
Universidade de Aveiro  Departamento de Biologia 

                                                                  2015 

 

 

 

Ana Alexandra Aires Aplicação de porfirinas como fotossensibiliza- 

Fernandes dores para a inativação fotodinâmica de 

microrganismos da cavidade oral 

 

 

 

       

 

  



Universidade de Aveiro  Departamento de Biologia 

                                                                  2015 

 

 

 

Ana Alexandra Aires Aplicação de porfirinas como fotossensibiliza- 

Fernandes  dores para a inativação fotodinâmica de 

microrganismos da cavidade oral 

      

 

 

 

 

 Dissertação apresentada à Universidade de Aveiro para 

cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do 

grau de Mestre em Microbiologia, realizada sob a 

orientação científica da Doutora Maria Ângela Sousa Dias 

Alves Cunha, professora auxiliar do departamento de 

Biologia da Universidade de Aveiro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À minha mãe, Lurdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O júri     

 

Presidente Professora Doutora Sónia Alexandra Leite 
Velho Mendo Barroso 

 Professora Auxiliar com Agregação do Departamento de 
Biologia da Universidade de Aveiro 

 

Vogais Professora Doutora Maria Ângela Sousa Dias 
Alves Cunha 
Professora Auxiliar do Departamento de Biologia da 
Universidade de Aveiro (orientadora)  

 

Professora Doutora Maria do Amparo Ferreira 
Faustino 
Professora Auxiliar do Departamento de Química da 
Universidade de Aveiro (arguente) 

 

 

 

 

  



 

 

Agradecimentos À Professora Doutora Maria Ângela Cunha, por toda a 
paciência, disponibilidade, orientação, confiança e palavras 
amigas prestadas ao longo deste trabalho. 

 
À Professora Doutora Maria Amparo Faustino por toda a 
ajuda e atenção prestadas que foram essencial no decorrer 
do trabalho. 
 
À técnica Dona Helena Dias, por todo apoio prestado. 
 
À universidade de Aveiro e ao CESAM pelo suporte material 
à realização deste trabalho.  
 
À Dr.ª Guilhermina Moutinho (CiiEM – Centro de Investigação 
Interdisciplinar Egas Moniz, Instituto Superior de Ciências da 
Saúde Egas Moniz) pela cedência das estirpes. 

 
À Lurdes, minha heroína, meu porto de abrigo, por todo o 
apoio, por nunca me ter deixado desistir, pela confiança 
depositada e por acreditar que era capaz. 
 
Ao Francisco, por apesar de tudo, me mostrar que é possível 
concretizar sonhos. 
 
À Cristina e João, meus pirralhos, minha fonte de sorrisos, por 
terem tornado este percurso menos complicado. 
 
Ao João, meu eterno companheiro, por conseguir caminhar a 
meu lado sem me deixar cair, por todo o amor e carinho 
prestados. 
 
À Ângela e Leonel, por me terem amparado quando eu mais 
precisei. 
 
À Pestana e Miranda, Hugo, Prada, Maria e Rodrigo por me 
fazerem rir constantemente, sem nunca terem desistido da 
amizade. 
 
Ao Daniel Boni, Carlos e Ângela por animarem os meus dias 
e por toda a ajuda prestada.    
 
A todos os meus “amigos” que passaram por mim e me 
fizeram ter a certeza de o melhor da vida é a família e o amor. 

  



 

 

Palavras-chave Inativação fotodinâmica (PDI), porfirinas, biofilmes, 
Enterococcus faecalis, cavidade oral 

 
Resumo  A cavidade oral é um habitat favorável ao desenvolvimento de 

microrganismos, alguns dos quais podem causar doenças, 
sendo Enterococcus faecalis uma bactéria frequentemente 
encontrada em biofilmes instalados em diferentes nichos da 
cavidade oral.  
Este trabalho teve como objetivo testar a aplicabilidade da 
inativação fotodinâmica (PDI), usando porfirinas como 
fotossensibilizadores, como estratégia de controlo de biofilmes 
da cavidade oral, tomando E. faecalis como microrganismo 
modelo. Como fotossensibilizadores, foram testadas as 
porfirinas catiónicas Tetra-Py+-Me, Tri-Py+-Me-PF, PCat 2, 
PCat 3, PCat 4 e o corante azul de toluidina O (TBO), incluído 
como fotossensibilizador de referência. Os biofilmes de E. 
faecalis foram irradiados com luz branca (270 J.cm-2) a uma 
intensidade de 150 mW.cm-2, na presença de até 50 µM de 
porfirina ou até 20 µM de TBO. A cinética de inativação foi 
caracterizada pela variação da concentração de células viáveis 
ao longo da experiência. Foi também testada a inativação de 
células na forma livre, em condições equivalentes.  
Os biofilmes de E. faecalis mostraram-se muito resistentes à 
PDI com qualquer dos PS testados, não tendo sido 
conseguidos fatores de inativação superiores a 2 log com a 
concentração máxima de PS (50 µM) e a dose máxima de luz 
(270 J.cm-2). Na forma livre as células foram inativadas até ao 
limite de quantificação com concentrações de PS de 0,5 µM e 
doses de luz até 108 J.cm-2, com uma intensidade de 10 

mW.cm-2. No entanto, a eficiência de ligação dos PS às células 
livres não foi maior do que aos biofilmes. 
Embora os fatores de inativação obtidos não permitam ainda 
considerar que a PDI com os compostos testados seja uma 
abordagem antimicrobiana eficiente contra biofilmes de E. 
faecalis, o facto de se confirmar uma relação entre as 
propriedades químicas e físicas do PS e a sua eficiência, bem 
como os resultados muito promissores obtidos com uma das 
famílias de porfirinas testadas apenas em células livres, 
justifica a prossecução do desenvolvimento de novos PS para 
o controle de biofilmes bacterianos na cavidade oral. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Keywords Photodynamic inactivation (PDI), Enterococcus faecalis, 
biofilms, porphyrins, oral cavity 

 
  
Abstract  The oral cavity is an amenable habitat for microorganisms, 

including pathogens, and Enterococcus faecalis is a common 
member of the oral microbiota, being frequently found in 
biofilms from different niches in the oral cavity. 
This study aimed to test the applicability of photodynamic 
inactivation (PDI), using porphyrins as photosensitizers and E. 
faecalis as a model bacterium, as a strategy to control biofilms 
in the oral cavity. Porphyrins (Tetra-Py+-Me, Tri-Py+-Me-PF, 
PCat 2, PCat 3, PCat 4) were tested as photosensitizers and 
toluidine blue O was used as a reference photosensitizer. E. 
faecalis biofilms were irradiated with white light (270 J.cm-2) at 
an intensity of 150 mW.cm-2, in the presence of up to 50 µM of 
porphyrins or up to 20 µM for TBO. The inactivation kinetics was 
characterized by the variation of the concentration of viable 
cells throughout the experiments. The inactivation of cell 
suspensions was also tested under equivalent conditions, for 
comparison. 
Biofilms of E. faecalis were very resistant to PDI with all tested 
PS and inactivation factors were <2 log with the maximum 
concentration of PS (50 µM) and the maximum light dose (270 
J.cm-2). Cell suspensions were inactivated to the limit of 
quantification with 0,5 µM PS and a maximum light dose of 108 
J.cm-2, with an intensity of 10 mW.cm-2. However, the PS 
binding efficiency to planktonic cells was not higher than to 
biofilms. 
Although the inactivation factors attained are not sufficient to 
consider that the PDI with the tested PS is, at the moment, an 
effective antimicrobial approach against E. faecalis biofilms, the 
fact that the chemical and physical properties of the PS 
significantly affect the outcome of the photosensitization 
process, in addition to the promising results obtained with 
PCat’s, a family of cationic porphyrins that was tested only in 
free-living cells, justifies the interest in pursuing the 
development of new PS for the control of bacterial biofilms in 
the oral cavity. 
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1. Introdução 

 

 

1.1. Biofilmes microbianos: ocorrência, constituição e ciclo de 

desenvolvimento 

 

Os microrganismos podem existir na forma livre (planctónica) ou, mais 

frequentemente, sob a forma de biofilmes. Estima-se que na natureza, cerca de 99% dos 

microrganismos vivem agregados em comunidades mistas, sob a forma de biofilmes (Mizan 

et al. 2015). Os biofilmes podem apresentar estruturas em camadas, em aglomerados ou em 

sulcos, formando agregados tridimensionais (Alhede et al. 2012) e desenvolvem-se em 

praticamente todos os ambientes abióticos ou bióticos, nomeadamente, na pele e superfícies 

de organismos vivos, dentes de animais, rochas, paredes e estruturas estagnadas, bem como 

em plástico, borracha, vidro e aço inoxidável (utilizado em tubagens, válvulas e 

equipamentos utilizados em indústria alimentar) (Mizan et al. 2015; Olszewska 2013).  

Na sua forma livre, as células permanecem suspensas num fluido e são mais expostas 

às condições adversas do meio ambiente bem como aos agentes antimicrobianos (Olsen 

2015). O desenvolvimento em biofilmes, nos quais as células de espécies diferentes se 

encontram agregadas entre si por uma matriz autoproduzida, e aderentes a uma superfície, 

substrato fixo, ou concentradas numa interface, constitui uma forma de vida mais protegida 

relativamente a diversos fatores de stresse (Lee et al. 2014). A matriz dos biofilmes faz parte 

da sua constituição, para além das células microbianas e água. Esta matriz é essencialmente 

constituída por substâncias poliméricas extracelulares (EPS), nomeadamente 

exopolissacarídeos e outros hidratos de carbono, DNA e proteínas, particularmente enzimas 

(Steinberg & Kolodkin-Gal 2015; Branda et al. 2005). Os EPS são responsáveis pela 

manutenção do biofilme fixo à superfície (via de adesão) e da interligação entre as células 

que o constituem (via de coesão), bem como pelo arranjo tridimensional e pela organização 

em microcolónias (Toyofuku et al. 2015; Melo et al. 2013). Os EPS podem ainda permanecer 

associados às células (capsulares) ou serem libertados (extracelulares) e, microscopicamente 

têm estrutura linear ou ramificada e estão organizados em redes (Rabin et al. 2015). 

