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RESUMO 

 

Devido ao desenvolvimento da resistência às farmacoterapias convencionais, o 

Enterococcus faecalis tem sido um problema recorrente nas patologias 

odontológicas e sistêmicas no mundo. A Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (TFD) 

surge como uma alternativa microbicida com o beneficio de não gerar resistência 

microbiana. O objetivo deste estudo foi realizar a TFD utilizando o fotossensibilizador 

(DMMB) 3,32 ηg/mL associado à luz Laser λ660 ηm e LED λ632 ±2 ηm com 

densidades de energia de 6, 12 e 18 J/cm² objetivando desencadear o efeito 

inibitório à cultura de E. faecalis (ATCC 29212). A realização dos experimentos 

foram utilizados 14 grupos experimentais e o protocolo proposto foi mais eficaz à 

medida que a densidade energética do laser e LED foram elevados, 

sucessivamente, até atingir os 18 J/cm2 com redução da população microbiana em 

99,999998% para ambas as luzes e o método para análises dos resultados utilizou-

se o Número Mais Provável (NMP). A concentração do fotossensibilizador, nesse 

estudo, não provocou pigmentação na estrutura dental, foram utilizados dentes 

bovinos para avaliar à viabilidade clínica do protocolo e sua futura aplicação na 

Odontologia. A terapia fotodinâmica é eficiente do ponto de vista microbiológico 

obtendo percentual de inibição bacteriano de 99,999998% para ambas as luzes na 

dose energética de 18 J/cm2. O LED com densidade energética de 18 J/cm2 

associado ao DMMB na concentração de 3,32 ηg/ml é mais eficaz para um futuro 

protocolo clínico in vivo, pela sua eficiência, menor custo financeiro e menor tempo 

de aplicação clínica. 

 

 

 

 

 

PALAVRA–CHAVES: Terapia Fotodinâmica. Endodontia. Periodontia. Enterococcus 
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ABSTRACT 

 

Due to the development of resistance to conventional pharmacotherapies, 

Enterococcus faecalis has been a recurrent problem in the odontological and 

systemic pathologies in the world. Photodynamic Antimicrobial Therapy (PDT) 

appears as a microbicidal alternative with the benefit of not generating microbial 

resistance. The objective of this study was to perform the PDT using the 

photosensitizer (DMMB) 3.32 ηg/mL associated to the λ660 ηm Laser light and the 

λ632 ± 2 ηm LED with energy densities of 6, 12 and 18 J/cm², aiming at triggering the 

inhibitory effect to the culture of E. faecalis (ATCC 29212). The experiments were 

carried out using 14 experimental groups and the proposed protocol was more 

efficient as the energy density of the laser and LED were successively increased to 

18 J/cm2 with reduction of the microbial population in 99.999998% for both the lights 

and the method for analysis of the results were used the Most Probable Number 

(MPN). The concentration of the photosensitizer in this study did not provoke 

pigmentation in the dental structure; bovine teeth were used to evaluate the clinical 

viability of the protocol and its future application in Dentistry. Photodynamic therapy 

is microbiologically efficient obtaining 99.999998% bacterial inhibition percentage for 

both lights at the energy dose of 18 J/cm2. The LED with an energy density of 18 J/ 

cm2 associated to DMMB at a concentration of 3.32 ηg/mL is more effective for a 

future clinical protocol in vivo, due to its efficiency, lower financial cost and shorter 

clinical application time. 

 

  

 

 

 

 

KEYWORD: Photochemotherapy. Endodontics. Periodontics. Enterococcus faecalis. 

Lasers. 
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1 INTRODUÇÃO 

A base da terapia fotodinâmica antibacteriana está na irradiação das bactérias 

por uma luz Laser ou LED de comprimento de onda complementar, ocorrendo à 

absorção de fótons pelo corante, que é convertido para um estado excitado, pois a 

energia transferida no processo pode resultar na formação de moléculas reativas 

como o oxigênio singleto, íons superóxidos, radicais hidroxílicos e outros radicais 

livres que podem danificar e/ou matar as células bacterianas (BHATTI et al., 1997; 

DOBSON; WILSON, 1992; SPIKES; JORI, 1987; MACROBERT et al., 1989; MALIK 

et al., 1990; WILSON et al., 1993a).  

É possível utilizar a TFD associada às propriedades dos agentes 

fenotiazínicos, que exibem um largo espectro antibacteriano, descritos como efetivos 

fotossensibilizadores contra patógenos intracelulares; cuja as doses necessárias 

para uso fotodinâmico são consideravelmente menores que as necessárias para 

tratamento sem ativação pela luz (O’RIORDAN et al., 2005). Sendo assim, tem sido 

sugerido que todos os fotossensibilizadores do grupo das fenotiazinas, quando foto 

ativados, possuem atividade antimicrobiana, seja por ação no material genético, seja 

por ação na membrana celular, ou ainda em enzimas e outros sistemas de 

regulação da célula (TEGOS et al., 2006). 

Descrito inicialmente por Einstein no início do século XX e a partir da década 

de sessenta o Laser (light amplification by stimulated emission of radiation - 

amplificação da luz por emissão estimulada por radiação) tem as suas bases 

consolidadas, através dos trabalhos de Maiman (1960), Basov/Townes/Prokhorov e 

Gold (1964), (PINHEIRO, 2010). 

O LED ou Diodo Emissor de Luz (Light emitting diode) é um diodo 

semicondutor que absorve energia elétrica e a emite na forma de luz visível. Ele é 

considerado como uma fonte de luz contínua e tem uma alta eficiência, sendo os 

efeitos do LED e do Laser semelhantes (GENOVESE, 2000).  

O Enterococcus compõe um grupo de bactérias gram-positivas, 

aerotolerantes, que estão associadas às infecções endodônticas na odontologia. 

Contudo, essas espécies correspondem a uma porcentagem pequena da microbiota 

bacteriana inicial de dentes com polpas necróticas sem tratamento. Entretanto, o E. 
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faecalis é frequentemente encontrado em canais obturados, exibindo também sinais 

de periodontite apical crônica (SIQUEIRA JR. e RÔÇAS, 2004).  

A endodontia evoluiu substancialmente, nas últimas décadas, com o 

desenvolvimento e adoção de novas tecnologias e materiais, facilitando o trabalho 

do endodontista e diminuindo o tempo para execução do tratamento endodôntico. 

Apesar disso, a maioria das falhas ou insucessos endodônticos está relacionada 

com a persistência de microrganismos que resistiram ao preparo químico-mecânico 

ou à medicação intracanal (AMARAL et al., 2010). 
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2 REFERENCIAIS TEÓRICOS 

2.1 BIOTECNOLOGIA E A FOTOTERAPIA 

A biotecnologia se aprimora a cada avanço em suas plataformas associadas 

à inovação nos processos biológicos; englobando diversos setores: alimentício, 

farmacêutico, cosmético, agricultura e saúde. A utilização da luz como ferramenta 

terapêutica para tratamento de inúmeras doenças vem ganhando espaço na 

biotecnologia principalmente nas áreas de saúde (ALTMAN e HASEGAWA, 2012).  

Diversos estudos foram publicados a respeito da TFD, desde o início do 

século XX, mas, somente no final de 1980, essa tecnologia foi aplicada efetivamente 

na área da saúde humana, inicialmente no tratamento de tumores malignos 

superficiais e, posteriormente no tratamento de infecções locais, fúngicas e 

bacterianas (LONGO et al., 2010). Além de matar a célula alvo o processo apresenta 

um efeito positivo secundário ou indireto da terapia, pois essa é capaz de promover 

estímulos adicionais da microcirculação e trofismo celular (KARU, 1987). 

2.2 Enterococcus faecalis 

Os microrganismos do Gênero Enterococcus spp. caracterizam-se por serem 

cocos Gram positivos que podem apresentar-se sozinhos, aos pares ou ainda na 

forma de pequenas cadeias. Os Enterococcus são microrganismos aerotolerantes 

que apresentam crescimento ótimo a 35°C, entretanto se desenvolvem em ampla 

variedade de temperaturas entre 10 e 45°C e podem sobreviver durante 30 minutos 

a 60°C, bem como suportar amplas variações de pH (SCHLEIFER e KLIPPER-

BÄLZ, 1984; FRANZ et al. 1999; CORRÊA et al., 2005).   

O E. faecalis se destaca pelo alto potencial patogênico e habilidade em formar 

biofilme como uma importante característica de virulência (DONELLI e GUA-

GLIANONE, 2004). O biofilme é um complexo multicelular caracterizado por colônias 

aderentes circundadas por uma matriz exopolissacarídica que protege as bactérias 

contra agentes antimicrobianos e fagócitos, permitindo sua sobrevivência em 

ambientes hostis (GEORGE et al., 2005, CHAI et al., 2007).  

