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RESUMO 

Dissertação de Mestrado 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Odontológicas

Universidade Federal de Santa Maria 

AVALIAÇÃO DO FOTOSSENSIBILIZADOR AZUL DE METILENO EM 
DIFERENTES FORMULAÇÕES PARA USO EM TERAPIA FOTODINÂMICA 

AUTOR: DANILO ANTONIO MILBRADT DUTRA 
ORIENTADORA: KARLA ZANINI KANTORSKI 

CO-ORIENTADOR: MARCOS ANTONIO VILLETTI 
Local da Defesa: Santa Maria, 30 de julho de 2013. 

Diferentes formulações de azul de metileno (AM) com objetivo de potencializar o efeito 

antimicrobiano da terapia fotodinâmica foram avaliadas. Propriedades fotofísicas, 

fotoquímicas e antimicrobianas do MB dissolvido em: água (MB/água); álcool etílico 20% 

(MB/etanol); quitosana 0,1% em solução de ácido acético 1%/água (30:70 v:v) 

(MB/quitosana); e sistema água, etanol e quitosana (50:20:30 v:v) (MB/nova formulação), 

foram avaliadas. Agregação molecular do AM, mensurada pela razão entre a proporção de 

monômeros e dímeros, foi dependente da concentração do AM e dos solventes. Formulações 

AM/água e AM/quitosana apresentaram maior agregação molecular do que AM/etanol e 

AM/nova formulação. Utilizando os modelos de oxidação de substrato (Ácido Úrico e 

NATA), AM/nova formulação apresentou maior capacidade para formação de oxigênio 

singleto e maior cinética de foto-oxidação. O efeito antimicrobiano foi avaliado sobre 

biofilmes in vitro de Enterococcus faecalis (Gram positiva) e Escherichia coli (Gram 

negativa). Nenhuma diferença estatística foi observada quando biofilmes foram tratados com 

AM/água com foto-ativação (L+) ou sem foto-ativação (L-). O grupo tratado com AM/nova 

formulação (L+) apresentou redução significativa em relação ao controle (AM/água L-) para 

ambos os micro-organimos. A utilização da formulação de AM em água, etanol e quitosana 

apresentou resultados fotoquímicos e antimicrobianos promissores, demonstrando que 

diferentes solventes podem potencializar o efeito antimicrobiano da terapia fotodinâmica. 

Palavras-chaves: fotoquimioterapia; laser; periodontite; foto-oxidação; microbiologia, 

fotossensibilizador. 
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ABSTRACT 

The present study evaluated different formulations of methylene blue (MB) with the aim to 

improve the antimicrobial effect of photodynamic therapy. Photophysical and photochemical 

properties and antimicrobial effect of the MB dissolved in different formulations: water 

(MB/water); 20% ethyl alcohol (MB/ethanol); 0,1% chitosan solution (MB/chitosan); and in 

mixture of water, ethanol and chitosan (50:20:30 v:v) (MB/new formulation), was evaluated. 

Molecular aggregation of MB, evaluated by monomer-to-dimer ratio, was dependent on MB 

concentration and the solvents used. The MB/water and MB/chitosan formulations showed 

higher aggregation than MB/ethanol and MB/new formulation. In substrate oxidation models 

(Uric acid and N-acetyl-l-tryptofanamide) the formulation MB/new formulation showed the 

greatest ability to form singlet oxygen and greater photo-oxidation kinetics. In vitro biofilms 

of Enterococcus faecalis (Gram positive) and Escherichia coli (Gram negative) was used to 

evaluated the antimicrobial effect of MB different formulations. No difference was observed 

when biofilms was treated with MB/water (Light +) and MB/water (Light -). The MB/new 

formulation group (Light +) showed significant decrease to MB/water (Light -) for both 

microorganisms. The MB formulation dissolved in water, ethanol and chitosan showed 

promising photochemical, photophysical, and antimicrobial results. Our results demonstrated 

that different solvents can enhanced the antimicrobial effect of photodynamic therapy.  

Keywords: photochemotherapy; laser, phenothiazines; Enterococcus faecalis; Escherichia 

coli. 
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TFDa – 

Fs – 
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nm -  

AM –  

DNA –  

TFDa –  

 M –  

UV –  

Vis –  

DO –  

NATA – 

ln –  

I –  

I0 –  

k –  

AU –  

AF –  

E0 –  

t –  

Afs –  

s –  

Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana 

Fotossensibilizador 

Intervalo de confiança 

Energia 

Estado fundamental  

Estado excitado singleto 

Redistribuição Vibracional 

Fluorescência 

Cruzamento intersistema 

Estado excitado tripleto 
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Espécies reativas de oxigênio 

nanômetro 

Azul de metileno 

Ácido desoxirribonucleico (do inglês - deoxyribonucleic acid) 

Terapia fotodinâmica antimicrobiana 

Molar (mol.L-1)  
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Visível 
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N-acetil-L-triptofanamido 

Logaritmo neperiano 

Intensidade de fluorescência final 

Intensidade de fluorescência inicial 

constante cinética 
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Atividade Fotodinâmica 

Irradiância 
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Absorbância do Fs 
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W –  

m –  

L –  

BHI –  

rpm –  

PBS –  

J –  

cm –  

UFC –  

watts 

metro  

litro 

Infusão cérebro coração (do inglês “Brain Heart Infusion”) 

Rotação por minuto 

solução salina tamponada com fosfato (do inglês “Phosphate buffer saline”) 

Joule 

centímetro 

Unidade formadora de colônia 
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LISTA DE ANEXOS

ANEXO A – 

ANEXO B – 

ANEXO C – 

Normas para preparação do artigo na Revista Journal of Biomedical Optics.

Gráficos de decaimento da emissão de fluorescência do NATA (20 µM) com 

azul de metileno (2 µM) nas diferentes formulações.

Gráficos de decaimento da absorbância de Ácido úrico (100 µM) com azul de 

metileno (2 µM) nas diferentes formulações. 
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1 INTRODUÇÃO E REVISÃO DA LITERATURA 

1.1 Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana:   

  A utilização da luz para fins terapêuticos ocorre há séculos. Egípcios há 4.000 anos já 

faziam uso da exposição à luz solar para tratamento de doenças de pele, como vitiligo. Porém, 

somente com o início do século 20, por meio de ensaios experimentais, permitiu-se uma visão 

básica sobre os mecanismos e utilização prática de reações luminosas.  

  O uso da terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) para inativação de 

microrganismos foi inicialmente descrito por Oscar Raab (1900) ao observar o efeito letal do 

corante acridina na presença de luz solar sobre o protozoário Paramecia. A TFDa foi 

introduzida na terapia médica por von Tappeiner (1904), que cunhou o termo “efeito 

fotodinâmico” como a inativação induzida por luz de células, microrganismos ou moléculas. 

A TFDa é uma modalidade terapêutica não invasiva na qual um fármaco fotossensível, 

conhecido como fotossensibilizador (Fs), é aplicado em contato com a célula-alvo e ativado 

por luz com comprimento de onda adequado. O Fs ativado, na presença de oxigênio 

molecular, vai gerar espécies de oxigênio citotóxicas capazes de danificar componentes 

celulares como membranas (STARK, 2005), proteínas (CASTANO; DEMIDOVA; 

HAMBLIN, 2004) e ácidos nucleicos (RAVANAT et al., 2000). A TFDa apresenta alta 

seletividade, pois somente células que são expostas ao Fs e a luz sofrerão efeito citotóxico 

(KONAN; GURNY; ALLEMANN, 2002). 

