzido. Os autores 

concluíram que a compreensão do comportamento de cepas ANF-R é importante, devendo ser 

investigada em várias pesquisas. 

Segundo Niimi et al.57, em 2010, a candidose é a infecção fúngica mais comum da 

cavidade oral. Pacientes com esta doença são muitas vezes tratados com drogas do tipo 

polieno ou azóis. Embora os azóis possuam uma melhor solubilidade e reduzida 

nefrotoxicidade, a resistência inata ou adquirida a estes medicamentos pode se tornar um 

problema aos profissionais da saúde. A resistência de fungos orais para os azóis possui dois 
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aspectos: um é a resistência individual de cada micro-organismo e o outro é a resistência 

conferida pelo crescimento em forma de biofilme. As células de Candida em biofilme exibem 

diferentes fenótipos comparados com suas células em cultura planctônica. Interações de 

sinergismo e antagonismo ocorrem entre espécies de Candida e bactérias, contribuindo para a 

formação de um biofilme misto e este biofilme apresenta uma maior resistência aos agentes 

antifúngicos. Os mecanismos de resistência aos agentes azóis que ocorrem em monocultura in 

vitro são bem compreendidos, sendo correlacionado com a expressão de bombas de efluxo. A 

super-expressão de algumas proteínas faz com que a droga seja jogada para fora da célula, 

reduzindo a concentração intracelular do azol. A natureza da resistência antifúngica observada 

clinicamente in vivo é mais complexa: é multifatorial e, em parte, resulta do crescimento em 

forma de biofilme. Embora as bombas efluxo possam desempenhar um papel na resistência 

aos azóis no início de desenvolvimento do biofilme, as interações com outros micro-

organismos, a matriz extracelular (responsável por reduzir a penetração do agente 

antifúngico), e a resposta dos fungos ao estresse contribuem para a resistência do biofilme à 

droga. Portanto, a simples prescrição de medicamentos antifúngicos tem limitações. Os 

autores concluem que a remoção física do biofilme ou tratamentos que previnam o 

desenvolvimento do biofilme em combinação com agentes antifúngicos, possa ser uma 

alternativa para a melhoria da saúde oral. 

Abaci1, em 2011, a fim de determinar a relação entre o desenvolvimento da 

estomatite protética e a produção de fosfolipase e proteinase por espécies de Candida, isolou 

156 espécies de Candida de indivíduos portadores ou não de estomatite protética (EP). Os 

genótipos das espécies de Candida foram determinados através de PCR, e a produção de 

fosfolipase e proteinase foram detectadas em placas de ágar específico para estas enzimas. De 

acordo com os resultados do estudo, as cepas de C. albicans produziram níveis elevados de 

fosfolipase e proteinase. Foi possível observar também que a prevalência da atividade de 

fosfolipase e proteinase em cepas de C. albicans isoladas de indivíduos com EP e dos 

indivíduos sem EP não foi diferente. Além disso, de acordo com os resultados de 

genotipagem microbiana, não houve cepas de C. albicans especificamente responsáveis pelo 

desenvolvimento de EP. O autor concluiu que quando apropriadas condições estiverem 

presentes, C. albicans poderá causar infecções oportunistas na cavidade oral. 

Na revisão de literatura elaborada por Thompson et al.78 em 2011, os autores 

abordam sobre a relação da morfologia do fungo com seus fatores de virulência. Muitos dos 

principais fungos patogênicos humanos são conhecidos por sofrerem alterações morfológicas, 

que em certas condições estão associadas à virulência. Embora a morfologia dos fungos tenha 
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sido foco de intensa investigação, muito pouco se sabe sobre a relação entre a morfologia e as 

propriedades de virulência. No entanto, várias descobertas importantes recentes, 

principalmente sobre as espécies de Candida, estão esclarecendo e respondendo dúvidas sobre 

esta área importante. Os autores citam nesta revisão de literatura que já existem trabalhos que 

relacionam a morfologia de hifas e a expressão de genes específicos das hifas com a 

virulência. Estes trabalhos se concentram em grande parte sobre a espécie C. albicans. Em C. 

albicans, a formação de hifas é conhecida por promover a virulência através de vários 

mecanismos: (i) as hifas podem invadir camadas de células epiteliais, exercendo força 

mecânica havendo crescimento entre as células epiteliais, bem como penetração de células 

individuais, (ii) as hifas são capazes de romper e danificar células endoteliais, e (iii)  C. 

albicans em forma de hifa pode causar a lise de macrófagos e neutrófilos. Alguns trabalhos 

relatam que a expressão de genes envolvidos na secreção de proteinase (SAP4, SAP5 e SAP6) 

está mais evidente durante a transição da levedura de C. albicans para hifas. Assim, a 

expressão de genes que protegem os fungos contra as defesas do hospedeiro é correlacionada 

com a morfologia das hifas. Os autores relatam também que nem todas as espécies de 

Candida possuem a capacidade de formar hifas, como por exemplo, C. glabrata C. 

guilliermondii e C. parapsilosis. Já a pseudohifa nada mais é do que uma levedura alongada 

que não possui capacidade de se separar da célula mãe durante o ciclo celular. Apesar de 

possuírem formas diferentes, as pseudohifas se assemelham mais com as leveduras do que 

com as hifas. Os autores concluíram que a virulência do patógeno está fortemente ligada a sua 

alteração de morfologia. 

Em pacientes infectados com HIV, a colonização da cavidade oral por fungos 

patogênicos pode levar ao desenvolvimento de infecção fúngica sistêmica. Junqueira et al.36 

em 2012 avaliaram a prevalência de leveduras na cavidade oral de brasileiros HIV-positivos e 

caracterizaram a produção de exoenzimas por estes micro-organismos. Além disso, a 

susceptibilidade ao tratamento antifúngico das espécies identificadas foi testada. Amostras 

salivares de pacientes com candidose orofaríngea foram coletadas de 60 pacientes HIV+ e 

identificadas pelo sistema API20C. A atividade enzimática foi avaliada através da produção 

de proteinase e fosfolipase em placas de petri com meio específico para cada enzima. A 

susceptibilidade aos tratamentos antifúngicos convencionais foi determinada pelo método de 

microdiluição. As espécies mais comumente isoladas foram C. albicans (51,56%), seguida 

das espécies de Candida não albicans (43,73%), Trichosporon mucoides (3,12%) e Kodamaea 

ohmeri (1,56%). Colonização oral pela associação de multi-espécies foi observada em 42% 

dos pacientes. A atividade enzimática foi verificada na maioria das espécies isoladas, com 
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exceção de C. glabrata, C. lusitaniae e C. guilliermondii. Resistência ao fluconazol e 

anfotericina B foi observada em isolados de C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. 

krusei e K. ohmeri. Os autores concluíram que pacientes HIV-positivos são oralmente 

colonizados por espécies únicas ou múltiplas de leveduras que são ocasionalmente resistente a 

fluconazol ou amphotericina B. 

Ramage et al.66, em 2012, realizaram uma revisão de literatura sobre a resistência dos 

biofilmes fúngicos. Os autores relatam que as infecções causadas por biofilmes fúngicos são 

cada vez mais reconhecidas como um problema clínico significativo. Uma das razões 

principais para isso é que muitas vezes o tratamento com agentes antifúngicos não regride a 

infecção.  Isso acarreta em um grande encargo financeiro para os prestadores de cuidados em 

saúde. Os autores definiram biofilme como uma comunidade complexa de micro-organismos, 

que vivem em relação simbiótica, aderidos a superfícies bióticas ou abióticas e são envoltos 

por matriz extracelular produzida por eles próprios. As vantagens dos micro-organismos 

formarem biofilme incluem proteção contra o meio ambiente, resistência a agentes físicos e 

químicos, cooperação metabólica e uma comunidade baseada na regulação da expressão de 

genes. Além disso, os autores nessa revisão de literatura demonstraram a natureza 

multifacetada da resistência do biofilme de fungos, que pode ser induzida em resposta a um 

composto ou por exposições prolongadas. Os mecanismos de resistência listados incluem 

produção de matriz extracelular, a atividade da bomba de efluxo, micro-organismos 

recorrentes, densidade celular, a super-expressão de alvos de drogas, respostas a situações de 

estresse, e a fisiologia geral da célula. De modo geral, as evidências demonstram que a 

resistência de biofilmes fúngicos é um fenótipo induzível que resulta de uma série de vias 

moleculares altamente evoluídas que regulam o desenvolvimento do biofilme e a homeostase. 

Espécies de Candida são micro-organismos comensais que fazem parte da 

microbiota da cavidade oral. Em indivíduos saudáveis, que têm estado imunológico 

inalterado, essas leveduras não causam doença. No entanto, em indivíduos imunossuprimidos, 

como por exemplo em pacientes diabéticos, as espécies de Candida podem expressar fatores 

de virulência e, consequentemente, tornam-se patogênica. Estudos têm detectado a presença 

de Candida spp. em sítios periodontais de pacientes com periodontite crônica, especialmente 

aqueles que são imunologicamente comprometido. No entanto, o papel desses micro-

organismos na patogênese da doença periodontal ainda é desconhecido. Os objetivos do 

trabalho de Sardi et al.68, em 2012, foram: isolar e identificar cepas de C. albicans de sítios 

subgengivais de pacientes diabéticos com periodontite crônica, avaliar os fatores de virulência 

(morfologia da colônia, atividades de proteinase, fosfolipase e hemolisina e hidrofobicidade 
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célular) sob diferentes condições atmosféricas, e determinar os padrões genéticos destes 

isolados de C. albicans. Amostras microbiológicas coletadas de sítios subgengivais foram 

semeadas em CHROMagar para identificação de C. albicans realizada posteriormente por 

PCR. Para os testes fenotípicos, todas as cepas de C. albicans foram cultivadas em condições 

de oxigênio reduzido (RO) ou em anaerobiose (ANA). Genótipos foram definidos pela 

identificação através de PCR. A relação entre os fatores de virulência com a condição 

atmosférica ou grupo genético foi analisada pelos testes Qui-quadrado e Wilcoxon não-

paramétricos. Neste estudo, 128 amostras foram identificadas como C. albicans e dessa, 

51,6% eram do genótipo B, 48,4% eram do genótipo A, enquanto o genótipo C não foi 

encontrado. A maioria das cepas foram alfa-hemolítico em ambas as condições atmosféricas, 

sem diferença significante. No entanto, quando comparados os genótipos, 46,1% das cepas do 

genótipo A foram beta-hemolítico. Em relação à morfologia das colónias, 100% das cepas sob 

ANA apresentaram colônias rugosas, que foram especialmente prevalentes em isolados de 

genótipo A. Em contraste, a maioria das colônias era lisa sob RO. C. albicans não produziu 

proteinase e fosfolipase em total ausência de oxigênio. Em RO, a maioria das cepas produziu 

proteinase e fosfolipase. A hidrofobicidade foi maior em ANA e foi observada principalmente 

para os isolados com genótipo A. Em conclusão, a concentração de oxigênio do meio 

ambiente influenciou os fatores de virulência de cepas de C. albicans isoladas de sítios 

subgengivais de pacientes diabéticos com doença periodontal. Além disso, o genótipo A 

parece ser mais virulento com base nos ensaios fenotípicos avaliados neste estudo. 

 

2.2 Terapia Fotodinâmica 

 

Bonnett, Martínez8, em 2001, realizaram uma revisão de literatura sobre 

fotodegradação dos agentes fotossensibilizadores de primeira e segunda geração utilizados na 

PDT. A maioria dos estudos sobre fotodegradação dos FSs mede a perda de absorbância ou a 

perda de fluorescência. As situações que geram fotodegradação dos FSs são as altas doses de 

luz aplicadas, os tecidos destituídos de oxigênio e a desfragmentação da luz liberada. Além 

disso, a maioria dos processos de fotodegradação são oxidativos e acredita-se que haja a 

produção de oxigênio singlete. Parece que FSs com moléculas aromáticas grandes tendem a 

formar agregados sob determinadas situações. A formação de agregados faz com que o 

fotossensibilizador tenha baixo rendimento quântico de formação de oxigênio singlete, 

diminuindo, assim, a efetividade da PDT. Entretanto, estes agregados são mais resistentes à 
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fotodegradação e menos fluorescentes. A adição de substâncias surfactantes na composição 

dos FSs geralmente aumenta a fotodegradação dos mesmos, uma vez que essas substâncias 

promovem desagregação em meio aquoso. Embora existam vários estudos sobre 

fotodegradação de FSs, os autores concluíram que estes estudos são relativamente 

complicados e os resultados publicados muitas vezes são inconsistentes. 

Strackhovskaya et al.73, em 2002, avaliaram a eficiência dos fotossensibilizadores 

photodithazine (PDZ) e da clorina e6 pura, na inativação de C. guilliermondii por meio de luz 

visível. Para isso, uma suspensão celular de C. guilliermondii na concentração de 2x107 

UFC/mL foi mantida no interior de uma cubeta com temperatura controlada (22ºC), incubada 

com os fotossensibilizadores no escuro e, em seguida, irradiada com luz visível (380 nm 

comprimento de onda) a uma distância de 15 cm da lâmpada. Imediatamente após a 

irradiação, alíquotas da amostra foram transferidas para um eletrodo de oxigênio Clark-type 

para que os níveis de consumo de oxigênio fossem medidos. Foram realizadas diluições 

seriadas para contagem de células viáveis. De acordo com os autores os resultados mostraram 

que apenas 37% de C. guilliermondii sobreviveram na presença de 2μM de clorina e6, e que a 

eficiência de fotossensibilização do PDZ foi 25 vezes maior do que a clorina e6 pura. Isso 

pode estar relacionado à melhor solubilidade do PDZ em água. Os autores concluíram que o 

PDZ é um fotossensibilizador promissor com atividade antifúngica elevada. 

A susceptibilidade de C. albicans presente em línguas de camundongos aos efeitos 

da PDT foi avaliada por Teichert et al.77, em 2002, através da utilização do azul de metileno 

como FS. Setenta e cinco camundongos imunocomprometidos foram inoculados com um 

isolado clínico de C. albicans resistente a fluconazol. Previamente a aplicação da terapia, os 

animais foram anestesiados e foi realizada uma coleta, por meio de swab estéril, para a 

determinação do número de UFC/mL presente na língua dos camundongos. Em seguida, os 

animais receberam aplicação tópica do FS em diferentes concentrações (250, 275, 300, 35, 

400, 450 ou 500 mg/L). Após 10 minutos de incubação no escuro, a língua foi iluminada com 

um aparelho de laser diodo (664 nm), por 684,5 segundos, o que correspondeu a uma 

intensidade de 275 J. Ao final da irradiação, foi realizada uma nova coleta da língua e os 

camundongos foram sacrificados. Os grupos controle foram representados por animais não 

inoculados que foram expostos ao laser e animais inoculados que não receberam nenhum tipo 

de tratamento, além de animais inoculados que receberam somente aplicação do FS ou luz. Os 

resultados mostraram que não houve diferença significante entre os quatro grupos controle. 

Nos grupos experimentais, foi observada uma diminuição do UFC/mL, independente da 

concentração de FS utilizada. Além disso, somente as concentrações de 450 e 500 mg/L 



34 

 
foram capazes de eliminar totalmente o micro-organismo da cavidade oral dos animais após a 

ativação por luz. 

Os objetivos do estudo de Kömerik et al.39 (2003) foi determinar a eficácia da PDT 

em inativar micro-organismos da cavidade oral de ratos e se este tratamento reduziria a perda 

óssea alveolar causada pela periodontite. Os molares superiores de ratos foram inoculados 

com P. gingivalis e expostos a diferentes doses de luz laser, sendo a maior dose equivalente a 

48 J/cm² (630 nm) na presença de azul de toluidina. O número de bactérias viáveis foi então 

determinado, e as estruturas periodontais foram examinadas para a evidência de qualquer 

dano. Quando azul de toluidina foi utilizado em conjunto com a luz laser, houve uma redução 

significativa no número de células viáveis de P. gingivalis. Completa inativação pôde ser 

observada quando 1 mg/mL de azul de toluidina foi usado em conjunto com todas as doses de 

luz utilizadas. No exame histológico, nenhum efeito adverso da PDT sobre os tecidos 

adjacentes foi observado. A perda de massa óssea nos animais tratados com PDT foi menor 

do que nos grupos controle. Os autores concluíram que que a PDT mediada pelo azul de 

toluidina e luz laser foi eficaz na inativação de P. gingivalis e reduziu o os níveis de perda 

óssea, sendo possível sua utilização in vivo. 

Bliss et al.7, em 2004, avaliaram a susceptibilidade de cepas de C. albicans, C. krusei 

e C. glabrata a PDT mediada pelo Photofrin®. Neste estudo, suspensões celulares das três 

espécies foram transferidas individualmente para orifícios de uma placa de 96 orifícios, 

incubadas por 30 minutos com o FS no escuro, em concentrações que variaram de 0,01 a 10 

mg/L, e irradiadas com uma lâmpada de arco (mercúrio) por 10 minutos a 15 mW/cm2 (9 

J/cm2). A sobrevivência fúngica foi verificada por meio do teste de viabilidade celular (XTT). 

Além disso, foram realizadas microscopia de fluorescência e confocal, para a verificação da 

captação do FS pelos micro-organismos. O controle foi constituído de suspensões de Candida 

spp. tratadas apenas com o Photofrin® (suspensões não iluminadas) e, um outro grupo,  

incubado apenas com solução salina. Os resultados demonstraram que a espécie mais 

susceptível a PDT foi C. albicans, seguida de C. krusei e C. glabrata. Após a iluminação, 

foram obtidas altas porcentagens de redução da viabilidade celular, o Photofrin® a 1 mg/L foi 

capaz de reduzir em mais de 50% a viabilidade de C. albicans e C. krusei, sendo que a 

concentração de 10 mg/L reduziu cerca de 80 % a viabilidade dessas duas espécies. Para C. 

glabrata, porém, a utilização de 10 mg/L do FS promoveu baixas porcentagens de redução, 

em torno de 30%. As imagens captadas das análises microscópicas revelaram fluorescência 

quando o FS entrou efetivamente para o interior da célula fúngica. A fluorescência foi 

verificada na presença Photofrin® a 10 mg/L em todas as espécies, porém, a quantidade de 
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fluorescência foi mínima para C. glabrata. Os autores concluíram que a captação do FS para o 

interior da célula está fortemente relacionada com a efetividade da PDT, e que C. glabrata 

demonstra uma menor susceptibilidade a este tratamento em comparação com as outras 

espécies testadas. 

Chabrier-Roselló et al.14, em 2005, investigaram a influência de vários parâmetros da 

PDT associada ao Photofrin® contra C. albicans. Tubos germinativos e biofilmes de 24 horas 

de C. albicans foram incubados com Photofrin® 10 mg/L durante 1 e 5 minutos e, em seguida, 

iluminados com uma lâmpada de mercúrio de comprimento de onda de 400 a 700 nm, numa 

fluência de 15 mW/cm2 (0,9 J/cm2 por minuto de irradiação). Amostras incubadas no escuro 

(não irradiadas) foram utilizadas como grupo controle. A atividade metabólica fúngica foi 

avaliada pelo ensaio de XTT. A fim de se avaliar a captação do Photofrin® pela célula, tubos 

germinativos de C. albicans foram analisados em microscopia de fluorescência. Para avaliar a 

resposta adaptativa do micro-organismo à injúria oxidativa, tubos germinativos foram 

submetidos repetidas vezes a tratamentos com H2O2 (primeiramente a uma concentração 

subletal de 1 mM e, posteriormente, em concentrações tóxicas que variaram de 50 a 100 mM), 

PDT (iniciando com o Photofrin® numa concentração subtóxica de 0,5 mg/L associada à 

iluminação de 9 J/cm2, seguida por novas iluminações com concentrações do FS entre 1 e 10 

mg/L) ou associação de ambos os tratamentos. Adicionalmente, biofilmes submetidos à PDT 

(10 mg/L de Photofrin®, incubados por 30 minutos e irradiados com 18 J/cm2) foram 

comparados com biofilmes tratados com anfotericina B 10 mg/L. Os resultados provenientes 

das amostras de tubo germinativo revelaram que ambos os tempos de incubação de 1 e 5 

minutos com o FS promoveram a completa eliminação da atividade metabólica de C. 

albicans. As imagens obtidas pela microscopia de fluorescência revelaram captura uniforme 

de FS pelos micro-organismos após 5 minutos de incubação. Foi observada resistência na 

resposta adaptativa do micro-organismo tratado várias vezes com H2O2. Porém, não houve 

resistência quando amostras foram submetidas a repetidas PDTs ou quando esta foi associada 

ao tratamento com H2O2. Com relação ao biofilme, a iluminação das amostras sensibilizadas 

pelo Photofrin® promoveu redução significativa da atividade metabólica de C. albicans. Além 

disso, a diminuição da atividade metabólica da célula fúngica submetida à PDT foi maior em 

relação àquelas tratadas com anfotericina B. Os autores concluíram que a fototerapia é um 

tratamento alternativo seguro para a inativação microbiana, pois o desenvolvimento de 

resistência aos efeitos fotodinâmicos é improvável. 

