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RESUMO 
 
 

SELLERA, F. P. Fotoinativação de patógenos causadores da mastite bovina. 
[Photoinactivation of bovine mastitis patogens]. 2014. 105 f. (Mestrado em Ciências) 
– Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014.  
 

A mastite bovina destaca-se negativamente no cenário mundial em decorrência aos 

prejuízos ocasionados pelo seu dispendioso tratamento, sendo considerada a 

principal doença que acomete a pecuária leiteira. Como alternativa ao uso de 

antibióticos, a terapia fotodinâmica se apresenta como uma opção terapêutica no 

tratamento de infecções locais, que atua sem que haja seleção de micro-organismos 

resistentes. Seu mecanismo de ação resulta da interação entre uma substância 

fotossensibilizadora e luz em comprimento de onda ressonante, promovendo a 

formação de espécies reativas de oxigênio que apresentam ação citotóxica contra 

micro-organismos. O objetivo deste estudo foi investigar a habilidade da terapia 

fotodinâmica, in vitro, para inativar cepas causadoras da mastite bovina. Culturas de 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 

Corynebacterium bovis e Prototheca zopfii suspensas em PBS foram estimadas por 

meio da turbidez da suspensão correspondendo à concentração de 107 UFC/mL, 

caracterizando desta forma, oito grupos avaliados: controle (C), luz – LED vermelho 

(L) λ=660nm/2 minutos de irradiação (12,22J/cm2), AM (azul de metileno - 1mM), 

PDT 5 segundos (0,50J/cm2), PDT 10 segundos (1,01J/cm2), PDT 30 segundos 

(3,05J/cm2), PDT 1 minuto (6,11J/cm2) e PDT 2 minutos (12,22J/cm2) de irradiação. 

Os grupos tratados com AM e Luz isoladamente não apresentaram ação citotóxica 

sobre os micro-organismos avaliados. S. dysgalactiae, S. aureus, C. bovis foram 

inativados sob 30 segundos de irradiação (3,05J/cm2); S. agalactiae e P. zopfii foram 

inativados sob 2 minutos de irradiação (12,22J/cm2). 

 

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica. Staphylococcus aureus. Streptococcus spp. 

Corynebacterium bovis. Prototheca zopfii. 

  



ABSTRACT 

 
 

SELLERA, F. P. Photoinactivation of bovine mastitis patogens. [Fotoinativação 
de patógenos causadores da mastite bovina]. 2014. 105 f. (Mestrado em Ciências) – 
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2014.  

 
Bovine mastitis stands out negatively on the world scenario due to the damage 

caused by its expensive treatment, being considered the main disease affecting dairy 

cattle. As an alternative to antibiotics, photodynamic therapy is presented as a 

therapeutic option in the treatment of local infections, which acts without any 

selection of resistant microorganisms. Its mechanism of action results from the 

interaction between a photosensitizing substance and light in the resonant 

wavelength, promoting the formation of reactive oxygen species, which have 

cytotoxic activity against micro -organisms. The aim of this study was to investigate, 

in vitro, the ability of photodynamic therapy to inactivate strains that cause bovine 

mastitis. Cultures of Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, 

Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium bovis and Prototheca zopfii suspended 

in PBS were estimated by the turbidity of the suspension corresponding to a 

concentration of 107 CFU / mL, characterizing eight study groups: control (C), light - 

red LED (L) λ = 660nm / 2 minutes of irradiation (12.22J/cm2), BM (methylene blue - 

1 mM ), PDT 5 seconds (0.50 J/cm2 ), PDT 10 seconds (1.01J/cm2), PDT 30 

seconds (3.05 J/cm2 ), PDT 1 minute (6.11 J/cm2) and PDT 2 minutes (12.22 J/cm2) 

of irradiation. The groups treated with methylene blue and light alone had no 

cytotoxic effect on microorganisms evaluated. S. dysgalactiae, S. aureus, C. bovis 

were inactivated after 30 seconds of irradiation (3.05 J/cm2 ); S. agalactiae and P. 

zopfii were inactivated after 2 minutes of irradiation (12.22 J/cm2). 