  Entretanto, mesmo que a aplicação de corantes e luz para fins terapêuticos não seja 

uma descoberta recente, sua utilização na prática clínica vem recebido maior interesse 

somente nas últimas décadas. O uso indiscriminado de antibióticos, muitas vezes com 

prescrições inadequadas, fez com que espécies bacterianas adquirissem resistência à ação 

desses agentes. Bactérias multiplicam-se rapidamente, e aquelas que sofrem mutação na 

presença de antibióticos, a fim favorecer sua sobrevivência, podem se tornar predominantes 

na população microbiana (CASSELL; MEKALANOS, 2001; YOSHIKAWA., 2002). Neste 

contexto, a busca por novos agentes ou por alternativas terapêuticas é corrente 

(WAINWRIGHT et al., 1997).  

  A TFDa tem sido proposta para o tratamento de infecções localizadas superficiais, 

como as de ocorrência na pele e cavidade bucal. Estudos laboratoriais tem demonstrado que 
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micro-organismos de origem bucal são suscetíveis a TFDa em culturas planctônicas 

(SOUKOS  et al., 1998; USACHEVA; TEICHERT; BIEL, 2001), assim como em biofilmes 

(BHATTI et al., 1998; CHAN, LAI, 2003; GEORGE; KISHEN, 2007; FONTANA et al., 

2009; JUNQUEIRA et al., 2012; PEREIRA et al., 2013). Frente a periodontopatógenos, a 

TFDa mostrou-se eficaz na eliminação de espécies como Porphyromonas gingivalis, 

Prevotella intermedia, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum 

(WILSON et al., 1995; USACHEVA, TEICHERT, BIEL, 2001; CHAN; LAI, 2003). O 

mecanismo de destruição desses micro-organismos envolve alterações nas membranas e/ou 

proteínas da membrana plasmática e danos ao DNA, mediado por oxigênio singleto (BHATTI 

et al., 1998). 

  Contudo, quando o efeito da TFDa é avaliado em estudos clínicos, como coadjuvante 

no tratamento das periodontites, por exemplo, nenhum benefício adicional clinicamente 

significante tem sido verificado quando comparada ao tratamento mecânico de 

desorganização do biofilme subgengival, considerado o gold standard para esta patologia 

(SGOLASTRA et al., 2013a, 2013b). Uma recente revisão sistemática da literatura 

demonstrou que o benefício clínico das terapias combinadas, em pacientes com periodontite 

crônica,  em termos de redução de profundidade de sondagem (0,19; IC 95% 0,07 – 0,31) e 

ganho de inserção clínica (0,37; IC 95% 0,26 – 0,47) foi limitado e de pouco relevância 

clínica, não justificando a indicação desta modalidade de tratamento (SGOLASTRA et al., 

2013a). 

  Assim, embora os estudos laboratoriais apontem para um efeito antimicrobiano 

promissor da TFDa, os estudos clínicos não tem ratificado esses resultados. Contudo, por ser 

ainda incipiente nesse campo de atuação, protocolos de aplicação clínica da TFDa em 

odontologia ainda não estão bem estabelecidos. Tentativas de melhorar o desempenho desta 

terapia utilizando-se diferentes protocolos de aplicação de luz (STREET; PEDIGO; LOEBEL, 

2009) e de diferentes Fs em variadas concentrações (ROLIM et al., 2012) vem sendo 

desenvolvidas. Todavia, pouca atenção tem sido despendida para aperfeiçoar a TFDa com o 

desenvolvimento de novas formulações utilizando diferentes solventes para o Fs. 

1.2 - Mecanismo de ação da terapia fotodinâmica antimicrobiana:  

  Como mencionado anteriormente, algumas moléculas são capazes de interagir com a  
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luz de modo a gerar espécimes altamente reativas de oxigênio. Essas moléculas fotossensíveis 

são denominadas Fs, e sua propriedade de interagir com a luz gerando espécimes reativas de 

oxigênio é denominado efeito fotodinâmico. Os processos fotofísicos que um Fs pode sofrer 

após a absorção de radiação estão representados no diagrama de Jablonski (Figura 1). 

Figura 1. Diagrama de Jablonski 

  O Fs ao ser ativado por luz de comprimento de onda adequado absorve um fóton de 

energia (E), passando a molécula do estado fundamental (So) para o estado excitado singleto 

(S1). O estado excitado singleto é altamente instável, com um tempo de vida na ordem de 

nanosegundos, o que dificulta interações do Fs com moléculas vizinhas. Após passar por uma 

redistribuição vibracional (RV), o Fs no estado excitado singleto pode retornar ao seu estado 

fundamental com decaimento energético por meio de processos radioativos (emissão de 

fluorescência – F) e/ou não-radioativos (liberação de energia na forma de calor – do inglês 

Heat), ou ainda, por meio de inversão de spin eletrônico (cruzamento intersistemas - CIS) 

passar do estado excitado singleto para o tripleto (T1). A transição do estado excitado singleto 

para o tripleto ocorre com perda energética. 

  Uma vez no estado tripleto, o Fs pode retornar ao seu estado fundamental por 

decaimento energético por processos radiativos (emissão de fosforescência - P) e/ou não-

radiativos. Entretanto, devido a menor carga energética, o Fs no estado excitado tripleto 

apresenta-se mais estável, e com tempo de vida longo o suficiente (na ordem de 
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microssegundos) para permitir interação do Fs com células vizinhas por meio de dois 

processos fotodinâmicos, denominados reação tipo I e reação tipo II. 

  A reação tipo I envolve a participação do Fs em reações de transferências eletrônicas 

com um substrato ou solvente. Como produtos dessas reações temos o substrato oxidado e Fs 

reduzido. Esses produtos podem reagir instantaneamente com o oxigênio molecular (3O2), 

produzindo uma mistura de espécies reativas de oxigênio (ERO’s), como o superóxido (O2
-), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxila (OH-), capazes de oxidar um grande 

número de moléculas e estruturas celulares (MACHADO, 2000). Por outro lado, a  reação 

tipo II caracteriza-se por apresentar reações de transferência energéticas entre Fs excitado (T1) 

e o oxigênio molecular (3O2). Estas reações levam a formação de oxigênio singleto (1O2), 

espécie altamente reativa capaz de oxidar constituintes e organelas celulares, resultando na 

morte celular (HARRIS et al., 2004).  

  Embora os produtos gerados pela reação tipo I e tipo II sejam citotóxicos, a 

efetividade antimicrobiana da TFD está mais associada com a produção de oxigênio singleto 

(SHARMAN et al., 1999; JIMENEZ-BANZO A et al, 2008). 

   

1.3 – Fotossensibilizadores: 

  Mais de quatrocentos compostos são conhecidos com propriedades 

fotossensibilizantes incluindo corantes, medicamentos, cosméticos, produtos químicos e 

substâncias naturais (SANTAMARIA, PRINO, 1972). No entanto, um composto deve possuir 

características específicas para que possa ser utilizado como Fs como: molécula cinética e 

termodinamicamente estável, rápida síntese, alto rendimento e baixo custo; não apresentar 

agregação em meio biológico; apresentar farmacocinética favorável; e apresentar baixa 

toxicidade no escuro (CASTANO; DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004; MEISEL; KOSHER, 

2005).  

  O comprimento de onda característico de fotoativação do Fs é outra importante 

propriedade a ser considerada na escolha do corante. A densidade óptica de máxima 

absorbância do Fs deve estar entre a região espectral do vermelho visível e infravermelho 

próximo (600 a 850 nm), intervalo conhecido como “janela terapêutica". A definição deste 

intervalo se deve ao fato de que em comprimentos de onda menores que 600 nm a luz 

apresenta alto coeficiente de absorção, com baixa penetrabilidade tecidual, além de o Fs ter a 
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concorrência de pigmentos endógenos e macromoléculas para a captação dos fótons 

incidentes, como por exemplo a hemoglobina (picos de absorbância em 425, 544 e 577 nm).  

Por outro lado, com o emprego de luz com comprimento de onda acima de 850 nm os fótons 

apresentam baixa carga energética, sendo ineficazes para a ativação do Fs. Ainda, em 

comprimentos de onda acima de 1200 nm, a intensa absorção por moléculas de água também 

tornaria inviável este procedimento (SIBATA et al., 2000). 