O processo de formação de um biofilme é complexo, podendo distinguir-se três fases 

principais: adesão, maturação e dispersão (Figura 1). A fase de adesão à superfície, que pode 
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ser abiótica ou biótica, ou a concentração numa interface, é representativa da mudança do 

estado de vida planctónico para o estado de vida em biofilme e por isso é considerada uma 

das fases mais importantes na formação do mesmo (Toyofuku et al. 2015). Nesta fase é 

necessário que os microrganismos consigam estar suficientemente perto da superfície de 

adesão para que atuem forças e interações electroestáticas e físico-químicas entre os dois 

intervenientes, fazendo deste começo de adesão, uma etapa reversível (Martínez and 

Vadyvaloo, 2014). A adesão à superfície é também mediada por vários fatores, sendo estes 

sinais ambientais que são detetados pelas células, tais como, o pH, a temperatura, a presença 

de compostos orgânicos e inorgânicos, a concentração de oxigénio e a concentração e 

disponibilidade de nutrientes (Oliviera et al. 2010; Stanley & Lazazzera 2004). No caso de 

Enterococcus faecalis, a adesão primária, é dependente da expressão da proteína Esp, um 

dos determinantes genéticos da capacidade de formar biofilmes presentes em estirpes 

virulentas (Toledo-Arana et al. 2001). A adesão irreversível ocorre pouco tempo depois do 

primeiro contacto entre as células e a superfície, auxiliada pelas estruturas celulares dos 

microrganismos, nomeadamente, pili, flagelos e adesinas (Oliviera et al. 2010; Rabin et al. 

2015), sendo nesta etapa que se inicia a síntese da matriz polimérica (Martínez & Vadyvaloo 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Etapas de formação de um biofilme. Adaptado de Toyofuku et al. 2015  
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Após a adesão irreversível à superfície ou substrato, dá-se início à maturação do 

biofilme. Verifica-se um rápido aumento da densidade populacional, passando os 

microrganismos a comportarem-se como um conjunto e não como organismos livres (Kalia 

et al. 2014). O aumento da densidade celular facilita a comunicação intercelular por 

processos de quorum-sensing (QS) mediados por auto-indutores, regulando a expressão 

coordenada de genes e controlando as funções biológicas relacionadas com a organização 

tridimensional do biofilme e expressão de fatores de virulência (Yada et al. 2015; Rabin et 

al. 2015). Nas bactérias Gram (-), o QS é mais frequentemente regulado por ácidos gordos 

ou pelo sistema acil-homoserina lactona (AHL), enquanto nas bactérias Gram (+), os 

componentes responsáveis pelo QS são de natureza peptídica (Kalia et al. 2014). No caso de 

Enterococcus faecalis, os processos de QS envolvem péptidos cíclicos (gelatinase 

biosynthesis-activating pheromone, GBAP) que auto-induzem a expressão de proteases 

extracelulares, de uma forma dependente da concentração de células (Nakayama et al. 2013). 

O funcionamento do QS pode ser influenciado por vários fatores, como os sRNA (small 

RNA) ou condições nutricionais (Goo et al. 2015), sendo no entanto um processo 

determinante na sobrevivência e resistência intrínseca dos biofilmes a agentes 

antimicrobianos (Taraszkiewicz et al. 2013).  

 A terceira e última etapa da formação de um biofilme consiste na libertação de 

algumas células bacterianas de novo para a forma livre. Estas células dispersam-se no meio 

e são capazes de colonizar outra superfície, dando início a uma nova formação de um novo 

biofilme. A dispersão não é exatamente o final de vida do biofilme, mas o recomeço de um 

novo (Toyofuku et al. 2015). A dispersão pode ocorrer de forma ativa, dependendo da 

degradação dos EPS e da mobilidade celular, ou de forma passiva, dependente 

essencialmente de fatores físicos, como por exemplo o fluxo do meio aquoso (Toyofuku et 

al. 2015). A dispersão celular pode estar associada à diminuição da síntese dos compostos 

da matriz celular, à degradação da própria matriz ou ainda a uma falha nas interações 

electroestáticas dos componentes da matriz (Solano et al. 2014).  

 As várias fases de formação dos biofilmes podem não ocorrer de forma sincronizada, 

podendo diferentes regiões dos mesmos apresentar-se em fases diferentes (Martínez & 

Vadyvaloo 2014). 
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1.2. Resistência dos biofilmes a agentes antimicrobianos 

 

Os microrganismos organizados em biofilmes são mais resistentes do que no seu 

estado planctónico. As substâncias poliméricas extracelulares protegem as células contra os 

agentes antimicrobianos, assim como o estado de biofilme restringe a mobilidade das 

células, aumentando a densidade celular, o que permite o estabelecimento de processos de 

quorum sensing e a consequente transição para fenótipos mais resistentes do que aqueles que 

são expressos pelas células na forma livre (Rabin et al. 2015). A matriz rica em EPS funciona 

como uma barreira física e química, limitando a difusão de antibióticos e outros compostos 

químicos (Rabin et al. 2015; Joo & Otto 2012; Mah & Toole 2001) assim como o acesso de 

bacteriófagos que não tenham atividade hidrolítica sobre os EPS (Sutherland 2001) podendo 

também funcionar como estratégia de defesa contra predadores (Matz & Kjelleberg 2005; 

Chavez-Dozal et al. 2013). Esta matriz pode reagir com diversos agentes microbianos, como 

por exemplo, desinfetantes (usados na indústria alimentar) ou agentes antimicrobianos 

usados por exemplo na medicina dentária, como é o caso do NaClO (hipoclorito de sódio), 

reduzindo o seu efeito sobre as células (Oliviera et al. 2010). Uma vez que os biofilmes não 

são uniformes, isto é, podem ser constituídos por mais do que um tipo de microrganismo 

(Schwering et al. 2013), o efeito antimicrobiano pode ser ainda reduzido pela baixa 

representação dos microrganismos alvo ou por efeitos sinergísticos protetores estabelecidos 

entes diferentes espécies (Lopes et al. 2012; Burmølle et al. 2014; Oliviera et al. 2010).  

Os biofilmes são também particularmente favoráveis ao desenvolvimento de resistência 

a agentes antimicrobianos, essencialmente a antibióticos, por transferência horizontal de 

genes (Antonova & Hammer 2011; Madsen et al. 2012; Savage et al. 2013), sendo os 

biofilmes ambientais atualmente considerados como potenciais reservatórios de resistência 

a antibióticos (Balcázar et al. 2015). A existência de uma população reduzida de células 

persistentes, caracterizada por taxas de atividade tão baixas que lhes permitem escapar ao 

efeito da maior parte das classes de antibióticos (Conlon et al. 2015) contribui ainda para a 

relevância dos biofilmes no contexto da problemática do desenvolvimento de resistência a 

antibióticos, e estão subjacentes à associação entre biofilmes bacterianos e infeções 

persistentes (Fauvart et al. 2011).  
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1.3. Estratégias convencionais de inativação de biofilmes 

 

Os biofilmes, sendo ubiquitários, podem existir em todo o tipo de superfícies estando 

por isso associados a vários problemas de segurança biológica e a importantes perdas 

económicas. São um grave problema na indústria alimentar, e têm impacto no ambiente 

(água, solo e estruturas construídas) e na indústria (oclusão de tubagens e filtros), 

demonstrando ainda relevância clínica como agentes causadores de infeções persistentes 

(Sadekuzzaman et al. 2015). Os tratamentos químicos, físicos ou biológicos têm sido 

testados no controle de biofilmes em diferentes matrizes (Tabela 1), sendo as abordagens 

químicas e físicas aplicadas mais frequentemente como primeira opção de intervenção (Park 

et al. 2012; LeChevallier et al. 1988).  

 

Tabela 1: Exemplos de agentes de inativação utilizados no controlo e prevenção de 

biofilmes microbianos. 

Agente de 

inativação 
Microrganismos-alvo 

Contexto de 

aplicação 
Referência 

Ultrasons Bactérias Indústria alimentar (Piyasena et al. 2003) 

Óleos de plantas  Bactérias Indústria Alimentar (Giaouris et al. 2014) 

Bacteriocinas Bactérias Indústria Alimentar (Guerrieri et al. 2009) 

Bacteriófagos Bactérias Indústria Alimentar (Sharma et al. 2005) 

Enterocina AS-48 

(Bacteriocina) 
Bactérias Indústria Alimentar 

(Caballero Gómez et al. 

2013) 

Dióxido de Titânio Vírus e bactérias Biocorrosão (Basheer et al. 2013) 

Atividade 

bioeletroquímica 
Bactérias Biocorrosão (Istanbullu et al. 2012) 

Ácido nitroso Bactérias Biocorrosão (Sun et al. 2015) 

Nanopartículas com 

biocidas 
Bactérias Higiene Oral 

(Allaker & Memarzadeh 

2014) 

Agentes 

Quimiterapêuticos 

(Ex: cloro-hexidina) 

Bactérias Higiene Oral 
(Kalesinskas et al. 

2014) 

Plasma em pressão 

atmosférica 

Bactérias, fungos, 

parasitas, vírus 
Saúde 

(Mai-Prochnow et al. 

2014) 
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Na indústria alimentar, a lavagem e desinfeção são ainda os procedimentos aplicados 

por rotina (Simões et al. 2010) e no controle de biofilmes ambientais ou industriais, têm sido 

aplicados agentes químicos e materiais nanoestruturados (Sadekuzzaman et al. 2015). Face 

à baixa eficiência dos antibióticos e antisséticos sobre biofilmes de microrganismos 

patogénicos, novos compostos antimicrobianos, nomeadamente bacteriocinas e extratos de 

plantas, têm sido testados (Sadekuzzaman et al. 2015). Numa vertente mais laboratorial, os 

bacteriófagos são sugeridos como alternativa aos antibióticos usados nos biofilmes, pois são 

específicos para o alvo e não afetam a microflora normal do ambiente (Wu et al. 2015). É 

ainda possível aplicar diferentes métodos de destruição, como por exemplo, biocidas e 

biosurfactantes, em diferentes fases de desenvolvimento (Yang et al. 2012). A inativação 

fotodinâmica é um tratamento que tem vindo a ganhar alguma relevância, pois geralmente 

consegue inativar a maioria das vias metabólicas do biofilme, assim como as estruturas das 

células microbianas (Sadekuzzaman et al. 2015).  