A resistência aos antimicrobianos comumente empregados na terapêutica 

médica; seja pela aquisição de genes de resistência em plasmídeos ou transposons 
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de outros microrganismos, ou ainda por mutações cromossomas espontâneas é 

característico do gênero (SALYERS e AMÁBILE-CUEVAS, 1997; FURTADO et al., 

2005). Desse modo, destacassem três classes de genes, que codificam e 

determinam um aumento da virulência das cepas que os possuem, pois geram 

alterações conformacionais que impedem a ligação da molécula de tetraciclina ao 

ribossomo através de tet(M), tet (O) e tet(S) (ZHANEL et al., 2004), além do sistema 

de bombas de efluxo codificado por tet(L) (CLEWELL et al., 1995; HUYS et al., 2004; 

HUMMEL et al., 2007). 

É possível afirmar que exista uma complexa interação entre diferentes 

espécies bacterianas existentes em infecções pulpares primárias ou secundárias 

nos dentes, resultando em quadros clínicos característicos, aos quais não podem 

ser alcançados por espécies bacterianas individuais. Assim, as interações entre 

Enterococcus, Peptostreptococcus, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas e 

Tanerella, periodonto patógenos conhecidos, e principalmente com espécies 

bacterianas difíceis de serem cultivadas in vitro como Tanerella forsythensis e 

Treponema denticola, auxiliando assim numa melhor compreensão das lesões 

geradas por esses  microrganismos  endopatogênicos (GOMES et al., 2004).  

2.3 FENOTIAZINAS 

Os fenotiazínicos são compostos fotossensibilizantes com grande propensão 

à formação de espécies reativas de oxigênio (EROs). São considerados hidrofílicos 

(WAINWRIGHT et al., 1998).  

  A eficácia dos fotossensibilizadores é avaliada a partir das propriedades foto 

físicas e fotoquímicas de seus monômeros. A concentração dos fenotiazínicos 

usados para erradicar bactérias depende de sua capacidade de formar dímeros, o 

que acontece na presença de sais inorgânicos ou com o aumento da concentração 

dos mesmos, também conhecido como metacromasia. (USACHEVA, TEICHERT e 

BIEL, 2003).  

A dinâmica de agregação dos fotossensibilizadores fenotiazínicos foi 

estudada em diferentes solventes, a fim de caracterizar a relação com oxigênio 

molecular (3O2) disponível em cada solução e seu respectivo pH, pois também 

observou-se que o efeito da temperatura, sangue, saliva interferem na agregação 

dos fotossensibilizadores. Contudo, para uso terapêutico deve-se observar: o 
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substrato, a correta posição na irradiação da luz , o solvente e concentração do 

fotossensibilizador combinados aumentam a eficiência do processo (NUÑEZ, 2007). 

2.4 O LASER 

As propriedades terapêuticas do laser veem sendo estudadas desde sua 

descoberta por Einstein, em 1917. Atualmente, existem inúmeros trabalhos que 

confirmam a possibilidade de sua utilização na odontologia devido aos efeitos 

benéficos produzidos sobre os tecidos irradiados. O laser de baixa potência emite 

radiação, sem potencial destrutivo, não tendo como característica o aumento da 

temperatura. Devido à̀ sua ação analgésica, anti-inflamatória, ante-edematosa, bi 

estimuladora e sua capacidade de aumentar a celularidade dos tecidos irradiados 

em diferentes áreas biomédicas viabilizou o uso em terapias para os pacientes 

(GENOVESE, 2000; ZANIN e BRUGNERA, 2007; MAROTTI et al., 2008). 

A luz laser pode levar grande densidade de energia aos tecidos por meio de 

fibras óticas e com comprimentos de onda específicos. O desenvolvimento de novos 

sensibilizadores de espectro de absorção maiores promoveu melhoras dos sistemas 

de laser utilizados como fonte luminosa. Sabe-se que a produção de oxigênio 

nascente está diretamente relacionada ao produto da fluência luminosa e o 

coeficiente de absorção do fotossensibilizador (BRUGNERA JR. e PINHEIRO, 

1998).  

 A principal característica física da luz laser como uma energia radiante 

produzida por todos os estados físicos da matéria que apresenta um comprimento 

de onda especifica, coerente, colimado, monocrômico e polarizado (PINHEIRO et 

al., 2010). 

2.5 O LED 

O LED é para European Standard IEC 601, “qualquer dispositivo 

semicondutor de junção p-n que possa ser feita para produzir radiação 

eletromagnética por recombinação radioativa no semicondutor na faixa de 

comprimento de onda de 180 nm a 1 mm, produzida primariamente pelo processo 

de emissão espontânea”. Contudo, os semicondutores do tipo p e do tipo n contém 

materiais dopantes, chamados impurezas na sua composição, podendo ser utilizado 

na confecção dos LED’s, de modo a emitirem luz na cor desejada (HECHT, 2002).  
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A cor da luz emitida pelo LED depende unicamente do material e do processo 

de fabricação (principalmente da dopagem de impurezas). Para se construir os 

LED’s são necessários dois tipos de materiais semicondutores, um carregado 

positivamente e outro carregado negativamente (CHEN, 2002).  

O LED emite luz através de emissão espontânea de radiação com uma fonte 

de luz monocromática, emitida em uma faixa espectral relativamente pequena, uma 

banda, mas ainda sim maior que o laser, não coerente, não colimada, menos 

concentrada que a radiação laser e mais concentrada que a luz comum (TUNER e 

HODE, 2004).  

O LED emite pouco calor, e em potências adequadas pode penetrar nos 

tecidos com pouco risco de dano térmico ao epitélio e na fototerapia o importante é o 

comprimento de onda da luz, não a coerência ou a ausência da mesma (SMITH, 

2005). Entretanto, o significado clinico da coerência ainda é controverso; 

inicialmente se atribuía os efeitos do laser à coerência, mas foi mostrado que fontes 

não coerentes tinham também bons resultados (KARU, 1999). 

 

2.6  TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIBACTERIANA 

A Terapia Fotodinâmica Antibacteriana tem sido considerada uma técnica 

relativamente nova uma vez que começou a ser empregada com maior rigor 

científica recentemente (SIMPLICIO et al., 2002). Porém há mais de 1400 anos a.C. 

os indianos deram início a esta terapia para tratamento do vitiligo, ao empregar um 

fotossensibilizador exógeno obtido de plantas (Psoralenos), usado sob a forma de 

uma loção aplicada sobre a pele e que era capaz de absorver a luz solar 

(MISERENDINO. PICK, 1995). 

A luz no espectro visível nem sempre é absorvida por bactérias e para sua  

utilização se faz necessário a presença de um cromóforo exógeno não tóxico que se 

fixe à parede bacteriana atraindo para si a luz Laser ou LED no momento da 

irradiação é essencial para que os Lasers não ablativos tenham ação antimicrobiana 

(WILSON et al., 1992; WILSON, 1993). Assim as células desprovidas de 

componentes fotossensíveis endógenos podem se tornar sensíveis à luz se forem 

coradas com fotossensibilizadores ou agentes cromóforos exógenos como o azul de 
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metileno (MB), azul de toluidina (TBO), azul de taylor (DMMB), rosa de bengala, 

eosina e hematoporfirinas (WILSON, 1993).  

O efeito fotodinâmico baseia-se a Terapia Fotodinâmica Antibacteriana, atua 

sobre os microrganismos de diferentes formas. Quando a molécula do 

fotossensibilizador absorve um fóton, então ela sai do seu estado fundamental e vai 

para o estado excitado singleto. Este estado do Oxigênio é quimicamente muito ativo 

e pode induzir várias reações em cadeia com componentes da célula tais como 

DNA, proteínas, fosfolipídios da membrana celular, etc., tendo como resultado a 

morte da célula. Este processo é chamado de reação fotodinâmica do tipo II, porém 

existe a reação do tipo I, decorrente da abstração do elétron ou Hidrogênio do foto 

sensibilizador e subsequentes reações redoxes. A reação do Tipo I pode, também, 

atuar na membrana citoplasmática bacteriana levando à abstração de Hidrogênios 

das moléculas insaturadas como os fosfolipídeos, sendo que os radicais formados 

podem ser submetidos a uma reação com o oxigênio, produzindo o hidroperóxido 

lipídico. A peroxidação lipídica é prejudicial à integridade da membrana, causando 

perda de fluidez e aumento da permeabilidade a íons. Existe diferença na 

seletividade entre os processos dos Tipos I e II. O primeiro é mediado pelo ataque 

do radical hidroxila da porção do açúcar, enquanto no segundo há um ataque do 

Oxigênio singleto na base de Guanina (WAINWRIGHT, 1998).  

Os produtos dessas reações fotoquímicas podem então danificar 

componentes essenciais das células como a membrana citoplasmática por ruptura 

ou alterar as atividades metabólicas de maneira irreversível, resultando na morte 

bacteriana (BHATTi et al., 1997; MALIK et al., 1990; SPIKES JORI, 1987).  
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3 OBJETIVO 

3.1 GERAL 

Avaliar, in vitro, a eficácia da terapia fotodinâmica antibacteriana utilizando 

compostos fenotiazínicos associados ao Laser vermelho (λ660 ηm) e LED vermelho 

(λ632 ηm ±2 ηm) em cultura de Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

 

3.2 ESPECÍFICOS 

Ø Realizar o IC50 dos compostos fenotiazínicos TBO,MB,DMMB sobre a cultura 

do E. faecalis. 