  Em relação as características fotoquímicas, o Fs deve apresentar alto rendimento para 

o estado excitado tripleto, com tempo de vida longo o suficiente para produzir de maneira 

efetiva oxigênio singleto e outras ERO's, permitindo maior ação antimicrobiana do tratamento 

(MEISEL; KOSHER, 2005).  

  O efeito antimicrobiano do Fs também está diretamente relacionado com seu potencial 

de interação com o sítio-alvo. A literatura tem apresentado que bactérias Gram positivas e 

Gram negativas apresentam diferença de susceptibilidade a TFDa (GEORGE; KISHEN, 

2007; USACHEVA et al., 2001). Esta diferença de suscetibilidade está associada às 

características fisiológicas e estruturais dessas espécies. A membrana citoplasmática de 

bactérias Gram positivas é envolta por uma camada porosa de peptideoglicanas e ácido 

lipoteicóico, o que permite a passagem do Fs para o interior celular. Nas espécies Gram 

negativas, a parede celular é composta por uma camada de peptideoglicanas e uma membrana 

externa composta por lipopolissacarídeos e uma série de diferentes proteínas, formando uma 

barreira física e funcional com o ambiente externo, dificultando a penetração de estruturas 

externas para o interior celular. Entretanto, apesar das diferenças fisiológicas e estruturais 

entre bactérias Gram positivas e Gram negativas, as duas formas apresentam carga superficial 

negativa. Esta característica faz com que Fs catiônicos tenham maior potencial de interação 

com a parede celular bacteriana quando comparados a Fs neutros ou carregados 

negativamente (KISHEN et al., 2010). 

  Neste contexto, grande atenção tem sido dada aos corantes pertencentes à família das 

fenotiazinas. Os corantes fenotiazínicos são moléculas catiônicas, hidrofílicas, com uma  

estrutura de baixo peso molecular composta por um anel aromático tricíclico planar, 

constituindo um sistema altamente conjugado que funciona como cromóforo do corante. 

  Um dos principais representantes da família das fenotiazinas é o azul de metileno 

(AM) (Figura 2).  O AM apresenta características favoráveis para uso em TFDa, como intensa 

absorção na região de 664 nm (dentro da janela terapêutica), considerável rendimento 

quântico de oxigênio singleto (HARRIS, 2004; WAINWRIGHT, 2007) e baixa toxicidade, 
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uma vez que este composto é utilizado na área médica para uma série de finalidades 

terapêuticas, em concentrações superiores as utilizadas em TFDa.  

A carga positiva e a geometria planar do AM permitem sua intercalação com a 

estrutura do DNA, especialmente em regiões ricas em guanina-citosina, levando a uma quebra 

de cadeia e degradação oxidativa das bases via oxigênio singleto (WAINWRIGHT, 2000). 

Adicionalmente, entre os componentes celulares o AM acumula-se preferencialmente na 

mitocôndria, visto que este corante é atraído pelo ambiente eletroquímico negativo da matriz 

mitocondrial (SEVERINO et al., 2003). 

Figura 2. Estrutura molecular do Azul de metileno 

1.4 – Efeito do solvente na efetividade dos Fotossensibilizadores:  

A efetividade da TFDa está relacionada com fatores tais como: interação das 

moléculas de Fs; meia-vida de duração dos produtos gerados; e disponibilidade de oxigênio 

no local da aplicação. Estes fatores podem ser modificados pelo tipo de solvente em que o Fs 

é dissolvido (GEORGE; KISHEN A, 2008). 

A ligação do Fs com estruturas biomoleculares bacterianas pode alterar o tipo de 

interação das moléculas do Fs, com a formação de agregados (USACHEVA et al, 2001; 

SEVERINO et al., 2003; GRABRIELLI et al., 2004). Severino e colaboradores (2003) 

demostraram que as características fotofísicas e fotoquímicas do AM são moduladas pela 

quantidade e o tipo de dímero formado, atuando na competição pelo estado excitado tripleto 

do Fs entre transferências eletrônicas (Fs-Substrato) e energéticas (FS-Oxigênio). As 

moléculas na forma de dímeros apresentam menor efetividade na captação de energia (PATIL 

et al., 2002), atuando predominantemente nas reações envolvendo trocas eletrônicas com o 

substrato (reação tipo I), com menor produção de oxigênio singleto (reação tipo II). Assim, 
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tendo em vista que o oxigênio singleto é o componente citotóxico da TFDa, uma formulação 

que estabilize a porção monomérica é preferível para fins terapêuticos (GEORGE; KISHEN, 

2007). 

Alguns autores demonstraram que o efeito antimicrobiano do Fs pode ocorrer pela 

produção de quantidade suficiente de oxigênio singleto próximo a membrana externa das 

bactérias, de maneira que o oxigênio singleto possa se difundir para o interior celular 

produzindo danos letais (DAHL et al., 1987; 1989).  Como consequência, o Fs deve estar em 

íntimo contato com a célula-alvo para que o oxigênio singleto gerado possa exercer seu efeito 

antimicrobiano, visto que apresenta pequena distância de difusão (20 nm) e curta meia-vida 

de duração (OCHSNER et al., 1997; MEISEL; KOCHER, 2005). Entretanto, o solvente 

utilizado na formulação do Fs pode modificar a meia-vida do oxigênio singleto, sendo 

consideravelmente maior em etanol (20 µs) do que em água (4 µs) (MEISEL, KOECHER, 

2005). Avaliando esta possibilidade, George & Kishen (2007) propuserem uma nova 

formulação para TFDa utilizando o Fs AM dissolvido em uma mistura de diferentes solventes 

(água, etanol, e glicerol). Os resultados iniciais apontaram que a nova formulação de AM 

resultou em maior produção de oxigênio singleto, menor dimerização, e maior redução de 

bactérias Gram positiva (Enterococcus faecalis) e Gram negativa (Actinobacillus 

actinomycetencomitans) em comparação ao AM em água. Entretanto, apesar do resultado 

promissor deste estudo, nenhum outro trabalho avaliou esta potencialidade da TFDa. 

A utilização da quitosana, um polímero natural biocompatível e biodegradável

(RABEA et al., 2002) também poderia ser considerada na formulação do Fs, visto que tem 

capacidade de permeabilizar a membrana celular bacteriana e interagir com a estrutura da 

célula/biofilme bacteriano (LIU et al., 2004). Assim, a partir da introdução da quitosana na 

formulação do Fs poderia ser esperado maior interação deste com as células-alvo (LIU et al., 

2004), além de permitir maior viscosidade para a solução.  

1.5 – Metodologias de avaliação do efeito fotodinâmico dos fotossensibilizadores 

  A literatura tem apresentado diferentes metodologias para comparar a eficiência de Fs 

para uso em TFDa.  Os métodos laboratoriais utilizados na avaliação da eficiência dos Fs 

apresentam desfechos variados, como mensuração da capacidade de produção de oxigênio 

singleto (FISCHER et al., 1998; GEORGE; KISHEN, 2007), oxidação de substratos 
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biológicos (SEGALLA et al., 2002; DAVIES, 2003; GEORGE; KISHEN, 2007) e inativação 

de micro-organismos (BHATTI et al., 1998; CHAN, LAI, 2003; GEORGE; KISHEN, 2007; 

FONTANA et al., 2009; JUNQUEIRA et al., 2012; PEREIRA et al., 2013). 

  Um modelo fotoquímico amplamente utilizado para comparação da efetividade dos Fs 

é a foto-oxidação de biomoléculas, como as proteínas. A foto-oxidação das proteínas leva a 

degradação de suas cadeias laterais devido à presença de aminoácidos suscetíveis como o 

triptofano, tirosina e fenilalanina. Os resíduos destes aminoácidos, por serem aminoácidos 

aromáticos, são os responsáveis pela emissão de fluorescência das proteínas na região 

ultravioleta (MATHESON et al., 1975).  