 

1.4. Inativação fotodinâmica de biofilmes 

 

O uso da luz como agente terapêutico é denominado de fototerapia fotodinâmica e 

tem sido aplicado como tal, desde a antiguidade (Amaral et al. 2010). Na atualidade, a 

expressão terapia fotodinâmica (photodynamic therapy, PDT) aplica-se mais 

especificamente no contexto oncológico, ou seja, quando se refere à inativação de células 

tumorais. A extensão desta abordagem à inativação de microrganismos, na perspetiva do 

tratamento de infeções, é normalmente referida como terapia fotodinâmica antimicrobiana 

(antimicrobial photodynamic therapy, aPDT) ou quimioterapia fotodinâmica antimicrobiana 

(antimicrobial photodynamic chemotherapy, PACT). A aplicação do efeito fotodinâmico 

para a inativação de microrganismos fora do âmbito médico designa-se genericamente por 

inativação fotodinâmica (photodynamic inactivation, PDI). A PDI de microrganismos é 

atualmente considerada uma alternativa ao uso de antibióticos e outros agentes 

antimicrobianos, tendo sido aplicada com sucesso na inativação de vírus, bactérias, fungos 

e parasitas (Almeida et al. 2011; Alves et al. 2015), bem como no controle de biofilmes 

microbianos (Wainwright & Crossley 2004; Schneider et al. 2012). 
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1.4.1. Efeito fotodinâmico e mecanismos de fotossensibilização 

 

 

A PDI de microrganismos resulta da interação entre uma molécula 

fotosensibilizadora, luz visível e oxigénio molecular (Plaetzer et al. 2009). Este tipo de 

efeito, envolve uma molécula química não tóxica, designada por fotossensibilizador (PS), e 

luz visível que na presença de oxigénio molecular geram espécies reativas de oxigénio 

(ROS), podendo causar danos aos organismos celulares, a nível de enzimas, DNA, lípidos e 

proteínas (Alves et al. 2014). Na presença da luz, o PS no seu estado fundamental, absorve 

energia passando para um estado excitado, podendo voltar ao seu estado fundamental, se 

perder energia por emissão de fluorescência, ou se for convertido a um estado tripleto, por 

um processo de cruzamento de intersistemas (Alves et al. 2015). Existem dois mecanismos 

pelos quais o PS excitado no estado tripleto pode interagir: o mecanismo do tipo I e o 

mecanismo do tipo II (Foote 1991). O mecanismo do tipo I traduz-se, essencialmente, na 

interação do PS excitado com um substrato, transferindo-se eletrões, produzindo-se espécies 

radicalares. No mecanismo do tipo II, o PS excitado transfere energia para o oxigénio 

molecular no estado fundamental, originando oxigénio molecular no estado singleto, e desta 

forma o PS retorna ao seu estado fundamental (Foote 1991) (Figura 2). Estas reações podem 

ocorrer ao mesmo tempo, mas dependem sempre da estrutura do PS assim como do 

microambiente (Melo et al. 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Diagrama representativo do sistema de inativação fotodinâmica. Adaptado de 

Alves et al. 2014.   
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1.4.2.  Fotossensibilizadores 

 

Para serem usados em combinação com a luz visível e com o oxigénio, os PS devem 

possuir algumas caraterísticas. A sua fotoestabilidade e a sua não toxicidade no escuro são 

dois dos requisitos essenciais. Um bom PS a ser utilizado na inativação fotodinâmica de 

microrganismos deve também apresentar elevado rendimento quântico de formação 1O2 

(oxigénio singleto), boa afinidade em relação às estruturas externas dos microrganismos, 

baixo potencial mutagénico, largo espetro de ação (bactérias, fungos e vírus) e baixa 

toxicidade para as células dos tecidos do organismo infetado (Maisch 2015b).  

Os PS podem ser de origem natural ou então pertencer a diferentes famílias químicas, 

sendo particularmente relevantes as fenotiazinas, porfirinas e ftalocianinas (Gursoy et al. 

2013). A primeira geração de fotossensibilizadores (e.g. porfirinas) é caracterizada por ser 

amplamente usada na PDT, embora apresente fototoxicidade cutânea prolongada, absorção 

de luz em comprimentos de onda relativamente baixos bem como baixa seletividade para 

com os tecidos-alvo (Muehlmann et al. 2014). A tentativa de obter compostos mais seletivos 

e eficientes levou ao aparecimento dos PS de segunda geração (e.g. clorinas) que se 

caracterizam maioritariamente por possuírem gamas de absorção de luz entre os 660-770 

nm, sendo a fototoxicidade cutânea relativamente baixa, e o rendimento quântico para a 

geração de oxigénio singleto elevado, o que confere a esta classe de PS características ótimas 

para a destruição/inativação de células (Muehlmann et al. 2014; Oliveira et al. 2015). Os PS 

de terceira geração encontram-se conjugados com moléculas ou partículas transportadoras, 

contornando o problema da seletividade e afinidade para os tecidos ou células-alvo 

(Muehlmann et al. 2014). Existem vários PS aprovados para uso clínico na Europa, sendo 

os mais utilizados para PDT, o Photofrin®, Levulan®, Foscan® e Visudyne® (Gursoy et al. 

2013; Calvete et al. 2009). Para tratamentos da cavidade oral, como periodontite ou cáries, 

existem kits como o Periowave™ ou do Helbo®, baseados nos corantes azul de metileno 

(methylene blue, MB) ou azul de toluidina (toluidine blue O, TBO) (Gursoy et al. 2013).   

O MB e o TBO (Figura 3) são PS do grupo químico das fenotiazinas com uma 

estrutura aromática heterocíclica (Garcia et al. 2014). Ambos apresentam elevada eficiência 

na inativação dos microrganismos (Maisch 2015b) e são bons produtores de oxigénio 

singleto (Garcia et al. 2014). O TBO tem um máximo de absorção a c.a. de 631 nm (Vilela 

et al. 2012), apresenta baixo custo e reduzida toxicidade no escuro (Vilela et al. 2012; 
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Moslemi et al. 2015). O MB tem um pico de absorvância a c.a. 664 nm (Vilela et al. 2012) 

e é um corante catiónico de pH neutro (Huang et al. 2012) muito utilizado em virtude da sua 

elevada eficácia (Garcia et al. 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Estrutura química dos fotossensibilizadores azul de metileno e azul de toluidina.  

 

As porfirinas são macrocíclicos aromáticos constituídos por quatro anéis do tipo 

pirrólico ligados entre si por pontes metínicas (Figura 4a). Nas bactérias, podem penetrar a 

parede celular e ligar-se à membrana citoplasmática, ou, uma vez atingido o compartimento 

intracelular, interagir com DNA (Alves et al. 2015). As porfirinas têm vindo a ser utilizadas 

com bastante sucesso na inativação fotodinâmica de microrganismos, quer com luz natural 

ou artificial (Almeida et al. 2011). As ftalocianinas são também compostos macrocíclicos 

aromáticos (Ramos et al. 2015) (Figura 4b) tendo o seu pico de absorção na zona do 

vermelho e infravermelho (Mantareva et al. 2007), o que as torna vantajosas para aplicações 

clínicas. Embora possam apresentar limitações quanto à solubilidade em meio aquoso, este 

problema é contornado através da introdução de cargas, sendo que as de carga positiva 

(catiónicas) têm sido testadas com sucesso na inativação de microrganismos na forma livre 

e em biofilmes (Lourenço et al. 2015; Rocha et al. 2015). Os fulerenos (Figura 4c) 

apresentam uma estrutura química com cerca de 60-70 átomos de carbono organizados de 

forma aproximadamente esférica e são muito fotoestáveis (Maisch 2015a; Mroz et al. 2007). 

Existem ainda PS naturais que apresentam grande capacidade de gerar oxigénio singleto na 

presença da luz e consequentemente, podem ser usados no efeito fotodinâmico (Maisch et 

al. 2014). O seu uso é recomendado pela sua origem natural e os mais utilizados são as 

clorofilas (Uliana et al. 2014; Ebermann et al. 1996), os psoralenos (furocumarinas e 
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cumarinas) (Menezes et al. 2014), a riboflavina (Maisch et al. 2014) e a curcumina 

(Neelakantan et al. 2015).     

 

 

(a)                                             (b)                                     (c) 

 

Figura 4: Estrutura química dos núcleos porfirínico (a) e ftalocianínico (b) e estrutura 

química de um fulereno (c). Adaptado de Lopes et al. 2014 e Alves et al. 2015. 

 

 

1.4.3. Inativação fotodinâmica de microrganismos 

 

A inativação fotodinâmica apresenta vantagens face aos tratamentos tradicionais, 

inativando vírus, bactérias e fungos (Almeida et al. 2011). Este processo de inativação 

provoca a morte rápida do microrganismo-alvo (dependendo da intensidade da luz 

administrada) (Araújo et al. 2015), e é um processo multialvo de oxidação de diferentes 

moléculas limitando o desenvolvimento de mecanismos de resistência por parte dos 

microrganismos (Alves et al. 2015). Outra das vantagens da PDI é a possibilidade de adequar 

o PS ao microrganismo-alvo desejado, de modo a minimizar os danos nos tecidos do 

hospedeiro, provocando a eliminação seletiva de células microbianas (Melo et al. 2013).  