Ø Avaliar o efeito da Terapia Fotodinâmica Antibacteriana com a luz laser nas 

densidades energéticas 6,12,18 J/cm2 associadas aos compostos 

fenotiazínicos  sobre a cultura de Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

Ø Avaliar o efeito da Terapia Fotodinâmica Antibacteriana com a luz LED nas 

densidades energéticas 6,12,18 J/cm2 associada aos compostos 

fenotiazínicos sobre a cultura de Enterococcus faecalis ATCC 29212. 

Ø Testar efeitos de pigmentação do corante fotossensibilizador em dentes.  
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4. METODOLOGIA 

4.1 FLUXOGRAMA 

 

 

Figura 1. Fluxograma do modelo operacional dos eventos utilizados no desenvolvimento 
desse estudo (SAMPAIO, 2018) 
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4.2 ATIVAÇÃO BACTERIANA 

O estudo foi desenvolvido no Laboratório de Biotecnologia e Ecologia de 

Microrganismos - LABEM (ICS/UFBA) e a cepa do Enterococcus faecalis ATCC 29212 

utilizada nos ensaios foi adquirida com recursos próprios junto a Fundação André 

Tosello - Coleção de Culturas Tropical, CNPJ 46.126.322/0001-82, Campinas- SP. A 

cultura foi reativada (Figura 2) e preparada de acordo com as recomendações do 

fabricante, o inóculo foi distribuído em microtubos de 2 ml (Greiner bio-one, 

Alemanha) em meio Hogness numa proporção de 1:1, para congelamento e 

armazenados em ultra-freezer a -70 oC (Model 706®, Thermo Electron Corporation, 

OH- EUA). 

Para os procedimentos experimentais, a cultura bacteriana congelada foi 

reativada em caldo BHI® (Sigma-Aldrich, Alemanha) preparada de acordo com as 

instruções do fabricante. A cultura foi incubada em estufa a 37 °C (TE-391/1® 

TECNAL, Brasil) por 24 horas (Figura 2). A amostra foi amplificada em garrafa 

crescimento de cultura (Greiner bio-one, Alemanha), contendo 50 ml de TSA® 

(Merck, Alemanha), preparado de acordo com as instruções do fabricante e vertido 

uniformemente na garrafa (Figura 3) para semeadura direta do inóculo sobre o ágar 

através de um swab, em seguida foi adicionada uma nova alíquota de 50 ml de 

caldo TSB® (Merck, Alemanha) preparado de acordo com as instruções do fabricante 

na garrafa e incubada a 37 oC (TE-391/1® TECNAL, Brasil) por mais 16 horas, 

deixando a garrafa posicionada levemente inclinada no interior da estufa para que o 

caldo fique em contato com ágar durante o processo de amplificação da cultura 

bacteriana protocolar no laboratório. 

 

Figura 2. (A) Cepa Iiofilizada; (B) Cepa ativada 24 horas (SAMPAIO, 2018) 
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Figura 3. (A) Garrafa com a cepa; (B) Cepa amplificada após 16 horas (SAMPAIO, 2018) 

 

A determinação da concentração final do inóculo foi feita no 

espectrofotômetro SpectraMax® 190 (Molecular Device, California,EUA) com leitura 

em λ620 nm. O resultado foi correlacionado à escala de McFarland para determinar 

à concentração final do inóculo em 4,6 x 108 células/ml. Todo conteúdo foi 

redistribuído em microtubos de 2 ml (Greiner bio-one, Alemanha) em meio Hogness 

(Anexo B) numa proporção de 1:1,  congelado, identificado  e armazenado em  ultra-

freezer a  - 70 0C (Model 706®, Thermo Electron Corporation, OH,EUA) (Figura 4). 

 

Figura 4- Cultura armazenada em microtubos (SAMPAIO, 2018) 

A determinação da pureza do inóculo foi feita pelo método de coloração de 

Gram, confirmado como Bactéria Gram positiva (Figura 5). A semeadura foi feita 

diretamente na placa com alça calibrada descartável do tipo (Loop), sobre o TSA® 
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(Merck, Alemanha) preparado de acordo com as instruções do fabricante, incubado 

a 37 0C (TE-391/1®, TECNAL, Brasil), por 24 horas, para observação da forma, 

tamanho e arranjos da bactéria (Figura 5). 

 

Figura 5.  (A) Forma, Tamanho e Arranjos Cepa; (B) Teste de Gram+ (SAMPAIO, 2018) 

A ativação da cultura de Enterococcus faecalis ATCC 29212 foi realizada com 

a retirada dos microtubos (Figura 4) com o inóculo bacteriano armazenado em ultra-

freezer (Model 706®, Thermo Electron Corporation, OH,EUA). O volume final obtido 

nos microtubos (5 ml) foi levado ao banho maria a 37 °C (316-1D®, Nova Ética, 

Brasil) até o descongelamento e imediata inoculação com Erlenmeyer vertido com 

45 ml de caldo TSB® (Merck, Alemanha), preparado de acordo com as instruções do 

fabricante, totalizando-se 50 ml do inóculo final que foi incubado à 37 °C (TE-391/1® 

TECNAL, Brasil), por 24 horas. Conduta tornada padrão para todas as demais 

etapas desse estudo. 

 

4.3 MEIO DE CULTURA 
O modelo experimental proposto e o seu método de análise estatística o 

Número Mais Provável (NMP), exigem meios de cultura em caldo e os avaliados 

nesta pesquisa foram: o MacConkey Broth Purple® (Sigma-Aldrich, Índia), Phenol 

Red Broth Base® (Neogen, EUA), Brilliant Green Bile Broth® (Kasvi, Itália), BHI 

Broth® (Sigma-Aldrich, Índia) suplementado (Anexo C).  As analises foram feitas 

individualizadas, após incubação do inóculo em tubos de ensaio com tubos Durham 

invertido, em triplicata, foi utilizado para cada meio de cultura, preparado de acordo 

com a recomendação do fabricante, quatro tubos de ensaio de 20x150 mm, 
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contendo 9 ml do meio e 1 ml do inóculo e incubados em estufa à 37 °C (TE-391/1®, 

TECNAL, Brasil). Os resultados foram lidos após 48 horas e se observou a mudança 

de cor dos tubos de púrpura (neutro) para amarelo os tubos positivo (Figuras 6, 7 e 
8).  

 

                             Controle                        T1      T2      T3 

 

Figura 6. Modelo experimental em tubos com Durham invertido: Método de padronização da análise 
colorimétrica do meio de cultura púrpura presente nos tubos a partir do tempo zero horas (SAMPAIO, 2018) 

 

 

Figura 7. Distribuição dos volumes do meio de cultura e do inóculo nos tubos (SAMPAIO, 2018) 

 

                               Controle                          T1        T2         T3 

 
Figura 8. Método de padronização da análise colorimétrica do meio de cultura púrpura presente nos tubos. 
Após 48 horas a coloração do meio de cultura alterou-se do púrpura para amarelo nos grupos experimentais 
positivos (SAMPAIO,2018) 

	1- Controle ( Apenas Meio Cultura - 10 mL) 

2-  Meio + 10% inóculo ( 9mL /1mL)	

3- Meio + 10% inóculo  ( 9ml /1 mL) 
	

4- Meio+10% inóculo  ( 9ml/1mL) 
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4.4 PADRONIZAÇÃO DA CONTAGEM BACTERIANA PELO NMP 

O Número Mais Provável (NMP) é uma técnica que se baseia na 

probabilidade estatística relacionada com a frequência da ocorrência de resultados 

positivos mais prováveis em função do número real de microrganismos presentes. É 

necessário que a amostra seja preparada de modo que as bactérias não se 

encontrem agrupadas, que estejam aleatoriamente distribuídas e os meios de 

incubação permitam a recuperação e detecção de, ao menos, uma célula viável do 

organismo alvo. Para a determinação do NMP, a amostra foi diluída tantas vezes 

quanto fossem necessárias para que a última diluição de 3, 5 ou 10 tubos apresente 

os seus resultados negativos. Quanto maior o número esperado do microrganismo 

pesquisado, maiores deverão ser as diluições usadas e os intervalos de confiança 

95% constantes das tabelas de NMP (Anexo A) oferecem a informação de que, em 

pelo menos 95% das vezes, há chance da concentração real do microrganismo alvo 

estar incluído no intervalo de confiança calculado para cada arranjo de tubos 

positivos. O valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante, quando 

no intervalo de confiança as distâncias entre os valores não se cruzam ou estão 

distantes.  