Jori et al.34 publicaram em 2006 uma revisão de literatura baseada nos princípios de 

ação e aplicações da PDT na inativação microbiológica. Segundo os autores, apesar da PDT 
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ser atualmente empregada no tratamento de neoplasias, o primeiro relato da utilização desta 

terapia foi na área microbiológica, em 1900. No entanto, o potencial da PDT no tratamento de 

infecções ficou por muitos anos inexplorado. Atualmente, com a emergência de doenças 

infecciosas resistentes aos tratamentos convencionais, muitos estudos têm buscado o 

desenvolvimento de alternativas terapêuticas para a inativação de micro-organismos 

patogênicos. A PDT parece oferecer muitas vantagens para o tratamento de infecções 

originadas por micro-organismos, tais como um amplo espectro de ação, a inativação de 

micro-organismos resistentes e o baixo potencial mutagênico nas células expostas. A PDT 

tem se mostrado capaz de promover atividades citotóxicas contra uma grande variedade de 

bactérias, fungos e protozoários. No entanto, a foto-inativação de fungos parece ser mais 

difícil de ser atingida, devido ao maior tamanho celular desses micro-organismos, que exige 

uma maior quantidade de oxigênio singlete para que a inativação celular ocorra, em 

comparação com bactérias. Particularmente no caso da candidose, a aplicação tópica de FS 

associdada a luz para a inativação microbiológica parece oferecer um importante avanço para 

o tratamento de pacientes imunodebilitados, como os HIV positivos. A utilização de 

porfirinas tem se mostrado efetiva para a fotossensibilização de C. albicans, e promove a 

inativação do fungo após a iluminação com luz visível. A PDT também representa uma 

modalidade terapêutica potencialmente aplicável para o tratamento de doenças periodontais e 

cáries. No entanto, segundo os autores, são encontrados poucos estudos in vivo que utilizam 

esse método terapêutico para o tratamento de infecções e, dessa forma, a aplicação clínica da 

PDT antimicrobiana ainda está em desenvolvimento. 

No estudo realizado por Tegos et al.76, em 2006, os autores avaliaram o 

fotossensibilizador policatiônico conjugado entre os compostos polyethyleneimine (PEI) e 

clorina (e6), na inativação de células fúngicas e bactérias. Os autores consideram que as 

estruturas moleculares policatiônicas aumentam a penetração do agente fossensibilizador em 

células gram-negativas. Para a realização deste trabalho preparou-se conjugados 

policatiônicos combinados com clorina (e6) e 3 formas moleculares de PEI (PEI-ce6 lin, PEI-

ce6 LMW e PEI-ce6 HMW). Os conjugados foram caracterizados por cromatografia líquida 

de alta pressão, e sua capacidade de inativar S. aureus, Streptococcus pyogenes (gram-

positivas), Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa (gram-negativa) e C. albicans foi 

avaliada após exposição a baixas doses de luz tipo laser (0 a 100 J/cm²). Previamente ao 

experimento, suspensões celulares de cada micro-organismo foram preparadas, lavadas, 

centrifugadas e ressuspendidas em 3,5 mL de PBS e a concentração celular foi ajustada (108 

células/mL para bactérias e 107 células/mL para C. albicans). As suspensões foram incubadas 
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com 1 ou 10 μM de FS no escuro durante 10 minutos. Células adicionais não receberam 

nenhum tratamento, sendo consideradas controles. Através dos resultados obtidos foi possível 

verificar que a molécula PEI-ce6 HMW foi efetiva na inativação de todos os micro-

organismos testados, enquanto que o conjugado PEI-ce6 lin inativou apenas bactérias gram-

positivas e C. albicans. Desta forma, os autores concluíram que estes conjugados podem ser 

considerados eficientes FS, podendo ser aplicados na PDT. 

Devido ao aumento do número de pacientes imunocomprometidos, as infecções 

associadas aos patógenos do gênero Candida têm também aumentado. Como um modo de 

proliferação, C. albicans pode produzir tubos germinativos que provêm das células mães. A 

formação de tubo germinativo é um estado de transição de leveduras para hifas, e representa 

um estágio essencial para a virulência. Munin et al.54 (2007), estudaram o efeito da PDT sobre 

a formação de tubo germinativo de C. albicans. Após o tratamento de suspensões 

planctônicas de C. albicans com azul de metileno (MB) variando de uma concentração de 

0,027 a 13,37 mM, e a aplicação de laser (683 nm, 28 J/cm²) avaliou-se a formação de tubo 

germinativo, a qual foi induzida em soro de cabra. Os resultados demonstraram que a PDT 

mediada pelo MB inibiu tanto o crescimento quanto a formação de tubo germinativo de C. 

albicans. O MB em concentrações acima de 0,27 mM associado ao laser resultou nos maiores 

níveis de redução da viabilidade celular. Após a PDT, apenas 10% das células apresentaram a 

formação de tubo germinativo. Assim, estes resultados sugerem que o MB em combinação 

com a luz em um comprimento de onda específico, pode ser utilizado como FS eficaz. 

A susceptibilidade a fotodegradação de três fotossensibilizadores derivados da 

clorina foi o objetivo do estudo de Ferreira et al.25, em 2008. Para isto, foi feita análise através 

das mudanças do espectro de fluorescência durante a irradiação. Os três fotossensibilizadores 

derivados da clorina utilizados foram: Photoditazine®, Radaclorin® e Foscan®. Segundo os 

autores, os resultados em ordem crescente de susceptibilidade a fotodegradação foi: 

Radaclorin® < Photoditazine® < Foscan®. A diferença na fotodegradação para o Foscan® pode 

ser explicada pela alta produção de agregados em forma de solução que inibem o processo 

foto-oxidativo e impede a formação do oxigênio singlete. Os autores hipotetizaram que há 

uma correlação entre a fotodegradação e a eficácia da PDT, pois a formação de oxigênio 

singlete é responsável pela maioria das reações que induzem a morte celular. Dessa forma, os 

autores concluíram que a fotodegradação assim como a eficácia da terapia fotodinâmica estão 

fortemente correlacionada com a concentração de oxigênio presente no tecido. 

Junqueira et al.35, em 2009, avaliaram a inativação de C. albicans in vivo por meio 

da PDT. Setenta e dois ratos foram inoculados com C. albicans para induzir candidose no 
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dorso lingual de cada animal. Para isto, swabs embebidos em uma suspensão de C. albicans 

na concentração de 5 x 108 foram esfregados em toda cavidade oral do animal. Após 7 dias os 

ratos foram divididos em 4 grupos: grupo 1 - animais tratados com laser (26 J/cm2 – 660nm) e 

azul de metileno (0,1 mg/ml); grupo 2 - animais que receberam apenas luz; grupo 3 - foram 

tratado apenas com o FS e o grupo 4 (controle) não recebeu nenhum tipo de tratamento. 

Previamente ao experimento, os ratos foram anestesiados intramuscularmente e o FS azul de 

metileno (0,1 mg/mL) foi aplicado topicamente sobre o dorso lingual de cada animal com 

swab estéril. Após 5 minutos de incubação no escuro, a língua foi irradiada por laser, por 200 

segundos. Os resultados mostraram que os animais que receberam a PDT exibiram menores 

alterações epiteliais e baixa resposta inflamatória crônica em relação ao grupo controle. 

Porém, o grupo que recebeu apenas luz exibiu alterações epiteliais mais intensas, além de 

maior resposta inflamatória crônica quando comparado aos demais grupos. Desta forma, os 

autores concluíram que os animais tratados com PDT desenvolveram lesões de candidose 

mais discretas do que aqueles dos demais grupos. 

A susceptibilidade de espécies de bactérias e fungos aos efeitos fotodinâmicos 

através da utilização de vários FSs tem recebido cada vez mais atenção. A candidose oral é 

causada principalmente pela C. albicans. Evidências sugerem que a candidose orofaríngea 

quando causada por várias espécies de Candida são mais difíceis de serem tratadas do que 

aquelas causadas exclusivamente por C. albicans. Por isso, no estudo conduzido por Mang et 

al.46, em 2010, os autores avaliaram a capacidade da PDT mediada pelo Photofrin® em 

inativar isolados resistentes de Candida. Para isso foram utilizadas suspensões planctônicas 

de cepas ATCC de C. albicans, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis e C. krusei, assim 

como isolados resistentes e sensíveis ao fluconazol e anfotericina B provenientes de 

indivíduos com AIDS. Os micro-organismos foram tratados com 25 µg/mL de Photofrin® e 

iluminados por laser (630 nm), a uma dose de 45 a 135 J/cm2. Para determinar a viabilidade, 

foi feita a contagem do número de colônias viáveis. Todas as cepas apresentaram uma 

significativa redução da viabilidade após tratamento com PDT, em todas as doses de luz 

avaliadas. Os isolados de pacientes com AIDS que apresentavam resistência fúngica 

mostraram susceptibilidade à PDT equivalente à cepas ATCC controles da mesma espécie. Os 

autores concluíram que a PDT mediada pelo Photofrin® foi eficaz na inativação de espécies 

de Candida. Os isolados de Candida de pacientes com AIDS que eram resistentes a 

fluconazol ou anfotericina B foram igualmente susceptíveis à PDT. 

Em 2010, Mima et al.52 avaliaram a inativação de C. albicans em candidose induzida 

em camundongos por meio PDT utilizando uma hematoporfirina, Photogem®, como FS. Para 
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iluminação utilizou-se dois tipos de luz LED, azul e vermelho com comprimentos de onda de 

455nm e 630nm, respectivamente. Para isso, 71 camundongos fêmeas com aproximadamente 

6 semanas de idade foram imunossuprimidos com predinisolona 100 mg/kg, e tetraciclina foi 

diluída na água dos animais para que os mesmos não desenvolvessem nenhum outro tipo de 

infecção senão a candidose. Para a indução da lesão, uma suspensão padronizada de C. 

albicans ATCC (4,5 x 107 unidades formadoras de colônia-UFC/mL) foi inoculada no interior 

da cavidade oral dos animais sedados com clorpromazina por meio de swabs previamente 

embebidos na suspensão. No quarto dia pós-inoculação os animais foram divididos em 6 

grupos. O FS foi aplicado nas concentrações de 400, 500 ou 1000 mg/L no dorso da língua de 

cada animal os quais ficaram no escuro por 30 minutos (tempo de pré-irradiação). Decorrido 

esse período, realizou-se a iluminação por meio da luz LED 455nm ou 630nm (305 J/cm2) 

durante 20 minutos. O efeito do FS ou da luz isoladamente também foi avaliado. O controle 

positivo não recebeu nenhum tratamento, apenas foi inoculado com C. albicans e o grupo 

controle negativo não recebeu nenhum tratamento e nem inoculação de Candida. Após cada 

tratamento, a coleta das leveduras foi realizada por meio de swabs que foram esfregados no 

dorso da língua dos animais por 1 minuto. Esses swabs foram então embebidos em tubos 

contendo 1 mL de solução salina estéril, os quais foram agitados também por 1 minuto. Três 

diluições seriadas foram realizadas a partir desses tubos, e alíquotas de 25μl de cada diluição 

foi colocada em placas de SDA em duplicata. Todas as placas foram incubadas a 37°C por 48 

horas e o número de células viáveis foi obtido por meio de contagem de colônias. Os animais 

foram sacrificados e as línguas removidas para avaliação histológica. De acordo com os 

resultados a PDT reduziu significativamente o número de células de C. albicans que estavam 

sobre a língua do animal, o equivalente a 1,59 log10, em comparação ao grupo controle 

positivo. Não houve diferença significativa entre as concentrações do FS e os comprimentos 

de luz utilizados (455 e 630 nm), porém a luz vermelha penetra mais profundamente na 

língua. A avaliação histológica revelou que a PDT não causou alterações adversas no tecido 

epitelial e conjuntivo. Os autores concluíram assim, que a PDT promoveu significante 

redução na viabilidade do biofilme de C. albicans sem causar dano tecidual à língua dos 

animais. 

Carmello et al.13 em 2011, avaliaram a efetividade da PDT na inativação de C. 

albicans em candidose induzida em camundongos, mediada pelo Photodithazine® (PDZ), 

associado à luz do tipo LED (660 nm) . Para isso, foram utilizados 55 camundongos com 

aproximadamente 6 semanas de vida, os quais foram submetidos a indução de candidose no 

dorso da língua. Inicialmente os animais foram imunossuprimidos e no dia seguinte realizou-
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se a inoculação de C. albicans na língua dos mesmos por meio de swabs embebidos na 

suspensão (107 UFC/mL). Para a realização da PDT o PDZ foi avaliado nas concentrações de 

75, 100, 125 e 150 mg/L. Tais grupos experimentais foram denominados de P+L+ 75 mg/L, 

P+L+ 100 mg/L, P+L+ 125 mg/L, P+L+ 150 mg/L associados a uma dose de luz de 37,5 

J/cm2. Para a verificação apenas do efeito do PDZ, o mesmo foi aplicado na língua dos 

animais, sem iluminação (grupos P+L- 75mg/L, P+L- 100mg/L, P+L- 125mg/L, P+L- 

150mg/L). O efeito da luz foi avaliado por meio da iluminação das línguas com dose de luz de 

37,5 J/cm2 na ausência do FS (grupo P-L+ 37,5 J/cm2). Um grupo recebeu apenas inoculação 

por Candida (grupo P-L-, controle positivo), outro grupo não recebeu nenhum tratamento e 

nem inoculação fúngica (grupo CN – controle negativo). Após os tratamentos realizou-se a 

recuperação de C. albicans das línguas dos animais por meio de swabs que foram esfregados 

sobre as mesmas durante 1 minuto. Esses swabs foram embebidos em tubos de ensaio com 1 

mL de solução salina, e diluições seriadas foram realizadas e semeadas em placas de petri 

com SDA. Após 48 horas de incubação a 37º C as células fúngicas foram quantificadas. Os 

camundongos foram sacrificados e tiveram as línguas removidas cirurgicamente para 

realização da análise histológica. Os resultados demonstraram que a PDT foi efetiva na 

redução da viabilidade celular da C. albicans coletadas das línguas dos animais nas 

concentrações de 100, 125 e 150 mg/L de FS, quando comparados com os animais do grupo 

controle positivo (P-L-). A maior redução foi alcançada através da associação de 100 mg/L de 

PDZ com 37,5 J/cm², sendo equivalente a 4,36 log10. Entretanto não houve diferença 

significativa entre os grupos que receberam PDT (P+L+100, P+L+125 e P+L+150 mg/L). 

Dessa forma, concluiu-se que a PDT foi efetiva na inativação de C. albicans sem causar 

qualquer dano aos tecidos das línguas dos animais. 

Dovigo et al.23, em 2011, estudaram a efetividade da PDT na inativação de 

suspensões celulares e biofilmes de cepas padrões de C. albicans e C. glabrata e isolados 

clínicos dessas espécies resistentes a fluconazol, através da utilização do FS Photogem® e da 

irradiação com LED de comprimento de onda azul (455 nm). Suspensões celulares dos micro-

organismos foram tratadas com 5 concentrações de Photogem® (2,5; 5,0; 10,0; 25,0 e 50,0 

mg/L) e expostas a 4 doses de luz (10,5; 18,0; 25,5 ou 37,5 J/cm2). Após a PDT, foram 

realizadas diluições seriadas de cada amostra, plaqueamento em meio de cultura SDA, e as 

placas foram incubadas por 48 horas. Após este período, foi feita a contagem do número de 

colônias viáveis. Com relação aos biofilmes, os mesmos foram cultivados sobre um filtro de 

membrana de celulose e incubados com 25mg/L de Photogem® e iluminados por 37,5 J/cm2. 

Os autores puderam observar que as suspensões planctônicas de cepas de Candida resistentes 
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a fluconazol foram eficientemente inativadas após a PDT. Reduções significativas na 

viabilidade de biofilmes foram observadas para as três cepas de C. albicans e por duas cepas 

de C. glabrata. Os resultados revelaram que o efeito fungicida foi cepa-dependente e que as 

cepas resistentes a fluconazol apresentaram menor susceptibilidade à PDT, em comparação 

com as cepas padrão, e que os biofilmes foram mais resistentes à terapia em relação às 

suspensões planctônicas. 

Foram sintetizadas ftalocianinas catiônicas solúveis em água (GaPcs), nas quais 

foram inseridas um íon de gálio (III) perifericamente substituído por quatro e oito grupos 

methylpyridyloxy, e seu efeito fotodinâmico foi avaliado em associação com uma luz visível 

por Mantareva et al.47 (2011). Este íon gálio inserido na ftalocianina é axialmente substituído 

por um grupo hidroxila, que impede a agregação dos complexos em solução aquosa. A PDT 

foi realizada contra quatro micro-organismos: duas bactérias Gram-positivas, S. aureus 

resistente à meticilina (MRSA) e Enterococcus faecalis, uma bactéria Gram-negativa, P. 

aeruginosa, e um fungo, C. albicans. A toxicidade das GaPcs em fibroblastos em diferentes 

densidades celulares foi avaliada através do ensaio colorimétrico MTT. A efetividade 

fotodinâmica sobre as bactérias e fungos foi estudada em suspensões e em biofilmes, sendo 

que os biofilmes foram formados em resina de polimetilmetacrilato (PMMC) e foram 

caracterizados pela sua espessura e a profundidade de penetração dos fotossensibilizadores. 

Os GaPcs foram estudados em comparação com azul de metileno (MB) e uma Zn-

(II)ftalocianina fotodinamicamente ativa, com a mesma substituição (ZnPcMe). A GaPc 

número 1 (GaPc1) substituída com 4 grupos hidroxila apresentou menor absorção celular em 

comparação com a GaPc número 2 (GaPc2) substituída com oito grupos hidroxila. A 

associação de 3,0 mM de GaPc1 e 50 J/cm2 de luz (60 mW/cm2) resultou em elevada 

fotoinativação dos micro-organismos na fase planctônica, no entanto a GaPc1 não apresentou 

toxicidade para MRSA e E. faecalis. GaPc2 em uma concentração mais elevada de 6,0 mM e 

ZnPcMe promoveram inativação completa  do biofilme fúngico formado em discos de 

PMMC. No entanto, os biofilmes bacterianas não foram susceptíveis ao tratamento com as 

GaPcs, tendo apenas 1-2 log10 de redução. O biofilme bacteriano de E. faecalis foi 

completamente inativado somente com o MB. Os autores concluíram que a PDT mediada pela 

ftalocianina solúvel em água substituída com oito hidroxilas (GaPc2) representou um  

tratamento alternativo contra biofilmes de C. albicans formados em resina acrílica de prótese. 