Embora a inativação fotodinâmica seja eficaz em quase toda a gama de 

microrganismos, existem algumas diferenças de suscetibilidade entre eles. As bactérias 

Gram (+) e Gram (-) constituem um exemplo da eficiência diferencial da PDI. As bactérias 

Gram (+) são mais suscetíveis à fotossensibilização e são inativadas com uma maior gama 

de PS que as Gram (-) (Gsponer et al. 2015). A elevada suscetibilidade das Gram (+) pode 

ser explicada pelo facto de permitirem uma a melhor penetração do PS através da parede 

celular, constituída essencialmente por peptidoglucano e ácidos lipoproteicos, facilitando a 
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ligação deste à membrana citoplasmática (Alves et al. 2015). As bactérias Gram (-) 

apresentam uma camada de peptidoglucano associada a uma membrana externa constituída 

por lipoproteínas, lipopolissacarídeos, fosfolípidos e ácidos lipoproteicos, que reduz 

drasticamente a permeabilidade ao PS (Alves et al. 2015; Sperandio et al. 2014). A 

suscetibilidade das bactérias Gram (-) à inativação fotodinâmica pode ser contornada com a 

adição de compostos, como por exemplo EDTA, que alteram a camada adicional presente 

na parede celular, e permitem a entrada do PS (Gsponer et al. 2015). A inativação 

fotodinâmica de bactérias Gram (-) é mais eficiente quando são usados PS com carga positiva 

(catiónicos), com maior afinidade para a parede celular das bactérias, carregada 

negativamente (Alves et al. 2013; Alves et al. 2015).  

 

 

1.5. Inativação fotodinâmica de microrganismos da cavidade oral 

 

1.5.1. O microbioma da cavidade oral 

 

  A cavidade oral do Homem, assim como a pele, o trato intestinal e o trato respiratório, 

constituem um habitat favorável à presença de microrganismos, podendo estes viver em 

simbiose com o hospedeiro (Sabtie et al. 2015). O microbioma da cavidade oral inclui vírus, 

procariotas, fungos e protozoários, embora seja o domínio Bacteria o mais representado 

(Wade 2013). Estão identificadas mais de 250 espécies de bactérias associadas à cavidade 

oral, entre as quais, Streptococcus, Veillonella, Porphyromona, Actinomyces e Prevotella, 

(Chatzivasileiou et al. 2015; Xu et al. 2014). Considera-se que a língua, saliva e dentes, 

apresentam condições que permitem o crescimento e desenvolvimento de atividade 

microbiana, tanto nas mucosas (revestimentos húmidos) como nas superfícies sólidas da 

cavidade oral (Zaura et al. 2009). A placa supragengival (placa bacteriana dos dentes) 

contém maioritariamente bactérias Gram (+), enquanto na placa subgengival (placa 

bacteriana na gengiva) estão maioritariamente representadas bactérias Gram (-) anaeróbicas 

(Guo et al. 2014).  
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1.5.2. Biofilmes microbianos e doenças da cavidade oral 

 

  As bactérias apresentam-se em diferentes zonas da cavidade oral, designadamente 

nas superfícies dos dentes, nas bolsas periodontais, na língua e nas membranas mucosas da 

boca (Zaura et al. 2009), tipicamente organizadas em agregados ou biofilmes. Estes 

biofilmes são a causa da maioria das doenças orais, como é o caso das cáries e periodontites 

(Beikler & Flemmig 2011).  

  A cárie dentária afeta cerca de 80-90% da população mundial, ocorrendo em todas 

as faixas etárias (Simón-Soro & Mira 2015). É uma doença que resulta em decomposição 

localizada ou dissolução do tecido calcificado dos dentes, por ação de ácidos resultantes da 

atividade microbiana (Gross et al. 2012). Uma das soluções apresentadas para o tratamento 

das cáries dentárias é o uso da cloro-hexidina e fluoreto, compostos com atividade 

antimicrobiana, que se mantêm aderentes ao alvo inibindo a formação e desenvolvimento 

dos biofilmes causadores destas doenças dentárias (Santin et al. 2014; Tang et al. 2015).     

  As periodontites são o resultado de uma acumulação de depósitos bacterianos na 

gengiva em volta das superfícies sólidas, como é o caso dos dentes, resultando numa resposta 

inflamatória, podendo mesmo chegar à destruição do tecido e osso do dente (Abusleme et 

al. 2013). Podem ser encontradas em indivíduos de várias faixas etárias (Shaddox et al. 2012) 

e é detetada através de radiografia, por análise ao sangramento gengival ou ainda por recolha 

de saliva (Ji & Choi 2015).    

  A persistência dos microrganismos na cavidade oral pode levar a infeções 

endodônticas que se devem essencialmente à presença do biofilmes (Leite et al. 2015). Estas 

infeções ocorrem no interior do dente, nomeadamente na polpa e no tecido periapical 

(Albuquerque et al. 2014) podendo, no entanto, estar relacionadas com a periodontite. Uma 

lesão endodôntica pode conduzir a uma resposta inflamatória no tecido periodontal e 

reciprocamente, uma periodontite poderá provocar uma lesão a nível da polpa (Schmidt et 

al. 2014).   

  As técnicas mais comuns para desinfeção e controlo dos biofilmes na cavidade bocal, 

baseiam-se na aplicação de irrigantes. Estes apresentam a capacidade de eliminar quer as 

bactérias quer os detritos presentes na cavidade oral, sendo que a sua eficácia depende da 

zona afetada, da profundidade de inserção e da pressão exercida ao irrigar a área afetada 

(Mohammadi et al. 2014). A cloro-hexidina e o hipoclorito de sódio são dois dos irrigantes 
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mais utilizados (Wang et al. 2012). A cloro-hexidina, é um antissético largamente aplicado 

como solução para lavagem da boca ou para irrigações, podendo atuar em bactérias Gram 

(+) e Gram (-), bem como em leveduras e fungos (Karpinski & Szkaradkiewicz 2015). O 

hidróxido de cálcio e o peróxido de vanádio são também usados como agentes de 

desinfeção/inativação dos microrganismos presentes na cavidade oral (Mohammadi & 

Shalavi 2012; Persoon et al. 2012).  

 

 

1.5.3. Enterococci e infeções da cavidade oral 

 

O género Enterococcus inclui bactérias Gram (+), em forma de cocos, não produtoras 

de esporos, anaeróbias facultativas (Van Tyne et al. 2013). As espécies mais relevantes, E. 

faecalis e E. faecium, estão associadas a infeções graves uma vez que apresentam grande 

resistência a agentes antimicrobianos (Van Tyne et al. 2013). E. faecalis está presente no 

microbioma humano, tanto no trato urinário, como no trato gastrointestinal e cavidade oral 

(Human Microbiome Project Consortium 2012). Na cavidade oral, a espécie E. faecalis é 

maioritariamente encontrada em indivíduos que apresentam infeções, não sendo frequente 

em indivíduos saudáveis (Dahlén et al. 2012). A presença de E. faecalis na cavidade oral 

está fortemente relacionada com a saúde dos indivíduos, ocorrendo frequentemente em 

situações de periodontite (Colombo et al. 2013) embora tenha vindo a ser detetada na saliva 

ou mesmo nos canais radiculares, ainda que com baixa incidência (Wang et al. 2012). A sua 

incidência nas infeções primárias é relativamente baixa, estando mais associada a infeções 

secundárias (Dahlén et al. 2012; Lins et al. 2013; Endo et al. 2014). Sendo um 

microrganismo ubiquitário em vários produtos alimentares, E. faecalis pode atingir a 

cavidade oral através dos alimentos, colonizar as superfícies presentes e sobreviver mesmo 

em condições de escassez de nutrientes (Zhang et al. 2015; Wang et al. 2012).  

 Os biofilmes de E. faecalis são muito resistentes a agentes antimicrobianos e a 

antibióticos (penicilina e tetraciclina) e a sua resistência está diretamente relacionada com o 

grau de maturação do biofilme (Kouidhi et al. 2011; Werner et al. 2013; Wang et al. 2012).  
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1.5.4. Terapia fotodinâmica antimicrobiana na medicina dentária 

   

  A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) tem sido apontada como uma 

abordagem eficaz na prevenção e controle das infeções bacterianas da cavidade oral, 

nomeadamente cáries, infeções endodônticas e periodontais (Pratten 2011). Nas cáries 

dentárias, cujos agentes microbianos mais relevantes são Streptococcus mutans, e espécies 

do género Veillonella (Gross et al. 2012; Simón-Soro & Mira 2015), este tipo de terapia pode 

reduzir rapidamente a concentração de células bacterianas, não afetando, no entanto, a 

viabilidade das células presentes na polpa dentária (Diniz et al. 2015).  

  Nas periodontites, associadas frequentemente às bactérias Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Fusobacterium nucleatum (Eduardo 

et al. 2010), a aPDT é normalmente aplicada sem recorrer a tratamento cirúrgico, nas 

infeções periodontais, sendo que o efeito fotodinâmico atua mesmo sobre cavidades 

recônditas (Gursoy et al. 2013).  

  Nas infeções endodônticas, frequentemente associadas a Porphyromonas spp., 

Tannerella spp. e Treponema spp. (Leite et al. 2015), a aPDT é também usada como 

tratamento, uma vez que consegue eliminar, maioritariamente, os microrganismos presentes 

no sistema radicular (Oliveira et al. 2014). 

  Os PS mais utilizados na medicina dentária, são as fenotiazinas, mais propriamente 

TBO e MB (Cieplik et al. 2014; Santin et al. 2014), embora também sejam usados a eritrosina 

(Gursoy et al. 2013; Eduardo et al. 2010) e o rosa bengala (Cieplik et al. 2014). As 

fenotiazinas são usadas preferencialmente, pela sua eficiência contra bactérias Gram (+) e 

Gram (-) e pela baixa toxicidade sobre os tecidos (Santin et al. 2014). A irradiação é 

normalmente feita com lasers de baixa potência, lasers de Hélio-Néon (He-Ne), ou com 

lasers díodo, sendo estes últimos considerados mais interessantes pelo baixo custo, facilidade 

de operação e boa penetração nos tecidos (Oliveira et al. 2014). Face à reduzida 

probabilidade de desenvolvimento de resistência e à ausência de danos colaterais em tecidos 

não-alvo, a aplicação da PDI em medicina dentária tem ganho progressiva aceitação e 

implementação (Vohra et al. 2015). 
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2. Objetivos  

 

  O objetivo deste trabalho foi testar a aplicabilidade de fotossensibilizadores 

porfirínicos na inativação fotodinâmica de biofilmes de Enterococcus faecalis, tomado como 

modelo das bactérias associada a infeções da cavidade oral, na perspetiva do seu uso no 

controle de infeções periodônticas e endodônticas. A inativação de células na forma livre, 

foi também avaliada para efeitos comparativos. 