4.4.1 Determinação da densidade bacteriana do E. faecalis  pelo método 
do NMP em Tubos. 
As diluições sucessivas do inóculo foram feitas através de passagens 

sucessivas nos tubos até 10-7 utilizando-se 10 % do valor correspondente ao volume 

final da solução estéril de PBS (Gibco, EUA) (Figura 9). 

 
Figura 9. Modelo esquemático das diluições seriadas até 10-7 do inóculo em PBS (SAMPAIO, 2018) 
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4.4.2 Determinação da densidade bacteriana do E. faecalis  pelo método 
do NMP em placas de 96 poços 
A padronização da determinação do NMP em placas de poços foram 

realizadas duas diluições seriadas de 1:10 distribuídas entre linhas e colunas da 

placa de 96 poços. Deste modo cada coluna teria uma concentração de bactérias 10 

vezes menor que a coluna anterior, assim foi possível determinar que o NMP se 

relacionava diretamente à alteração de cor do meio de cultura e à escala Log10. As 

diluições seriadas aconteceram de 10-1 até 10-8 nas oito condições experimentais 

propostas (Controle, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6, 10-7) (Figura 10), todos os testes 

foram realizados em triplicata e incubação à 37 °C (TE-391/1® TECNAL, Brasil). 

Após 48 horas, a leitura pelo NMP demonstrou a mudança de cor do meio púrpura 

(neutro) para amarelo nos poços positivos. Neste teste os poços da placa de 96 

poços, com capacidade para 1,5 ml, foram vertidos com 900 µl de meio BHI® 

(Sigma-Aldrich, Índia) suplementado de acordo com o Anexo C e adicionado 100 µl 

do inóculo bacteriano. 

 

 

Figura 10. Modelo esquemático de padronização em duas placas de 96 poços das oito condições 
experimentais com as diluições seriadas até 10-8 (SAMPAIO, 2018) 

  

4.5 CITOXICIDADE 
As substâncias azul de toluidina e azul de metileno foram adquiridas em 

farmácia de manipulação (A Fórmula,Salvador,Bahia,Brasil) preparadas e 

manipuladas na concentração de 1 µg/ml (1:1, v/v) e armazenadas conforme 

recomendação do fornecedor (Figura 11). O azul de taylor  (Sigma-Aldrich, 

Alemanha) foi adquirido direto do fabricante, número do lote # MKBN2568V, 

validade até 08/ 2019 (Figura 11). 
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Figura 11. Compostos fenotiazínicos testados e na sua embalagem original (SAMPAIO, 2018) 

Os compostos apresentam picos de absorção específicos para um 

determinado comprimento de luz no espectro do visível que podem ser visualizados 

na Figura 12. 

 

Figura 12. (A) Gráfico do pico de absorção utilizado como referência do TBO tendo o comprimento de onda (λ) 
625 nm; (B) MB tendo o comprimento de onda (λ) 630 nm (C) DMMB tendo o comprimento de onda (λ) 633 nm 
(SAMPAIO, 2018) 

 Para a realização do teste de citoxicidade foram utilizados macrófagos 

murinos obtidos da cavidade peritoneal dos camundongos BALB/c através de 

lavagem em meio DMEM® (Merck, Alemanha) frio entre quatro e cinco dias após  

injeção de 3% de tioglicolato (Merck, Alemanha) em solução salina (1,5 ml por 

camundongo). Em seguida, as células foram colocadas em placas de 96 poços com 

uma densidade celular de 1 × 105 células / poço em 200 µL de meio DMEM® (Merck, 

Alemanha) suplementado com 10 % de SFB® (Sigma-Aldrich, EUA) e 50 µg/ml de 

Gentamicina® (Sigma-Aldrich, EUA), e incubadas por 24 horas à 37 °C com 5 % CO2
 

(HF 212 UV®, Ultra Safe/Vacutec,  África do Sul). 

Os compostos TBO/MB foram adicionados em série de seis concentrações 

(0.39-25 µΜ) e DMMB (3479,5 – 54,3 ηg) em triplicata, incubados à 37 °C (HF 212 

UV®, Ultra Safe/Vacutec, África do Sul) por 72 horas. A incubação foi realizada no 

escuro e na fase clara, 20 µl/poço de Alamar Blue® (Invitrogen, Carlsbad, EUA) foi 
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adicionado a todos os poços durante 10 horas e as leituras colorimétricas realizadas 

em espectrofotômetro SpectraMax®190 (Molecular Device, Califórnia, EUA) a 

λ570nm e λ600nm.  

Todos os experimentos foram realizados de acordo com as recomendações 

da Ethical Issues Guidelines, e foram aprovados pelo comitê de ética local para uso 

de animais sob o número 001/15 (FIOCRUZ, Bahia, Brasil). 

    

4.6 DETERMINAÇÃO DO IC50 DAS SUBSTÂNCIAS TBO, MB E DMMB  

O IC50 foi determinado pelo método do Número Mais Provável (NMP) com as 

concentrações de TBO/MB (500/100/50/25/12,5/6,25 µg/ml) e DMMB (50/10/1/0,5/ 

0,025/ 0,125 µg/ml). A utilização do modelo em placas de 96 poços (Figura 13), 

simula as etapas iniciais onde o meio de cultura sofre a virada na cor de púrpura 

(zero hora) a cor amarela (48 horas) para os poços positivos; o processo é repetido 

para as demais concentrações dos fármacos TBO/MB/DMMB, testadas 

individualmente e com diluições seriadas até 10-8 em triplicata e em estufa à 37 0C 

(TE-391/1® TECNAL, Brasil) e leitura após 48 horas pelo NMP. 

 
Figura 13. Modelo Esquemático de padronização em placas de 96 poços simulando a distribuição 
de seis concentrações dos fenotiazínicos TBO/MB/DMMB nos poços, triplicata nas diluições seriadas 
até 10-8(SAMPAIO, 2018) 

  

4.7 GRUPOS EXPERIMENTAIS 

Para a etapa dos procedimentos experimentais foi escolhido apenas o 

fotossensibilizador DMMB (Sigma-Aldrich,EUA) na concentração de 3,32 ηg/ml, 

devido a sua baixa toxicidade na avaliação sobre macrófagos e de acordo com o 

melhor resultados do IC50. 
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As fontes de luz utilizadas neste estudo para irradiar as amostras foram: O 

Laser vermelho λ660 ηm (Twin Flex® MM Optics, São Carlos,SP,Brasil) e o protótipo 

do LED vermelho λ632 ± 2 ηm (MM Optics, São Carlos,SP,Brasil), cujos parâmetros 

podem ser conferidos na tabela 1. 

 

Tabela 1. Parâmetros de Emissão de Luz (SAMPAIO, 2018) 

Parâmetros Laser LED 

Comprimento de onda (ηm) 660 632 ± 2 

 Modo Contínuo Contínuo 

 Potência (mW) 40 145 

Tamanho spot (cm2) 0,04  0,5 

Tempo máximo (s) 450 123 

 

A distribuição dos grupos experimentais está apresentada na tabela 2. Os 

procedimentos laboratoriais para as 14 condições experimentais seguiram o mesmo 

modelo metodológico. 

        Tabela 2. Grupos experimentais (SAMPAIO, 2018) 

 

Foi utilizado o meio de cultura BHI® (Sigma-Aldrich, Índia) suplementado 

(Anexo C) com volume de 2700 µl em cada poço na placa de 24 poços (Figura 14), 

acrescido de 300 µl do inóculo de E. faecalis (10% da solução) e feitas às diluições 

seriadas até 10-8. Após essas diluições, nos grupos que era necessário o 

fotossensibilizador (DMMB, TFD Laser e TFD LED), foi adicionado 10 µl do 
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fotossensibilizador DMMB (Sigma-Aldrich,EUA) na concentração de 3,32 ηg/ml. 

Aguardado o tempo de pré-irradiação de cinco minutos, os grupos com fonte de luz 

(TFD Laser, TFD LED, Laser e LED) foram irradiados com a luz laser e LED nas 

densidades energéticas de 6,12,18 J/cm2. Em seguida todo o conteúdo foi 

transferido e redistribuído para as placas de 96 poços (Figura 14), em triplicata para 

cada condição experimental, e mantidos em estufa à 37 °C (TE-391/1® 

TECNAL,Brasil), com realização da leitura pelo NMP após 48 horas. 