 

Keywords: Photodynamic therapy. Staphylococcus aureus. Streptococcus spp.  

Corynebacterium bovis. Prototheca zopfii. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Atualmente, o Brasil detém o segundo maior número de vacas leiteiras do 

mundo, com aproximadamente 40.000.000 de animais. Deste efetivo, 16.151.001 

são vacas ordenhadas que produzem 24 milhões de toneladas de litros de leite. 

Apesar de números aparentemente expressivos, ao sair da esfera quantitativa e 

passar à qualitativa, percebe-se que a produtividade e os índices nacionais (5,52 

litros/cabeça/dia), quando comparados com países que possuem um rebanho leiteiro 

inferior, ficam muito abaixo dos mínimos desejados por uma empresa rural eficiente 

(ZOCCAL; OLIVEIRA; ALMEIDA, 2012). O baixo volume de produção pode ser 

atribuído a erros de manejo e/ou enfermidades que prejudiquem ou impeçam a 

produção de leite propriamente dita.  

Dentre as enfermidades que mais comprometem a produção leiteira, a mastite 

bovina assume papel de destaque. Sendo caracterizada por um processo 

inflamatório da glândula mamária, a qual acarreta diretamente na queda de 

produção e a qualidade do leite, implicando em despesas com medicamentos e mão 

de obra especializada, descarte do leite, perda funcional de glândulas e, por vezes, 

morte do animal (BRADLEY, 2002; ROBERSON, 2012). 

A mastite bovina destaca-se negativamente no sistema de produção mundial 

principalmente pelo grande impacto econômico acarretado, sendo considerada a 

doença mais dispendiosa entre as que acometem a produção leiteira. As elevadas 

perdas econômicas ocasionadas pela evolução da doença tornam a mastite bovina 

uma das doenças mais combatidas na bovinocultura (LESCOURRET; COULON, 

1994; KOSSAIBATI; ESSLEMONT, 1997; HORTET; SEEGERS, 1998). 

A ocorrência desta enfermidade depende diretamente da interação de fatores 

relacionados ao animal, homem, ambiente e, na maioria dos casos, a presença de 

micro-organismos patogênicos que, ao se instalarem no hospedeiro, desencadeiam 

um processo inflamatório. As bactérias estão entre os principais agentes causadores 

da mastite bovina, contudo fungos, leveduras, vírus e algas também são 

correlacionados com a doença (ROBERSON, 2012; DEB et al., 2013). 
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O controle de micro-organismos patogênicos é um dos campos mais 

desafiadores na área farmacológica. Hoje, o desenvolvimento de resistência por 

certas bactérias patogênicas é mais rápido que a capacidade da indústria para 

produzir novos fármacos (SOUZA, 1998; MATEU; MARTIN, 2001), deste modo, a 

indústria farmacêutica está em constante alerta, principalmente devido à rápida 

capacidade de adaptação e diversidade dos patógenos encontrados. O 

aparecimento de uma maior variedade de micro-organismos resistentes faz com que 

haja um grande aumento da morbidade de infecções que eram facilmente tratadas 

no passado. Portanto, antibióticos sistêmicos deveriam ser utilizados com maior 

precaução e principalmente com alvo específico, evitando assim maior 

desenvolvimento de resistência bacteriana, sendo recomendado que infecções 

locais não deveriam ser tratadas de forma sistêmica caso houvesse alternativa viável 

(BAGNATO, 2007) 

Segundo Costa (2002), o tratamento ideal para mastite bovina seria capaz de 

combater a infecção sem prejudicar a glândula mamária ou apresentar resíduos de 

medicamentos no leite. Torna-se essencial, portanto, buscar novas alternativas 

terapêuticas de forma a rever práticas amplamente empregadas no passado que 

influenciam diretamente ou indiretamente à produção leiteira. 