 

  



 

16 

 

3. Materiais e métodos 

 

3.1. Preparação do material biológico 

 

Como material biológico utilizou-se uma estirpe da bactéria Enterococcus faecalis 

isolada de pacientes com doenças na cavidade bocal (Martins 2012). As culturas de trabalho 

foram obtidas a partir de culturas conservadas a -80 °C com 20% de glicerol a 20%. Para 

revivificação, inoculou-se uma alíquota de cultura congelada em 30 mL de meio Tryptic Soy 

Broth (TSB, Liofilchem). Incubou-se a 37 °C com agitação (150 rpm), até obter uma cultura 

densa (18-24 h) e efetuou-se uma nova repicagem para novo de meio TSB, que se incubou 

nas mesmas condições. Para confirmação da pureza da cultura em meio líquido, preparou-

se um riscado por exaustão em meio Tryptic Soy Agar (TSA, Liofilchem). As placas foram 

incubadas a 37 °C durante 24 h e o crescimento foi avaliado quanto às características 

macroscópicas das colónias. Efetuou-se também uma coloração de Gram, a partir de uma 

colónia isolada, e a pureza da cultura foi confirmada por observação ao microscópio ótico. 

A partir de uma colónia isolada, foi preparada uma nova placa de riscado, que se incubou a 

37 °C durante 24 h e se conservou no frigorífico a 4 °C (cultura-stock). As culturas-stock 

foram renovadas semanalmente.  

Antes de cada ensaio, preparou-se a cultura de trabalho inoculando uma colónia 

isolada da cultura-stock em 30 mL de meio TSB. A cultura foi incubada a 37 °C com agitação 

(150 rpm) até obter uma cultura densa (18-24 h) com DO600 de aproximadamente 0,7. A 

cultura de trabalho foi utilizada para a preparação das suspensões de células usadas nos 

ensaios de inativação fotodinâmica de células livres. 

Para a preparação de biofilmes, alíquotas de 1 mL da cultura de trabalho foram 

transferidas para microtubos de 1 mL esterilizados e incubadas a 37 °C durante 24 h, sem 

agitação (fase de adsorção). Ao fim deste período, as células em suspensão foram removidas 

rejeitando o líquido, adicionando-se a cada microtubo 1 mL de meio TSB, e prolongou-se a 

incubação por mais 48 h, nas mesmas condições (fase de maturação). 
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3.2. Ensaio de inativação fotodinâmica 

 

3.2.1. Fotossensibilizadores 

 

Neste estudo foram testadas as porfirinas (Figura 6) tetraiodeto 5,10,15,20-tetraquis 

(1-metilpiridinium-4-l)porfirina (Tetra-Py+-Me, tetracatiónica), tri-iodeto 10,15,20-tris(1-

metilpiridinium-4-l)-5-(pentafluorofenil)porfirina (Tri-Py+-Me-PF, tricatiónica) e três 

porfirinas bastante semelhantes entre si, nomeadamente a PCat 2 (Di-iodeto de 2-(2’,6’-

bis(1-metilpiridinium-2-il)-piridin-4-il)-5,10,15,20-tetrafenilporfirina), a PCat 3 (Di-iodeto 

de 2-(2’,6’-bis(1-metilpiridinium-3-il)-piridin-4-il)-5,10,15,20-tetrafenilporfirina) e a PCat 

4 (Di-iodeto de 2-(2’,6’-bis(1-metilpiridinium-4-il)-piridin-4-il)-5,10,15,20-

tetrafenilporfirina). O corante azul de toluidina O (TBO, Acrós), foi testado como PS de 

referência (Zand et al. 2014).  

 

 

Figura 5: Estruturas dos fotossensibilizadores usados nos ensaios de inativação 

fotodinâmica de Enterococcus faecalis.  

 

 

 
 

 

Azul de toluidina O Tetra-Py+-Me Tri-Py+-Me-PF 

  
 

 

PCat 2 PCat 3 PCat 4 
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Foram preparadas soluções-stock de concentração 500 µM, em DMSO, que foram 

esterilizadas por filtração e conservadas no escuro. Antes de cada ensaio, as soluções-stock 

foram sonificadas durante 15 min para assegurar a completa dissolução dos 

fotossensibilizadores.  

 

 

3.2.2. Luz 

 

Nos ensaios de inativação fotodinâmica de biofilmes utilizou-se um sistema de 

iluminação LC-122 Lumacare, equipado com uma fibra ótica de luz branca (400-700 nm). 

A luz foi aplicada com uma intensidade de 150 mW.cm-2 durante um período máximo de 30 

min, correspondendo a uma dose acumulada de energia de 270 J.cm-2. Para a irradiação de 

suspensões de células utilizou-se um bloco de iluminação de luz branca (400-700 nm) com 

intensidade 10 mW.cm-2 e um período máximo de irradiação de 180 min, correspondendo a 

uma dose acumulada de energia de 108 J.cm-2. 

 

 

3.2.3. Inativação fotodinâmica de biofilmes 

 

O meio líquido presente nos microtubos contendo biofilmes foi cuidadosamente 

rejeitado e adicionou-se a cada microtubo 1 mL de solução tampão fosfato salino pH 7,4 

(PBS) contendo 1,44 g.L-1 Na2HPO4, 0,2 g.L-1 KCl, 0,24 g.L-1 KH2PO4, 8 g.L-1 NaCl, sem 

agitar. As concentrações finais de PS foram obtidas adicionando o volume conveniente de 

solução-stock. Foram testadas as concentrações finais de 10 µM e 20 µM de TBO, e 10 µM, 

20 µM e 50 µM de porfirinas (Tetra-Py+-Me e Tri-Py+-Me-PF). Após adição dos PS, os 

microtubos foram envolvidos em folha de alumínio e incubados a 37 °C durante 30 min para 

permitir a adsorção do PS ao material biológico. Após este período, recolheu-se 3 microtubos 

de cada condição experimental para determinação da concentração inicial de células viáveis 

nos biofilmes e iniciou-se a irradiação destapando os restantes microtubos e expondo os 

biofilmes à luz. Ao fim de 10, 20 e 30 min de irradiação, procedeu-se à recolha de 3 

microtubos de cada condição experimental para determinação da concentração de células 

viáveis. 
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A determinação de células viáveis foi feita por contagem de colónias. Rejeitou-se o 

líquido de cada microtubo tendo o cuidado de não perturbar o biofilmes, e adicionou-se 

novamente 1 mL de PBS a cada microtubo. Para ressuspender as células do biofilmes e obter 

uma suspensão homogénea, aplicou-se ultrassons durante 90 segundos e agitou-se no vórtex 

durante cerca de 1 minuto. A partir desta suspensão, preparou-se diluições decimais em PBS 

e semeou-se por incorporação, em meio TSA, em duplicado. As culturas foram incubadas a 

37 °C durante 24 h e procedeu-se à contagem de colónias nas réplicas da diluição mais 

adequada. A concentração de células viáveis foi calculada como a média das contagens nas 

réplicas de cada condição experimental/tempo corrigida para o fator de diluição e volume da 

alíquota semeada. 

Em todas as experiências foram incluídos controles claros e escuros. Os controles 

claros não foram adicionados de PS mas foram sujeitos ao mesmo procedimento de 

irradiação que as amostras. Os controles escuros receberam a concentração mais elevada de 

PS testada em cada experiência mas foram mantidos ao abrigo da luz durante toda a 

experiência.  

Cada PS foi testado em três ensaios independentes. Em cada ensaio, cada condição 

experimental (controles, diferentes concentrações de PS e diferentes tempos) foi testada em 

3 réplicas (3 microtubos). 

 

 

3.2.4. Inativação fotodinâmica de células em suspensão 

 

A cultura de trabalho fresca de E. faecalis em TSB foi diluída 1:10 em PBS. 

Alíquotas de 5 mL foram transferidas para placas de 6 poços. Às alíquotas correspondentes 

aos tratamentos experimentais foram adicionadas 0,5 µM, 1 µM e 5 µM de TBO ou 0,1 µM 

e 0,5 µM de porfirina. Todas as amostras foram incubadas no escuro, a 37 °C, durante 15 

min para permitir a adsorção do PS às células. Após este período, recolheu-se uma alíquota 

de cada tratamento experimental para determinação da concentração inicial de células 

viáveis e iniciou-se a irradiação das amostras, colocando as placas de 6 poços, contendo as 

suspensões de células, sobre a base iluminada do bloco. Durante a irradiação e no final do 

ensaio, procedeu-se à recolha de alíquotas para determinação da concentração de células 

viáveis.  
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O teor de células viáveis foi determinado por contagem de colónias. As alíquotas 

recolhidas foram diluídas em PBS em séries decimais, e semeadas por incorporação em TSA, 

em duplicado. As culturas foram incubadas a 37 °C durante 24 h e procedeu-se à contagem 

de colónias nas réplicas da diluição mais adequada. A concentração de células viáveis foi 

calculada como a média das contagens nas réplicas de cada condição experimental/tempo 

corrigida para o fator de diluição e volume da alíquota semeada. 

Em todas as experiências foram incluídos controles claros e escuros. Os controles 

claros não foram adicionados de PS mas foram sujeitos ao mesmo procedimento de 

irradiação que as amostras. Os controles escuros receberam a concentração mais elevada de 

PS testada em cada experiência mas foram mantidos ao abrigo da luz durante toda a 

experiência. Cada PS foi testado em três ensaios independentes.  

 

 

3.2.5. Adsorção dos fotossensibilizadores às células 

 

A quantidade de PS ligado ao material biológico foi determinada para as células na 

forma livre e em biofilmes. Para o ensaio com células livres, preparou-se uma cultura fresca 

de E. faecalis em TSB e a mesma foi diluída 1:10 em PBS de modo a obter a suspensão de 

células. A concentração de células viáveis na suspensão inicial foi determinada após diluição 

em PBS, sementeira em TSA e contagem de colónias. Da mesma suspensão, foram 

recolhidas e distribuídas em microtubos, alíquotas de 1 mL às quais se adicionou o PS (3 

réplicas para cada um dos PS: TBO, Tetra-Py+-Me, Tri-Py+-Me-PF, PCat 2, PCat 3 e PCat 

4). Foi usada apenas a concentração mais elevada (0,5 µM), testada nos ensaios de inativação 

de células livres. As suspensões foram incubadas no escuro, durante 15 min, a 37 °C. As 

células foram recolhidas por centrifugação (130 rpm, 15 min), rejeitando-se o sobrenadante 

e lavando-se novamente com 1 mL de PBS. Finalmente, adicionou-se ao pellet 1 mL de uma 

solução de digestão contendo 0,1 mol.L-1 de NaOH e 1% de dodecil sulfato de sódio (SDS). 