 

Figura 14.  (A) Modelo esquemático em placa de 24 poços, diluições seriadas até 10-8 do inóculo em 
oito poços de 3 ml, transferindo-se 300 µl (10%) do conteúdo de cada poço; (B) Irradiação com laser 
e LED nos poços com fotossensibilizador, após o tempo de pré-irradiação de cinco minutos 
(SAMPAIO, 2018) 

 

Figura 15.  (A) Modelo esquemático de padronização em placas de 96 poços da distribuição da TFD 
Laser em poços de 1 ml nas doses energéticas de 6, 12 e 18 J/cm2 diluições seriadas até 10-8 em 
triplicata, estufa à 37 0C; leitura NMP após 48 horas; (B) TFD LED em poços de 1 ml nas doses 
energéticas de 6, 12 e 18 J/cm2 e diluições seriadas até 10-8 em triplicata, estufa à 37 0C; leitura após 
48 horas pelo NMP (SAMPAIO, 2018) 

As condições experimentais nas quais houve irradiação, nos grupos TFD 

Laser, TFD LED, Laser e LED em todas doses energéticas utilizadas (6,12 e 18 

J/cm2), os demais poços alternados da placa de 24 poços foram preenchidos com 

líquido bloqueador negro, visando impedir o espalhamento da luz, evitando perdas e 

garantindo a entrega da dose energética. 
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4.8 TESTE  PIGMENTAÇÃO NOS DENTES 

Dentes bovinos extraídos foram limpos mecanicamente através de curetas 

periodontais e em seguida submetidos à profilaxia com auxílio de pedra pomes e 

água. Para evitar a proliferação bacteriana foram armazenados em solução salina 

fisiológica contendo timol a 0,1 % e mantidos em refrigerador em temperatura 

aproximada de 4°C até o início da fase experimental. 

 O modelo experimental contou com cinco grupos de dentes bovinos  em 

triplicata, limpos e o acesso à câmara e raiz foram feitos com peça de mão de alta 

rotação (Turbina) e broca diamantada HL 1016, utilizando a técnica endodôntica 

corrente de acesso seguindo as etapas de: seleção da área de eleição; direção de 

trepanação; forma de contorno e conveniência. Posteriormente os ápices foram 

alargados e lacrados com resina química auto polimerizada incolor.  

O teste de pigmentação verificou a capacidade do fotossensibilizador testado 

em pigmentar a estrutura interna dos dentes bovinos (câmara pulpar e raiz). A 

reflectância foi o método escolhido para a verificação do brilho e opacidade dos 

dentes submetidos à ação do fotossensibilizador. Estas análises foram realizadas  

com auxílio do espectrofotômetro Ocean Optics® USB 2000 (A Halma Company, FL-

EUA), que utiliza a lâmpada LED branca (Cool White) como parâmetro de 

verificação da reflectância das amostras nos diversos comprimentos de onda do 

espectro visível.  

Os cinco grupos foram submetidos a duas leituras, antes e depois do 

fotossensibilizador. A técnica comparou os espectros de luz refletidos pelos dentes 

expostos ao corante nas concentrações de 3,32 ηg/ml, 1500 ηg/ml, 5000 ηg/ml, 

10000 ηg/ml, 50000 ηg/ml.  

As concentrações do fotossensibilizador supracitadas e o tempo de pré 

irradiação (cinco minutos), simularam um protocolo clínico de acordo com a TFD 

proposta pelo presente estudo. Para a remoção do excesso do fotossensibilizador 

no interior da câmara e raiz dos dentes foram utilizados cones de papel absorventes 

segunda série (Tanari, Manacapuru, AM, Brasil) previamente esterilizados. 

Por fim, foi realizada, em cada amostra, o teste de inspeção visual, 

objetivando detectar a existência ou ausência de pigmentação da câmara e raiz das 

unidades tratadas.  
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Todos os experimentos foram realizados de acordo com as recomendações 

da Ethical Issues Guidelines, e foram aprovados pelo comitê de ética local para uso 

de animais (CONCEA) sob o número 121/2017 (CEUA/ICS- UFBA, Bahia, Brasil). 

 

5 RESULTADOS 

5.1 AVALIAÇÃO DOS MEIOS DE CULTURA 

Os meios MacConkey Broth Purple® (Sigma-Aldrich, Índia) e o Brilliant Green 

Bile Broth® (Kasvi, Itália) preparados de acordo com as recomendações do 

fabricante, não apresentaram resultados satisfatórios, pois foram incapazes de virar 

o meio (mudança da cor) variável fundamental como parâmetro exigido de análise 

do crescimento bacteriano nesse modelo experimental.   

O Phenol Red Broth Base® (Neogen, EUA) foi preparado de acordo com as 

recomendações do fabricante e suplementado com 5 g/l e 10 g/l de lactose (Êxodo 

Cientifica, São Paulo - Brasil); O Phenol Red Broth Base® enriquecido com 5 g/l de 

lactose apresentou uma flutuação na virada do meio com resultados imprecisos. A 

versão enriquecida com 10 g/l de lactose conseguiu executar a virada do meio. 

O BHI® (Sigma-Aldrich, Índia) suplementado mostrou maior capacidade de 

virar o meio, num período de tempo mais curto, se comparado aos demais meios de 

cultura utilizados nesse estudo. O Sorbitol (Farmácia Erva Doce, Salvador-Bahia) é 

o carboidrato que foi utilizado para suplementar o meio BHI® (Sigma-Aldrich, Índia). 

O indicador utilizado foi o Púrpura de Bromocresol® (Merck, Alemanha) preparado de 

acordo com as instruções do fabricante, e se mostrou um reagente adequado para 

esse modelo de estudo, pois conseguiu fazer a mudança de cor do meio púrpura 

para o amarelo no intervalo de pH entre 6.8 a 5.2 sendo adequado para este modelo 

experimental. 

O melhor resultado foi alcançado pelo BHI® (Sigma-Aldrich, Índia) 

suplementado pois a bactéria utiliza-se do processo fermentativo para obtenção de 

energia e o sorbitol foi a fonte utilizada nesse meio, um carboidrato de cadeia mais 

curta, conseguiu ser melhor utilizado nos processos metabólicos bacterianos em 

detrimento à lactose, maior, mais pesada e exigindo maior esforço no processo 

catabólico da sua molécula presente nos demais meios de cultura testados. Por isso, 

o crescimento bacteriano foi melhor observado pela virada de cor do meio de 
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púrpura para amarelo nos tubos, num período de tempo mais curto e todo processo 

foi repetido em série e os resultados foram constantes, por isso é um meio 

reprodutível, sensível e confiável (Figura 16). 

 

Figura 16.  (A) Meio MacConkey Broth Purple® não houve virada do meio (mudança de cor); (B) 
Brilliant Green Bile Broth® não houve virada do meio (mudança de cor); (C) O Phenol Red Broth 
Base® suplementado com 10 g/l de lactose houve virada do meio com  a mudança da cor; (D) O BHI® 

suplementado houve virada do meio por meio da mudança da cor (SAMPAIO, 2018)  

 

5.2 AVALIAÇÃO DO ENSAIO DAS DILUIÇÕES EM PLACAS DE 96 POÇOS 

Foi observada a existência de uma relação direta entre o número de células 

viáveis do inóculo e a utilização de diluições seriadas no processo experimental, pois 

quanto maior diluição em log do inóculo, maior foi a presença de microrganismo 

viáveis no resultado pelo NMP. A definição do R2 = 0,9977 com valor bem próximo a 

1, permite afirmar que a metodologia empregada nesse modelo experimental está 

adequada (Figura 17). 

 

Figura 17. Gráfico da Curva Padrão entre Log das diluições do inóculo e o resultado pelo NMP mais 
e o valor do R2 (SAMPAIO, 2018) 
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5.3 ANÁLISE DO IC50 DOS COMPOSTOS 

O IC50 dos compostos fenotiazínicos foram dispostos entre as seis 

concentrações dos fármacos TBO, MB, DMMB, postos individualmente em relação 

ao inóculo aferido pelo Log10NMP, que foi incubado a 37 0C (TE-391/1® TECNAL, 

Brasil), leitura após 48 horas e os resultados descritos em ηg/ml (Figura 18). Tendo 

o DMMB atingido o melhor IC50 com a concentração do fotossensibilizador em 3,32 

ηg/ml e escolhido para dar continuidade as demais etapas desse estudo. 

 

Figura 18 Avaliação da proliferação microbiana de E. faecalis exposto a diferentes fenotiazínicos em 
diferentes concentrações.  (A) Proliferação do E. faecalis em diferentes concentrações de TBO após 
48 horas de incubação. Sendo o IC50 = 0,8994 µg/ml; (B) Proliferação do E. faecalis em diferentes 
concentrações de MB após 48 horas de incubação. Sendo o IC50 = 0,04137 µg/ml; (C) Proliferação do 
E. faecalis em diferentes concentrações de DMMB após 48 horas de incubação. Sendo o IC50 = 
0,00332 µg/ml (SAMPAIO, 2018) 

5.4 CITOXICIDADE SOBRE MACROFÁGOS 

Os valores do IC50 foram coletados dos três experimentos independentes 

TBO, MB e DMMB, porém se optou para continuidade nessa pesquisa, apenas o 

resultado obtido com as concentrações do DMMB em ηg/ml e definiu-se esse 

resultado como essencial para continuidade desse trabalho tendo como referência o 

resultado do IC50 1599 ηg/ml (Figura 19).  