  As interações foto-oxidativas do Fs com aminoácidos, peptídeos e proteínas ocorrem 

preferencialmente via rotas químicas e não através de supressão física (trocas energéticas). 

Contudo, no substrato triptofano, vias químicas e físicas podem ocorrer (MATHESON et al., 

1975). Nesse contexto, o modelo de foto-oxidação do triptofano é um dos mais eficientes para 

avaliação da efetividade fotoquímica de Fs, visto que apresenta sensibilidade aos produtos das 

reações fotodinâmicas tipo I e tipo II (FOOTE et al., 1992). Neste modelo de foto-oxidação, o 

decaimento na emissão de fluorescência da proteína devido a foto-oxidação do triptofano na 

presença do Fs é acompanhado, e a eficiência do Fs é determinada por meio da constante 

cinética da reação.  

  Além da foto-oxidação de proteínas, outro método fotoquímico amplamente utilizado 

é a foto-oxidação do ácido úrico (AU). O AU é um excelente captador de oxigênio singleto, 

sendo um método efetivo para avaliação da eficiência do Fs seletivo para reação tipo II 

(FISCHER, 1998). Em estudo anterior, Fischer e colaboradores (1998) propuseram um 

modelo de determinação de um coeficiente que pudesse comparar a efetividade fotodinâmica 

de diferentes Fs a partir da produção de oxigênio singleto. No modelo padrão, diferentes Fs 

foram expostos a irradiação com laser de baixa intensidade (125 W/cm2) na presença de AU 

por 300 segundos em pH neutro (7,4), e o coeficiente de atividade fotodinâmico foi 

determinado pelo decaimento na absorbância do AU em 292 nm. 

  A partir de resultados fotoquímicos promissores, estudos de avaliação do efeito 

antimicrobiano frente aos micro-organismos de interesse são necessários para validar a 

formulação do Fs utilizada na TFDa. Existem diferentes modelos de avaliação do efeito 

antimicrobiano in vitro, utilizando culturas bacterianas planctônicas (USACHEVA et al., 

2001), biofilmes de uma (GEORGE; KISHEN, 2007) e várias espécies (FONTANA et al., 

2009). Outros modelos preconizam a formação in situ do biofilme na cavidade bucal (WOOD 
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et al., 1999). A susceptibilidade das bactérias à TFDa segue uma ordem decrescente: 

planctônicas > biofilmes monoespécies >  biofilmes multiespécies.  

  Estudos laboratoriais relacionados ao efeito antimicrobiano da formulações do Fs, assim 

como, estudos avaliando sua citotoxicidade, com metodologias de variadas complexidades 

são necessários para alicerçar futuros estudos clínicos. 

  Assim, no presente estudo, nós propusemos uma nova formulação para o AM em uma 

solução composta por água, etanol, e quitosana. Com a utilização do etanol, o solvente menos 

polar do que a água, espera-se menor agregação molecular do AM resultando em maior 

capacidade de produção do oxigênio singleto. A introdução da quitosana foi realizada visando 

proporcionar maior interação do Fs com células alvo, além de permitir maior viscosidade para 

a solução. Nossa hipótese conceitual é de que a formulação contendo AM, água, etanol e 

quitosana apresentará maior efeito fotodinâmico mensurado por meio de propriedades 

fotofísicas, fotoquímicas e atividade antimicrobiana quando comparado ao AM dissolvido 

somente em água. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral  

 Avaliar o efeito fotodinâmico do fotossensibilizador azul de metileno em diferentes 

formulações por meio de propriedades fotofísicas, fotoquímicas e biológicas.  

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar as características fotofísicas do azul metileno em diferentes formulações por 

meio da caracterização de absorbância e agregação das moléculas do fotossensibilizador.  

  Avaliar o efeito fotoquímico das diferentes formulações de azul de metileno quanto a 

sua capacidade de formação de oxigênio singleto e foto-oxidação do substrato. 

  Avaliar o potencial fotodinâmico das diferentes formulações de azul de metileno na 

inativação de bactérias em biofilmes  in vitro.  
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Resumo

Diferentes formulações de azul de metileno (AM) com objetivo de potencializar o efeito 

antimicrobiano da terapia fotodinâmica foram avaliadas. Propriedades fotofísicas, 

fotoquímicas e antimicrobianas do MB dissolvido em: água (MB/água); álcool etílico 20% 

(MB/etanol); quitosana 0,1% em solução de ácido acético 1%/água (30:70 v:v) 

(MB/quitosana); e sistema água, etanol e quitosana (50:20:30 v:v) (MB/nova formulação), 

foram avaliadas. Agregação molecular do AM, mensurada pela razão entre a proporção de 

monômeros e dímeros, foi dependente da concentração do AM e dos solventes. Formulações 

AM/água e AM/quitosana apresentaram maior agregação molecular do que AM/etanol e 

AM/nova formulação. Utilizando os modelos de oxidação de substrato (Ácido Úrico e 

NATA), AM/nova formulação apresentou maior capacidade para formação de oxigênio 

singleto e maior cinética de foto-oxidação. O efeito antimicrobiano foi avaliado sobre 

biofilmes in vitro de Enterococcus faecalis (Gram positiva) e Escherichia coli (Gram 

negativa). Nenhuma diferença estatística foi observada quando biofilmes foram tratados com 

AM/água com foto-ativação (L+) ou sem foto-ativação (L-). O grupo tratado com AM/nova 

formulação (L+) apresentou redução significativa em relação ao controle (AM/água L-) para 

ambos os micro-organimos. A utilização da formulação de AM em água, etanol e quitosana 

apresentou resultados fotoquímicos e antimicrobianos promissores, demonstrando que 

diferentes solventes podem potencializar o efeito antimicrobiano da terapia fotodinâmica. 

Palavras-chaves: fotoquimioterapia; laser; periodontite; foto-oxidação; microbiologia, 

fotossensibilizador. 
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Introdução

O desenvolvimento de resistência de bactérias patogênicas aos antibióticos é um 

problema emergente. Neste contexto, a busca por novos agentes ou por alternativas 

terapêuticas é corrente1. A terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) é uma modalidade 

terapêutica não invasiva que vem sendo proposta como alternativa no tratamento de infecções 

localizadas, com baixa probabilidade de desenvolvimento de resistência bacteriana2. 

A TFDa consiste na aplicação local de um fármaco fotossensível, conhecido como 

fotossensibilizador (Fs), que quando ativado por uma luz de comprimento de onda adequado 

absorve energia luminosa passando de seu estado fundamental a um estado de excitação 

molecular. Uma vez excitado, o Fs pode realizar transferências eletrônicas com moléculas 

vizinhas (reação tipo I), gerando espécies reativas de oxigênio (ERO’s), como superóxido e 

radical hidroxila; e ainda, o Fs pode realizar transferências energéticas com o oxigênio 

molecular (reação tipo II) formando oxigênio singleto, que é altamente citotóxico devido a 

sua forte atividade oxidativa. Embora os produtos gerados pela reação tipo I e tipo II sejam 

citotóxicos, a efetividade antimicrobiana da TFDa está mais associada com a produção de 

oxigênio singleto3. 

Na odontologia, a TFDa vem sendo proposta como coadjuvante no tratamento de 

infecções localizadas, como a periodontite. Estudos in vitro tem demonstrado que micro-

organimos de origem bucal são suscetíveis a TFDa em culturas planctônicas4,5, assim como 

em biofilmes6-11. Contudo, nos estudos clínicos avaliando diferentes protocolos de tratamento 

para doença periodontal, a TFDa codjuvante ao tratamento periodontal mecânico de 

desorganização do biofilme subgengival não tem resultado em benefícios adicionais12,13. 