Agitou-se a mistura no vórtex e guardou-se no escuro, até que a solução (extrato) se tornasse 

límpida. Mediu-se a fluorescência de extrato, no espectoflurímetro Fluoromax 3 (Horiba Jobin 

Yvon), entre os 627-800 nm para o TBO e entre os 600-800 nm para as porfirinas e calculou-

se a concentração de PS por interpolação, usando uma reta de calibração construída com 

diferentes concentrações de PS, usando a solução de digestão como solvente. A adsorção 
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(moléculas.UFC-1) foi calculada pela razão entre a concentração de PS, expressa em número 

de moléculas por unidade de volume (moléculas.L-1), e a concentração de células viáveis 

(UFC.L-1). 

Para a quantificação da adsorção do PS a biofilmes, as amostras foram preparadas de 

forma idêntica à descrita nos ensaios de inativação. A concentração inicial de células viáveis 

nos biofilmes foi feita após ressuspensão em PBS por sonificação durante 90 segundos e 

agitação no vórtex durante 1 minuto, diluição em PBS e sementeira em TSA. Para a 

determinação em paralelo da ligação do PS ao material biológico, a uma série de microtubo 

(biofilmes), adicionou-se a concentração mais elevada testada nos ensaios de inativação (20 

µM de TBO e 50 µM dos restantes PS). Foram preparadas 3 réplicas (3 microtubos) para 

cada um dos PS. Incubou-se no escuro durante 30 min, a 37 °C, rejeitou-se o sobrenadante, 

lavou-se cuidadosamente os biofilmes com PBS, e por fim adicionou-se a solução de 

digestão anteriormente descrita. Procedeu-se à ressuspensão e lise das células por 

sonificação durante 15 min e posterior agitação no vórtex. A mistura de digestão foi mantida 

no escuro cerca de 24 h, até se tornar límpida e procedeu-se à determinação da concentração 

de PS nos extratos de modo idêntico ao descrito para os ensaios com células em suspensão. 

O cálculo da adsorção foi feito da mesma forma que nos ensaios com células livres, através 

da razão entre a concentração de PS no extrato e o teor de células viáveis. 
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4. Resultados 

 

4.2.  Maturação dos biofilmes 

 

Com o objetivo de estabelecer o tempo de maturação adequado à obtenção de 

biofilmes com elevada densidade de células para os testes de inativação, realizaram-se 

ensaios preliminares onde se avaliou a concentração de células até 5 dias após a renovação 

do meio (fim da fase de adesão). A variação da concentração de células viáveis durante o 

período de maturação encontra-se representada na figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Concentração de células viáveis (UFC.mL-1) em biofilmes de E. faecalis durante 

5 dias de maturação. Os valores correspondem à média de três ensaios independentes. As 

barras de erro representam o desvio padrão.  

  

Com 1 dia de incubação após renovação do meio (fase de maturação), atingiu-se uma 

concentração de células viáveis de 1,48E7 UFC.mL-1 e não se registaram diferenças 

estatisticamente significativas (p>0,05) entre este valor e os valores obtidos nos dias 

seguintes, até um período máximo testado de 5 dias de incubação. Assim, optou-se por 

estabelecer um tempo de maturação de 2 dias para a preparação dos biofilmes a usar nos 

ensaios de inativação.  
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4.3.  Inativação fotodinâmica de biofilmes 

 

A cinética de inativação fotodinâmica de biofilmes de E. faecalis com os vários 

fotossensibilizadores testados, caraterizada pela variação da concentração de células viáveis, 

encontra-se representada na Figura 7. 

 

 

Figura 7: Variação da concentração de células viáveis, em biofilmes de Enterococcus 

faecalis irradiados com luz branca (150 mW.cm-2) na presença de 5, 10 ou 20 µM de TBO 

(A) ou 10, 20 ou 50 µM das porfirinas Tetra-Py+-Me (B), ou Tri-Py+-Me-PF (C). Os valores 

representados correspondem à média de três ensaios independentes. As barras de erro 

representam o desvio padrão. As linhas correspondem à interpolação entre valores 

consecutivos. 

 

Na generalidade, verificou-se inativação fotodinâmica dos biofilmes com todos os 

PS testados, expressa pela redução da concentração de células viáveis. No entanto, os fatores 

de redução logarítmica foram muito pequenos e variaram com o tipo e com a concentração 

de PS. O fator mais elevado (1,6 log) foi obtido com a concentração de  

50 µM da porfirina Tri-Py+-Me-PF e com uma dose de luz de 270 J.cm-2. Com concentrações 

(A) (B) 

  

(C)  
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inferiores deste PS, os fatores de inativação foram <1,0 log. O decréscimo da concentração 

de células viáveis foi mais acentuado durante os primeiros 10 min de irradiação (redução 1,2 

log com 50 µM e 90 J.cm-2). O aumento da dose de luz não foi acompanhado de uma redução 

proporcional da concentração de células viáveis havendo mesmo uma estabilização da 

inativação com as concentrações de 10 e 20 µM. Com a porfirina Tetra-Py+-Me o fator de 

inativação máximo (0,9 log) foi obtido com a concentração de 20 µM e com a dose máxima 

de energia (270 J.cm-2). Com 10 µM, a inativação (0,8 log) foi ainda estatisticamente 

significativa (ANOVA p<0,05) mas com concentrações de 5 e 1 µM não houve inativação. 

Com a concentração máxima de PS (50 µM) a inativação também não foi significativa. Com 

o corante TBO, o fator máximo de inativação (1,2 log) foi obtido com a concentração de 10 

µM e ao fim de 20 min de irradiação (180 J.cm-2). Após 20 min de irradiação, os fatores de 

inativação obtidos com as concentrações de 5, 10 e 20 µM (0,8-1,2 log) não foram 

significativamente diferentes, entre si (ANOVA p>0,05).   

A variação da concentração de células viáveis nos controlos indica que não houve 

inativação direta pela luz (controlo claro) e que nenhum dos fotossensibilizadores apresentou 

toxicidade no escuro. 

 

 

4.4. Inativação fotodinâmica de células em suspensão 

 

A cinética de inativação fotodinâmica de suspensões de células de E. faecalis com os 

vários fotossensibilizadores testados, caraterizada pela variação da concentração de células 

viáveis, encontra-se representada na Figura 8. 

As suspensões foram eficientemente inativadas com todos os PS testados, tendo o 

fator mais elevado (6,8 log) sido obtido com a concentração de 0,1 µM de PCat 2, com uma 

dose de luz de 108 J.cm-2. Com uma concentração equivalente dos restantes PS, foi possível 

observar que os fatores de redução variaram entre os 6,6 log e 6,8 log, com exceção do TBO, 

em que o fator mais elevado foi de 4,8 log com a concentração de 0,5 µM com uma dose de 

luz de 270 J.cm-2. Com a porfirina Tetra-Py+-Me, os fatores de inativação obtidos com as 

concentrações de 0,1 µM e 0,5 µM não são significativamente diferentes (ANOVA p>0,05).   

 

(A) (B) 
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(E) 

 

(F) 

 

  

Figura 8: Variação da concentração de células viáveis, em suspensões de células livres de 

Enterococcus faecalis irradiados com luz branca (150 mW.cm-2) na presença de 0,5, 1 e 5 

µM de TBO (A). Com as porfirinas Tetra-Py+-Me (B), Tri-Py+-Me-PF (C), PCat 2 (D), PCat 

3 (E) e PCat 4 (F), foram testadas as concentrações de 0,1 e 0,5µM, sendo as amostras 

irradiadas com luz branca (10 mW.cm-2). Os valores representados correspondem à média 

de três ensaios independentes. As barras de erro representam o desvio padrão. As linhas 

correspondem à interpolação entre valores consecutivos. 

 

Com a porfirina Tri-Py+-Me-PF, o fator de inativação máximo foi de 6,8 log, 

correspondente à concentração de 0,1 µM e a uma dose de energia de 108 J.cm-2. Para a 

mesma dose de energia, a concentração de 0,5 µM, causou uma inativação idêntica (6,7 log). 

Com as porfirinas da família PCat, os fatores máximos de inativação (PCat 2 – 6,8 log; PCat 



 

26 

 

3 – 6,7 log; PCat 4 – 6,6 log) foram obtidos com a concentração de 0,1 µM com a dose 

máxima de energia (108 J.cm-2). Com estas porfirinas, os fatores de inativação obtidos com 

as diferentes concentrações testadas não foram significativamente diferentes (ANOVA 

p>0,05).  

O decréscimo da concentração de células viáveis foi mais acentuado durante os 

primeiros 10 min de irradiação com todos os PS (redução máxima de 5,8 log com 0,1µM e 

36 J.cm-2). Com TBO, o aumento da dose de luz, a partir dos 10 min de irradiação, causou 

um acréscimo da inativação de cerca 2,1 log. Com as porfirinas da família PCat, este 

acréscimo foi de apenas mais 1 log de redução, e a inativação estabilizou após 20 min de 

irradiação. Com as porfirinas Tri-Py+-Me-PF e Tetra-Py+-Me atingiu-se também uma 

plataforma estável no perfil de inativação ao fim de 20 min de irradiação, com 0,1 µM de 

PS.   

 A variação de células viáveis no controlo escuro e controlo claro indica que os PS 

não apresentam toxicidade no escuro e não existiu inativação direta pela luz nas amostras do 

controlo claro. 