 

Tabela 3. IC50 dos macrófagos em relação aos fotossensibilizadores DMMB,MB,TBO  em ηg/ml 
(SAMPAIO, 2018) 
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5.5 AVALIAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

5.5.1 LASER X LED 

Os resultados Laser e LED analisados isoladamente nesse modelo 

experimental, sem a presença do fotossensibilizador, não apresentaram capacidade 

de gerar danos letais a cultura do E. faecalis (Figura 20). Porém, o laser 6 J/cm2  

apresentou uma discreta inibição em relação as demais condições experimentais 

sem relevância estatística.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Gráfico do percentual de Inibição dos macrófagos em relação as 
concentrações de DMMB em ηg/ml  e o  IC50 1599 ηg/ml (SAMPAIO, 2018) 

Figura 20. Resultados do modelo experimental Laser e LED com todas as doses 
energéticas de 6,12,18 J/cm2 e as análises estatísticas apresentadas do Log10NMP 
em relação a cultura do E. faecalis em 48 horas (SAMPAIO, 2018) 
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5.5.2 TFD LED / TFD LASER 

A TFD LED nas densidades energéticas de 6,12, 18 J/cm2 apresentaram uma 

redução microbiana em relação ao controle com relevância estatística e eficácia de 

99,98%, 99,9999% e 99,999998% respectivamente. As densidades energéticas de 

12,18 J/cm2 foram mais eficazes e com resultados estatísticos relevantes em relação 

a 6 J/cm2 .  A densidade energética de 18 J/cm2 é a mais efetiva do protocolo com 

percentual de inibição de 99,999998% mas não existe diferença estatística em 

relação a 12 J/cm2  (99,9999%) (Figura 21). 

 A TFD Laser também apresentou redução microbiana em relação ao controle  

nas densidades energéticas de 6,12,18 J/cm2 ,porém estatisticamente relevantes 

apenas as densidades energéticas de 12,18 J/cm2 com eficácia de 99,9999% e 

99,999998% respectivamente. As densidades energéticas de 12,18 J/cm2 foram 

mais eficazes e estatisticamente relevantes em relação a 6 J/cm2. A densidade 

energética de 18 J/cm2 é a mais efetiva do protocolo com percentual de inibição 

99,999998% mas não existe diferença estatística em relação a 12 J/cm2 (99,9999%)  

(Figura 21).  

A relação TFD LED versus TFD Laser na densidade energética de 6 J/cm2  

fica explicito a maior eficiência do LED em relação ao Laser com diferença 

estatística relevante. A densidade energética de 12 J/cm2 o LED continua mais 

eficaz em relação ao Laser, porém não existe mais diferença estatística no 

processo. A densidade de 18 J/cm2  foi a mais eficaz com percentual de inibição 

99,999998%  no processo para ambos, LED e Laser apresentaram a mesma 

eficácia  sem diferenças estatísticas (Figura 21). 
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Figura 21. Resultados da TFD LED e TFD Laser em todas as doses energéticas 6,12,18 J/cm2 e as 
análises estatísticas apresentadas do Log10NMP em relação a cultura do E. faecalis em 48 horas 
(SAMPAIO, 2018) 

 

5.6 ANÁLISE DA PIGMENTAÇÃO DOS DENTES EM PRESENÇA DO 
FOTOSSENSIBILIZADOR 

5.6.1 Dentes sem fotossensibilizador 

Os dentes sem fotossensibilizador apresentaram características de equilíbrio 

na análise da reflectância em todas as faixas dos comprimentos de onda no 

espectro da luz visível (Figura 22). Os gráficos gerados correlacionaram o 

comprimento de onda (cor) e a reflectância normalizada em 1.  

 
Figura 22. Gráfico da Reflectância x Comprimento Onda de todos os dentes sem o 
fotossensibilizador (SAMPAIO, 2018) 
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5.6.2 Dentes com fotossensibilizador após tempo de pré-irradiação 

Após o tempo de pré-irradiação de cinco minutos, o corante se difundiu pelos 

canalículos dentinários. Nas concentrações de 10000 ηg/ml e 50000 ηg/ml a 

pigmentação da câmara pulpar é visível (Figura 23). Para melhor compreensão dos 

gráficos da reflectância versus comprimento de onda no espectro do visível, pode 

ser consultada a Figura 24. 

 

 

Figura 23. Dentes tratados com o fotossensibilizador nas diferentes concentrações do corante 
(SAMPAIO, 2018) 

 

 

Fonte: belnaturologa.wordpress.com   

 

Figura 24. Imagem da representação gráfica da luz no espectro do visível 
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(A) O grupo na concentração de 3,32 ηg/ml não apresentou  modificações no 

padrão da reflectância nas duas proposições estudadas antes e depois do 

fotossensibilizador (Figura 25). 

(B) O grupo na concentração de 1500 ηg/ml , o padrão da reflectância não foi 

alterado significativamente com adição do fotossensibilizador e permaneceu idêntico 

na faixa dos 500 ηm, não houve modificação no brilho e apenas uma discreta perda 

de luminosidade nas demais frequências (Figura 25). A inspeção visual não 

detectou pigmentação nas câmaras e raízes dos dentes(Figura 23). 

(C) O grupo na concentração de 5000 ηg/ml, o padrão da reflectância se 

modificou na faixa dos 500 ηm elevando-se o brilho das unidades e chamou atenção 

na faixa de luz visível verde 520 ηm uma elevação na leitura até 540 ηm de uma 

unidade especifica (Figura 25), a inspeção visual não detectou qualquer 

pigmentação nas câmaras e raízes dos dentes(Figura 23). 

(D) O grupo na concentração de 10000 ηg/ml, apresentou uma elevação nos 

picos da reflectância em todas as faixas espectrais e em 480 ηm ocorreu uma perda 

no brilho das unidades, tornando-as mais opacas e seguidas por uma importante 

modificação da luminosidade nas demais frequências em virtude da difusão gerada 

pela presença do corante na estrutura interna das unidades dentais (Figura 25), 

assim os resultados da inspeção visual detectou uma forte pigmentação azul aderida 

às paredes das câmaras e raízes dos dentes (Figura 23). 

(E) O grupo na concentração de 50000 ηg/ml, foi notável a elevação dos picos 

da reflectância em todas as faixas espectrais, especialmente em 480 ηm observou-

se uma perda no brilho dos dentes, tornando-os fortemente opacos e uma relevante 

modificação da luminosidade nas demais frequências em decorrência da difusão 

gerada pela presença do corante na estrutura interna das unidades dentais (Figura 
25), assim os resultados da inspeção visual detectou uma forte pigmentação azul 

aderida às paredes das câmaras e raízes dos dentes (Figura 23). 
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Figura 25. (A) Gráfico da Reflectância na concentração de 3,32 ηg/ml antes e depois do fotossensibilizador, (B) 
Gráfico da Reflectância na concentração de 1500 ηg/ml antes e depois do fotossensibilizador, (C) Gráfico da 
Reflectância na concentração de 5000 ηg/ml antes e depois do fotossensibilizador, (D) Gráfico da Reflectância 
na concentração de 10000 ηg/ml antes e depois do fotossensibilizador, (E) Gráfico da Reflectância na 
concentração de 50000 ηg/ml antes e depois do fotossensibilizador (SAMPAIO, 2018) 
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6 DISCUSSÃO 

A terapia fotodinâmica antibacteriana mostra um potente efeito microbicida 

quando acontece a interação de um corante fotossensibilizador e uma fonte de luz 

num comprimento de onda específico. O corante fotossensibilizador acumula-se no 

microrganismo, que vai absorver fótons da fonte de luz com energia suficiente para 

ficarem em seu estado excitado eletrônico, e então poder reagir com um substrato 

local para formar radicais citotóxicos ou com o oxigênio molecular para produzir 

oxigênio singleto citotóxico e espécies reativas de oxigênio. Estes radicais livres 

causam danos celulares e a morte do microrganismo.  Somente as células capazes 

de se ligar ao fotossensibilizador e receber a luz de forma eficiente são afetadas 

pela terapia fotodinâmica antibacteriana. (TARASZKIEWICZ et al., 2013, DAI, et al., 

2010, SCHASTAK et al., 2010, SILVA et al., 2010, HAMBLIN e HASAN, 2004).  

A susceptibilidade ao tratamento da terapia fotodinâmica antibacteriana é 

diferente entre bactérias gram-positivas e gram-negativas, sendo a primeira mais 

facilmente inativada. Isso é atribuído as diferenças nas paredes celulares entre os 

dois tipos. (DEMIDOVA e HAMBLIN 2011, HUANG, DAI e HAMBLIN 2010). 

No presente estudo a terapia fotodinâmica antibacteriana se mostrou efetiva 

na redução dos microrganismos em cultura de Enterococcus faecalis, uma espécie 

de bactéria Gram+, aerotolerante, que tem habilidade de penetrar nos túbulos 

dentinários produzindo biofilme e colonizando o sistema de canais radiculares. É 

considerada a mais resistente espécie bacteriana da microbiota endodôntica, com 

habilidade de resistir aos tratamentos convencionais. (RAN et al., 2015; 

GUERREIRO et al., 2013; GRUNDLING et al., 2011). Portanto, os trabalhos 

descritos na literatura apresentam resultados da utilização da TFD no controle ou 

inibição do E. faecalis em protocolos diversos, utilizando-se da luz Laser ou LED, 

que alcançam eficácia máxima de 99,92% inibição bacteriana (MOURA,2011;  

SILVA et al., 2011 e GARCEZ et al., 2015). 