O estudo de Martins et al.49, em 2011, avaliou os efeitos da PDT sobre a 

patogenicidade de C. albicans. Cinqüenta e seis ratos foram submetidos ao desenvolvimento 

de candidose no dorso da língua por inoculações de C. albicans. Após 5 dias, foram 
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administrados diferentes tratamentos: azul de metileno e laser (P+L+); tratamento apenas com 

laser (P-L+); e apenas aplicação do FS (P+L-), e o grupo controle não recebeu nenhum tipo de 

tratamento (P-L-). Os animais foram previamente anestesiados, e foi feita aplicação tópica do 

FS na concentração de 0,1 mg/mL no dorso da língua. Em seguida, foi feita a iluminação com 

um laser de arsenieto gálio-alumínio (GaAlAs). As amostras da cavidade oral foram coletadas 

através de swabs estéreis, e a partir delas, foi realizada diluição seriada e plaqueamento em 

SDA. Após 2 dias de incubação, foi feito o cálculo do número de colônia viáveis e 2 colônias 

por grupo foram isoladas para avaliação da atividade da protease e fosfolipase. Os ratos foram 

sacrificados para análise microscópica do dorso da língua. O número de C. albicans 

recuperado a partir da cavidade bucal dos ratos foi semelhante entre os grupos. O grupo 

submetido a PDT mostrou menos lesões microscópicas de candidíase comparado com o grupo 

controle. Além disso, o grupo P+L+ apresentou menor atividade de proteinase em 

comparação com os outros grupos, com diferença significativa entre os grupos P+L+ e P+L-. 

A PDT reduziu as lesões microscópicas de candidíase experimental em ratos e inibiu a 

atividade de proteinase em C. albicans. 

Fontana et al.26 (2012) relataram que a PDT é baseada no sinergismo de uma droga 

fotossensível (FS) com uma luz visível para destruir as células alvo (por exemplo, malignas, 

pré-malignas ou micro-organismos). Por isso, o objetivo do estudo conduzido por estes 

autores foi investigar a resposta da mucosa da língua de ratos após tratamento com a PDT 

mediada pelos FSs: derivado de hematoporfirina (Photogem®), Photodithazine®, azul de 

metileno (MB) e nanopartículas de poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) carregadas com 

MB.  Cento e trinta e três ratos foram aleatoriamente divididos em vários grupos. Para os 

grupos de animais tratados com PDT, foi feita aplicação tópica por 10 min com um dos FSs 

avaliados (30 mg/mL de Photogem®, 5 mg/mL de Photodithazine®, 50µL/mL de MB, ou 10% 

w/w de Nanopartículas PGLA) seguida da iluminação com luz vermelha (630 ou 660 nm). 

Animais do grupo controle não receberam aplicação do FS nem da luz, outros animais foram 

expostos apenas à luz (660 ou 630 nm), ou apenas aos FSs. Sinais de fluorescência foram 

avaliados no tecido da língua imediatamente após a aplicação tópica dos FSs e 24 h após a 

PDT. As alterações histológicas foram avaliadas antes do início do tratamento e após 1, 3, 7, e 

15 dias da aplicação da PDT. Sinais de fluorescência foram detectados imediatamente após a 

aplicação dos FSs, mas não 24 h após a PDT. As imagens histológicas revelaram mucosa 

intacta em todos os grupos experimentais, em todos os tempos de avaliação. Os resultados 

sugeriram a PDT mediada pelo Photogem®, Photodithazine®, MB ou PLGA carregado por 



43 

 
MB pode ser seguramente utilizada contra os patógenos orais sem danificar o tecido 

subjacente. 

Mima et al.53, em 2012, conduziram um estudo clínico, afim de se comparar a 

eficácia clínica e micológica da PDT com a do tratamento antifúngico tópico para o 

tratamento de estomatite protética (EP) e identificar a prevalência de espécies de Candida. 

Um grupo de pacientes (n=20) recebeu tratamento tópico com nistatina (100 000 UI) (NYS) 

quatro vezes por dia durante 15 dias. O outro grupo de indivíduos (n=20) foi tratado com a 

PDT, aplicando-se Photogem® 500 mg/L na dentadura e no palato, e após 30 min de 

incubação, foi realizada iluminação através de um LED a 455 nm (37,5 e 122 J/cm2, 

respectivamente), três vezes por semana, durante 15 dias. Todos pacientes foram instruídos 

com relação à higiene oral e da prótese durante todo o período de avaliação e receberam uma 

escova dental nova no início dos tratamentos. Culturas micológicas obtidas das dentaduras e 

do palato e fotografias padronizadas dos palatos foram tomadas no início (dia 0), no final do 

tratamento (dia 15), e em intervalos de tempo (dias 30, 60 e 90). As colônias foram 

quantificadas (UFC/mL) e identificadas através de testes bioquímicos. Ambos os tratamentos 

reduziram significativamente os valores de UFC/mL no final do tratamento e no dia 30 do 

período de acompanhamento (p <0,05). Os grupos NYT e PDT apresentaram taxas de sucesso 

clínico em torno de 53% e 45%, respectivamente. Durante todos os períodos de 

acompanhamento (30, 60 e 90 dias), os valores médios de UFC/mL recuperados das próteses 

foram maiores do que aqueles encontrados no final de cada tratamento. Porém, apenas no dia 

60 do período de acompanhamento os valores de UFC/mL recuperados do palato foram 

maiores do que aqueles obtidos no final dos tratamentos. A espécie de C. albicans foi a mais 

prevalente identificada, seguida por C. tropicalis e C. glabrata. Os autores concluíram que a 

PDT foi tão eficaz quanto a nistatina tópica no tratamento de EP. 

Os objetivos do estudo de Trindade et al.80 (2012) foram avaliar os efeitos da PDT 

mediada pelo Photogem® na mucosa do palato de ratos e a biodistribuição do 

fotossensibilizador neste tecido. Cento e um ratos machos (Rattus norvegicus albinus, 

Holtzman) foram divididos aleatoriamente em seis grupos: Grupo 1 (grupo controle, P-L-), os 

animais não receberam fotossensibilizador (Photogem®) ou irradiação com luz LED azul; 

Grupo 2 (P+L- 500), os animais receberam Photogem® (500 mg/L) sem exposição ao LED 

azul; Grupo 3 (P+L+ 500), os animais receberam Photogem® (500 mg/L) e irradiação LED 

azul; Grupo 4 (P+L- 1000), os animais receberam Photogem® (1000 mg/L) sem irradiação por 

LED azul; Grupo 5 (P+L+ 1000), os animais receberam Photogem® (1000 mg/L) e irradiação 

com luz LED; Grupo 6 (P-L+), os animais foram expostos apenas a luz LED. No dia 1, o FS 
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(500 ou 1000 mg/L) foi aplicado topicamente no palato por 30 minutos, seguido de 

iluminação com luz LED por 20 min (144 J/cm2). Nos dias 0, 1, 3 e 7 a mucosa do palato foi 

fotografada para análise macroscópica. Um animal adicional, recebeu apenas a aplicação do 

LED a fim de se realizar o mapeamento térmico, para avaliar a alteração de temperatura no 

tecido durante a irradiação. Após o sacrifício dos animais, o palato foi removido para análise 

microscópica. Todos os grupos experimentais revelaram mucosa intacta na análise 

macroscópica. Alterações teciduais foram observados ao microscópio por apenas 4 dos 80 

animais submetidos à PDT. A fluorescência emitida pelo Photogem® foi identificada e estava 

limitada à camada epitelial, mostrando que este FS foi adequadamente distribuído por todo o 

tecido.  Foi registrado um aumento da temperatura do tecido de 35-41°C, que não foi 

suficiente para causar algum dano tecidual. Dessa forma, os autores concluíram que a PDT 

mediada pelo Photogem® não foi tóxica para a mucosa palatal dos ratos. 

Coletti et al.17, em 2013 avaliaram a efetividade da PDT mediada pela Curcumina 

(CUR) associada a uma fonte de luz LED, utilizando o CTAB como surfactante na inativação 

de suspensões planctônicas de isolados clínicos de C. albicans e C. glabrata resistentes (Ca 

10R, Ca 15R, Cg 50R, Cg 60R) e susceptíveis (Ca ATCC e Cg ATCC) a fluconazol. 

Adicionalmente, avaliou-se a capacidade de adesão/formação de biofilme desses micro-

organismos após a PDT. Para isso, suspensões padronizadas de cada cepa foram obtidas e 

transferidas para placas de 96 orifícios. A seguir, as suspensões foram tratadas com 40µM de 

CUR e expostas a dose de luz de 5,28 J/cm2 (λ ± 430 nm). Suspensões adicionais foram 

tratadas somente com CUR ou luz, e o controle constituiu-se de amostras que não receberam 

CUR nem luz. Diluições seriadas das amostras foram plaqueadas em SDA e após 48 h a 37 

ºC, as colônias viáveis foram quantificadas. O metabolismo celular desses patógenos após o 

tratamento também foi avaliado por meio do ensaio de redução de XTT.  Para a verificação da 

capacidade de adesão/formação de biofilme de cada micro-organismo estudado, as amostras 

foram submetidas à PDT previamente à fase de adesão e à formação do biofilme. Em seguida, 

foram plaqueadas em SDA, incubadas a 37 º C por 48 h para realização da contagem de 

colônias viáveis. A associação de 40µM de CUR com CTAB (0,1mM), com 5,28 J/cm2 

promoveu redução significativa da viabilidade celular sendo equivalente a 2,78; 2,58 e 2,16 

log10 para as cepas de Ca 10R, Ca 15R e Ca ATCC, respectivamente. Já para as cepas de C. 

glabrata, a maior redução obtida foi de 2,67; seguida de 2,23 e 1,9 log10 para Cg 50R, Cg 

ATCC e Cg 63R, respectivamente. A porcentagem de redução do metabolismo celular foi de 

100% para Ca ATCC, 96% para Ca 15R e 91% para Ca10R. Para as cepas de C. glabrata, 

observou-se redução de 100, 71 e 63% para Cg ATCC, Cg 50R e Cg 63R. As cepas 
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resistentes de C. albicans e C. glabrata mostraram capacidade de adesão e formação de 

biofilme reduzidas em relação às cepas ATCCs após a PDT, não havendo completa inativação 

de nenhuma delas. Os autores concluíram que a PDT mediada pela CUR com CTAB pode ser 

um método viável para a inativação de suspensões planctônicas e biofilmes de espécies de 

Candida. 

O objetivo do estudo de Kato et al.38 (2013) foi verificar se a C. albicans exibe 

características de patogenicidade alteradas após aplicação da PDT e se as alterações são 

mantidas nas células filhas. Suspensões de C. albicans foram expostas ao azul de metileno 

(MB) (0,05 mM) associado a um laser diodo GaAlAs (660 nm, 75 mW/cm², 9-27 J/cm²). 

Foram avaliados in vitro os efeitos da PDT sobre o crescimento de C. albicans, formação de 

tubo germinativo, sensibilidade ao estresse oxidativo e osmótico, integridade da parede 

celular e susceptibilidade ao fluconazol. Foi avaliado in vivo a patogenicidade da C. albicans, 

utilizando um modelo de infecção sistêmica em ratos. A sobrevivência dos animais foi 

avaliada diariamente. A PDT mediada pelo MB reduziu os níveis de crescimento e a 

habilidade da C. albicans em formar tubos germinativos quando comparados ao grupo 

controle (p <0,05). O índice de sobrevivência dos animais infectados sistemicamente com C. 

albicans pré-tratada com PDT foi significantemente maior em comparação aos animais 

infectados pelo fungo não submetido à terapia (p <0,05). O MIC do fluconazol para a C. 

albicans também foi reduzido após a PDT. Entretanto, nenhum dos fatores de virulência 

avaliados mostrou-se alterados nas células filhas de C. albicans tratadas com PDT. Estes 

dados sugerem que a PDT pode inibir os fatores de virulência e reduzir a patogenicidade da C. 

albicans in vivo. A ausência de alterações nas células filhas indica que os efeitos da PDT são 

transitórios. A redução do MIC para fluconazol após a PDT sugere que este antifúngico pode 

ser combinado com a PDT para tratar infecções causadas por C. albicans. 

 

2.3 Hidrogel 

 

A reologia é um parâmetro importante para avaliar o comportamento de escoamento 

do material, determinando como este flui ou deforma, devido a influências externas. O estudo 

da reologia avalia a viscosidade, fluidez, rendimento e a tixotropia do composto. A 

viscosidade é uma expressão da resistência do fluido ao fluxo: quanto maior a viscosidade, 

maior é a resistência. O estudo de Chorilli et al.16 (2007) avaliou, no período de um mês, a 

viscosidade de dois géis acrescidos de cafeína, utilizados em produtos cosméticos, 
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correlacionando viscosidade x liberação in vitro da substância ativa. Duas formulações em gel 

foram preparadas, as quais foram diferenciadas apenas pela concentração do polímero 

hidrofílico Carbopol® 940 (1 e 1,5%). Além disso, as formulações eram compostas por 

propilenoglicol, etanol, fenoxietanol e parabenos, tampão acetato de sódio 0,1 M e 

trietanolamina. Para o estudo da viscosidade, o viscosímetro rotativo Visco Star-Select LP foi 

usado. Já para os estudos de liberação utilizaram-se células de difusão, contendo dois 

compartimentos separados por uma membrana de diálise. No compartimento doador, as 

formulações objeto de estudo foram aplicadas enquanto que o compartimento receptor foi 

composto de tampão de acetato (solução receptora). Em tempos pré-definidos (1, 30, 60, 90, 

120 e 150 minutos), amostras da solução receptora foram recolhidas e analisadas em 

espectrofotometria para determinação da concentração de cafeína liberada. Para ambos os 

géis, em todos os dias analisados, os resultados da reologia revelaram fluxo não newtoniano, 

do tipo pseudoplástico tempo independente. A análise estatística revelou que a viscosidade do 

gel influenciou de maneira significativa a liberação de cafeína pelo veículo. Além disso, foi 

provado que o aumento da viscosidade em função do aumento da concentração de Carbopol® 

940, diminuiu a velocidade de liberação da cafeína, podendo esta substância ser determinante 

para a produção de uma formulação de liberação imediata ou liberação controlada. 

O objetivo do trabalho de Ji et al.32 (2010) foi avaliar a efetividade antibacteriana de 

um hidrogel termosensível injetável, sintetizado com chitosan (CS), CS quartenizado, α,β-

glycerophosphate (α,β-GP) e carregado com clorexidina (Chx) 0,1%  para tratamento 

periodontal. Uma solução aquosa de Chx 0,1% foi transformada em hidrogel (CS–HTCC/GP–

0.1%Chx) em 6 min a 37 ºC. Amostras do hidrogel CS–HTCC/GP–0.1%Chx foram 

analisadas em microscopia eletrônica de varredura, e as imagens revelaram um material 

poroso, solto e com ligações cruzadas. O estudo in vitro foi realizado para se verificar a 

liberação de Chx do hidrogel em saliva artificial, e os autores puderam ver que houve 

liberação durante 18 horas. Porém, a taxa de liberação da Chx foi controlada através do ajuste 

da α,β-GP ou da concentração de Chx. A atividade antimicrobiana do hidrogel CS–

HTCC/GP–0.1%Chx termossensível foi avaliada contra P. gingivalis, Porphyromona 

intermedia e A. actinomycetemcomitans, através do teste de zonas de inibição. Os autores 

verificaram que o hidrogel apresentou excelente atividade inibitória contra os patógenos 

periodontais avaliados. Além disso, foi feito um estudo in vivo em camundongos para 

determinar a toxicidade e a dose máxima de hidrogel tolerada pelos animis. Os resultados 

mostraram que o hidrogel CS-HTCC/GP-0,1%Chx não desencadeou toxicidade aguda e a 

dose máxima tolerada nos animais foi de 400 mg/mL. Os autores puderam concluir que o 
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hidrogel termossensível CS-HTCC/GP-0.1% Chx é um forte candidato como um sistema 

local de drogas para tratamento periodontal. 

O composto injetável hidroxi-propil-metil-celulose silanizado / hidrogel fosfato de 

cálcio bifásico (Si-HPMC/BCP) tem sido investigado em seres humanos com resultados 

promissores no tratamento de defeitos periodontais. O objetivo do estudo de Struillou et al.74 

(2011) foi avaliar a eficácia deste composto para o tratamento de defeitos periodontais 

(fenestração no canino e lesão de furca no pré-molar) em cães. Os defeitos periodontais foram 

criados cirurgicamente nos animais e uma das regiões dos defeitos foi tratada com a injeção 

do composto, e outro lado foi mantido vazio para que houvesse a cura espontânea. Três meses 

após este procedimento, a propriedade de osteocondução do composto, a biodegradação da 

cerâmica e o percentual de neo-formação óssea foram analisadas qualitativamente e 

quantitativamente usando histologia e histomorfometria. Em 3 meses, observou-se que a 

formação óssea em torno de partículas BCP nas lesões de furca foi mais perceptível, mas não 

significativa nos defeitos preenchidos com Si-HPMC/BCP, comparados com o grupo 

controle. Os autores sugeriram que as partículas de BCP sustentam o processo de reparação 

óssea por osteocondução, enquanto o hidrogel Si-HPMC aumentou a coesão intergranular e 

atuou como uma barreira de exclusão. Além disso, o crescimento ósseo não foi tão perceptível 

em lesões superficiais, nos quais o biomaterial pareceu instável. Os autores concluóram que 

esse biomaterial é fácil de usar e simplifica o processo de regressão das lesões periodontais e 

os resultados com o composto Si-HPMC/BCP são promissores. No entanto, mais pesquisas 

são necessárias para melhorar a viscosidade e a dureza do material, com o objetivo de ajustá-

lo para as especificidades dos defeitos periodontais. 

  



48 

 
 

 

 

 

  

Proposição  



49 

 

3 PROPOSIÇÃO 
  

Diante do exposto, este projeto de pesquisa teve como objetivo: 

ESTUDO I: Avaliar a efetividade da Terapia Fotodinâmica (PDT), mediada pelo 

Photodithazine® (PDZ), diluído em solução salina ou hidrogel, e luz LED (630nm), na 

inativação de C. albicans resistente a fluconazol presente no dorso lingual de camundongos 

com candidose induzida. 