 

 

4.5.  Ligação do fotossensibilizador ao material biológico 

 

Os resultados da quantificação do TBO, da porfirina Tetra-Py+-Me e da porfirina Tri-

Py+-Me-PF ligados às células de E. faecalis, quer em biofilmes, quer em suspensões de 

células, encontram-se representados na figura 9, assim como os resultados da quantificação 

das porfirinas da família PCat ligadas às células de E. faecalis em suspensões de células.  

Para biofilmes, obteve-se valores de adsorção de 5,69E6-2,46E7 moléculas de 

PS.UFC-1 e para as células livres, os valores de adsorção foram de 6,59E5-1,06E7 moléculas 

de PS.UFC-1. A porfirina Tetra-Py+-Me foi o PS que mais se ligou aos biofilmes (2,46E7 

moléculas de PS.UFC-1), enquanto a Tri-Py+-Me-PF foi o PS que revelou uma adsorção mais 

elevada (1,06E7 moléculas de PS.UFC-1) às células livres. Os valores de adsorção de TBO 

foram 5,69E6 moléculas de PS.UFC-1 em biofilmes e 6,59E5 moléculas de PS.UFC-1 em 

células livres.  

As PCat’s foram testadas em células livres e como tal obtiveram-se valores de 

adsorção de 5,09E6-5,73E6 moléculas de PS.UFC-1. A porfirina PCat 4 foi o PS que obteve 
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um valor de adsorção maior e a porfirina PCat 3 o valor menos elevado, sendo o valor de 

adsorção de 5,57E6 moléculas de PS.UFC-1 para a porfirina PCat 2.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Quantidade de PS ligado às células de Enterococcus faecalis na forma livre ou 

em biofilmes expresso em moléculas de PS.UFC-1. Foram aplicadas as concentrações mais 

elevadas testadas nos ensaios de inativação fotodinâmica, para cada fotossensibilizador. Para 

os ensaios de adsorção de biofilmes com o TBO utilizou-se a concentração de 20 µM e para 

as porfirinas de 50 µM; nos ensaios de adsorção das células livres utilizou-se a concentração 

de 0,5 µM. Os valores correspondem a um ensaio de adsorção, em que a fluorescência e a 

concentração de células viáveis foram analisadas em 3 réplicas. (*) Não foram realizados 

testes de adsorção para os biofilmes com as porfirinas da família PCat.  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

  

* * * 
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5. Discussão 

 

Os resultados deste trabalho indicam que E. faecalis, quando organizado em biofilmes, 

apresenta uma baixa suscetibilidade à PDI com qualquer um dos PS testados. O corante TBO 

foi incluído como PS de referência, uma vez que tem sido usado com sucesso na inativação 

de microrganismos da cavidade oral (Santin et al. 2014), nomeadamente Enterococcus 

faecalis (Souza et al. 2010), Streptococcus mutans (Al-Ahmad et al. 2015), Prevotella 

intermedia e Porphyromonas gingivalis (Nielsen et al. 2015), conseguindo inativar também 

fungos, como por exemplo, Candida albicans (Donnelly et al. 2007).  

Neste trabalho, a fotossensibilização de biofilmes de E. faecalis com TBO foi testada a 

uma concentração máxima de 20 µM e uma dose máxima de energia (luz branca) de 270 

J.cm-2 resultando um fator de inativação de 1,2 log. Em trabalhos anteriores, com 327 µM 

de TBO e uma dose de energia de 60 J.cm-2, conseguiu-se uma inativação de 2,21 log em 

biofilmes de E. faecalis (Al-Ahmad et al. 2015). Com a mesma concentração de PS (327 

µM) e metade da dose de energia utilizada no estudo anterior (30 J.cm-2) foi conseguida uma 

redução de cerca de 80% na proporção de células vivas (López-Jiménez et al. 2015) e com 

415 µM do mesmo PS e a uma dose de energia de 15 J.cm-2, obteve-se também um fator de 

inativação de 1,9 log na concentração de células viáveis em biofilmes de E. faecalis (Meire 

et al. 2012). Para além do efeito da concentração de PS, que neste estudo foi mais baixa do 

que nos estudos anteriormente referidos, a diferença nos resultados obtidos pode também 

estar relacionada com o tipo de luz. Neste trabalho foi utilizada luz branca, pretendendo-se 

usar as mesmas condições que nas experiências com porfirinas, no entanto, em ensaios de 

inativação fotodinâmica com TBO são igualmente usadas lâmpadas e lasers de luz vermelha 

(Meire et al. 2012; López-Jiménez et al. 2015). O ajuste do espetro de emissão da fonte de 

luz ao espetro de absorção do PS influencia a quantidade de energia efetivamente absorvida, 

o que dificulta a comparação dos resultados de ensaios com um mesmo PS mas com 

diferentes fontes de luz.  

O tempo de maturação dos biofilmes é também um fator importante na comparação e 

interpretação de resultados de diferentes experiências de inativação fotodinâmica (Cieplik et 

al. 2013). Com a estirpe usada neste trabalho, não houve variação significativa da 

concentração de células viáveis ao longo de um período de 5 dias de maturação pelo que se 

optou por usar biofilmes com apenas 2 dias de maturação. No entanto, o desenvolvimento 
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dos biofilmes pode variar significativamente entre diferentes espécies bacterianas e mesmo 

entre estirpes. Em Beirão 2012, foi usado um tempo de maturação de 24 h para biofilmes de 

Pseudomonas aeruginosa, e de 48 h para biofilmes de Staphylococcus aureus. Outras 

experiências de inativação fotodinâmica de biofilmes de E. faecalis usaram tempos de 

maturação tão diferentes como 24 h (López-Jiménez et al. 2015; Meire et al. 2012), 48 h 

(Prasanth et al. 2014) ou 72 h (Cieplik et al. 2013). Considerando que o estado fisiológico 

das células em biofilmes varia ao longo do tempo de maturação (Sauer et al. 2002; Davies 

2000) e que a condição fisiológica das células influencia a sua suscetibilidade à PDI 

(Maraccini et al. 2015), é de esperar que o tempo de maturação dos biofilmes usados nos 

ensaios de inativação tenha efeito no fator de inativação obtido. Mesmo existindo 

variabilidade entre as estirpes da mesma espécie (Silva et al. 2014), os fatores de inativação 

obtidos com a estirpe de E. faecalis testada neste trabalho não são muito discrepantes em 

relação aos estudos anteriormente citados, uma vez que a concentração testada (20 µM) é 

mais baixa que a normalmente utilizada. Não há, pois, evidência de que se trate de uma 

estirpe mais resistente à PDI do que as usadas nos ensaios descritos na bibliografia.  

Com 50 µM de porfirina tricatiónica (Tri-Py+-Me-PF), conseguiu-se um fator de 

inativação de 1,6 log para os biofilmes de E. faecalis. Embora o valor seja maior do que o 

obtido com TBO (1,2 log), a diferença não é estatisticamente significativa (ANOVA 

p>0,05). No entanto, com uma concentração equivalente, a porfirina Tetra-Py+-Me, 

apresenta o máximo fator de inativação de apenas 0,9 log. Estas porfirinas têm sido testadas 

para a inativação de biofilmes de diferentes organismos, entre os quais bactérias Gram (-) 

como é o caso da Pseudomonas aeruginosa e também de fungos, como Candida albicans 

(Beirão 2012; Cieplik et al. 2014).  

Algumas porfirinas catiónicas têm sido utilizadas, também, na inativação de biofilmes 

de E. faecalis e com 2 µM e 5 µM de PS e uma dose de energia de 60 J.cm-2, obteve-se um 

fator de inativação de cerca de 3 log (Prasanth et al. 2014). Já a porfirina tetracatiónica 

(5,10,15,20-tetrakis(1-metil-4-piridinium)-porfrintetra-p-toluenesulfonato) foi utilizada 

para inativar biofilmes de E. faecalis e com uma concentração de 100 µM e uma dose de 

energia de 72 J.cm-2, obteve-se um fator de inativação de <1 log (Cieplik et al. 2013). Os 

compostos porfirínicos já foram também testados em comparação com outros PS, como por 

exemplo o azul de metileno e o rosa bengala, concluindo-se que geralmente, as porfirinas 

são mais eficientes na inativação de microrganismos que estes corantes (Ergaieg & Seux 
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2009). Cieplik et al. 2014 apresenta diversos PS que são utilizados na inativação de 

microrganismos na cavidade oral, entre os quais, MB, o TBO, a porfirina tetracatiónica 

(5,10,15,20-tetrakis(1-metil-4-piridinium)-porfrintetra-p-toluenesulfonato), assim como a 

clorina (Photodithazine®), eritrosina e rosa de bengala. Quando comparado o efeito 

fotodinâmico da porfirina, da eritrosina e do azul de metileno (PS de grupos diferentes), o 

fator de inativação é mais elevado com eritrosina, nas mesmas condições de irradiação.  

Comparando a eficiência de inativação de biofilmes de E. faecalis com as duas 

porfirinas catiónicas testadas, verifica-se uma diferença significativa (ANOVA p<0,05), 

sendo a porfirina tricatiónica Tri-Py+-Me-PF mais eficiente do que a porfirina tetracatiónica 

Tetra-Py+-Me. Estas porfirinas foram já anteriormente testadas (Alves et al. 2008) 

observando-se que, com uma concentração de PS muito similar à utilizada neste trabalho 

(0,5 µM), a porfirina tricatiónica foi mais eficiente na inativação que a tetracatiónica, quando 

utilizadas em bactérias Gram (-) bioluminescentes, embora as condições de irradiação 

tenham sido diferentes (irradiação com luz solar). Em experiências com E. faecalis, foram 

também aplicadas concentrações destas porfirinas de 5 µM com uma dose de luz de 14 J.cm-

2, verificando-se que a porfirina tricatiónica Tri-Py+-Me-PF foi o PS mais eficiente (Alves 

et al. 2009). Quer em biofilmes, células livres ou até mesmo em estruturas como endósporos, 

a carga do PS tem influência na eficiência de inativação. De uma forma geral, moléculas 

com três cargas tendem a ser mais eficientes que as que apresentam quatro cargas e 

moléculas menos simétricas entre si têm tendência a ser mais eficientes no processo de 

inativação (Simões et al. 2015).  