Por sua elevada incidência em infecções nasocomiais e grande resistência 

antimicrobiana, o E. faecalis têm adquirido uma importância considerável nos 

estudos de microbiologia. Em decorrência disso, foram desenvolvidos inúmeros 

meios de cultura para diferentes fins, tanto convencionais e cromogênicos e/ou 

fluorogênicos, específicos para este gênero, que são utilizados nos laboratórios em 

todo o mundo (GIRAFFA, 2002). No presente estudo, foram testados quatro 
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diferentes meios de cultura MacConkey Broth Purple®, Brilliant Green Bile Broth®, 

Phenol Red Broth Base® e BHI® que apresentam carboidratos na sua formulação ou 

foram suplementados, que serviram de substrato para a cepa ATCC29212 na 

realização fermentação possibilitando a virada de cor do meio.  

 O Phenol Red Broth Base® enriquecido com 10 g/l de lactose tenha 

conseguido executar a virada do meio na análise em 48 horas, o custo foi 

determinante para a escolha do meio BHI®  na execução desta pesquisa, pois este 

meio e os demais reagentes são bastante comuns nos laboratórios de microbiologia. 

O melhor resultado foi alcançado pelo meio BHI® suplementado (Anexo C), no 

qual o sorbitol foi a fonte de energia para a fermentação, sendo um carboidrato de 

cadeia mais curta, conseguiu ser mais bem utilizado nos processos metabólicos 

bacterianos em detrimento à lactose, presente nos demais meios de cultura 

testados, e cujo processo catabólico demandaria maior gasto energético da bactéria. 

O indicador utilizado foi o púrpura de bromocresol® se mostrou um reagente 

adequado para esse modelo de estudo, pois indica o crescimento bacteriano 

(turvação do meio) com viragem do indicador de púrpura para amarelo no intervalo 

de pH entre 6.8 a 5.2. 

A viragem do meio como indicação do crescimento bacteriano foi fundamental 

para escolha do Número Mais Provável (NMP) como método estatístico no 

desenvolvimento desta pesquisa. Na técnica de diluição idealizada por McCrady 

(1915) se faz uma estimativa da densidade média de microrganismos viáveis de 

uma amostra analisada, logo esse modelo experimental foi homologado pela 

Instrução Normativa n0 62, de 26 de agosto de 2003. Portanto, o NMP é um método 

quantitativo que permite determinar os microrganismos da amostra, através da 

inoculação de alíquotas em uma série de tubos, contendo um meio de cultura liquido 

adequado ao seu crescimento (SILVA et al., 2007). 

Os protocolos de tratamento em terapia fotodinâmica antibacteriano 

relacionado ao fotossensibilizador (tipo e a concentração ideal) ou aos parâmetros 

da fonte de luz (densidade de energia, comprimento de onda, potência e tempo de 

irradiação) são bastante variados nos estudos encontrados na literatura e, portanto, 

necessitam de estudos adicionais. No presente estudo, inicialmente foram propostos 

a utilização de três compostos fenotiazínicos, TBO, MB, DMMB como 

fotossensibilizadores. Para tanto, foi realizada a análise do IC50 , que indicou o 
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DMMB com menor valor entre os compostos fenotiazínicos estudados, cuja 

concentração 3,32 ηg/ml, é considerada pequena e com menores chances de efeitos 

adversos se for comparado ao teste de citotoxicidade sobre os macrófagos, esta 

concentração se encontra aproximadamente quinhentas vezes mais baixa que o 

índice máximo  de toxicidade do composto sobre a célula animal, portanto amplia a 

margem de segurança da terapia e o seu uso na área odontológica, diminuindo 

assim, a chance de pigmentação das estruturas dentais. O ideal para a terapia 

fotodinâmica antimicrobiana é que o fotossensibilizador seja utilizado na menor 

concentração possível e que seu efeito antimicrobiano seja potencializado pela ação 

da luz (DEMIDOVA e HAMBLIN 2011). 

A seleção do fotossensibilizador DMMB é a maior inovação nesse estudo e o 

seu uso em mínima concentração não é agressivo ao microrganismo, pois a 

concentração em nano gramas só apresentará efeito letal, quando houver a 

interação com a luz laser e ou LED desencadeando uma série de reações 

oxidativas, produção de radicais livres, oxigênio singleto, matando o microrganismo. 

Sendo assim, o fotossensibilizador ideal deve atender as seguintes características: 

Atoxicidade ou pouca toxicidade quando não irradiado; estabilidade cinética e 

termodinâmica; síntese rápida e com alto rendimento; seletividade por células-alvo; 

absorção ampla e rápida pela célula; não ser absorvido ou ser eliminado 

rapidamente pelas células não alvo; ter pico de absorção específico para um 

determinado comprimento de luz no espectro do visível; apresentar alta capacidade 

de produzir ERO’s; ausência de efeito mutagênico (GONZALEZ, 2007).  

A ação e o modo como fotossensibilizadores interagem com a radiação, 

depende da sua composição química e da sua estrutura eletrônica em conformidade 

com as suas estruturas aromáticas, sistema T conjugados e grupos periféricos; 

fazem parte desse processo os cromóforos com a sua porção aromática e o 

auxôcromero como grupo periférico relevante (WAINWRIGHT, 2009).  

Os resultados alcançados com a terapia fotodinâmica antibacteriana 

demonstraram viabilidade técnica, científica e eficiente poder microbicida da TFD 

principalmente nas densidades energéticas mais altas, em ambas as fontes de luz 

estudadas. As densidades de energia testadas nesse estudo (6 J/cm², 12 J/cm², 18 

J/cm²), a maior dose, de 18 J/cm² foi a mais efetiva quando combinada com a 

concentração do fotossensibilizador, reduzindo o crescimento ou a contagem  
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bacteriana em 99,999998%, apesar das menores doses de energia também 

promoverem o efeito fotodinâmico antibacteriano contra a cultura do E. faecalis. 

Segundo estudos prévios, o aumento da densidade de energia promove um aporte 

maior de fótons na região-alvo que irá interagir de maneira mais intensa com as 

moléculas de fotossensibilizador e, consequentemente, gerar uma cascata de 

espécies reativas de oxigênio maior e por final um efeito bactericida mais 

pronunciado (GIUSTI et al., 2008; TARDIVO et al, 2005). 

Comparando as fontes de luz estudadas, o LED apresentou resultados 

superiores aos do Laser nas densidades energéticas de 6 J/cm², com percentual de 

inibição de 99,98 e resultado estatisticamente relevante;  12 J/cm² com percentual 

de inibição de 99,9999 mas não foi estatisticamente significante. A luz LED parece 

ser uma fonte de luz promissora para TFD porque emite luz fria atuando numa 

banda espectral, mas em um comprimento de onda predominante. Além disso, 

fornece emissão de luz espontânea, não coerente com um certo espalhamento. Os 

dispositivos LED custam menos e a tecnologia é mais simples em comparação com 

os aparelhos a Laser. (BRANCALEON e MOSELEY, 2002; ZANIN et al., 2006). 

A simplicidade da técnica e o seu baixo custo elevam as expectativas do 

protocolo proposto por esse estudo a ser incorporado as unidades de saúde 

(MARQUES et al., 2004), pois os dados compilados são relevantes e colocam a TFD 

como uma alternativa terapêutica eficiente e o fato de que ela pode ser aplicada 

inúmeras vezes, sem qualquer tipo de efeito colateral, e sem causar reações 

sistêmicas a certos tipos de drogas permite usá-la de forma segura (FERREIRA, 

2005).  

Os patógenos responsáveis pelos insucessos terapêuticos que acontecem na 

endodontia e periodontia, fruto da limitação técnica e dos mecanismos físicos 

químicos utilizados hoje na terapia clássica podem ser tratados com essa técnica. 

Desse modo, propor um protocolo clínico para uso in vivo com parâmetros de luz e 

corante definido se mostra inovador, pois os dados da pesquisa in vitro revelaram 

uma janela de oportunidade terapêutica a ser explorada pelos cirurgiões dentistas. O 

protocolo proposto por essa pesquisa para TFD é utilizar a luz Laser e ou LED na 

dose energética máxima de 18 J/cm2 em conjunto com um fármaco 

fotossensibilizador DMMB com mínima concentração de 3,32 ηg e tempo de pré-

irradiação de cinco minutos. Portanto, o protocolo corrobora com os achados da 



50 
 

literatura que define como a melhor estratégia para obter um efeito máximo de 

fotoinativação com DMMB, a possibilidade de manter a concentração de corante 

baixa e uma maior dose energética (PAZ-CRISTOBAL et al., 2014). 