ESTUDO II: Avaliar a expressão dos principais fatores de virulência da C. albicans 

resistente a fluconazol antes e após o tratamento com a PDT. Os fatores de virulência 

avaliados foram: capacidade de adesão e formação de biofilme, capacidade de síntese de 

enzimas degradativas específicas (protease e fosfolipase) e formação de formas filamentares.  
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4 MATERIAL E MÉTODO 
 

4.1 Material 

Para a realização da fase experimental do presente estudo, foram utilizados os 

seguintes materiais de consumo, instrumentais e equipamentos: 

4.1.1 Material de consumo 

� Parafina histológica 56-58 (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Xilol PA 1000 mL (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Lamínulas para microscopia, 24 x 60mm (PERFECTA, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Água destilada 

� Meio de cultura RPMI 1640 (HIMEDIA, Mumbai, Índia) 

� Meio de cultura Sabouraud Dextrose Agar (Acumedia Manufactures, Inc. Baltimore, 

Maryland, EUA) 

� Lâminas para bisturi (Lamedid, Barueri, Brasil) 

� Ponteiras azuis descartáveis para micropipeta 100-1000 µL (BOECO, Hamburgo, 

Alemanha) 

� Microtubos plástico graduado com tampa (BOECO, Hamburgo, Alemanha) 

� Parafilm (Laboratory film 38m X 10cm) (BOECO, Hamburgo, Alemanha)  

� Estantes de arames revestidos para tubos de ensaio 13 mm (RICILAB, São Paulo, São 

Paulo, Brasil)  

� Xilazina Cloridrato (Produtos Veterinários J. A. Ltda., Patrocínio Paulista, São Paulo, 

Brasil) 

� Ponteira amarela para micropipeta 20-200 µL(BOECO, Hamburgo, Alemanha) 

� Ponteira para micropipeta 5 mL (BOECO, Hamburgo, Alemanha) 

� Tubo tipo FALCON cônico (Biogen, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Cloridrato de Ketamina (União Química Farmacêutica Nacional S/A., Embu-Guaçu, 

São Paulo, Brasil) 

� Predinisolona 40 mg - DEPO-MEDROL (Laboratórios Pfizer Ltda., Guarulhos, São 

Paulo, Brasil) 
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� Tetracilcina – 2 g (Farmácia Santa Paula, Araraquara, São Paulo, Brasil) 

� Lâmina para microscopia 26 x 76 mm, lapidada (PERFECTA, São Paulo, São Paulo, 

Brasil) 

� Seringa descartável 5 mL com agulha 25 x 7 BD  (CBS MEDICO, São Paulo, São 

Paulo, Brasil) 

� Formaldeído PA (QUEMIS, Joinville, Santa Catarina, Brasil) 

� Cloridrato de clorpromazina - medicamento para uso veterinário (Farmácia Santa 

Paula, Araraquara, São Paulo, Brasil) 

� Cotonetes (Cotton-baby, Higie-Plus Cottonbaby Ind. Com. Ltda., São José, Santa 

Catarina, Brasil) 

� Photodithazine® (Rússia – Moscou) 

� Soro Fetal Bovino Estéril (Laborclin, Rincão, São Paulo, Brasil) 

� Egg Yolk (Laborclin, Rincão, São Paulo, Brasil) 

� Hidrogel hidroxietilcelulose (Farmácia Santa Paula, Araraquara, São Paulo, Brasil) 

� Sal de XTT (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA) 

� Placas de Petri 100 X 15 mm (Pleion, Barueri, São Paulo, Brasil) 

� Placas para cultura de células de 96 orifícios, fundo reto, com tampa, estéril 

(Biosystem, São José dos Pinhais, Paraná, Brasil) 

� Cubeta de 4,5 mL (Cartel, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Água Mili-Q 

� Alça de inoculação 10 µL (Laborplast, Cassinetta di Lugagnano, MI, Itália) 

� Tubo tipo eppendorf 1,5 mL (Axygen, Curitiba, Paraná, Brasil) 

� Pote coletor 50 mL (Alibaba, Shangai, China) 

� Cepa padrão de C. albicans resistente a fluconazol, MYC 575 (American Type 

Culture Collection, Manassas, VA, USA) 

� Peptona (HIMEDIA, Mumbai, Índia) 

� Glicose (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Cloreto de Sódio (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Pó de Cristal Violeta (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Cloreto de Cálcio (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Ágar (HIMEDIA, Mumbai, Índia) 

� Albumina Bovina (INLAB, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Riboflavina (Farmácia Reativa, Araraquara, São Paulo, Brasil) 
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� Ácido Nicotínico (Farmácia Reativa, Araraquara, São Paulo, Brasil) 

� Hidrocloreto de Tiamina (INLAB, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Dextrose (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Sulfato de Magnésio (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Fosfato de Potássio (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Ácido Acético (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Metanol (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Acetona (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� Menadiona (Sigma Aldrich, St. Louis, MO, EUA) 

� Negro de amido (INLAB, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� KH2PO4 (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

� MOPS Purificado (Quemis, Joinville, Santa Catarina, Brasil) 

� Cloreto de Potásio (Synth, Diadema, São Paulo, Brasil) 

 

4.1.2 Instrumental 

� Béquer graduado (Vidrolabor, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Proveta graduada (Vidrolabor, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Micropipeta de 0,5-10 �L (BOECO, Hamburgo, Alemanha) 

� Micropipeta de 20-200 �L (BOECO, Hamburgo, Alemanha) 

� Micropipeta de 100-1000 �L (BOECO, Hamburgo, Alemanha) 

� Bico de Bunsen (J.Prolab, São José do Pinhal, Paraná, Brasil) 

� Alça de Drigalsky (Vidrolabor, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Tesoura cirúrgica de ponta fina reta (CBS MEDICO, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

� Cabo de bisturi reto (ABC INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS, São Paulo, São Paulo, 

Brasil) 

� Pinça clínica (DUFLEX, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil) 

 

4.1.3 Equipamento 

� Balança de precisão (GEHAKA – Indústria e Comércio Eletro Eletrônica Gehaka 

Limitada, São Paulo, São Paulo, Brasil. Modelo: BG 400. No 016450 

� Centrífuga Eppendorf Modelo: 5810R (EPPENDORF AG, Hamburgo, Alemanha)  
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� Contador de colônias CP 600 PLUS, Modelo: CP-600. Nr-série: 919 (Phoenix 

Indústria e Comércio de Equipamentos Científicos Limitada, Araraquara, São Paulo, 

Brasil) 

� Autoclave vertical Modelo : AV 60. No 6614 (PHOENIX Indústria e Comércio de 

Equipamentos Científicos Limitada, Araraquara, São Paulo, Brasil) 

� Estufa para secagem e esterilização Modelo: MA 033. Série: 9819 (MARCONI 

Equipamentos Laboratoriais Limitada, Piracicaba, São Paulo, Brasil)  

� Agitador de tubos Modelo: AP 56. Série: 9803 (PHOENIX Indústria e Comércio de 

Equipamentos Científicos Limitada, Araraquara, São Paulo, Brasil) 

� Estufa bacteriológica Modelo – MA 0324. Série – 9819011 (MARCONI 

Equipamentos Laboratoriais Limitada, Piracicaba, São Paulo, Brasil) 

� Aparelho de luz LED, 660 nm, (LXHL-PR09, Luxeon III Emitter, Lumileds Lighting, 

San Jose, California USA), desenvolvido pelo Instituto de Física de São Carlos – USP 

São Carlos – Brasil. 

� Espectrofotômetro UV-VIS 200-1000 nm banda: 5nm (Biospectro, Curitiba, Paraná, 

Brasil) 

� Leitora de Microplacas TP Reader-Basic (ThermoPlate, São Paulo, São Paulo, Brasil) 

 
4.2 Método - ESTUDO I (Avaliação da PDT) 

4.2.1 Preparo do agente fotossensibilizador e da fonte de luz 

A fotossensibilização da cepa ATCC de C. albicans resistente a fluconazol foi 

realizada através do fotossensibilizador Photodithazine® (PDZ) (Figura 1). Este medicamento 

é produzido a partir de uma clorina e6, uma substância extraída da cianobactéria Spirullina 

platensis, e fabricado na Rússia – Moscou. Sua distribuição é realizada somente para 

instituições especializadas. Apresenta-se na forma de um líquido verde-escuro, sendo 

comercializado em frascos âmbares contendo aproximadamente 5 mL da substância. Deve ser 

armazenado em um local protegido da luz e em temperatura inferior a 5°C. Esta substância é 

considerada FS de segunda geração, pois apresenta curtos períodos de fotossensitização, 

absorve maiores comprimentos de onda, além de produzir altos níveis de oxigênio singlete. 

Em solução, o PDZ apresenta uma banda característica de absorção de 665 nm (Figura 2). 
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O FS empregado foi fornecido pelo Laboratório de Biofotônica do Instituto de Física 

de São Carlos – USP (IFSC) a uma concentração de 5.000 mg/L. É importante ressaltar que o 

PDZ é uma substância fotossensível, isto é, pode sofrer degradação de seus componentes 

quando exposto a luz. Assim, sua embalagem foi coberta por papel alumínio para proteção da 

luz e a manipulação deste medicamento, durante todo o experimento, foi realizada em 

ambiente escuro. 

Para a realização da PDT, utilizou-se o PDZ como FS na concentração de 100 mg/L. 

Esta concentração foi selecionada, pois, em um estudo prévio, mostrou ser mais efetiva na 

inativação de C. albicans presente na língua de camundongos com candidose oral induzida13. 

Previamente ao início de cada experimento, 2% da solução estoque de PDZ (5000 mg/L) foi 

diluída em solução salina ou hidrogel, afim de obter-se a concentração final de 100 mg/L 

(Apêndice 1). O PDZ diluído em salina foi armazenado em microtubo do tipo eppendorf e, 

quando diluído em hidrogel, foi utilizada uma seringa (Figura 3). Ambos foram envoltos por 

papel alumínio e agitados vigorosamente por 1 minuto para a completa homogeinização 

(Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Espectro de absorção óptica 

do Photodithazine®, elaborado pelo 

Laboratório de Biofotônica, IFSC, São 

Carlos, 2011. 

Figura 1 - Embalagem comercial 
do agente fotossensibilizador 
Photodithazine®, IFSC, São 
Carlos, 2011. 
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A fonte de luz empregada neste estudo foi um aparelho constituído por uma peça de 

mão de luz LED vermelha idealizada e desenvolvida no Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo (USP) de São Carlos. Essa fonte de luz possui a região de iluminação no na 

extremidade da peça de mão em formato arredondado com aproximadamente 5 mm de 

diâmetro (Figuras 5 e 6). Além disso, este aparelho possui potência de saída constante de 44,6 

mW/cm2 e a luz emitida se encontra numa faixa do espectro fotomagnético 

predominantemente em 660 nm, na qual o FS empregado apresenta capacidade de absorção 

de luz. A potência de saída (I) do aparelho utilizado juntamente com o tempo de iluminação 

(t), determina a quantidade de energia aplicada na amostra irradiada. Essa quantidade de 

energia é denominada fluência ou dose de luz, e é expressa pela energia por área (J/cm2). O 

cálculo realizado para se conhecer o tempo de iluminação, a fim de se alcançar a dose de luz 

empregada neste estudo, encontra-se no Apêndice 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Aspecto do PDZ 
na concentração final de 100 
mg/L, armazenado em 
seringa (hidrogel) ou tubo 
eppendorf (salina). 
Araraquara, 2012. 

Figura 4 – Seringa e tubo 
eppendorf contendo o PDZ a 
100 mg/L envoltos por papel 
alumínio. Araraquara, 2012. 
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Figura 6 – Peça de mão. Aparelho de 
luz LED vermelho. Elaborado pelo 
Instituto de Física, USP – São Carlos, 
2008. 

 

 

 

 

 

                    
 

 Como a fonte de luz utilizada possuiu potência constante, e a dose de luz selecionada 

para a realização deste trabalho foi de 37,5 J/cm2, de acordo com a fórmula descrita no 

Apêndice 2, calculou-se o tempo de iluminação. Esta dose de luz também foi selecionada, 

pois no estudo realizado por Carmello et al.13 mostrou ser mais efetiva na inativação de C. 

albicans presente no dorso lingual de camundongos com candidose oral induzida. Assim o 

tempo de iluminação utilizado foi de 14 minutos. 

 

4.2.2 C. albicans resistente a fluconazol e condições de crescimento 

 O micro-organismo selecionado para este estudo foi uma cepa padrão de C. albicans 

resistente a fluconazol (ATCC MYC 575). A cultura desse micro-organismo foi armazenada 

em microtubos contendo meio de cultura YEPD acrescido de glicerol e congelada à -70 ºC até 

o momento de sua utilização. Previamente a cada experimento, a levedura foi descongelada e 

inoculada aerobicamente em meio de cultura Ágar Sabouraud Dextrose com 5 μg/mL de 

cloranfenicol (SDA) e incubada em estufa bacteriológica a 37 oC por 48 horas para sua 

reativação. Decorrido esse período, uma alçada da cultura de Candida foi retirada e inoculada 

em 5 mL de RPMI contido em um tubo de ensaio. Dessa maneira as leveduras cresceram 

aerobicamente a 37º C por 16 horas. Após a incubação, o tubo foi centrifugado a 2000 rpm, 

durante 10 minutos, o sobrenadante foi descartado e as células (sedimentado) foram 

ressuspensas em 5 mL de água destilada estéril. O tubo foi agitado novamente por 30 

segundos e os mesmos passos de centrifugação foram repetidos. As células foram, então, 

ressuspensas em 2 mL de meio PBS (Solução Salina Divisora de Fosfato) estéril até que a 

concentração celular no interior do tubo de ensaio fosse equivalente a 107 células/mL. Para 

 

Figura 5 – Peça de mão. Aparelho 
de luz LED utilizado para 
iluminação das línguas dos 
animais. Elaborado pelo Instituto 
de Física, USP – São Carlos, 
2008. 
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isso, uma cubeta estéril com 2 mL de PBS foi posicionada no interior do espectrofotômetro 

ajustado para 520 nm e 0 de absorbância para fazer o “blank” (solução controle). Em seguida, 

alíquotas de 10 µL da suspensão celular preparada foram transferidas gradativamente para o 

interior da cubeta, e agitadas com a ponteira. O espectrofotômetro era então fechado para 

avaliação da concentração celular. Esse procedimento foi repetido até que a concentração 

celular fosse apontada pelo aparelho a um valor de absorbância de 0,38. Dessa forma, foram 

obtidas suspensões celulares padronizadas do micro-organismo avaliado, em uma mesma 

concentração celular (107 células/mL).  

4.2.3 Animais 

 Previamente ao início dos experimentos, o projeto de pesquisa referente a este estudo 

foi submetido ao Comitê de Ética em Experimentação Animal da Faculdade de Odontologia 

de Araraquara – UNESP, o qual autorizou a execução do trabalho (Anexo 1). Foram 

utilizados 45 camundongos da linhagem Swiss mice, com aproximadamente 6 semanas de 

vida, provenientes do Biotério da Faculdade de Ciências Farmacêuticas (UNESP) - 

Araraquara. Os animais foram mantidos em gaiolas contendo 5 camundongos, e alimentados 

com ração e água ad libitum. Anteriormente ao início de cada experimento, verificou-se a 

ausência de leveduras de gênero Candida na cavidade bucal e língua de todos os 

camundongos, através da coleta de material da mucosa bucal de cada animal com um mini-

swab estéril. Em seguida, o swab foi semeado em placas de Petri contendo meio SDA. As 

placas foram incubadas a 37 oC por 48 horas. Após este período, observou-se ausência de 

crescimento de fungos nas placas de Petri de todos os animais. 

4.2.4 Indução de candidose em língua de camundongos 

 Utilizou-se a metodologia descrita por Takakura et al.75 (2003) e reproduzida por 

Mima et al.52 (2010) para indução da candidose. Nestes estudos, os autores verificaram que a 

utilização de prednisolona, um glicocorticóide imunossupressor, associada à tetraciclina 

(antibiótico) e inoculação tópica de C. albicans, é capaz de desenvolver lesões brancas 

macroscópicas típicas ou pseudomembranas no dorso lingual dos animais. O cronograma de 

eventos encontra-se na Figura 7. 
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Como pode ser observado na Figura 7, a imunossupressão dos animais foi realizada 

nos dias 1 e 5, por meio de duas injeções subcutâneas de prednisolona na dose de 100 mg/kg 

de massa corporal. Para a realização de tal procedimento, utilizou-se o medicamento 

imunossupressor (Figura 8) Acetato de metilpredinisolona 40 mg/ml. Uma quantidade de 0,1 

mL do medicamento foi colocada em uma seringa estéril de capacidade de 1mL e injetada na 

porção posterior da cabeça do animal, próximo à região de pescoço (Figura 9).  O 

procedimento de imunossupressão foi realizado no primeiro dia de experimento, e foi repetido 

dois dias após inoculação por C. albicans (quinto dia de experimento). 

A tetraciclina foi fornecida na água de beber na concentração de 0,83 mg/mL, desde o 

primeiro dia de experimento, para prevenir o desenvolvimento de infecções bacterianas nos 

Figura 7 - Cronograma do estudo. ∗ Tetraciclina foi dissolvida na água de beber durante os 
dias 1 a 7. Os grupos P+L+s e P+L+h correspondem aos animais que receberam indução da 
candidose e foram tratados com PDT. Os grupos P+L-s e P+L-h correspondem à avaliação 
do PS sozinho. O grupo P-L+ corresponde à avaliação da luz LED sozinha. Os grupos 
NI/P+L+s e NI/P+L+h correspondem a animais saudáveis que recebram PDT. O grupo CN 
corresponde a animais saudáveis que não receberam tratamento. Araraquara, 2012. 
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Figura 11 – Foto representativa da 
aplicação do medicamento cloridrato de 
clorpromazina no fêmur do animal. 
Araraquara, 2012. 

Figura 9 – Procedimento de imunossupressão. 
Araraquara, 2012. 

animais imunnosuprimidos. Os animais receberam o medicamento durante todo o período 

experimental. 

 

 

 

                                                          

                                                             
 

 No dia 2 do experimento, após o preparo da suspensão de C. albicans resistente a 

fluconazol a 107 UFC/mL, os animais foram sedados com 0,1 mL de cloridrato de 

clorpromazina 2mg/mL (Figura 10). Para isto, aplicou-se intramuscularmente 0,05 mL do 

medicamento em cada fêmur do animal (Figura 11).  Esta sedação promove a colonização da 

Candida na cavidade oral, pois tem sido demonstrado que C. albicans tem a habilidade em 

formar tubo germinativo, que permite a invação nos tecidos por 1 a 3 horas sob as condições 

experimentais. 

 

 

 

 

                                                    
 

Figura 8 – Embalagem 
comercial do medicamento 
imunossupressor. Guarulhos, 
2011. 

 

 

Figura 10 – Embalagem 
comercial do sedativo, 
cloridrato de clorpromazina. 
Araraquara, 2012. 



61 

 

Figura 12 – Procedimento de 
inoculação de C. albicans no dorso da 
língua dos animais. Araraquara, 2012. 

 Os animais sedados foram inoculados com a solução de C. albicans resistente a 

fluconazol. Para isto, a língua de cada animal foi delicadamente posicionada para fora da 

cavidade oral com o auxílio de uma pinça. Em seguida, cotonetes estéreis embebidos na 

suspensão de C. albicans foram friccionados por todo o dorso da língua dos animais sedados, 

por 30 segundos (Figura 12). 

 

    

 

 
 

 É importante relembrar que no dia 5 do experimento, os animais receberam a segunda 

dose de imunossupressor de forma semelhante à descrita no primeiro dia. 

 

4.2.5 Realização da PDT 

A PDT foi realizada 48 horas após a segunda imunossupressão (7º dia de 

experimento), assim como a avaliação dos demais grupos. Previamente a realização da PDT, 

as soluções estoque do FS foram preparadas e envoltas por papel alumínio até o momento do 

uso, como já comentado anteriormente. Os animais foram avaliados de acordo com o grupo 

que pertenciam. 

 

- Grupo P+L+s 

 Os animais pertencentes a este grupo foram submetidos a PDT, utilizando-se o PDZ 

diluído em salina na concentração de 100 mg/L. Para isto, os animais foram inicialmente 

anestesiados intraperitonealmente através da injeção de 200 µL de solução anestésica (Figura 

15) que continha Ketamina, anestésico geral (Figura 13); Xilazina, relaxante muscular (Figura 

14) e soro fisiológico, na proporção de 2:1:17, respectivamente, obtendo-se a solução 

anestésica. 
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Figura 15 – Aplicação intraperitoneal 
da solução de anestésico geral. 
Araraquara, 2012. 

Figura 16 – Exposição do dorso da 
língua do animal previamente à 
aplicação do FS e realização da PDT. 
Araraquara, 2012. 

 

 

 

                                            
 

 Após anestesia, os animais foram colocados em posição supina e, com o auxílio de 

uma pinça clínica, a língua dos camundongos foi cuidadosamente posicionada para fora da 

cavidade oral dos mesmos (Figura 16). 

 

 

 

                      
 

 Em seguida, realizou-se aplicação tópica de 50 µL do FS diluído em salina na região 

dorsal da língua (Figura 17). Nesse momento, a língua foi posicionada no interior da cavidade 

oral e os animais ficaram em repouso no escuro durante 20 minutos (tempo de pré-irradiação). 