Assim, embora os estudos laboratoriais apontem para um efeito antimicrobiano promissor da 

TFDa, os estudos clínicos não tem ratificado esses achados. O insucesso clínico da TFDa em 

periodontia pode ser justificado pelo fato dessas infecções serem causadas por biofilmes 
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complexos cujas características estruturais tornam os micro-organismos mais resistentes aos 

agentes antimicrobianos14 e, provavelmente, porque as bactérias em biofilmes expressam 

fenótipos de proteção diferentemente do que ocorre em culturas planctônicas15,16. Em adição, 

limitações da própria TFDa, como limitada produção de oxigênio singleto associada com sua 

curta meia vida (4 µs)17 e baixo poder de difusão (20 nm)18, impedem uma interação mais 

significativa com os micro-organismos do biofilme. 

A literatura tem demonstrado que a produção e a meia-vida do oxigênio singleto 

podem ser influenciadas pelo solvente no qual o Fs é utilizado19. George & Kishen8 (2007) 

propuseram uma formulação de azul de metileno (AM) dissolvido em água, etanol e glicerol 

(50:20:30). Os resultados iniciais apontaram que a formulação resultou em maior produção de 

oxigênio singleto, menor dimerização, e maior redução de Enterococcus faecalis e 

Actinobacillus actinomycetencomitans em comparação ao AM dissolvido somente em água. 

Embora o resultado deste estudo tenha sido promissor, nenhum outro trabalho na literatura 

avaliou esta potencialidade na TFDa. 

Assim, nosso objetivo foi avaliar uma formulação de AM dissolvido em água, etanol e 

quitosana quanto a suas características fotofísicas, fotoquímicas e atividade antimicrobiana. 

Com a utilização de um solvente menos polar do que a água, como o etanol, menor agregação 

molecular e maior potencial na produção de oxigênio singleto são esperados. A introdução da 

quitosana, um polímero biocompatível e biodegradável20, além de permitir maior viscosidade 

para a solução do Fs, pode proporcionar maior interação do Fs com as células-alvo21, Nossa 

hipótese conceitual foi de que a formulação de AM dissolvido em água, etanol e quitosana 

apresentaria maior efeito fotodinâmico, mensurado por meio de propriedades fotofísicas, 

fotoquímicas e atividade microbiana, quando comparada ao AM dissolvido somente em água. 
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Materiais e métodos

O fotossensibilizador azul de metileno (Sigma Aldrich®, São Paulo, SP, Brasil) foi 

utilizado em quatro diferentes formulações: água ultrapura milli Q (AM/água); álcool 

etílico/água (20:80 v:v) (AM/etanol); solução de quitosana de baixo peso molecular (75-85% 

desacetilada, Sigma Aldrich®) 0,1%/água (30:70 v:v) (AM/quitosana); e dissolvido em 

água/etanol/quitosana (50:20:30 v:v) (AM/nova formulação). A concentração de AM nas 

diferentes formulações foi adaptada ao teste realizado.  

A solução de quitosana de baixo peso molecular foi preparada em ácido acético 1%, 

visto que a quitosana é uma base fraca que não apresenta solubilidade em água (pka 6,3). 

Assim, visando padronização do pH nas diferentes formulações, todas soluções foram 

preparadas em solução tampão pH 5,6 (acetato de sódio/ácido acético).  

A fonte de irradiação utilizada foi um laser de diodo de baixa potência (TheraLase – 

DMC, São Carlos, SP, Brasil) com comprimento de onda de 660 nm, modo de emissão 

contínua e potência útil do emissor de 30 mW. 

Caracterização fotofísica do AM: 

Os espectros de absorbância do fotossensibilizador AM (25 µM) nas diferentes 

formulações foram avaliados em espectrofotômetro UV/Vis (Varian Cary 50 Bio, Barueri, SP, 

Brasil) na região de 400 a 800 nm.  

A agregação molecular do AM em concentrações crescentes (2, 5, 10, 15, 25, e 35 µM) 

foi avaliada por meio da razão entre a densidade óptica de monômeros (DO664nm) e de dímeros 

(DO612nm), nos comprimento de onda de 664 nm e 612 nm, respectivamente. 
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Modelo de oxidação do substrato NATA: 

O modelo de foto-oxidação do N-acetil-L-triptofanamido (NATA) foi utilizado para 

avaliar o potencial de oxidação do AM nas diferentes formulações. A oxidação do NATA pode 

ocorrer por oxigênio singleto e por outros radicais livres, ou seja, pelos produtos gerados 

pelas reações tipo I e II de fotossensibilização22.  

Medidas da intensidade de fluorescência do NATA (20 µM) contendo AM (2 µM) nas 

diferentes formulações foram realizadas em espectrofotômetro de fluorescência (Varian Cary 

Eclipse, Barueri, SP, Brasil), utilizando uma cubeta de quartzo de 10 mm de caminho óptico. 

Os espectros de emissão foram determinados na região de 300 a 600 nm. A foto-oxidação do 

NATA foi monitorada na intensidade máxima de fluorescência em 358 nm (característica do 

triptofan), utilizando o comprimento de onda de excitação em 290 nm, e uma fenda (slit) de 5 

mm. Irradiações consecutivas com laser de baixa intensidade foram realizadas durante 60 

segundos até 10 minutos. Os valores máximos de fluorescência do NATA (358 nm) foram 

utilizados para determinação do ln(I/I0). A lei de velocidade integrada para a foto-oxidação do 

NATA pode ser descrita, considerando-se a relação linear entre a intensidade de fluorescência 

e o tempo de irradiação, conforme a equação abaixo.

   ln(I/I0) = -k.t       (1) 

Onde I é a intensidade de fluorescência do NATA no tempo t; I0 é a intensidade de 

fluorescência inicial do NATA; k é a constante cinética de foto-oxidação; t é o tempo de 

irradiação. A partir do coeficiente angular da reta, a constante cinética de foto-oxidação do 

NATA (k) para as diferentes formulações de AM foi determinada. 
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Estudo de foto-oxidação do ácido úrico: 

Ácido úrico (AU), um eficiente captador de oxigênio singleto, foi utilizado como 

dosímetro químico para avaliar a atividade fotodinâmica do AM (adaptado de Fisher et al23, 

1998). 

Medidas de absorção ótica do AU (100 µM) contendo AM (2 µM) nas diferentes 

formulações foram realizadas em espectrofotômetro UV-Vis (Varian Cary 50 Bio) entre os 

comprimentos de onda de 200 a 800 nm, utilizando uma cubeta de quartzo de 10 mm de 

caminho ótico. As soluções foram irradiadas consecutivamente com laser de baixa potência 

durante 30 segundos até 5 minutos, e durante 60 segundos até 10 minutos. A velocidade de 

decomposição da molécula do AU, caracterizada pela absorbância no comprimento de onda 

de 292 nm, em função do tempo de irradiação foi utilizada para a determinação da constante 

cinética de foto-oxidação. A constante cinética foi determinada utilizando-se a lei de 

velocidade de primeira ordem.  

A variação na intensidade de absorbância da molécula de AU após 300 segundos de 

irradiação com laser de baixa intensidade foi utilizado para determinação do coeficiente de 

atividade fotodinâmica23 (AF) do AM nas diferentes formulações, conforme a Equação 2: 

     
fs

AU

AtE
AF

⋅⋅

⋅∆
=

0

5
10

     (2) 

Onde �AU é a diferença na  absorbância do AU em 292 nm antes e depois da irradiação, E0 é 

irradiância (W.m-2), t  é o tempo de irradiação (s), AFs é a absorbância do fotossensibilizador 

no comprimento de onda em que a luz foi emitida pelo laser (660 nm). 