A Terapia Fotodinâmica ou PDT (Photodynamic Therapy) torna-se uma 

modalidade terapêutica que vem ao encontro da maioria das vantagens, 

principalmente por não apresentar efeitos sistêmicos e microbiológicos indesejáveis, 

os quais podem ser encontrados na maioria dos tratamentos habituais que envolvem 

o emprego de antibióticos (HAMBLIN; HASAN, 2004; HAIDARIS et al., 2013; 

HANAKOVA et al., 2014).  

A PDT se destaca como modalidade terapêutica que envolve o uso de um 

agente fotossensibilizador, luz de comprimento de onda específico e oxigênio 

molecular para destruir tanto células neoplásicas como também micro-organismos 

(bactérias, vírus, fungos e parasitas), com ausência de efeitos genotóxicos e 

mutagênicos, o que, consequentemente, impede o desenvolvimento de resistência 

microbiana (HAMBLIN; HASAN, 2004; KONOPKA; GOSLINSKI, 2007). 

Recentemente, estudos têm demonstrado a eficácia da PDT in vitro e in vivo 

no controle e tratamento de micro-organismos causadores de enfermidades em 

seres humanos (BROWN, 2012; GILABERTE et al., 2014) e animais (HAYEK et al., 

2005; JORI et al., 2011; WARDLAW et al., 2012; PIRES et al., 2013; PIRES et al., 
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2014). Contudo, maior investigação é necessária para que futuramente protocolos 

terapêuticos estipulados em condições laboratoriais possam ser extrapolados em 

ensaios clínicos de condições naturais de ocorrência destas doenças. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

A seguir, será realizada revisão de literatura acerca da mastite bovina, bem 

como dos principais micro-organismos envolvidos nesta enfermidade e utilizados 

nesta pesquisa.  

 

 

2.1 MASTITE BOVINA 

 

 

Devido ao seu alto valor nutricional, o leite pode ser considerado um dos 

alimentos mais completos para a alimentação do ser humano (GERMANO; 

GERMANO, 1995), tornando-se fundamental que este alimento esteja dentro das 

normas vigentes que abrangem o controle de condições higiênicas e sanitárias 

(RUEGG, 2003). Quadros de alterações patológicas da glândula mamária, 

caracterizados principalmente por meio das mastites, alteram significativamente as 

características do leite e, por sua vez, comprometem também sua importância 

nutricional. 

A palavra mastite é originária do idioma grego mastos, que significa “mama” e 

itis, que significa “inflamação”. É caracterizada por um processo inflamatório da 

glândula mamária decorrente a diferentes fatores, sendo a infecção por micro-

organismos a principal razão de seu aparecimento. Ao lado dos problemas 

reprodutivos e das afecções podais, esta enfermidade é considerada uma das 

principais causas de perdas relacionadas à produção e a qualidade do leite 

(KOSSAIBATI, ESSLEMONT, 1997; BRADLEY, 2002). 

Segundo Kossaibati (2000), a média do custo por caso de mastite clínica foi 

estimada em £175, ainda em estudo realizado por Bradley (2002), o autor concluiu 

que a mastite clínica pode resultar em um prejuízo de £168 milhões às indústrias de 

laticínios do Reino Unido. 

Geralmente, esta doença resulta em modificações patológicas no tecido 

glandular, causando frequentemente alterações na secreção láctea, com presença 

de grumos, sangue, pus, aumento do número de leucócitos e descoloração do leite, 

assim como alterações nas características organolépticas do leite e nas condições 
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clínicas do órgão acometido, com presença de edema, aumento de temperatura 

local, dor e endurecimento na glândula mamária (ROBERSON, 2012). 

Quando de origem infecciosa, os micro-organismos envolvidos na gênese da 

mastite bovina são classificados, epidemiologicamente, em contagiosos e ambientais 

de acordo com a origem do patógeno (BLOWEY; EDMONDSON, 1995), sendo 

frequentemente associada à presença de fungos (ZHOU et al., 2013), bactérias 

(BRADLEY, 2002), algas (RICCHI et al., 2013) ou vírus (WELLENBERG; VAN DER 

POEL; VAN OIRSCHOT,  2002). 