Decorrido este tempo, as línguas dos animais foram posiciosadas novamente para fora da 

cavidade oral e iluminadas por 14 minutos com a extremidade da caneta LED em contato com 

o dorso lingual (Figura 18). Após a PDT, realizou-se a recuperação de C. albicans da língua 

dos animais por meio da coleta com mini-swabs estéreis que estavam previamente embebidos 

em 1 mL de solução salina estéril. Para isso, os swabs foram esfregados sobre o dorso das 

línguas dos animais durante 1 minuto (Figura 19). 

Figura 14 – Embalagem 
comercial de Xilazina. Produtos 
Veterinários J. A. Ltda, 
Patrocínio Paulista, 2012. 

Figura 13 – Embalagem 
comercial de Ketamina. 
Produtos Veterinários J. A. 
Ltda, Patrocínio Paulista, 2012. 
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Figura 19 – Recuperação de C. 
albicans após PDT. Araraquara, 
2012. 

Figura 17 – Aplicação do PDZ diluído 
em salina na língua do camundongo, 
com o auxílio de uma pipeta. 
Araraquara, 2012. 

Figura 18 – Iluminação da região dorsal da 
língua com luz LED (660 nm) por 14 
minutos. Araraquara, 2012. 

 

 

 

                   
     

       

 

 

 
  

 - Grupo P+L+h  

 Este grupo experimental recebeu o mesmo tratamento que o grupo anterior, porém, o 

FS PDZ foi diluído em outro veículo, o hidrogel, na mesma concentração utilizada (100 

mg/L). As Figuras 20 e 21 mostram a aplicação do PDZ com o auxílio de uma seringa no  

dorso lingual. Após a aplicação do FS, os procedimentos de incubação e iluminação foram 

realizados conforme descrito para o grupo P+L+s. 
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Figura 21 – Aspescto do dorso lingual 
após a aplicação do PDZ diluído em 
hidrogel. Araraquara, 2012. 

Figura 20 – Aplicação do PDZ diluído 
em hidrogel na língua do camundongo, 
com o auxílio de uma seringa. 
Araraquara, 2012. 

 

 

                 
 

 - Grupo P+L-s 

 Os animais pertencentes a este grupo receberam apenas aplicação do FS, porém não 

foi realizada iluminação, a fim de se verificar um possível efeito tóxico do FS aplicado. Como 

no grupo anterior, após dois dias da segunda imunossupressão, os animais foram anestesiados 

e receberam aplicação tópica do FS, diluído em solução salina, durante 20 minutos na região 

dorsal da língua na mesma concentração avaliada. Após esse período, foi realizada 

recuperação do micro-organismo da língua dos animais por meio da coleta com mini-swabs 

estéreis, por 1 minuto. 

 

 - Grupo P+L- h 

 Este grupo experimental recebeu o mesmo tratamento que o grupo anterior, porém, o 

FS PDZ foi diluído em outro veículo, o hidrogel, na mesma concentração utilizada (100 

mg/L). 

 

 - Grupo P-L+ 

 Os animais pertencentes a este grupo receberam apenas iluminação por LED na dose 

proposta, para verificar in vivo um possível efeito tóxico da luz sobre o micro-organismo. 

Como no grupo anterior, após dois dias da segunda imunossupressão, os animais foram 

anestesiados e receberam aplicação da luz na região dorsal da língua por 14 minutos, obtendo-

se a dose testada (37,5 J/cm2). Após esse período, foi realizada recuperação do micro-

organismo da língua dos animais por meio da coleta com mini-swabs estéril, por 1 minuto. 
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 - Grupo P-L- 

 Os animais pertencentes a este grupo foram submetidos ao processo de indução de 

candidose, porém não receberam nenhum tratamento. Após dois dias da segunda 

imunossupressão, foi realizada recuperação do micro-organismo da língua dos animais por 

meio da coleta com mini-swabs estéreis, por 1 minuto. 

 

 -Grupo NI/P+L+s 

 Os animais pertencentes a este grupo não receberam os procedimentos de indução de 

candidose oral, ou seja, animais saudáveis receberam o tratamento com a PDT a fim de se 

analisar histologicamente a possibilidade desta modalidade terapêutica causar reação 

inflamatória no dorso da língua do camundongo. Assim, os animais foram anestesiados e 

receberam aplicação tópica de PDZ, na concentração de 100 mg/L diluído em solução salina, 

durante 20 minutos na região dorsal da língua. Após esse período, a língua dos animais foi 

iluminada pela luz LED (630 nm) na dose de iluminação avaliada (37,5 J/cm2, 14 minutos).  

 

 -Grupo NI/P+L+h 

 Os animais pertencentes a este grupo não receberam os procedimentos de indução de 

candidose oral, ou seja, animais saudáveis receberam o tratamento com a PDT a fim de se 

analisar histologicamente a possibilidade desta modalidade terapêutica causar reação 

inflamatória no dorso da língua do camundongo. Assim, os animais foram anestesiados e 

receberam aplicação tópica de PDZ, na concentração de 100 mg/L diluído em hidrogel, 

durante 20 minutos na região dorsal da língua. Após esse período, a língua dos animais foi 

iluminada pela luz LED (630 nm) na dose de iluminação avaliada (37,5 J/cm2, 14 minutos).  

  

4.2.6 Contagem do número de colônias viáveis (UFC/mL) 

 Após a recuperação de C. albicans, em todas as condições avaliadas, foram realizadas 

diluições seriadas a partir das amostras contidas nos tubos de ensaio contendo o mini-swab e 

1 mL de solução salina. Inicialmente, esses tubos de ensaio foram vigorosamente agitados 

durante 1 minuto, para que houvesse desprendimento do fungo do swab para a solução salina. 

Em seguida, uma alíquota de 100 µL foi removida de cada amostra e transferida para um tubo 

de ensaio contendo 900 µL de solução salina estéril. Este tubo foi agitado vigorosamente e 

uma nova alíquota de 100 µL foi removida do mesmo e colocada em outro tubo de ensaio 

contendo 900 µL de solução salina. Esse procedimento foi realizado três vezes para cada 

amostra e, desta forma, as diluições seriadas de 10-1 a 10-3 foram obtidas (Figura 22). 
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Figura 23 - Alíquotas de 25 µL foram 
transferidas diretamente das diluições seriadas 
para placas de Petri contendo meio de cultura. 
Araraquara, 2012. 

Figura 22 – Diluições 
seriadas referentes à amostra 
coletada de apenas um 
animal. Araraquara, 2012. 

As três diluições seriadas (10-1, 10-2 e 10-3) foram utilizadas para a realização da 

semeadura nas placas de Petri contendo o meio de cultura SDA. Para este procedimento, os 

tubos de ensaio contendo as diluições seriadas foram individualmente agitados em agitador de 

tubos de ensaio. A seguir, alíquotas de 25 µL de cada diluição seriada foram pipetadas em 

duplicata. Cada alíquota foi transferida para um dos quadrantes das duas placas de Petri 

contendo o meio de cultura. Adicionalmente, alíquotas de 25 µL foram removidas dos tubos 

de ensaio que continham o mini-swab e foram transferidas diretamente para um quadrante da 

placa de Petri, sem a realização de diluição (Figura 23). Uma alça de Drigalsky estéril foi 

utilizada para espalhar a solução sobre o meio de cultura em cada quadrante da placa.  

Após 48 horas de incubação a 37 oC, as placas de Petri foram submetidas à contagem 

de colônias. Para este procedimento, cada placa de Petri foi posicionada em um contador de 

colônias digital. A quantificação das colônias foi realizada e os números de unidades 

formadoras de colônias foram calculados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.7 Sacrifício dos animais e análise histológica 

 Os camundongos foram sacrificados com uma dose letal de ketamina (0,2 mL) 

injetada intramuscularmente no fêmur, 24 horas após os tratamentos descritos. A língua de 

cada animal foi, então, removida cirurgicamente e colocada em cassetes, os quais foram 

identificados de acordo com o grupo experimental a que a amostra pertencia. Os cassetes 

ficaram imersos em um recipiente com formol a 10% (pH 7,4) por 48 horas. Decorrido esse 

período, os mesmos ficaram sob água corrente por 24 horas. A língua foi dividida 

transversalmente em três partes (Figira 24), e apenas a porção central foi embebida em 

parafina para obtenção de secções de 6 μm. As amostras foram coradas por reagente ácido 



67 

 
periódico de Schiff. A análise histológica foi realizada por um especialista em Patologia Oral, 

e foram avaliados os seguintes aspectos: presença/ausência de fungo e infiltrado inflamatório, 

integridade do tecido epitelial, resposta do tecido conjuntivo subjacente frente a estes 

procedimentos e estado do tecido muscular.  
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Figura 24 – Representação esquemática da divisão da língua dos camundongos em 3 partes 
(A). Corte triangular realizado na parte intermediária (P2) no lado voltado para a ponta da 
língua (B). Inclusão da P2 em parafina. A seta indica o sentido que os cortes histológicos 
foram realizados - 5µm (C). Araraquara, 2011. 

Fonte: Carmello JC. Efetividade da terapia fotodinâmica mediada pelo fotossensibilizador 

Photodithazine® na inativação de Candida albicans in vivo [dissertação de mestrado]. 

Araraquara: Faculdade de Odontologia da UNESP; 201113. 
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4.2.8 Planejamento Experimental 

 Para cada condição avaliada neste estudo, utilizou-se 5 animais. Esta decisão baseou-

se em metodologias recentemente publicadas que avaliaram a efetividade da PDT 

antimicrobiana in vivo, nas quais a utilização de cinco animais por grupo mostrou-se 

adequada58. 

Após a incubação das placas de Petri a 37 ºC por 48 horas foi realizado o cálculo do 

número de micro-organismos viáveis, em valores de UFC/mL. Para o cálculo desses valores, 

as colônias viáveis presentes nas placas de Petri de cada duplicata foram contadas com o 

contador de colônias digital. Após a contagem, foi obtida a média entre as duplicatas de cada 

amostra e o número de unidades formadoras de colônias por mililitro (UFC/mL) foi 

calculado. Para o cálculo de UFC/mL, utilizou-se a fórmula a seguir:  

 

UFC/mL = número de colônias X 10n 

                                    q 

 Nessa fórmula, “n” equivale ao valor absoluto da diluição (0, 1, 2 ou 3), e “q” equivale 

à quantidade, em mL, pipetada de cada diluição nas placas de Petri. No presente estudo, q = 

0,025; já que foram pipetados 25 μL para cada diluição. Os valores de UFC/mL obtidos foram 

deixados em notação científica. 

 

4.2.9 Análise estatística 

Os valores de UFC/mL são extremamente elevados e, por isso, considerados de difícil 

avaliação. As contagens de micro-organismos, em UFC/mL, foram transformadas em 

logaritmo (log10) para fins de análise estatística. 

Os dados apresentaram normalidade e homocedasticidade (Shapiro-Wilks e Barlett, 

α=0,05) e puderam ser analizados com inferências estatísticas paramétricas. Utilizou-se a 

Análise de Variância a um critério (One-way ANOVA), com nível de significância de 5%. 

Em seguida, para identificar os grupos estatisticamente distintos entre si, foi utilizado o teste 

“post hoc” de Tukey. 
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4.3 Método - ESTUDO II (Avaliação dos fatores de virulência) 

 

Os fatores de virulência avaliados em amostras expostas ou não a PDT foram: 

capacidade de adesão e formação de biofilme em superfície abiótica, capacidade de síntese de 

enzimas degradativas específicas (protease e fosfolipase) e formação de tubos germinativos e 

pseudo-hifas. No entanto, é importante salientar que para a realização adequada de todos os 

testes, foi necessário que algumas amostras de micro-organismos expostas a PDT ainda 

apresentassem viabilidade após a PDT. 

Após a aplicação dos tratamentos propostos nos animais, foi realizada a coleta do 

micro-organismo na língua dos animais com o auxílio de um mini-swab estéril, o qual foi 

inserido em um tubo de ensaio contendo 1 mL de solução salina. Foram feitas diluições 

seriadas a partir deste tubo e o plaqueamento em meio SDA. As placas de cultura foram 

incubadas por 48 horas e 2 colônias de cada placa foram isoladas e ressupensas em PBS. A 

seguir estão descritas em detalhes as metodologias realizadas para avaliação dos fatores de 

virulência da espécie de Candida. 

 

4.3.1 Capacidade de adesão e formação de biofilme em superfície abiótica 

 

Para a avaliação da capacidade de adesão e formação de biofilme em superfície 

abiótica foi utilizada a metodologia descrita por Melo et al.51 e recentemente reproduzida por 

Dovigo et al.22. Duas colônias provenientes de cada grupo foram ressuspensas em PBS e a 

concentração celular das suspensões foi ajustada espectrofotometricamente em 1x107 

UFC/mL22,51.  

A capacidade de adesão foi avaliada pelos seguintes métodos: quantificação do 

número de células aderidas por meio da contagem do número de colônias viáveis e análise da 

atividade celular por meio do ensaio de redução de 2,3-bis(2-methoxy-4-nitro-5-sulfophenyl)-

5 [(phenylamino)carbonyl]-2H-tetrazolium hydroxide (ensaio de XTT). É importante 

enfatizar que esses métodos de avaliação foram realizados em três ocasiões distintas, com n=6 

para cada ocasião. 

Para a avaliação da capacidade de adesão, alíquotas de 100μL da suspensão fúngica 

padronizada (107 UFC/mL) foram transferidas para os orifícios de uma placa de 96 cavidades, 

e a placa foi incubada em agitador orbital durante 1 h 30 min, a 37ºC e 75 rpm. Esse período 

de incubação é adequado para a adesão das células no fundo do orifício51. Após esse período, 

os orifícios foram lavados cuidadosamente com 150 µL de PBS estéril. Essa lavagem foi feita 
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duas vezes com o objetivo de remover as células não aderidas, tamponar o meio e remover os 

metabólitos. Estes procedimentos podem ser visualizados na Figura 25. 

 

 

 

 

 
 

Para a quantificação das células, foi esfregado um mini swab estéril em cada orifício 

por um período de 10 segundos. Este mini-swab foi transferido para o interior de um tubo do 

tipo eppendorf contendo 900 µL de PBS estéril e, em seguida, o tubo foi agitado em vortex 

durante 1 minuto para o desprendimento das células. A seguir, foram obtidas diluições 

seriadas a partir do conteúdo de cada eppendorf (101 a 104) que foram semeadas em meio de 

cultura SDA (Figura 26). Após incubação a 37 ºC por 48 horas, o número de UFC/mL foi 

calculado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Adesão de biofilme: 100 µL da suspensão fúngica padronizada foi 
transferido para uma placa de 96 orifícios. Esta placa foi incubada por 1 h e 30 min a 
37°C em agitador orbital a 75 rpm. Após este período, a suspensão foi retirada e 
foram realizadas 2 lavagens com 150 µL de PBS estéril. Araraquara, 2012. 
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O ensaio de XTT avaliou a presença de micro-organismos por meio da atividade 

metabólica das células. O teste com XTT baseia-se na habilidade das enzimas desidrogenases 

mitocondriais de micro-organismos metabolicamente ativos converterem o sal tetrazólio XTT 

em um produto solúvel em água (formazan), e a coloração resultante da reação é mensurada 

em espectrofotômetro70. A solução de XTT foi preparada utilizando-se água ultra-pura a uma 

concentração de 1 mg/mL e mantida a -70°C até o momento dos experimentos. A solução de 

menadiona foi preparada em acetona a 0,4 mM imediatamente antes de cada experimento. A 

solução de XTT preparada em todos os experimentos constituiu-se de PBS com 200mM de 

glicose, solução de XTT previamente preparada e menadiona, na seguinte proporção: 15µL, 

40 µL e 2 µL, respectivamente. Para o ensaio, 200 µL da solução de XTT foram adicionados 

em cada orifício da placa, a qual foi incubada a 37 °C por 3 horas no escuro. Após esse 

período, 100 µL do produto da degradação do XTT foram transferidos para o orifício de uma 

placa de leitura (Elisa). O resultado desta reação química foi medido utilizando-se o 

espectrofotômetro com filtro de 492 nm (Figura 27)22. 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Teste de quantificação por meio da contagem do número de 
colônias viáveis: um mini-swab foi esfregado por 10 segundos em cada 
orifício e colocado em um eppendorf contendo 900 µL de PBS. Após 
agitação do eppendorf por 1 minuto, foi realizada a diluição seriada e 
plaqueamento em SDA. A contagem do número de colônias viáveis foi feita 
após 48 h a 37 ºC com o auxílio do contador digital. Araraquara, 2012. 
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Para a avaliação da capacidade de formação de biofilme, os mesmos passos descritos 

anteriormente para que houvesse a adesão do biofilme foram realizados. No entanto, após a 

lavagem dos orifícios, 150 µL do meio de cultura RMPI 1640 foi adicionado nos orifícios e as 

placas foram mantidas por 48 horas em um agitador orbital (37ºC; 75 rpm) para o 

desenvolvimento dos biofilmes. Após esse período, os biofilmes maduros foram duplamente 

lavados com 200 µL de PBS estéril (Figura 28) e submetidos aos testes de quantificação por 

meio da contagem do número de colônias viáveis e da biomassa total (corante cristal violeta) 

e análise da atividade celular por meio do ensaio de XTT. Os métodos de avaliação foram 

realizados em três ocasiões distintas, com n=6 para cada ocasião. 

 

 

 

 

 
 

A coloração cristal violeta foi utilizada para determinar a biomassa total de células 

aderidas e de biofilme formado, de acordo com a metodologia realizada por Dovigo et al.22. 

Para isso, células e biofilmes previamente lavados foram mantidos sobre a bancada por 45 

Figura 28 – Fase de maturação do biofilme: 150 µL de meio RPMI foi 
adicionado em cada orifício. A placa foi incubada por 48 h a 37 °C em 
agitador orbital a 75 rpm. Após este período, o meio foi retirado e foram feitas 
2 lavagens com 200 µL de PBS estéril. Araraquara, 2012. 

Figura 27 – Análise da atividade celular por meio do ensaio de XTT: coleta dos 
dados no leitor de microplacas com filtro 492 nm (Thermo Plate / TP Reader). 
Araraquara, 2012. 
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minutos à temperatura ambiente para secagem. Em seguida, foram adicionados em cada 

orifício 110 µL de solução de corante cristal violeta 0,4% por 45 minutos. Após este período, 

cada orifício da placa foi lavado 3 vezes com 200 µL de água destilada estéril e, a seguir, foi 

adicionado etanol 95% por 45 minutos para diluição do corante fixado ao biofilme. Uma 

alíquota de 100µL desse produto resultante foi transferida para o orifício de uma placa de 

leitura (Elisa). O resultado desta reação química foi medido utilizando-se o leitor de 

microplacas com filtro 595nm (Figura 29).  

 

 

 

 

 
  

4.3.2 Capacidade de síntese de enzimas degradativas específicas 

A produção de fosfolipase foi verificada segundo a metodologia de Price et al.65 com 

algumas modificações. Para isso, as amostras de células fúngicas foram ressuspenssas em 

PBS e ajustadas espectrofotometricamente na concentração de 1x108 UFC/mL55. Alíquotas de 

5µL de cada suspensão de células (108 UFC/mL) foram inoculadas em pontos equidistantes 

de placas de ágar fosfolipase com emulsão de ovo a 50% (Apêndice 4). Em seguida, as placas 

foram incubadas a 37°C por 7 dias (Figura 30). A atividade enzimática (Pz) foi considerada 

como positiva em função da produção de zona opaca de precipitação ao redor das colônias e 

foi mensurada pela razão entre o diâmetro da colônia e o diâmetro da colônia somado ao halo 

de precipitação. Quanto menor o valor de Pz, maior a atividade enzimática, sendo os 

resultados apresentados em códigos: Pz = 1,0 (ausência de atividade enzimática), 0,64 < Pz > 

1,0 (atividade enzimática positiva) e Pz ≤ 0,63 (atividade enzimática fortemente positiva). 

Cada teste foi realizado em triplicata, em três ocasiões distintas. 