Estudo do efeito fotodinâmico do AM nas diferentes formulações sobre biofilme in vitro: 

Biofilmes de 5 dias de cepas padrão de Enterococcus faecalis (ATCC 4083), bactéria 

Gram positiva, e Escherichia coli (ATCC 25922), bactéria Gram negativa, foram produzidos 

sobre espécimes de acrílico com 8 mm de diâmetro. Os micro-organismos foram provenientes 
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do Laboratório de Microbiologia e Imunologia da Faculdade de Odontologia de São José dos 

Campos/UNESP. Para cada cepa, uma suspensão padronizada contendo 107 células/mL de 

micro-organismo foi obtida com auxílio de espectrofotômetro (B582, Micronal, São Paulo, 

SP, Brasil). Os parâmetros de densidade óptica utilizados foram de 0,385 (DO760nm) para E. 

faecalis e 0,362 (DO590nm) para E. coli. 

Formação do biofilme in vitro 

Os espécimes acrílicos esterilizados foram colocados em uma placa de 24 poços 

(Costar Cornig, Nova York, EUA). Cada poço continha 2 ml de caldo Brain Heart Infusion 

(BHI, Difco, Detroit, EUA) acrescido de 5% de sacarose. Os poços com os espécimes 

submersos em BHI foram inoculados com 100 µl de suspensão microbiana padronizada (107 

células/mL) e incubados em agitador orbital (Quimis, Diadema, SP, Brasil) com rotação de 75 

rpm a 37º por 5 dias. Os poços foram inoculados uma única vez e o caldo trocado a cada 24 

horas. Após o período de incubação, os espécimes foram lavados com 2 mL de solução salina 

tamponada com fosfato (PBS) a fim de remover as células não aderidas ao biofilme. 

Inativação fotodinâmica dos biofilmes in vitro 

As formulações com as soluções AM/etanol e AM/quitosana foram avaliadas quanto 

seu potencial de inativação dos micro-organismos no escuro (L-). A atividade fotodinâmica 

antimicrobiana foi avaliada em dois grupos, AM/água (L+) e AM/nova formulação (L+). A 

formulação de AM em água sem foto-ativação - AM/água (L-) - foi considerada o grupo 

controle, pois a literatura tem demonstrado que o AM no escuro não apresenta redução 

bacteriana quando comparado a ausência de tratamento8,24. 

Os espécimes contendo o biofilme foram transferidos para uma nova placa de 24 

poços sendo imersos em 1 mL de AM (250 µM) nas diferentes formulações. Nos grupos sem 
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aplicação de luz, o Fs foi mantido em contato com o biofilme por 15 minutos. Nos grupos 

com aplicação de luz, o Fs foi mantido em contato com o biofilme por um período de 

incubação de 5 minutos. Após, os biofilmes foram irradiados com laser de baixa potência com 

comprimento de onda de 660 nm, modo de emissão contínua, potência útil do emissor de 30 

mW, energia de 20 J e densidade de energia de 40 J/cm2. Os biofilmes dos grupos avaliados 

no escuro (L-) e dos que receberam tratamento com TFDa (L+) tiveram o mesmo período de 

interação com o Fs (15 minutos). 

A seguir, os espécimes com os biofilmes de cada grupo foram colocados 

individualmente em tubo falcon contendo 10 mL de PBS e homogeneizados utilizando 

homogeneizador ultrassônico (Sonoplus HD 2200, Badelin Eletronic, Berlin, Alemanha) com 

potência de 50 W por 30 segundos. Da solução homogeneizada (diluição 10-1), diluições 

decimais de biofilme para cada espécime foram realizadas, e alíquotas de 100 µL de cada 

diluição foram semeadas em placas de Petri com ágar BHI. Estas foram incubadas a 37º por 

48 horas. Decorrido este período, foi realizada a contagem de colônias formadas nas placas, 

permitindo o cálculo de unidade formadora de colônia (UFC) por mL de suspensão 

(UFC/mL). 

Análise estatística: 

Os experimentos de caracterização fotofísica e ensaios fotoquímicos, e os 

experimentos de atividade antimicrobiana sobre biofilmes foram realizados em triplicata, e 

duplicata, respectivamente. Os dados foram expressos em média e desvio-padrão e as 

diferenças entre grupos foram avaliadas por meio do teste de variância One-Way ANOVA e 

teste Tukey. Diferenças intra-grupo de UFC (log10) entre os tipos de micro-organismos foram 

avaliadas pelo teste t-Student. Nível de significância de 5% foi utilizado. 
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Resultados 

Caracterização fotofísica do AM nas diferentes formulações: 

Os espectros de absorbância do AM nas diferentes formulações estão representados na 

Figura 1, caracterizando as densidades óticas para monômeros (664 nm) e dímeros (612 nm). 

A agregação molecular do AM em diferentes concentrações, representada pela razão entre a 

densidade óptica de monômeros e dímeros, está demonstrada na Figura 2. 

Em concentrações de AM acima de 5 µM, a razão monômero/dímero foi 

significativamente menor (p<0,05) nas formulações de AM/água e AM/quitosana quando 

comparadas aos demais grupos. Em relação à influência do aumento da concentração do AM 

na sua agregação molecular, as formulações AM/água e AM/quitosana apresentaram uma 

maior variação (p<0,05) na razão monômero/dímero entre as concentrações de 2 µM à 35 

µM. O grupo AM/etanol não apresentou variação na razão monômero/dímero (p>0,05), 

sugerindo maior capacidade de prevenir a agregação molecular. 

Modelo de oxidação do substrato NATA: 

As constantes cinéticas de foto-oxidação do NATA foram determinadas a partir das 

curvas apresentadas na Figura 3, mostrando cinética de primeira ordem para as reações. 

AM/etanol e AM/nova formulação foram mais efetivos na foto-oxidação do NATA, 

apresentando constantes cinéticas (min-1) significantemente maiores (p<0,05) do que 

AM/água e AM/quitosana. Nenhuma diferença significante foi encontrada entre os grupos 

AM/etanol e AM/nova formulação, e entre os grupos AM/água e AM/quitosana.  

Estudo de foto-oxidação do ácido úrico: 

A velocidade de decomposição da molécula de AU por oxigênio singleto em função do 

tempo apresentou cinética de primeira ordem para todas reações. AM/nova formulação 
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apresentou a maior constante cinética (min-1) de decomposição do AU (k=0,08), sendo 

estatisticamente superior (p<0,05) aos demais grupos (Figura 4). As constantes cinéticas de 

decomposição do AU para cada grupo seguiram a seguinte relação: AM/nova formulação > 

AM/etanol > AM/quitosana > AM/água. 

O coeficiente de atividade fotodinâmico do AM nas diferentes formulações estão 

apresentados na Tabela 1. Não houve diferença estatística (p>0,05) entre os grupos para a 

intensidade de absorbância do AM (2 µM) no comprimento de onda de irradiação do laser 

(660 nm). Porém, a partir da intensidade de foto-oxidação da molécula do AU (�AU) no 

período de 300 segundos, as formulações AM/etanol e AM/nova formulação apresentaram-se 

mais eficientes neste modelo de avaliação. 

Inativação fotodinâmica dos biofilmes in vitro: 

 Os resultados de UFC/mL (log10) entre os grupos com tratamento no escuro (L-) estão 

apresentados na Tabela 2. A formulação AM/etanol apresentou maior efeito antimicrobiano 

apresentando redução de 0,31 log10 para E. faecalis  (p=0,035), e de 0,16 log10 para E. coli  

(p=0,116) em relação ao grupo controle. A formulação de AM/quitosana apresentou resultados 

semelhantes ao AM/água nos dois micro-organismos. A Tabela 3 apresenta os resultados de 

UFC/mL (log10) para E. faecalis e E. coli expostos à TFDa. Nenhuma diferença significante 

foi observada quando biofilmes foram tratados com AM/água (L+) ou com controle AM/água 

(L-), para ambos os micro-organimos. O grupo tratado com AM/nova formulação (L+) 

apresentou redução de 0,75 log10 para E. faecalis (p=0,019), e de 0,26 log10 para E. coli 

(p=0,007) em relação ao grupo controle.  
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Discussão

Nossos resultados demonstraram que o grupo AM/nova formulação 

(água/etanol/quitosana) apresentou maior potencial fotodinâmico, tanto nas características 

fotofísicas e fotoquímicas, quanto na ação antimicrobiana sobre biofilme in vitro, quando 

comparados ao grupo AM em água. 