A possibilidade de repeti-la muitas vezes e não gerar resistência ao 

microrganismo evitaria o uso abusivo das medicações tradicionais durante a fase de 

tratamento. Visto que o uso indiscriminado de antibióticos no Brasil tem atingido 

áreas além da clínica humana e veterinária, tais como agronegócio e agricultura 

(TEOPHILO et al., 2002; PAVEZ et al., 2009; CASELLA et al., 2015), culminando na 

emergência de bactérias resistentes amplamente disseminadas na comunidade e 

nos hospitais, assim como, no estabelecimento de novos mecanismos de 

resistência, tendo o ambiente como uma possível fonte de disseminação (PAVEZ et 

al., 2009).  

O emprego desse protocolo na odontologia é uma via associativa, vêm 

preencher lacunas deixadas pela limitação técnica das terapias tradicionais 

endodônticas permitindo um avanço no tratamento de lesões associadas ao 

microrganismo em áreas inacessíveis dos dentes, onde os químicos tradicionais não 

conseguem atuar de maneira eficiente (ZHANG, DU e PENG, 2015). O E. faecalis é 

a espécie mais frequente detectada nos casos de falha na terapia endodôntica, com 

uma prevalência que varia de 29 a 77% (WANG et al.,2011).  

Os microrganismos que sobrevivem à limpeza durante o preenchimento 

radicular, inclusive E. faecalis podem crescer lentamente sob a forma de filme e ter 

alta resistência (GEORGE e KISHEN, 2010). Estudos in vitro demostraram a 

capacidade do E. faecalis de penetrar nos túbulos dentinários, habilidade não 

demostrada por outras espécies bacterianas (PARADELA, 2007). O uso de 

substâncias fotossensibilizadoras maximizou a capacidade de eliminação das 

bactérias, pois apenas a luz não consegue erradicar os microrganismos, mostrando 

que o fotossensibilizador possui papel fundamental no tratamento, já que se infiltra 

nos túbulos dentinários e auxilia na propagação da luz na dentina (AKAO, 2013).  

Além disso, a literatura tem mostrado que é seguro usar TFD contra 

microrganismos próximos a células normais, por exemplo, células da região apical 

(QIAO et al., 2014), mostraram que a citotoxicidade era significativamente menor no 

TFD em comparação com a irrigação antimicrobiana convencional. (GEORGE e 

KISHEN  2007), sugeriram que existe uma janela terapêutica segura em que a TFD 
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pode inativar os patógenos endodônticos sem afetar a viabilidade das células do 

hospedeiro ( XU et al., 2009). 

Uma grande preocupação do uso de fotossensibilizadores nos tratamentos 

endodônticos é o risco de pigmentação do dentes, necessitando assim de mais 

pesquisas para determinar o melhor protocolo a ser utilizado na endodontia. (SILVA 

et al., 2011). Entretanto, ainda não existe um protocolo bem definido com relação 

aos parâmetros da luz, tipo de fotossensibilizadores e tempo de exposição, 

enfatizando assim a necessidade de futuras pesquisas científicas na literatura 

odontológica. (AMARAL et al, 2010; ALFENAS et al, 2011; AKAO, 2013). Por isso, 

foi introduzido neste estudo, um teste de pigmentação do corante DMMB em várias 

concentrações, e o seu efeito sobre as estruturas dentais (câmera pulpar e raiz), 

pois as leituras foram efetuadas através da técnica da reflectância, onde brilho e 

opacidade dos dentes foram aferidos nas diversas faixas do espectro visível, antes e 

depois da exposição ao corante, respeitando-se tempo de pré-irradiação de cinco 

minutos previstos no protocolo desse estudo. 

É possível afirmar que a concentração do fotossensibilizador utilizado neste 

estudo, não apresenta nenhum risco de pigmentação às estruturas internas dos 

dentes (câmera pulpar e raiz), seu uso pode ser repetido de forma segura de acordo 

com a necessidade do paciente. Além disso, a dose energética de 18 J/cm2 é mais 

eficiente e clinicamente aceitável para uso in vivo, como opção de tratamento, seja o 

Laser Vermelho (660 ηm) ou LED Vermelho (632 ηm ±2). Por isso o LED é a 

sugestão protocolar pela maior eficiência nas doses energéticas testadas, o baixo 

custo da tecnologia e menor tempo de aplicação clínica. 

Devido à alta letalidade demonstrada pelo protocolo da TFD utilizada contra o 

E. faecalis, um microrganismo frequentemente associado a casos de infecções 

refratárias e de difícil resolução na odontologia. A terapia fotodinâmica surge como 

uma terapia coadjuvante na endodontia, viabilizando a eliminação de 

microrganismos persistentes após o preparo químico-mecânico do sistema de 

canais radiculares. (AMARAL et al, 2010; ALFENAS et al, 2011).  

A terapia fotodinâmica antibacteriana tem demonstrado resultados positivos 

nas pesquisas in vitro. Assim o desenvolvimento desse novo protocolo é um marco 

nos estudos dessa técnica, obtendo a eficiência exigida do ponto de vista 

microbiológico tornando-se viável para utilização clinica na odontologia. Portanto, 
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atingir 99,999998% de inibição bacteriana a torna eficaz, segura e condição 

primordial nesse estudo. Desse modo, é possível tratar patologias odontológicas não 

havendo riscos de pigmentar internamente os dentes, tecidos moles, melhorando 

prognósticos, reduzindo tempo clínico e as perdas dentárias, devolvendo a saúde ao 

paciente sem ampliar os riscos de selecionar ou produzir cepas bacterianas mais 

virulentas.  

 Permitindo que a tecnologia possa ser incorporada ao serviço de saúde 

pública, pelo baixo custo, eficiência, atendendo aos princípios da bioética, 

beneficência e da justiça social. 
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7 CONCLUSÃO 

A terapia fotodinâmica é eficiente do ponto de vista microbiológico obtendo 

percentual de inibição bacteriano de 99,999998% para as duas luzes na dose 

energética de 18 J/cm2. 

 O LED com densidade energética de 18 J/cm2 e o fotossensibilizador DMMB 

na concentração de 3,32 ηg/ml são as melhores escolhas para um futuro protocolo 

clínico in vivo, pela sua eficiência, menor custo financeiro e menor tempo de 

aplicação clínico. 

A pigmentação no dente não acontece utilizando o fotossensibilizador na 

concentração preconizada no protocolo desse estudo. 
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ANEXOS 

Anexo A  Tabela utilizada de NMP para determinação de resultados 

 

Tabela 1 – Número mais provável-NMP e intervalo de confiança a nível de 95% de 

probabilidade, para diversas combinações de tubos positivos em série de três tubos. 

Quantidade inoculada 1 – 0,1- 0,01 g ou mL. 

 

Fonte: Retirado (MONTES, 2015)1. 

________________________________ 

1MONTES, D. Determinação de ânions sulfatos e nitratos em amostras 

aquosas de campos de petróleo como método de monitoramento de Bactérias 

Redutoras de Sulfato- BRS. Dissertação de Mestrado do programa de Pós-

Graduação em Biotecnologia do Instituto de Ciências e Saúde da Universidade 

Federal da Bahia, p.121, 2015. 

 



 
 

Anexo B  Meio Hogness 

 

Congelamento a -70 0C. 

Meio de Hogness 2x..................g/100 

K2HPO4.....................................6.3 

KH2PO4....................................1.8 

Citrato de Sódio.......................0,45 

MgSO4 . 7H2O...........................0,09 

(NH4)2 SO4 ...............................0,9 

Glicerol.....................................44ml 

 

Preparo: Diluir os sais, acrescentar o glicerol e completar o volume para 100 

ml. Esterilizar em vapor fluente por 30’. Usar 50% v/v do meio para cultura na fase 

log em tubos criogênicos. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Anexo C BHI® (Sigma-Aldrich, Índia) Suplementado com Sorbitol (Farmácia 

Erva Doce, Salvador,Ba) e Púrpura de Bromocresol® (Merck,Alemanha). 

3.1 – Caldo 

BHI®(Sigma-Aldrich, Índia) caldo – 22,5 g 

Indicador – 1 ml 

Agua destilada – 900 ml 

3.2- Carboidrato. 

Sorbitol (Farmácia Erva Doce, Salvador,Ba)- 14,2 ml  

Água destilada estéril em autoclave a 121 o C durante 15 minutos - 200ml 

Filtro 0,22 µm.(Kasvi, Itália) 

3.3- Indicador 

Púrpura de Bromocresol®(Merck,Alemanha) - 1,6 g 

Etanol a 95% - 100 ml 

3.4- Preparo. 

Ø Pesar BHI, acrescentar água e homogeneizar  

Ø Adicionar Indicador e homogeneizar  

Ø Esterilizar em Autoclave a 121o C , durante 15 minutos 

Ø Esterilizar por Filtração  e reservar o Sorbitol  

Ø Após esfriar a base adicionar o Sorbitol filtrado e homogeneizar 

Ø Proporção base e carboidrato (2:1) 
 

 