 

 

 

Figura 29 – Teste de quantificação por meio da biomassa total: coleta dos dados 
no leitor de microplacas com filtro 595 nm (Thermo Plate / TP Reader). 
Araraquara, 2012. 
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A produção de proteinase foi verificada segundo a metodologia de Rüchel et al.67 com 

algumas modificações. Para isso, as amostras de células fúngicas foram ressuspensas em PBS 

estéril na concentração de 1x108 UFC/mL55. Alíquotas de 5µL de cada suspensão de células 

(108 UFC/mL) foram inoculadas em pontos equidistantes de placas de ágar proteinase 

(Apêndice 5). Em seguida, as placas foram incubadas a 37°C por 5 dias (Figura 31).  

 

 

 

 
 

Figura 30 – Produção de fosfolipase: 5 µL de suspensão fúngica (108 UFC/mL) 
foram pipetados em 3 pontos equidistantes em uma placa de ágar fosfolipase. Após 
7 dias a 37 °C, o halo formado ao redor da colônia foi mensurado e o valor de Pz 
calculado. Araraquara, 2012. 

Figura 31 – Produção de proteinase: 5 µL de suspensão fúngica (108 UFC/mL) 
foram pipetados em 3 pontos equidistantes em uma placa de ágar proteinase. 
Em seguida, a placa foi incubada por 5 dias a 37 °C. Araraquara, 2012. 
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Após este período, foi adicionada solução corante (0,8 g de negro de amido; 500 mL 

de ácido acético e 500 mL de metanol) sobre a superfície do meio por 15 minutos (Figura 31). 

Então foram adicionados 10 mL de solução reveladora (166,5 mL de ácido acético; 166,5 mL 

de metanol e 166,5 mL de água destilada) por mais 15 minutos (Figura 32). A solução 

reveladora foi descartada e as placas foram incubadas por 24 h a 37 °C. A atividade 

enzimática da proteinase (Pz) foi determinada da mesma forma como descrita anteriormente. 

Este teste também foi realizado em triplicata, em três ocasiões distintas. 

 

 

 

 

                                                   
          

4.3.3 Capacidade de formação de formas filamentares de crescimento 

A formação de formas filamentares de crescimento (tubos germinativos, hifas e 

pseudo-hifas) foi verificada segundo a metodologia descrita por Negri et al.55. As amostras de 

células fúngicas foram ressuspenssas em PBS e ajustadas espectrofotometricamente na 

concentração de 107 UFC/mL. 

Para a verificação da diferenciação em células filamentares, foi utilizado meio de 

cultura RMPI 1640 suplementado com soro fetal bovino em volumes iguais. Alíquotas de 100 

µL das suspensões padronizadas de Candida (107 UFC/mL) foram transferidas para tubos de 

ensaio contendo 1 mL do meio de cultura, que foram incubados a 37°C durante 5 horas em 

agitador orbital. Em seguida, alíquotas foram tranferidas para lâminas microscópicas e estas 

foram visualizadas em microscópio de luz para a verificação de células na forma filamentar e 

Figura 31 – Solução corante 
sendo adicionada no meio 
ágar proteinase. Araraquara, 
2012. 

Figura 32 – Solução reveladora 
sendo adicionada no meio ágar 
proteinase. Araraquara, 2012. 
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leveduriforme. Foram examinados três campos por lâmina e este teste foi realizado em 

triplicata, em três ocasiões distintas (Figura 33). 

 

 

 

 

 

 
  

Figura 33 – Alíquotas de 100 µL das suspensões padronizadas de Candida 
provenientes de cada grupo foram incubadas em meio RPMI suplementado 
com soro fetal bovino por 5 horas, a 37 oC. Em seguida, amostras de cada 
grupo foram transferidas para lâminas de microscópio e analisadas em 
microcoscópio de luz. Araraquara, 2012. 
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Resultado  
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5 RESULTADO  
5.1 Estudo I (Avaliação da PDT) 

 
5.1.1 Avaliação macroscópica da indução de candidose oral nos animais 

O modelo animal de indução de candidose oral na língua de camundongo proposto por 

Takakura et al.75, que foi utilizado neste trabalho mostrou-se adequadamente reprodutível. 

Cindo dias após a inoculação da C. albicans fluconazol resistente, lesões orais típicas de 

candidose, como placas brancas ou pseudomenbranosas, foram observadas no dorso lingual 

de todos os animais infectados (Figura 34). Em média os animais com candidose exibiram 

aproximadamente 105 UFC/mL de C. albicans, de acordo com as contagens realizadas nas 

placas de petri. 

 

 

 

 

 
 

5.1.2 Avaliação in vivo da efetividade da PDT 

Primeiramente foi realizada a Análise Descritiva dos dados, como pode ser observado 

pela Tabela a seguir. Os resultados completos encontram-se no Apêndice 3. 

 

 

 

 

Figura 34 - Placas brancas ou 
pseudomembranosas observadas no 
dorso da língua dos animais 
imunossuprimidos. Araraquara, 2012. 
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Tabela 1 - Medidas de tendência central e de variabilidade de todos os grupos. Araraquara, 

2012. 

Grupos 
Média 

Log10(UFC/mL) 
Mediana Variância 

Desvio 

padrão 

Coefiente de 

Variação (%) 
Máx Mín 

P-L- 5,326 5,288 0,007 0,082 1,5 5,462 5,260 

P-L+ 5,335 5,369 0,025 0,158 3 5,486 5,079 

P+L-h 5,335 5,322 0,006 0,076 1,4 5,462 5,260 

P+L-s 5,339 5,369 0,016 0,126 2,4 5,462 5,182 

P+L+h 3,423 3,564 0,115 0,339 9,9 3,665 2,833 

P+L+s 3,367 3,402 0,029 0,171 5,1 3,519 3,114 

 

Como pode se verificar na tabela acima, os resultados médios dos grupos controles (P-

L-, P-L+, P+L-h e P+L-s) parecem ser semelhantes entre si, assim como suas variâncias e 

coeficientes de variação. Com relação aos grupos experimentais (P+L+h e P+L+s), pôde-se 

observar que seus valores de média e mediana são diferentes em relação aos demais grupos. 

Estes grupos apresentaram a menor média absoluta e coeficiente de variação mais elevado. 

Ao iniciar a Análise Estatística, verificou-se que sobre o modelo linear proposto, os 

pressupostos de homogeneidade dos resíduos e normalidade foram satisfeitos pelos testes de 

Barlett e Shapiro-Wilks (α = 5%). Assim, foi possível a utilização de métodos paramétricos 

de análise. Utilizou-se a análise de variância ANOVA a um critério. 

Sob a hipótese nula de igualdade de médias com nível de significância de 5%, 

elaborou-se o seguinte quadro ANOVA representado pela Tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Sumário da Análise de Variância para o estudo de log10(UFC/mL) em função de 

todos os grupos. Araraquara, 2012. 

 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
F P 

Entre os grupos 5 25,078 5,016 152,358 <0,001 

Resíduo 24 0,790 0,0329   

 

De acordo com a Tabela 2, os dados indicam que pelo menos um grupo apresenta 

média diferente dos demais, fato este já esperado em função dos resultados da estatística 

descritiva (Tabela 1). Em razão disso, um teste “post hoc” foi necessário para se determinar 
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quais grupos possuíam médias diferentes entre si. O resultado pode ser visualizado na Tabela 

3, que apresenta o teste de comparações múltiplas de Tukey (p < 0.05). 

 

Tabela 3 - Comparações múltiplas pelo teste de Tukey para os valores médios de 

log10(UFC/mL). Araraquara, 2012. 

Grupos 
Médias 

Log10(UFC/mL) 
M N Erro Padrão 

P-L- 5,326 a 5 0,0367 

P-L+ 5,335 a 5 0,0708 

P+L-h 5,335 a 5 0,0339 

P+L-s 5,339 a 5 0,0562 

P+L+h 3,423 b 5 0,1520 

P+L+s 3,367 b 5 0,0766 

 

Segundo a Tabela 3, houve diferença significativa entre os grupos controle (P+L-s, 

P+L-h, P-L+, P-L-) e os grupos experimentais (P+L+s, P+L+h). Como também pode ser 

observado através da Tabela 1, os grupos que receberam tratamento com PDT obtiveram 

menores valores de log10(UFC/mL), sendo que houve 1,91 e 1,96 log de redução do grupo 

P+L+h e do grupo P+L+s, respectivamente, em relação ao grupo controle (P-L-). A análise 

estatística também revelou que não houve diferença significativa entre os grupos P+L+h e 

P+L+s, mostrando que a PDT mediada pelo fotossensibilizador PDZ diluído em hidrogel ou 

em solução salina apresentaram a mesma eficiência. 

Os grupos de animais que receberam tratamento apenas com a luz (P-L+) e apenas 

com o fotossensibilizador (P+L-h e P+L-s) foram estatisticamente semelhantes ao grupo 

controle (P-L-), mostrando que somente a aplicação destes elementos  não possui a 

capacidade de inativar o micro-organismo avaliado. 

 

5.1.3 Avaliação da análise histológica realizada nas línguas dos animais. 

 

A análise histológica foi realizada na língua de todos os animais utilizados no estudo 

por meio de microscopia de luz com aumento de 200 vezes. Os grupos P+L+h (Figura 35) e 

P+L+s (Figura 36) apresentaram acantose e perda de papilas filiformes. Foi observada grande 

quantidade do fungo C. albicans, o qual estava tanto na forma de hifas/pseudohifas quanto 
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blastóporos na camada de ceratina que reveste esse epitélio. O tecido conjuntivo subjacente 

exibiu leve reação inflamatória com predomínio de linfócitos em meio a fibroblastos, fibras 

colágenas e pequena quantidade de capilares sanguíneos. As fibras musculares estavam 

organizadas em feixes sem alterações significativas. 

O grupo P-L+ (Figura 37) exibiu acantose, perda de papilas filiformes e 

hiperqueratose. Foi observada grande quantidade do fungo C. albicans, o qual estava tanto na 

forma de hifas/pseudohifas quanto blastóporos na camada de ceratina que reveste esse 

epitélio. O tecido conjuntivo subjacente exibiu leve reação inflamatória com infiltrado 

inflamatório e presença de exocitoses em meio a fibroblastos, fibras colágenas e pequena 

quantidade de capilares sanguíneos. As fibras musculares estavam organizadas em feixes sem 

alterações significativas. 

Os grupos P+L-h (Figura 38) e P+L-s (Figura 39) exibiram regiões de acantose e 

atrofia, perda de papilas filiformes e desorganização da camada basal. Foi observada grande 

quantidade do fungo C. albicans, o qual estava tanto na forma de hifas/pseudohifas quanto 

blastóporos na camada de ceratina que reveste esse epitélio. O tecido conjuntivo subjacente 

exibiu inflamação leve, caracterizada por áreas de espongiose e exocitose, infiltrado 

inflamatório misto (crônico e agudo), aumento da quantidade e dilatação dos vasos 

sanguíneos. As fibras musculares estavam organizadas em feixes sem alterações 

significativas. 

O grupo P-L- (Figura 40) apresentou acantose, hiperqueratose e perda de papilas 

filiformes. Foi observada grande quantidade do fungo C. albicans, o qual estava presente 

tanto na forma de hifas/pseudohifas quanto blastóporos na camada de ceratina que reveste 

esse epitélio. O tecido conjuntivo subjacente exibiu leve reação inflamatória com infiltrado 

inflamatório agudo e crônico, e presença de exocitoses em meio a fibroblastos, fibras 

colágenas e pequena quantidade de capilares sanguíneos. As fibras musculares estavam 

organizadas em feixes sem alterações significativas. 

Os grupos NI/P+L+h (Figura 41) e NI/P+L+s (Figura 42) exibiram epitélio íntegro 

com espessa camada de ceratina e numerosas papilas epiteliais curtas. O tecido conjuntivo 

subjacente apresentou numerosos fibroblastos em meio às fibras colágenas e capilares 

sanguíneos. As fibras musculares estavam organizadas em feixes com características 

histológicas de normalidade. 
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Figura 35 – Corte Histológico do grupo 
P+L+h. A letra C indica a camada de 
ceratina com presença de fungo. A seta 
indica o infiltrado inflamatório no tecido 
conuntivo subjacente. Araraquara, 2012. 

Figura 36 – Corte Histológico do grupo 
P+L+s. Araraquara, 2012. 

Figura 37 – Corte Histológico do grupo P-
L+. Araraquara 2012. 

Figura 38 – Corte Histológico do grupo 
P+L-h. Araraquara, 2012. 

Figura 39 – Corte Histológico do grupo 
P+L-s. Araraquara, 2012. 

Figura 40 – Corte Histológico do grupo P-L-. 
Araraquara, 2012. 

C 
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Figura 41 – Corte Histológico do grupo 
NI/P+L+h. Araraquara, 2012. 

Figura 42 – Corte Histológico do grupo 
NI/P+L+s. Araraquara, 2012. 
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5.2 Estudo II (Fatores de Virulência) 

 
5.2.1 Capacidade de adesão 

 
� Contagem do número de colônias viáveis (UFC/mL): 

 

A estatística descritiva referente à contagem de colônias viáveis (UFC/mL) é 

apresentada na Tabela 4. 

 
 
 

Grupos 
Média 

Log10(UFC/mL) 
Mediana Variância 

Desvio 

padrão 

Coefiente de 

Variação (%) 
Máx Mín 

P-L- 5,0994 5,1238 0,0786 0,2804 5,4994 5,4281 4,4183 

P-L+ 5,1033 5,1757 0,0785 0,2802 5,4913 5,5024 4,5866 

P+L-h 5,1412 5,2354 0,1128 0,3358 6,5322 5,6107 4,4997 

P+L-s 5,3245 5,3541 0,0756 0,2750 5,1643 5,8585 4,7259 

P+L+h 5,0772 5,1751 0,1380 0,3715 7,3179 5,6609 4,3222 

P+L+s 5,0197 5,2364 0,2437 0,4936 9,8341 5,6274 4,1761 

 
 

Como pode ser visto na Tabela 4, não há evidências de diferenças significativas entre 

as médias, ou seja, todas, aparentemente, comportam-se de maneira semelhante ao grupo 

controle. O grupo com maior média absoluta é o P+L-s (PDZ em solução salina sem aplicação 

de luz) e o menor, P+L+s (PDZ em solução salina com aplicação de luz). A diferença entre 

estas médias não é superior a 7%. Não há problemas específicos com as variâncias entre 

grupos e há relação estável entre as médias e variâncias (coeficientes de variação inferiores a 

10%) em todos os grupos. Logo, não foram detectadas diferenças substanciais entre os 

grupos. 

O modelo estatístico ANOVA é o mais adequado para este tipo de dado. Ao ser 

ajustado, verificou-se que a condição básica de normalidade não foi satisfeita, de modo que 

foi necessária a transformação dos dados para que pudesse ser dado prosseguimento à análise. 

Dessa maneira, foi satisfeita condição de normalidade dos resíduos. A Tabela 5 apresenta o 

quadro de análise de variância para as variáveis transformadas. 

 

Tabela 4 - Medidas de tendência central e de variabilidade de todos os grupos referente aos 
valores de UFC/mL após a fase de adesão. Araraquara, 2012. 
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Tabela 5 - Sumário da Análise de Variância para os valores de log10(UFC/mL) em função de 

todos os grupos. Araraquara, 2012. 

 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
F Pr (>F) 

Entre os grupos 5 180,8006 36,160 1,6406 0,1560 

Resíduo 102 2248,2148 22,0413   

Variância 22,0413     

 

A análise de variância apresentada indica que não há diferença estatística entre os 

grupos, porém não se deve rejeitar a hipótese nula de igualdade de médias no nível de 

significância adotado (5%). O teste F(5;102) = 1; 6406 tem p -valor = 0,1560 que é superior aos 

5% adotados como limite de rejeição. Para a confirmação deste resultado, executou-se o teste 

não-paramétrico de Kruskal-Wallis (com os dados em escala original, log10(UFC) , uma vez 

que a normalidade e homogeneidade de variâncias não são substanciais nesta análise). Através 

deste teste, a conclusão foi a mesma: não há diferença estatística entre as médias dos grupos. 

Assim, através da contagem do número de colônias viáveis, pode-se sugerir que a PDT 

mediada pelo PDZ e luz LED in vivo não alterou a capacidade de adesão da C. albicans 

resistente a fluconazol em uma superfície abiótica. 

 

� Análise da atividade celular por meio do ensaio de XTT 

 
A estatística descritiva referente aos valores de absorbância encontrados no teste de 

XTT é apresentada na Tabela 6. 

 
 

 

Grupos 
Média 

Log10(UFC/mL) 
Mediana Variância 

Desvio 

padrão 

Coefiente de 

Variação (%) 
Máx Mín 

P-L- 0,3407 0,3405 0,0012 0,0348 10,2190 0,3970 0,2960 

P-L+ 0,3418 0,3455 0,0004 0,0210 6,1562 0,3750 0,3040 

P+L-h 0,3567 0,3470 0,0016 0,0401 11,2434 0,4330 0,2990 

P+L-s 0,3560 0,3455 0,0012 0,0346 9,7325 0,4120 0,3140 

P+L+h 0,3568 0,3655 0,0013 0,0366 10,2542 0,4270 0,3070 

P+L+s 0,3463 0,3580 0,0022 0,0470 13,5618 0,4060 0,2490 

Tabela 6 - Medidas de tendência central e de variabilidade de todos os grupos referentes aos 
valores de absorbância de XTT após a fase de adesão. Araraquara, 2012. 
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A Tabela 6 indica forte evidência de que não haja diferença entre as mensurações 

obtidas pelo ensaio XTT com relação aos grupos. Pode ser observado que todas as médias 

apresentam valores próximos, sendo que a diferença entre a maior (P+L+h) e menor (P-L-) é 

de somente 0,161 (4,725%). Não foram observados pontos considerados "outliers" e a maior 

dispersão se dá no grupo P+L+s. 

O modelo estatístico ANOVA é o mais adequado para este tipo de dado. Ao ser 

ajustado, verificou-se que a condição básica de normalidade não foi satisfeita, de modo que 

foi necessária a transformação dos dados para que pudesse ser dado prosseguimento à análise. 

Dessa maneira, foi satisfeita condição de normalidade dos resíduos. A Tabela 7 apresenta o 

quadro de análise de variância para as variáveis transformadas. 

 

Tabela 7 - Sumário da Análise de Variância para os valores de XTT em função de todos os 

grupos. Araraquara, 2012. 

 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
F Pr (>F) 

Entre os grupos 5 0,0053 0,0011 0,7911 0,5585 

Resíduo 102 0,1361 0,0013   

Variância 0,0013     

 

A análise de variância apresentada indica, novamente, que não devemos rejeitar a 

hipótese nula de igualdade de médias no nível de significância adotado (5%). O teste F(5;102) = 

0,7911 tem p - valor = 0,5585 que é muito superior (grande evidência pela não rejeição) aos 

5% adotados como limite de rejeição. Para a confirmação deste resultado, executou-se o teste 

não-paramétrico de Kruskal-Wallis. Através deste teste, a conclusão foi a mesma: não há 

diferença estatística entre as médias dos grupos. Assim, através do teste de XTT, pode-se 

sugerir que a PDT mediada pelo PDZ e luz LED in vivo não alterou a capacidade de adesão 

de biofilme de C. albicans resistente a fluconazol em uma superfície abiótica. 

 
5.2.2 Capacidade de formação de biofilme 

 
� Contagem do número de colônias viáveis (UFC/mL): 

 
A estatística descritiva referente à contagem de colônias viáveis (UFC) é apresentada 

na Tabela 8. 