 A partir da caracterização fotofísica do AM foi observado que a concentração e o 

meio no qual o corante está diluído influenciam o estado de agregação molecular. A 

quantidade e a configuração dos dímeros podem modular a efetividade fotodinâmica, visto 

que podem influenciar o estado excitado tripleto do Fs para maior atividade para a reação tipo 

I ou II25,26. As moléculas na forma de dímeros apresentam maior atividade para transferências 

eletrônicas com o substrato (reação tipo I), uma vez que, quando agregadas, apresentam 

menor eficiência na captação de energia27. Como consequência, ocorre menor atividade para 

transferências energéticas com o oxigênio molecular (reação tipo II), com menor produção de 

oxigênio singleto, que tem sido apontado como o principal produto citotóxico da TFDa. Nesse 

contexto, soluções com maior estabilidade da forma monomérica são desejáveis. Em nosso 

estudo, os grupos que apresentaram maior proporção de monômeros em relação aos dímeros 

foram os grupos AM/etanol e AM/nova formulação, com maior absorbância no comprimento 

de onda característico de monômeros (664 nm), e absorbância menos pronunciada na região 

de dímeros (612 nm) (Figura 1). O aumento da concentração do AM conduziu a um aumento 

da dimerização. Entretanto, para os grupos AM/etanol e AM/nova formulação a dimerização 

foi menos pronunciada, indicando que a presença do etanol como solvente pode prevenir a 

agregação das moléculas do corante (Figura 2), mesmo em soluções mais concentradas. 

O modelo de foto-oxidação do AU foi proposto por Fischer et al.23 (1998), 

determinando um coeficiente que pudesse comparar a efetividade fotodinâmica de diferentes 

fotossensibilizadores a partir da produção de oxigênio singleto (Equação 2). Em nosso estudo, 
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além do cálculo do coeficiente de atividade fotodinâmica, a cinética de decomposição 

fotolítica da molécula do AU foi determinada utilizando soluções padronizadas em pH 5,6. 

Neste pH, a molécula de AU encontra-se menos ionizada (pKa1 5,4), portanto mais resistente 

a foto-oxidação em relação ao pH neutro utilizado no estudo de Fischer (pH 7,4). Nestas 

condições, os grupos AM/etanol e AM/nova formulação apresentaram maiores coeficientes de 

atividade fotodinâmica, bem como maiores constantes cinéticas para foto-oxidação do AU 

quando comparados aos grupos AM/água e AM/quitosana. A maior efetividade das soluções 

de AM/etanol e AM/nova formulação pode ser justificada pela presença de um solvente 

menos polar, como o etanol. O etanol mostrou-se eficaz em prevenir a dimerização das 

moléculas do corante, permitindo maior atividade para trocas energéticas com o oxigênio 

molecular e consequente formação de oxigênio singleto. Além disso, o oxigênio singleto 

formado apresenta meia-vida consideravelmente maior em etanol (20µs) do que em água 

(4µs)17. Estes resultados estão de acordo aos de George & Kischen8, em que uma formulação 

de AM em água, etanol e glicerol apresentou menor agregação molecular e maior produção de 

oxigênio singleto quando comparado ao AM em água. Nós também verificamos que a 

efetividade de foto-oxidação do substrato NATA foi maior nas formulações que apresentaram 

maior capacidade de formação de oxigênio singleto (AM/etanol e AM/nova formulação), 

sugerindo que a oxidação do NATA ocorreu preferencialmente pela reação tipo II. 

Em relação ao efeito antimicrobiano sobre os biofilmes, a formulação de AM contendo 

água, etanol e quitosana reduziu significativamente a viabilidade bacteriana de E. faecalis e E. 

coli quando comparada ao controle. O efeito antimicrobiano do AM/nova formulação pode ser 

atribuído ao maior coeficiente de atividade fotodinâmico, maior capacidade de formação de 

oxigênio singleto, e maior meia-vida de oxigênio singleto gerado corroborando os ensaios 

fotoquímicos deste estudo. Estas características são associadas à presença do etanol na 

formulação. Além disso, a presença da quitosana pode proporcionar maior interação do 
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fotossensibilizador com o sítio-alvo, visto que tem a capacidade de permeabilizar a membrana 

celular bacteriana e interagir com a estrutura da célula/biofilme21. Em contrapartida, AM/água 

não apresentou benefícios em relação ao grupo controle. A maior formação de agregados, e 

subsequente menor produção de oxigênio singleto, pode justificar a menor eficácia do 

AM/água25,26.  

As diferenças de log10 de redução de UFC entre o presente estudo, e estudo prévio8

que também introduziu alternativas de formulações para o Fs podem ser atribuídas a 

diferenças metodológicas. No presente estudo, biofilmes foram produzidos por 5 dias sobre 

espécimes acrílicos. Antes da aplicação da TFDa, os espécimes foram lavados a fim de 

remover células que não estavam fortemente aderidas ao biofilme. Em contrapartida George 

& Kishen8 (2007) utilizaram biofilmes produzidos por 48 horas diretamente na base de uma 

placa de poços. A seguir, a TFDa foi aplicada, de modo que células bacterianas que não 

estivessem fortemente aderidas ao biofilme fossem avaliadas. Este método pode superestimar 

o efeito da TFDa, visto que bactérias planctônicas são mais suscetíveis aos tratamentos 

antimicrobianos do que células em biofilmes9,. Quanto ao método da TFDa, no estudo de 

George & Kishen as formulações do Fs foram aplicadas nos poços da placa e 

subsequentemente, o excesso da formulação foi removido com micro-pipeta. Assim, a 

irradiação foi realizada diretamente sobre o biofilme. Em nosso estudo, a aplicação do laser 

foi realizada com o biofilme ainda submerso nas formulações do Fs, o que pode reduzir a 

captação de energia pelo biofilme, causada pela provável formação de escudo óptico pelo AM 

em solução. Entretanto, nós optamos por este método por acreditarmos ser mais próximo do 

que ocorre no caso de uma aplicação clínica.  

Diferenças na suscetibilidade entre E. coli e E. faecalis a TFDa com AM/nova 

formulação (Figura 5) pode estar associada as diferenças fisiológicas e estruturais entre as 

espécies. A membrana citoplasmática de bactérias Gram positivas está envolta por uma 
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camada de peptideoglicanas relativamente porosa e ácido lipoteicóico que permitem a 

passagem do Fs através da estrutura. Nas espécies Gram negativas, a parede celular é 

composta por uma camada de peptideoglicanas e de uma membrana externa que forma uma 

barreira física e funcional com o ambiente externo2. Outros autores também demonstraram 

maior suscetibilidade de micro-organismos Gram positivos a TFDa em relação aos Gram 

negativos5. 

Na ausência de foto-ativação, a formulação AM/quitosana não apresentou efeito 

antimicrobiano devido a baixa concentração empregada (0,1%). A literatura tem 

demonstrado21 que a quitosana de baixo peso molecular pode apresentar efeito antimicrobiano 

em concentrações em torno de 1%. Por outro lado, a formulação AM/etanol apresentou maior 

redução de E. coli em relação ao controle (p=0,035) na ausência de foto-ativação. 

Recentemente, Peters e colaboradores28 (2013) demonstraram que o etanol a 20% pode 

exercer efeito antimicrobiano sobre bactérias em biofilmes, causando rompimento de 

membrana devido a desnaturação de proteínas e dissolução de gorduras.  