A afinidade do PS para o material biológico, particularmente as estruturas celulares 

externas (Pereira et al. 2014) e o seu rendimento quântico de produção do oxigénio singleto, 

a principal espécie envolvida no processo de inativação fotodinâmica de microrganismos 

com porfirinas (Costa et al. 2013), têm sido apontados como fatores determinantes da sua 

eficiência na PDI de microrganismos (Alves et al. 2015). Os resultados dos ensaios de 

adsorção dos PS às células de E. faecalis organizadas em biofilmes, não permitem concluir 

sobre diferenças significativas na afinidade das duas porfirinas testadas. Assim, o seu 

rendimento em oxigénio singleto pode ter maior importância relativa, enquanto determinante 

da eficiência de inativação. De facto, a porfirina Tri-Py+-Me-PF apresenta um melhor 

rendimento quântico em oxigénio singleto do que a Tetra-Py+-Me (Alves et al. 2009), o que 
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pode justificar que tenha resultado num fator de inativação de biofilmes de E. faecalis 

ligeiramente superior ao obtido com a porfirina tetracatiónica.  

Na tentativa de comparar a suscetibilidade à PDI de E. faecalis na forma livre e na forma 

de biofilmes, foram realizadas experiências de inativação de suspensões de células com TBO 

e com as porfirinas Tri-Py+-Me-PF e Tetra-Py+-Me. Com uma dose máxima de luz de 108 

J.cm-2 obteve-se fatores de inativação de 4,8 log, com 0,5 µM de TBO e de 6-6.8 log com 

0,5 µM de porfirinas. Os resultados confirmam a elevada suscetibilidade na forma 

planctónica de E. faecalis à fotossensibilização com corantes e porfirinas catiónicas. Em 

experiências análogas, com suspensões de E. faecalis, atingiu-se um fator de inativação de 

3,7 log com uma dose máxima de energia de 24 J.cm-2 na presença de 133 µM de TBO 

(Nielsen et al. 2015). A inativação de células livres com porfirinas foi mais eficiente do que 

com TBO, o que vai de encontro aos resultados obtidos num estudo de comparação de um 

corante (MB) e porfirinas catiónicas (Ergaieg & Seux 2009). Os fatores de inativação obtidos 

com as porfirinas Tri-Py+-Me-PF e Tetra-Py+-Me situam-se dentro da gama (~7 log) obtida 

por Alves 2007 em suspensões da mesma espécie bacteriana, inativadas também com 

porfirinas catiónicas, mas com uma concentração de PS ligeiramente mais elevada (5 µM) e 

uma menor dose de energia (21,6 J.cm-2). Em virtude da estrutura e composição da parede 

celular, as bactérias Gram (+) são normalmente mais suscetíveis à inativação com porfirinas 

do que as bactérias Gram (–), sendo frequentemente inativadas até ao limite de quantificação 

com concentrações da ordem de grandeza do µM (Almeida et al. 2011). Tal como nos 

biofilmes de E. faecalis, também nas suspensões de células se observou uma maior eficiência 

da porfirina tricatiónica, relativamente à porfirina tetracatiónica, estando este efeito 

provavelmente relacionado com as caraterísticas estruturais e fotofísicas das moléculas.  

Nos ensaios com suspensões de células foi ainda incluída uma nova família de porfirinas 

catiónicas (PCat 2, PCat3 e PCat 4) com o objetivo de avaliar o seu potencial de 

fotossensibilização de E. faecalis, e o eventual interesse de vir a testá-las também em 

biofilmes. Os fatores de inativação obtidos com as porfirinas da família PCat (~7 log) foram 

idênticos aos obtidos com as porfirinas Tri-Py+-Me-PF e Tetra-Py+-Me. As moléculas da 

família PCat são derivados dicatiónicos porfirina-piridina com uma capacidade para a 

produção de oxigénio singleto equivalente à porfirina de referência Tetra-Py+-Me. Testes de 

inativação fotodinâmica da bactéria Gram (-) Escherichia coli produziram fatores de 

inativação de aproximadamente 3 log com uma concentração de 20 µM e uma dose de luz 
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de 64,8 J.cm-2 (Coelho 2014). Os resultados obtidos com E. faecalis, revelam maior 

suscetibilidade desta bactéria à inativação com as moléculas da família PCat do que a 

bactéria Gram (–) anteriormente testada, confirmando-se a maior suscetibilidade da bactéria 

Gram (+) à fotossensibilização em virtude da estrutura e composição da parede bacteriana.  

Os resultados obtidos nos ensaios de adsorção de PS às células livres indicam que a 

família de porfirinas PCat registam valores de adsorção na gama dos valores obtidos com os 

dois compostos porfirínicos testados (Tri-Py+-Me-PF e Tetra-Py+-Me). Uma vez que a gama 

de adsorção é semelhante em todos os compostos porfirínicos, e como a família PCat não 

foi testada para inativar biofilmes, é de esperar que o efeito destes compostos nos biofilmes 

de E. faecalis seja pelo menos equivalente ao obtido com as porfirinas catiónicas.   

Tal como tem sido repetidamente demonstrado em estudos comparativos (Beirão 2012; 

Wang et al. 2014; Freire et al. 2013), os resultados deste trabalho confirmam que a inativação 

de células em biofilmes é muito menos eficiente do que a das células na forma planctónica, 

tanto com TBO como com as porfirinas Tri-Py+-Me-PF e Tetra-Py+-Me. A resistência dos 

biofilmes a agentes antimicrobianos está associada barreiras físicas e a adaptações 

fisiológicas, coordenadas nomeadamente por mecanismos de quorum sensing (Mah & Toole 

2001). Ensaios de inativação com microrganismos da cavidade oral (Prevotella intermedia, 

Porphyromonas gingivalis e Streptococcus sanguinis) com formulações antisséticas 

(clorohexidina combinada com bioflavonoides) evidenciaram a elevada resistência dos 

biofilmes comparativamente com as células livres (Malic et al. 2013). Em Enterococcus 

faecalis, a elevada tolerância dos biofilmes a antibióticos é também explicada pelo aumento 

do número de cópias de plasmídeos contendo determinantes genéticos de resistência, 

relativamente à forma livre (Cook & Dunny 2013).  

A matriz do biofilmes constitui a primeira linha de defesa das células, dificultando a 

difusão de compostos antimicrobianos e, particularmente relevante no caso de PDI, de 

oxigénio. Sendo rica em polissacarídeos (Pamp et al. 2007), pouco sujeitos a danos 

oxidativos, e em proteínas e glicoproteínas que podem atenuar o stresse oxidativo (Marquis 

1995), a matriz extracelular é considerada como um dos fatores que mais contribui para a 

baixa suscetibilidade dos biofilmes bacterianos à PDI (Gad et al. 2004; Maisch 2015a). 

Moléculas com carga negativa presentes na matriz extracelular podem interagir com PS 

catiónicos limitando o seu acesso às células, diminuindo a eficiência de PDI (Maisch 2015a). 

Considerando que as moléculas dicatiónicas da família PCat exibiram afinidade para as 
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células livres idêntica à das porfirinas tri e tetracatiónica e são igualmente boas produtoras 

de oxigénio singleto (Coelho 2014), o facto de apresentarem um menor número de cargas 

positivas e de, por isso, poderem interagir menos com as moléculas aniónicas da matriz 

extracelular, pode justificar o seu estudo, em trabalhos futuros, para PDI de biofilmes.  

Um estudo realizado em biofilmes de Pseudomonas aeruginosa, revelou que a matriz 

extracelular pode aumentar significativamente a fixação de fotossensibilizador, 

comparativamente com a adsorção a células livres, e ser também ela própria, um alvo 

estrutural do processo de fotossensibilização (Beirão 2012). No presente trabalho, a 

quantificação da adsorção de PS (TBO, porfirina Tetra-Py+-Me e Tri-Py+-Me-PF) às células 

na forma livre ou em biofilmes, não permite concluir sobre diferenças significativas de 

afinidade, havendo, no entanto, uma ligeira tendência para maior fixação em biofilmes. 

Assim, a baixa suscetibilidade destes últimos à PDI deverá estar relacionada com uma 

combinação de mecanismos de defesa e proteção, nomeadamente, limitação da penetração 

de oxigénio, elevada retenção das moléculas de PS nos compostos extracelulares da matriz 

e consequente diminuição do acesso à parede e membrana das células, e quenching de ROS 

pelos compostos poliméricos extracelulares. Em E. faecalis, foi também demonstrado que a 

expressão em biofilmes de bombas de efluxo específicas, contribui uma resistência acrescida 

à PDI com fotossensibilizadores catiónicos, como o azul de metileno (Kishen et al. 2010). 

Este processo pode ter também contribuído para a reduzida suscetibilidade dos biofilmes de 

E. faecalis à PDI com TBO, um corante catiónico, e com as porfirinas catiónicas Tri-Py+-

Me-PF e Tetra-Py+-Me, observada neste estudo.  
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6. Conclusões 

 

Os resultados deste trabalho confirmam que a organização em biofilmes confere à 

bactéria Enterococcus faecalis uma elevada resistência à inativação fotodinâmica. Embora 

todos os PS catiónicos testados tenham resultado em elevados fatores de inativação das 

células na sua forma livre, como se espera em bactérias Gram +, em biofilmes não foi 

possível inativar mais do que 2 log, mesmo com concentrações de PS e doses de luz mais 

elevadas do que as usadas para inativar células planctónicas. Considerando que a ASM 

propõe uma redução mínima de 3 log como critério para que uma abordagem possa ser 

considerada como antimicrobiana, não é ainda possível considerar que o TBO e as porfirinas 

catiónicas Tetra-Py+-Me, Tri-Py+-Me-PF e da família PCat, nas condições testadas, possam 

ser usados como estratégia antimicrobiana única, no combate a biofilmes da cavidade oral.  

O desenvolvimento de fotossensibilizadores com melhor capacidade de penetração 

através da matriz extracelular em biofilmes, e consequentemente com maior acesso às 

estruturas externas das células bacterianas, é ainda um desafio à aplicação da PDI no controle 

de biofilmes da cavidade oral ou ao seu uso como coadjuvante em estratégias de desinfeção 

endodôntica.  
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