 



88 

 
 
 

Grupos 
Média 

Log10(UFC/mL) 
Mediana Variância 

Desvio 

padrão 

Coefiente de 

Variação (%) 
Máx Mín 

P-L- 6,1009 6,1668 0,1406 0,3749 6,1450 6,7896 5,4440 

P-L+ 6,1181 6,2576 0,2058 0,4536 7,4146 6,6955 5,4654 

P+L-h 6,0939 6,3887 0,2491 0,4991 8,1896 6,6314 5,1004 

P+L-s 6,1312 6,1846 0,0950 0,3081 5,0258 6,5977 5,6085 

P+L+h 6,1312 6,3222 0,1077 0,3281 5,3520 6,4249 5,4150 

P+L+s 6,1206 6,2552 0,1166 0,3414 5,5783 6,6294 5,5611 

 
As principais estatísticas descritivas da Tabela 8 evidenciam que os valores médios de 

log10(UFC/mL) são relativamente próximos e há estabilidade das variâncias entre os grupos. 

Estas observações indicam que não devem existir grupos com médias distintas entre si. Em 

termos absolutos, os grupos P+L-s e P+L+h (com mesma média, mas com medianas e 

variabilidades distintas) apresentavam maior valor médio de log10(UFC) e o grupo P+L-h 

apresentou o menor. O modelo estatístico empregado para estes dados foi o ANOVA, com 

nível de significância de 5%. Os resultados obtidos desta análise podem ser observados pela 

Tabela a seguir: 

Tabela 9 - Sumário da Análise de Variância para os valores de UFC/mL em função de todos 

os grupos. 

 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
F Pr (>F) 

Entre os grupos 5 0,0216 0,0043 0,0284 0,9996 

Resíduo 102 15,5482 0,1524   

Variância 0,1524     

 

A ANOVA indicou que a hipótese nula, de que não há qualquer diferença entre 

médias deve ser fortemente aceito (estatística F(5;102) = 0,0284 e p - valor = 0,9996), 

considerando-se o nível de significância de 5% ( = 0,05). Logo, não se pode afirmar que haja 

diferença significativa entre as médias, ou seja, todas comportam-se como o grupo controle. 

Para confirmar este resultado utilizou-se, também, o teste de Kruskal-Wallis para avaliar as 

mesmas hipóteses e obteve-se o mesmo resultado com nível de significância de 5% 

(estatística X 2
5 = 0,8364 com p - valor = 0,9746). Ou seja, pode-se dizer que todos os grupos 

Tabela 8 - Medidas de tendência central e de variabilidade de todos os grupos referente aos 
valores de UFC/mL após a formação de biofilme. Araraquara, 2012. 
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são estatisticamente semelhantes entre-si, não havendo alteração da capacidade de formação 

de biofilme em superfície abiótica da C. albicans após a aplicação do tratamento in vivo. 

 
� Análise da atividade celular por meio do ensaio de XTT 

 
A estatística descritiva referente aos valores de absorbância encontrados no teste de 

XTT é apresentada na Tabela 10. 

 
 

Grupos 
Média 

Log10(UFC/mL) 
Mediana Variância 

Desvio 

padrão 

Coefiente de 

Variação (%) 
Máx Mín 

P-L- 0,9854 0,9970 0,0017 0,0407 4,1354 1,0590 0,9250 

P-L+ 1,0034 1,0040 0,0008 0,0291 2,9010 1,0760 0,9480 

P+L-h 0,9789 0,9825 0,0007 0,0262 2,6781 1,0150 0,9330 

P+L-s 0,9869 1,0000 0,0018 0,0426 4,3141 1,0550 0,9140 

P+L+h 0,9863 1,0030 0,0012 0,0346 3,5074 1,0290 0,9260 

P+L+s 0,9911 0,9995 0,0009 0,0296 2,9877 1,0370 0,9280 

 
Os resultados da Tabela 10 indicam que, a priori, não há diferenças estatísticas entre 

médias dos valores de absorbância XTT. O grupo com a maior média absoluta é o P-L+. Já o 

menor valor se dá no grupo P+L-h. A diferença percentual entre ambos os valores é próximo 

de 2%, apenas. Pode ser observada estabilidade da variância, que é baixa em todos os grupos 

e relativamente próxima entre eles. A relação entre média e variância é adequada (Coeficiente 

de Variação máximo 4,31%). 

O modelo estatístico aplicado para este estudo é semelhante ao utilizado para os 

valores de UFC/mL, portanto adotou-se a abordagem de Análise de Variância (ANOVA) para 

os dados em questão. Assim, ao ajustar este modelo, verificou-se que a condição básica de 

normalidade foi satisfeita, de modo que não foi necessária a transformação dos dados. A 

análise revelou que não existe significância estatística suficiente para indicar quaisquer 

diferenças entre médias dos grupos de estudo (Tabela 11). 

 

 

 

 

Tabela 10 - Medidas de tendência central e de variabilidade de todos os grupos referente aos 
valores de absorbância após a formação de biofilme. Araraquara, 2012. 
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Tabela 11 - Sumário da Análise de Variância para os valores de XTT em função de todos os 

grupos. 

 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
F Pr (>F) 

Entre os grupos 5 0,0061 0,0012 1,0273 0,4057 

Resíduo 102 0,1204 0,0012   

Variância 0,0012     

 

Como não foram consideradas diferentes as médias, não há sentido em realizar testes 

"post-hoc". Assim, pode-se observar que a PDT mediada pelo PDZ e luz LED não alterou não 

alterou a capacidade de formação de biofilme de C. albicans resistente a fluconazol em uma 

superfície abiótica. 

 

� Biomassa Total 

A estatística descritiva referente aos valores de absorbância encontrados no teste de 

biomassa total é apresentada na Tabela abaixo. 

 
 

 

Grupos 
Média 

Log10(UFC/mL) 
Mediana Variância 

Desvio 

padrão 

Coefiente de 

Variação (%) 
Máx Mín 

P-L- 1,1313 1,1195 0,0074 0,0858 7,5817 1,2660 0,9540 

P-L+ 1,1306 1,1360 0,0094 0,0971 8,5854 1,2600 0,9850 

P+L-h 1,1421 1,1510 0,0119 0,1089 9,5368 1,3350 0,9450 

P+L-s 1,1255 1,1355 0,0148 0,1218 10,8249 1,2880 0,9300 

P+L+h 1,1292 1,1455 0,0072 0,0850 7,5261 1,2340 0,9160 

P+L+s 1,1304 1,1355 0,0116 0,1077 9,5298 1,2930 0,9200 

 
Os resultados da Tabela 12 indicam que, a priori, não há diferenças estatísticas entre as 

médias de absorbância. O grupo com maior média absoluta foi o P+L-h e a menor foi 

encontrada no grupo P+L-s. A variância é homogênea entre os grupos e o maior coeficiente 

de variação se dá no grupo P+L-s. 

Como anteriormente, adotou-se a abordagem de Análise de Variância (ANOVA). Assim, 

ao ajustar este modelo, verificou-se que a condição básica de normalidade foi satisfeita, de 

Tabela 12 - Medidas de tendência central e de variabilidade de todos os grupos referente 
aos valores de absorbância do teste cristal violeta após a formação de biofilme. 
Araraquara, 2012. 
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modo que não foi necessária a transformação dos dados. A análise revelou que não há 

nenhuma evidência estatística de que os grupos diferem com relação às médias (Tabela 13). 

Logo, todos os resultados são semelhantes entre si, inclusive com relação ao grupo controle.  

 

Tabela 13 - Sumário da Análise de Variância para os valores de Biomassa Total em função de 

todos os grupos. 

 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
F Pr (>F) 

Entre os grupos 5 0,0028 0,0006 0,0541 0,9981 

Resíduo 102 1,0593 0,0104   

Variância 0,0104     

 

Para confirmação dos resultados, realizou-se o teste não-paramétrico de Kruskal-

Wallis (ANOVA não-paramétrica) e foi obtido resultado semelhante. Não houve diferenças 

entre os grupos, (X 2
5 =  0:3674 com p - valor = 0,9961). Como não foram consideradas 

diferentes as médias, não foi realizado teste "post-hoc". Ou seja, pode-se dizer que todos os 

grupos são estatisticamente semelhantes entre-si, não havendo alteração da capacidade de 

formação de biofilme em superfície abiótica da C. albicans após a aplicação do tratamento. 

 

5.2.3 Capacidade de síntese de fosfolipase e proteinase 

 

� Proteinase 

O objetivo deste estudo foi conhecer a atividade enzimática através do comportamento 

da razão entre o diâmetro da colônia de C. albicans resistente a fluconazol em meio ágar 

proteinase em função do diâmetro da colônia somada ao halo (valores de Pz). Estes testes 

foram realizados em 3 ocasiões distintas e em triplicata, porém a cepa utilizada não 

apresentou capacidade de sintetizar esta enzima. Isto pode ser observado através da Figura 43 

a seguir, que mostra a colônia com ausência de halo ao seu redor em meio Ágar Proteinase. 
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� Fosfolipase 

O interesse deste estudo também foi conhecer a atividade enzimática através do 

comportamento da razão entre o diâmetro da colônia de C. albicans resistente a fluconazol em 

meio ágar fosfolipase em função do diâmetro da colônia somada ao halo (valores de Pz). A 

Figura 44 corresponde a uma placa de ágar fosfolipase do grupo P-L-, a Figura 45 do grupo 

P+L+s e a Figura 46 do grupo P+L+h. 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

Figura 43 – Placa de ágar proteinase 
com ausência de formação de halo ao 
redor das colônias. Araraquara, 2012. 

Figura 44 – Placa de ágar fosfolipase 
do grupo P-L-. Araraquara, 2012. 

Figura 45 – Placa de ágar 
fosfolipase do grupo P+L+s. 
Araraquara, 2012. 



93 

 
 

 

 
 

Classificou-se a atividade enzimática Pz segundo a metodologia proposta por Price et 

al.65: 

� Pz = 1, ausência de atividade enzimática; 

� 0,64 ≤ Pz < 1, atividade enzimática positiva e; 

� Pz < 0,64, forte atividade enzimática. 

 

Assim, quanto menor o valor de Pz, maior a atividade enzimática. Para tanto, o estudo 

contou com amostras de tamanho 9 para cada um dos 6 grupos referidos, sendo que houve 3 

ocasiões de mensuração. A Tabela 14 apresenta as principais estatísticas descritivas. 

 

 

Grupos 
Média de 

Pz 
Mediana Variância 

Desvio 

padrão 

Coefiente de 

Variação (%) 
Máx Mín 

P-L- 0,9050 0,9097 0,0002 0,0154 1,7059 0,9256 0,8838 

P-L+ 0,9233 0,9304 0,0003 0,0184 1,9882 0,9426 0,8850 

P+L-h 0,9191 0,9228 0,0003 0,0170 1,8491 0,9488 0,8962 

P+L-s 0,9242 0,9231 0,0002 0,0144 1,5558 0,9490 0,8979 

P+L+h 0,9535 0,9541 0,0001 0,0103 1,0796 0,9657 0,9404 

P+L+s 0,9646 0,9574 0,0001 0,0113 1,1714 0,9881 0,9537 

 

Segundo a classificação de Pz, todas as amostras apresentaram valores próximos de 

0,90; o que implica que 100% das observações são classificadas como atividade enzimática 

Figura 46 – Placa de ágar 
fosfolipase do grupo P+L+h. 
Araraquara, 2012. 

Tabela 14 - Medidas de tendência central e de variabilidade de todos os grupos. Araraquara, 
2012. 
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positiva. Os maiores resultados médios são encontrados nos grupos P+L+h e P+L+s. A maior 

atividade enzimática (menor Pz) ocorre no grupo controle (P-L-). Houve estabilidade nas 

variâncias dentro dos grupos e nenhum indício de que elas sejam diferentes entre eles. A 

relação entre média e desvio padrão foi pequena (Coeficiente de Variação menores que 2%). 

O modelo estatístico empregado para estes dados foi o ANOVA, com nível de 

significância de 5%. Os resultados obtidos desta análise podem ser observados pela Tabela a 

seguir: 

 

Tabela 15 - Sumário da Análise de Variância para os valores de Pz de fosfolipase em função 

de todos os grupos. 

 
Graus de 

Liberdade 

Soma dos 

Quadrados 

Quadrado 

Médio 
F Pr (>F) 

Entre os grupos 5 0,0230 0,0046 21,1239 0,0000 

Resíduo 48 0,0104 0,0002   

Variância 0,0012     

 

O resultado da ANOVA rejeita fortemente a hipótese nula de que a média de Pz nos 

grupos são iguais (Teste F(5;48) = 21,1239) com p-valor < 0,0001. O poder do teste foi muito 

alto, dada a configuração, com poder superior a 99%, ou seja, é muito alta a probabilidade de 

encontrar médias distintas quando estas realmente são distintas. Para saber quais grupos 

diferem, executou-se o teste "post-hoc" de Tukey. O resultado é apresentado na Tabela 16 

com nível de significância de 5%. 

 

Tabela 16 - Comparações múltiplas pelo teste de Tukey para os valores médios de Pz de 

fosfolipase. 

Grupos Médias M N Erro Padrão 

P+L+s 0,96 A 9 0,00 

P+L+h 0,95 A 9 0,00 

P+L+s 0,92 B 9 0,00 

P-L+ 0,92 b 9 0,01 

P+L-h 0,92 b 9 0,01 

P-L- 0,91 b 9 0,01 
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Os resultados da Tabela 16 indicam que os grupos P+L+h e P+L+s com os maiores 

valores de Pz são iguais entre si e são diferentes dos demais grupos. Assim, através deste 

teste, foi possível observar que o tratamento com PDT in vivo reduziu a síntese da enzima 

fosfolipase por este micro-organismo avaliado, independente do diluente utilizado, hidrogel 

ou solução salina, associado à luz. 

 

5.2.4 Capacidade de formação de formas filamentares de crescimento 

 

Foi realizada uma análise subjetiva da morfologia de C. albicans após os diferentes 

tratamentos através de um microscópio de luz. Com as imagens, pôde-se observar que todos 

os grupos apresentaram a mesma capacidade de formação de formas filamentares de 

crescimento. Independente do tratamento recebido, verificou-se grande quantidade de 

hifas/pseudo-hifas (micélios) com leveduras ao seu redor. Assim, pôde-se inferir que o 

tratamento com a PDT in vivo não alterou a capacidade do micro-organismo diferenciar-se 

em hifa/pseudo-hifa. As Figuras a seguir correspondem às imagens dos diferentes grupos. 

 

 

 
 

 

 

Figura 47 – Microscopia do grupo P+L+h. Araraquara, 2012. 
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Figura 48 – Microscopia do grupo P+L+s. Araraquara, 2012. 

Figura 49 – Microscopia do grupo P+L-h. Araraquara, 2012. 
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Figura 50 – Microscopia do grupo P+L-s. Araraquara, 2012. 

Figura 51 – Microscopia do grupo P-L+. Araraquara, 2012. 
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Figura 52 – Microscopia do grupo P-L-. Araraquara, 2012. 
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Discussão  
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6 DISCUSSÃO 

 
 A candidose oral representa uma das infeções fúngicas mais frequentes69,79 e seu 

principal agente etiológico é a espécie de fungo C. albicans58. Assim como ocorre com os 

antibióticos, o uso indiscriminado de agentes antifúngicos tópicos e/ou sistêmicos pode 

acarretar no pelo desenvolvimento de resistência fúngica e no insucesso do tratamento 

convencional82. Por isso, a Terapia Fotodinâmica vem sendo sugerida como um tratamento 

alternativo ou coadjuvante na inativação de micro-organismos7,14. A literatura mostra que o 

PDZ, um FS de segunda geração, apresenta um grande potencial na inativação microbiana 

devido ao seu alto rendimento quântico na formação de oxigênio singlete13,25. Porém, a 

utilização deste composto em estudos in vivo ainda não foi muito investigada, e a sua 

efetividade na inviabilização de espécies fúngicas resistentes a fluconazol precisa ser 

comprovada. Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar a eficácia da PDT, 

mediada pelo PDZ e luz LED na inativação de C. albicans resistente a fluconazol presente no 

dorso da língua de camundongos com candidose oral induzida. 

 Os resultados demonstraram redução significativa dos valores de UFC/mL de C. 

albicans da língua de camundongos após aplicação de 100 mg/L de PDZ, diluído em solução 

salina ou hidrogel, associado a 37,5 J/cm2 de luz LED (660 nm), sendo equivalente a 1,91 e 

1,96 log10, respectivamente. Estes resultados estão de acordo com os obtidos por Teichert et 

al.77 que realizaram PDT em camundongos imunossuprimidos contaminados por C. albicans 

resistente a fluconazol. Segundo esses autores, a associação de 500 µg/mL de azul de 

metileno com 275 J de luz laser resultou na erradicação do fungo da língua dos animais, 

entretanto, a redução obtida foi equivalente a 2,74 log10. No presente estudo a PDT foi capaz 

de reduzir aproximadamente 2,0 log10 e não foi observada a erradicação do fungo. A diferença 

nesses resultados reside na quantidade de micro-organismo recuperada na língua dos animais 

pertencentes aos grupos controles, cujos valores de UFC/mL foram significativamente 

diferentes. Nos animais pertencentes ao grupo controle do estudo desenvolvido por Teichert et 

al.77 foi recuperado o equivalente a 1,94 x 102 enquanto que no grupo controle do presente 

estudo a média de micro-organismo recuperada foi 2,15 x 105. Considerando esses aspectos 

podemos concluir que os resultados obtidos nestes dois estudos foram similares, entretanto, 

no presente estudo foi utilizada uma baixa concentração de FS e uma dose de luz menor e isso 

pode ser destacado como uma vantagem.  
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 Por outro lado, Carmello et al.13, utilizando o mesmo modelo animal, obtiveram uma 

redução equivalente a 4,36 log10 de C. albicans utilizando 100 mg/L de PDZ associado a 37,5 

J/cm2 de luz LED. A maior eficácia da PDT obtida neste estudo pode ser justificada pelo fato 

dos autores terem utilizado cepa susceptível a fluconazol para indução de candidose nos 

animais. Tem sido relatado que a atuação dos FSs utilizados na PDT ocorre primariamente na 

membrana celular dos micro-organismos34 e, dessa forma, as alterações genéticas presentes 

nas células fúngicas resistentes a fluconazol provavelmente dificultariam a fotoinativação 

dessas células. Os agentes antifúngicos do tipo azol agem, principalmente, na inibição da 

biossíntese do ergosterol, atuando diretamente na enzima lanosteroldimetilase que age na via 

de produção desse lipídeo82. O desenvolvimento de resistência antifúngica a estes 

medicamentos tem sido relacionado a alterações genéticas na enzima atingida e também a 

super-expressão dessa enzima no interior da célula82. O aumento na produção da enzima 

lanosteroldimetilase poderia, portanto, promover maior produção do ergosterol presenta na 

membrana, gerando modificações nessa organela82. Como a fotoinativação depende da 

oxidação do ergosterol e conseqüente do aumento de permeabilidade da membrana, é possível 

que o efeito fotodinâmico em células fluconazol resistentes seja dificultado. Além disso, tem 

sido relatado que o biofilme de C. albicans resistente a fluconazol apresenta maior produção 

de matriz extracelular que o fungo susceptível, e, provavelmente, esta substância polimérica 

extracelular interaja fisicamente com os fármacos dificultando a penetração dos mesmos no 

biofilme, comprometendo a eficácia do tratamento15.  Além disso, tem sido relatado que o 

oxigênio singlete, produto da reação fotodinâmica, atua também nos polissacarídeos que 

compõem a matriz extracelular47. Dessa forma, toda a estrutura do biofilme atua protegendo 

os micro-organismos e dificultando a ação da PDT na célula fúngica, diminuindo assim a 

eficácia da terapia.  

A literatura tem relatado a utilização de concentrações maiores de FS em estudos in 

vivo. Carmello et al.13 realizaram um estudo avaliando diferentes concentrações do PDZ (100, 

125 e 150 mg/L) associados a luz vermelha. Os resultados demonstraram que a concentração 

mais efetiva foi a de 100 mg/L em que a redução na viabilidade celular de C. albicans 

susceptível a fluconazol foi de aproximadamente 4,36 log10. Para os grupos onde foi utilizado 

75, 125 e 150 mg/L observou-se uma redução de 0,22; 2,72 e 2,43 log10, respectivamente. 