Uma das características desejáveis para a formulação de um Fs ideal é a baixa 

toxicidade no escuro, devendo causar danos celulares apenas sob irradiação, conferindo assim 

maior segurança. Nesse contexto, o etanol pode ser questionado quanto a sua utilização como 

solvente do Fs. Entretanto, considerando sua aplicação tópica e localizada em infecções 

odontológicas (bolsa periodontal, canal radicular), o curto tempo em contato com os tecidos, 

bem como os benefícios associados ao seu uso (menor dimerização das moléculas do Fs, 

aumento da produção e meia-vida do oxigênio singleto), sua utilização pode ser clinicamente 

considerada. Em estudos de citotoxicidade, George & Kishen29 (2007b) observaram efeito 

insignificante de uma formulação de AM contendo etanol 20% ativada por luz durante 20 

minutos sobre fibroblastos humanos. Em resultados não apresentados no presente trabalho, 

nós verificamos que a formulação AM/nova formulação não demonstrou citotoxicidade no 
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escuro utilizando um modelo com macrófagos de camundongo. Esses achados iniciais 

sugerem que a utilização do etanol como solvente do fotossensibilizador pode ser viável nesta 

concentração, e em um curto tempo de exposição aos tecidos.  

Nossos resultados demonstraram que a utilização de diferentes solventes podem 

potencializar o efeito antimicrobiano da TFDa. A utilização da formulação de AM em água, 

etanol e quitosana apresentou resultados fotoquímicos e antimicrobianos promissores. 

Contudo, evidências mais contundentes devem ser obtidas a partir de modelos com biofilmes 

multi-espécies, suportando os achados iniciais do presente estudo para que ensaios clínicos 

possam ser executados.  
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Tabela 1. Coeficiente de atividade fotodinâmica (AF) do AM nas diferentes formulações: 

Grupos �AU (média ± dp) AFs (média ± dp) AF (média ± dp) 

AM/água 0,19 ± 0,0005 0,15 ± 0,007 1,39* ± 0,08 

AM/etanol 0,35 ± 0,02 0,14 ± 0,03 3,24† ± 0,18 

AM/quitosana 0,26 ± 0,02 0,15 ± 0 1,95* ± 0,17 

AM/nova formulação 0,47 ± 0,02 0,15 ± 0,01 3,45† ± 0,05 

Parâmetros utilizados: [AM] = 2µM; [AU] = 100 µM; E0 = 300 W/m2; t = 300 seg 
Teste Tukey: símbolos iguais representam ausência de diferença estatística entre os grupos 
(p>0,05), símbolos diferentes representam diferenças estatística entre os grupos (p<0,05). 

Tabela 2. Média CFU/mL (log10) e desvio-padrão de E. faecalis e E. coli expostos ao 
tratamento com Fs no escuro 

Grupos E. faecalis (média ± dp) E. coli (média ± dp) 

Controle 6,86 (± 0,11)a 6,96 (± 0,04)* 

AM/etanol (L-) 6,55 (± 0,25)b 6,80 (± 0,12)* 

AM/quitosana (L-) 6,82 (± 0,27)a,b 6,93 (± 0,08)* 

Teste Tukey: letras diferentes representam diferenças estatística para E. faecalis entre os 
grupos (p<0,05), e símbolos diferentes representam diferenças estatística para E. coli entre os 
grupos (p<0,05). 

Tabela 3. Média CFU/mL (log10) e desvio-padrão de E. faecalis e E. coli expostos ao 
tratamento com TFDa. 

Grupos E. faecalis (média ± dp) E. coli (média ± dp) 

Controle 6,86 (± 0,11)a 6,96 (± 0,04)* 

AM/água (L+) 6,73 (± 0,25)a 6,86 (± 0,12)*, † 

AM/nova formulação (L+) 6,11 (± 0,27)b 6,74 (± 0,08) † 

Teste Tukey: letras diferentes representam diferenças estatística para E. faecalis entre os 
grupos (p<0,05), e símbolos diferentes representam diferenças estatística para E. coli entre os 
grupos (p<0,05). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A TFDa tem se mostrado promissora como coadjuvante no tratamento de infecções 

localizadas, como a periodontite. Entretanto, apesar da eficácia apresentada nos estudos 

laboratoriais, ainda faltam evidências clínicas consistentes para justificar sua indicação 

clínica. Estudos vem sendo realizados no intuito de aprimorar os resultados da TFDa por meio 

da utilização de diferentes protocolos de irradiação com diferentes fontes de luz e dosagens, 

desenvolvimento de novos agentes Fs utilizados em diferentes concentrações, bem como por 

mecanismos que permitam melhor distribuição do Fs no meio biológico e maior interação 

deste com o sítio-alvo. 

No presente estudo nós verificamos que o uso de diferentes formulações podem 

aprimorar os resultados da TFDa por meio de modificações nas características fotofísicas e 

fotoquímicas do Fs. A formulação de AM composta por água, etanol e quitosana apresentou 

resultados iniciais promissores. Entretanto, avaliações complementares visando melhor 

entendimento dos mecanismos de interação do Fs com o sítio-alvo, bem como da ação dos 

produtos gerados na TFDa com as estruturas celulares se fazem necessárias.  Além disso, 

avaliações com modelos de formação de biofilme multi-espécies devem ser realizadas a fim 

de gerar evidências mais contundentes da efetividade antimicrobiana da TFDa in vitro, 

suportando os achados iniciais do presente estudo para que ensaios clínicos possam ser 

executados.   

O campo de estudos visando o aprimoramento desta modalidade terapêutica é amplo e 

corrente. Citando Soukos & Goodson (2011) “At this time in history, it is difficult to know 

where light will lead us in the oral cavity but the promise is clear and the opportunities are 

visible”.  
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photograph in TIFF, EPS, PostScript, or PDF format. Both black-and-white and color photos 
are acceptable. The size of the photo in the journal will be 1 and 1/16ths inches wide by 1 and 
5/16ths inches high; we will resize the photo if necessary, but please try to prepare a photo as 
close to this size as possible. Make sure that the resolution is at least 300 dpi. JBO does not 
print author biographies or photographs. 

Color Figures 
Color printing: Authors or their sponsors must bear the cost of color printing. The cost is 
$600 for the first color figure and $300 for each additional color figure. Authors who would 
like figures printed in color must complete and return a Color Authorization Form (PDF)upon 
acceptance of their manuscript. 
Color online only: All figures submitted electronically in color will be published in color 
online without charge, provided the figures are submitted in the proper format. Authors who 
wish to have color figures published in the print journal will incur color printing charges. 
Figures must be submitted electronically in TIFF, PostScript, or EPS. (We cannot accept 
JPEG, GIF, or any other file formats for production of figures.) Authors should submit a single 
color version of the figure. The black-and-white figure for print will be derived from the color 
file submitted by the author. Authors who choose to submit color figures are responsible for 
ensuring that the captions and descriptions in the text are suitable for both the color online and 
black-and-white print versions of the journal, and that the figure itself will be readable in both 
versions. Figures must be prepared according to the journal guidelines. 
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ANEXO B - Gráficos de decaimento da emissão de fluorescência do NATA  (20 µM) com 

azul de metileno (2 µM) nas diferentes formulações.

Decaimento de emissão de fluorescência do NATA (20 µM) com AM (2 µM) nas diferentes formulações: A. 
AM/água; B. AM/etanol; C. AM/quitosana; D. AM/nova formulação.
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ANEXO C - Gráficos de decaimento da absorbância do ácido úrico (100 µM) com azul 

de metileno (2 µM) nas diferentes formulações. 

Decaimento de absorbância do AU (100 µM) com AM (2 µM) nas diferentes formulações: A. AM/água; B. 
AM/etanol; C. AM/quitosana; D. AM/nova formulação.