Mima et al.52 também avaliaram diferentes concentrações do Photogem® (400, 500 e 1000 

mg/L) e observaram que não houve diferença significativa entre as concentrações avaliadas, 

destacando que 500 mg/L associado a 305 J/cm2 de luz LED  reduziu 1,59 log10 de C. albicans 

susceptível a fluconazol. Teichert et al.77 realizaram a PDT associando de 500 mg/L de azul 
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de metileno e 275 J de luz laser e obtiveram redução de aproximadamente 2 log10 de C. 

albicans resistente a fluconazol presente na língua de camundongos com candidose oral 

induzida. Quando o fotossensibilizador é utilizado em altas concentrações ocorre formação de 

agregados, diminuindo a sua eficácia terapêutica8. Esta agregação ocasiona alteração no 

comportamento fotofísico da substância, reduzindo o tempo de vida do fotossensibilizador no 

seu estado triplete excitado, resultando em um decréscimo na sua eficiência fotodinâmica em 

produzir espécies reativas de oxigênio8. No presente estudo foi utilizado um derivado de 

clorina e6 como FS, que, segundo a literatura, apresenta alto rendimento quântico sendo capaz 

de produzir oxigênio singlete em grande quantidade13,25. Esses aspectos justificam a 

concentração do FS avaliada no presente estudo (100 mg/L), que mesmo sendo considerada 

baixa promoveu uma redução de 1,91 e 1,96 log10 de C. albincasa azol-resistente. 

Um estudo clínico realizado em pacientes com candidose oral demonstrou que o 

número médio de células viáveis de espécies de Candida spp. coletadas da mucosa oral desses 

indivíduos foi de aproximadamente 4,14 x 105 UFC/mL56. Mima et al.53, em um estudo 

clínico, recuperaram da cavidade bucal de indivíduos com estomatite protética 104 UFC/mL 

células de Candida spp. Diferentes modelos in vivo de indução de candidose oral em animais 

têm sido desenvolvidos com objetivo de reproduzir infecções semelhantes às encontradas nos 

seres humanos. Teichert et al.77 utilizaram camundongos imunossuprimidos para indução da 

candidose e os animais foram inoculados 3 vezes em uma semana com C. albicans. Com este 

protocolo de indução os autores recuperaram aproximadamente 2 x 102 CFU/mL de Candida 

da cavidade oral dos animais. Jorge et al.33 promoveram a indução de candidose oral através 

sialoadenectomia conduzida. Após a remoção cirúrgica da maioria das glândulas salivares, os 

animais apresentaram infecção por C. albicans mais intensa do que animais não-

sialoadenectomizados, sendo recuperado em torno de 3,73 x 104 UFC/mL de C. albicans. 

Mima et al.52 e Carmello et al.13, recuperaram da língua de camundongos em torno de 104-5 

UFC/mL de C. albicans susceptível a fluconazol. De acordo com esses estudos, pode-se 

sugerir que o método de indução de candidose oral por meio de imunossupressão proposto por 

Takakura et al.75 e reproduzido no presente estudo parece ser o mais adequado, uma vez que 

este método promoveu valores médios de células de Candida semelhantes àqueles 

recuperados de pacientes com candidose, além de ter sido verificada a presença de manchas 

brancas ou pseudomembranas no dorso da língua associada a um número significativo de C. 

albicans, equivalente a 1,94 x 105 UFC /mL. 

Outro resultado obtido neste estudo foi a semelhança entre os grupos controle (P-L-), 

P-L+, P+L-h, P+L-s. Esses resultados indicam que a aplicação isolada do PDZ ou da luz LED 
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não teve efeito sobre C. albicans. Este achado está de acordo com o estudo realizado por 

Dovigo et al.23, que verificaram que a luz LED e o Photogem® sozinhos não resultaram em 

toxicidade para suspensões e biofilmes de cepas fluconazol-resistentes e cepas padrões de C. 

albicans e C. glabrata.  Em outro estudo foi observado que a aplicação de Photofrin® ou laser 

isoladamente também não reduziram a viabilidade de Candida spp. ATCC e resistentes a 

amphotericina B e fluconazol46. Também foi observado que os valores de UFC/mL de C. 

guilliermondii não foram alterados após a aplicação isolada do PDZ ou de um derivado puro 

de clorina e673. Estudos in vivo também demonstraram que a aplicação do FS ou da luz 

isoladamente não é citotóxico para o micro-organismo13,52,77. Carmello et al.13 verificaram que 

apenas a aplicação do PDZ (75, 100, 125 e 150 mg/L) e ou da luz LED não foi capaz de 

inativar C. albicans.  A aplicação do Photogem® (400, 500 e 1000 mg /L) ou da luz LED 

(azul ou vermelha) isoladamente também não causaram qualquer efeito na viabilidade de C. 

albicans52. Teichert et al.77 observaram que a aplicação de azul de metileno (250, 275, 300, 

350, 400, 450, ou 500 μg/mL) na ausência da luz não reduziu os valores de UFC/mL de C. 

albicans. Dessa forma pode-se concluir que a redução da viabilidade da C. albicans 

encontrada no presente estudo, foi decorrente dos efeitos da PDT.  

As análises histológicas realizadas demonstraram que nos grupos submetidos a PDT 

(P+L+h e P+L+s) foi observada uma leve resposta inflamatória nos tecidos subjacentes ao 

epitélio lingual de todos os animais. Esse resultado se repetiu em todos os animais que foram 

inoculados com C. albicans. Por outro lado, nas análises histológicas realizadas nos animais 

não inoculados com C. albicans (NI/P+L+h e NI/P+L+s), nenhuma resposta inflamatória nos 

tecidos linguais foi observada. Esses resultados estão de acordo com Fontana et al.26 que 

avaliaram o efeito da aplicação do Photodithazine® associada a luz LED (630 ou 660 nm) no 

tecido lingual de ratos saudáveis e observaram histologicamente que os tecidos permaneceram  

intactos. Resultado similar também foi obtido utilizando-se o Photogem® associado a luz 

LED52,80 e o azul de toluidina O com o laser39. Dessa maneira, pode-se sugerir que a reação 

inflamatória verificada nos tecidos dos camundongos que receberam a PDT pode estar 

associada à infecção por Candida, e não ao tratamento. Carmello et al.13, Teichert et al.77, 

Junqueira et al.35 e Mima et al.52 verificaram a presença de hifas/pseudohifas na camada de 

ceratina nas línguas dos animais dos grupos tratados com agente fotossensibilizador, com a 

luz ou que não receberam nenhum tipo de tratamento. Também não observaram invasão de 

hifas no epitélio lingual. Junqueira et al.35 observaram poucas alterações epiteliais e redução 

da resposta inflamatória nas línguas dos animais dos grupos tratados com PDT, quando 

comparados àqueles dos grupos controle. Dessa forma, pode-se sugerir que a PDT pode ser 
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seguramente utilizada no tratamento da candidose, uma vez que não causou efeitos adversos 

aos tecidos dos animais. 

Neste estudo foi avaliado um hidrogel para veicular o FS. Os géis hidrofílicos ou 

hidrogéis são preparações semi-sólidas compostas de partículas coloidais dispersas, de fácil 

espalhamento, não gordurosas e indicadas para veicular ativos hidrossolúveis e lipossomas16. 

Com o avanço tecnológico nas indústrias farmacêuticas e cosméticas, têm-se cada vez mais 

diferentes matérias-primas disponíveis para formulação de bases de géis. O hidrogel avaliado 

no presente estudo foi o hidroxietilcelulose (HEC), mais conhecido como gel de Natrosol®, 

que apresenta característica não iônica, e não necessita da presença de substância alcalina em 

sua formulação, ou seja, este hidrogel intumesce em presença de água originando um gel 

compatível com a maioria dos fármacos usados topicamente16. Na odontologia, a atividade 

antimicrobiana de hidrogéis já tem sido demonstrada. No estudo conduzido por Ji et al.32 foi 

avaliado a efetividade antibacteriana de um hidrogel termosensível a base de quitosan, ao qual 

adicionou-se clorexidina 0,1% para tratamento de periodontite. De acordo com os resultados, 

os autores concluíram que o hidrogel com clorexidina foi eficaz na inibição das bactérias 

causadoras de periodontite. Em outra investigação, Struillou et al.74 avaliaram a efetividade da 

aplicação do hidrogel a base de hidroxipropil metil celulose no tratamento de fenestrações de 

caninos e lesões de furca em molares de cachorros com periodontite induzida. De acordo com 

os resultados, o hidrogel além de sua fácil aplicação, auxiliou na remissão das lesões 

periodontais. Os resultados obtidos no presente estudo indicaram que a PDT mediada pelo 

PDZ incorporado em hidrogel foi tão eficaz quanto o grupo em que o PDZ foi diluído em 

salina (PDZs+L+), sendo estatisticamente semelhantes. Estes achados mostraram que este tipo 

de veículo aprimorou a técnica utilizada no tratamento uma vez que facilitou a aplicação 

tópica do agente fotossensibilizador sem diminuir a efetividade da PDT, podendo torná-la  

mais viável. 

No presente estudo também foi avaliada a capacidade do fungo C. albicans resistente a 

fluconazol em produzir proteinase e fosfolipase após a aplicação da PDT. Essas enzimas 

apresentam um papel importante na capacidade do fungo em colonizar e invadir os tecidos do 

hospedeiro. Além disso, degradam imunoglobulinas e proteínas da matriz celular, inibem a 

fagocitose por neutrófilos polimorfonucleares e induzem reações5. Os resultados 

demonstraram que os grupos submetidos à PDT apresentaram menor produção de fosfolipase 

em relação aos demais grupos. Estes achados estão de acordo com os encontrados por Martins 

et al.49, no qual a PDT promoveu efeitos inibitórios sobre a capacidade de C. albicans em 

produzir fosfolipase. Os resultados ainda demonstraram que a cepa utilizada neste trabalho 
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não produziu a enzima proteinase. Estudos têm demonstrado que a capacidade de produção de 

proteinase varia entre as cepas. Pinto et al.64 observaram que 90,8% dos isolados de C. 

albicans  produziram proteinase. No entanto, não houve diferenças significativas entre 

pacientes com estomatite protética (80,4%) e os indivíduos saudáveis que apresentavam o 

fungo (77,1%), indicando que a atividade de proteinase não pode ser preditiva de infecção por 

C. albicans. No estudo conduzido por Junqueira et al.36, os autores verificaram que todas as 

cepas de C. albicans isoladas de pacientes HIV+ produziam proteinase. Abaci1 verificou que 

63 de 66 isolados clínicos de C. albicans produziram proteinase. Alguns estudos tem 

mostrado um aumento na produção de proteinase por C. albicans resistente a fluconazol 

infectados com HIV após a utilização de concentrações sub-inibitórias deste antifúngico. 

Kumar et al.43 verificaram uma maior produção da enzima proteinase em cepas resistentes a 

anfotericina B comparadas a cepas susceptíveis. Nossos resultados não corroboram aos desses 

trabalhos, uma vez que todos eles utilizaram cepas de Candida spp. provenientes de isolados 

clínicos, já no presente estudo foi utilizada cepa padrão de C. albicans resistente a fluconazol. 

Desta maneira, pode-se inferir que a PDT mediada pelo PDZ, apesar de não ter erradicado o 

micro-organismo no presente estudo, foi capaz de promover menor produção de fosfolipase, 

um fator de virulência importante relacionado à C. albicans resistente a fluconazol. 

A formação de hifas pela C. albicans também é responsável por promover a 

virulência, pois essas estruturas podem invadir camadas de células epiteliais, exercendo força 

mecânica, propiciando a penetração e o crescimento entre as células epiteliais78. Dessa forma, 

são capazes de romper e danificar células endoteliais e causar a lise de macrófagos e 

neutrófilos78. Segundo as imagens obtidas no presente trabalho, foi observado que a PDT não 

alterou a capacidade do fungo em formar hifas/pseudohifas. As imagens obtidas mostraram 

inúmeras hifas rodeadas por blastóporos em todos os grupos avaliados, independentemente do 

tratamento realizado. Por outro lado, Munin et al.54 sugeriram que a PDT foi eficaz na redução 

da expressão deste fator de virulência de C. albicans nos grupos submetidos a PDT mediada 

pelo azul de metileno e laser. Adicionalmente, Kato et al.38 também verificaram que houve 

uma redução na capacidade da C. albicans em produzir tubos germinativos após a PDT. É 

importante enfatizar que há uma limitação do método utilizado para verificar a formação de 

formas filamentares neste estudo, uma vez que o mesmo é baseado apenas na avaliação 

subjetiva das imagens. Dessa forma, estes dados devem ser interpretados com cautela. 

Outro fator de virulência avaliado neste estudo foi a capacidade de adesão e formação 

de biofilme. Os resultados demonstraram que após a aplicação da PDT não houve alteração da 

capacidade da C. albicans em se aderir em uma superfície abiótica ou formar biofilme, sendo 
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os grupos experimentais submetidos a PDT semelhantes aos controles. O biofilme é 

considerado uma comunidade complexa de micro-organismos envolta por matriz extracelular 

produzida por eles mesmos, podendo desenvolver-se em qualquer superfície que esteja em 

contato com fluidos do corpo66. A associação dos organismos em biofilmes constitui uma 

forma de proteção ao seu desenvolvimento, favorecendo relações simbióticas e permitindo a 

sobrevivência em ambientes hostis66. A habilidade de formar biofilmes está intimamente 

associada à capacidade de causar infecções, sendo considerado um importante fator de 

virulência66. Na literatura pertinente, apenas um estudo avaliou o efeito da PDT sobre estes 

fatores de virulência. Coletti et al.17, verificaram que a PDT mediada pela Curcumina e uma 

fonte de luz LED, utilizando o CTAB como surfactante, foi capaz de reduzir a capacidade de 

adesão e formação de biofilme de cepas de C. albicans e C. glabrata resistentes a fluconazol. 

Os resultados desta pesquisa mostraram que a PDT mediada pelo PDZ representa uma 

alternativa promissora para o tratamento da candidose, inclusive em infecções resistentes. O 

hidrogel facilitou a aplicação tópica do fotossensibilizador sem reduzir a eficiência da terapia, 

tornando a PDT mais viável. Além disso, a PDT não alterou a maioria dos fatores de 

virulência avaliados. Dessa forma, futuras pesquisas devem considerar a realização de 

sucessivas aplicações da PDT, a fim de erradicar este patógeno ou reduzir os fatores de 

virulência produzidos por ele, uma vez que os mesmos desempenham um papel importante na 

infecção do hospedeiro. 
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7 CONCLUSÃO 
 

De acordo com as condições experimentais avaliadas, os resultados obtidos permitiram 

concluir que: 

� A PDT mediada pelo PDZ em associação com a luz LED promoveu redução 

significativa dos valores de UFC/mL de C. albicans resistente a fluconazol presentes 

nas lesões bucais dos camundongos com candidose oral induzida, resultando em 

redução equivalente a 1,91 e 1,96 log10, para os grupos P+L+h e P+L+s, 

respectivamente; 

� A aplicação de PDZ ou luz LED isoladamente não reduziram os valores de UFC/mL 

de C. albicans; 

� A análise histológica revelou que a PDT não promoveu efeitos adversos no tecido do 

dorso lingual dos camundongos; 

� A PDT não alterou a capacidade de C. albicans em aderir e formar biofilme em 

superfície abiótica e não inibiu o seu crescimento em forma filamentar; 

� A PDT promoveu redução significativa da produção de fosfolipase por C. albicans;  
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APÊNDICES 
 

Apêndice 1 

 

�
Preparo da Concentração de 100mg/L de PDZ para o volume final de 250μL (5 animais com 

aplicação de 50μL em cada):  

 

5000mg/L-------- 100%  

100mg/ L -------- x  

X = 2% 

 

250μL -----------100% 

y ---------- 2% 

y = 5μL de PDZ 

245μL de hidrogel ou solução salina 

  



120 

 
Apêndice 2 

 

Cálculo do tempo de iluminação:  

 

Dose de luz (J/cm2) = Potência (W/cm2) x Tempo de iluminação (seg) 

 

Dose de luz = 37,5 J/cm2 

Potência do aparelho = 44,5 mW = 0,0445 W  

 

37,5 J/cm2 = 0,0445 W/cm2 x T 

T = 842,7 s = 14 min 
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Apêndice 3  

Tabela A - Valores originais obtidos da coleta de C. albicans resistente a fluconazol, das línguas dos 

camundongos, após 48 horas da semeadura em placas de Petri. 

  Número de colônias viáveis    
Grupos Amostra Duplicata 1 Duplicata 2 Média Diluição UFC/mL Log10(UFC/mL) 
 1 44 51 47,5 102 1,90E+05 5,28 
 2 41 50 45,5 102 1,82E+05 5,26 
P-L- 3 71 74 72,5 102 2,90E+05 5,46 
 4 54 56 55 102 2,20E+05 5,34 
 5 42 55 48,5 102 1,94E+05 5,29 
        
 1 66 70 68 102 2,72E+05 5,43 
 2 52 65 58,5 102 2,34E+05 5,37 
P-L+ 3 74 79 76,5 102 3,06E+05 5,49 
 4 50 51 50,5 102 2,02E+05 5,31 
 5 29 31 30 102 1,20E+05 5,08 
        
 1 53 53 53 102 2,12E+05 5,33 
 2 42 49 45,5 102 1,82E+05 5,26 
P+L-h 3 51 54 52,5 102 2,10E+05 5,32 
 4 50 51 50,5 102 2,02E+05 5,31 
 5 68 77 72,5 102 2,90E+05 5,46 
        
 1 36 40 38 102 1,52E+05 5,18 
 2 67 78 72,5 102 2,90E+05 5,46 
P+L-s 3 72 68 70 102 2,80E+05 5,45 
 4 52 65 58,5 102 2,34E+05 5,37 
 5 40 46 43 102 1,72E+05 5,24 
        
 1 90 93 91,5 10° 3,66E+03 3,56 
 2 111 120 115,5 10° 4,62E+03 3,66 
P+L+h 3 99 102 100,5 10° 4,02E+03 3,60 
 4 68 72 70 10° 2,80E+03 3,45 
 5 16 18 17 10° 6,80E+02 2,83 
        
 1 62 64 63 10° 2,52E+03 3,40 
 2 80 85 82,5 10° 3,30E+03 3,52 
P+L+s 3 48 48 48 10° 1,92E+03 3,28 
 4 30 35 32,5 10° 1,30E+03 3,11 
 5 80 84 82 10° 3,28E+03 3,52 
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Apêndice 4 

Receita - Meio Ágar Proteinase 

 

Meio Albumina 1 L 
Albumina bovina 2,0g 
Riboflavina 0,2g 
Ácido Nicotínico 0,4g 
Hidrocloreto de tiamina 0,4g 
Água destilada 1L 

 

Esterilizar o meio albumina por filtração em membrana Milipore (0,22 µm). Reservar. 

 

Meio Ágar 1 L 
Dextrose 20,0g 
Fosfato de Potássio 1,0g 
Sulfato de magnésio 0,5g 
Ágar 15,0g 
Água destilada 1 L 

 

Auclavar o meio Ágar a 120 oC por 15 minutos. Após resfriamento a 50 °C, adicionar o meio 
albumina. 
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Apêndice 5 

Receita - Meio Ágar Fosfolipase 

 

Meio Ágar Base 1 L 
Peptona 
Glicose 

10,0g 
30,0g 

Cloreto de Sódio 57,3g 
Cloreto de Cálcio 0,55g 
Ágar 20,0g 
Água destilada 1L 

 

Auclavar o meio Ágar a 120 oC por 15 minutos. Após resfriamento a 50 °C, adicionar a 
emulsão de ovo a 50% (Egg Yolk). 
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ANEXO 
 

Anexo 1 
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