A mastite contagiosa ocorre principalmente durante a ordenha, sendo que 

fatores como falta de higiene das mãos do ordenhador, da ordenhadeira ou de 

recipientes utilizados para a antissepsia dos tetos facilitam diretamente a ocorrência 

da doença. A principal fonte de infecção na mastite contagiosa é o leite contaminado 

que, de certa forma, transporta os patógenos que habitam a glândula mamária para 

o meio externo (SCHUKKEN et al., 1988). A mastite ambiental, por sua vez, é 

proveniente da penetração de micro-organismos encontrados no ambiente 

contaminado que encontram na glândula mamária um substrato favorável para seu 

desenvolvimento (HOWELL, 1972). Apesar de mais de 140 espécies de micro-

organismos já terem sido descritos como agentes causadores da mastite, apenas 

um número pequeno é responsável pela maior incidência da doença (PHILPOT; 

NICKERSON, 2000). 

Outra classificação da doença pode ser atribuída à mastite, podendo esta ser 

classificada clinicamente em catarral, apostematosa e flegmonosa. A mastite catarral 

é caracterizada por um processo inflamatório superficial que, na maioria das vezes, 

revela secreção láctea com pequenas alterações, como a presença de grumos. A 

mastite apostematosa pode ser classificada como o processo inflamatório mais 

intenso, associado à presença de pus e formação de abscessos. A mastite 

flegmonosa, por sua vez, atinge todos os tecidos da glândula mamária e se destaca 

como um quadro mais grave da doença adquirindo, frequentemente, repercussões 

sistêmicas (GREGORY et al., 2001).  

Devido a sua importância econômica, o tratamento da mastite bovina vem 

sendo investigado possivelmente desde a domesticação destes animais e, apesar 

dos diferentes princípios ativos desenvolvidos para o seu tratamento, ainda não há 

um consenso sobre qual a melhor abordagem terapêutica. De modo geral, a adoção 

de medidas higiênico-sanitárias e a administração de antibióticos intramamários 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20der%20Poel%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12119136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20der%20Poel%20WH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12119136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Van%20Oirschot%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12119136
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podem ser considerados os procedimentos mais utilizados para o tratamento e 

profilaxia da doença (ERSKINE et al., 1993; BRADLEY, 2002). 

O diagnóstico desta doença baseia-se em manifestações clínicas, como 

aumento de temperatura da glândula mamária, enrijecimento do tecido acometido e 

presença de grumos no leite, bem como em exames complementares, que indicam o 

aumento de células somáticas no leite, e o microbiológico. Em mastites 

assintomáticas ou inaparentes, ou seja, na ausência de manifestações clínicas 

detectáveis por meio do exame direto da glândula mamária, há a necessidade da 

realização de exames indiretos para a detecção, principalmente, do aumento de 

células somáticas, as quais representam fundamentalmente a resposta do sistema 

imune.  

Quando um micro-organismo patogênico se aloja na glândula mamária, o 

organismo do hospedeiro responde por meio de células de defesa, principalmente 

leucócitos polimorfonucleares, para combater o processo infeccioso. Estes 

leucócitos, somados às células de descamação do epitélio secretor, são 

denominados células somáticas (PEDERSEN et al., 2003). Na presença de processo 

infeccioso na glândula mamária, a contagem de células somáticas (CCS) encontra-

se elevada (acima de 300.000 cél./mL de leite), contudo, fatores fisiológicos, tais 

como idade do animal, estresse, fase da lactação, entre outros, podem interferir no 

resultado (BEAUDEAU et al., 2002). 

Alguns testes indiretos podem ser realizados para avaliar a proporção de 

células somáticas no leite e caracterizar a mastite inaparente, em destaque, temos o 

Califórnia Mastitis Test (CMT), o Wisconsin Mastitis Test (WMT) e a contagem 

eletrônica de células somáticas (RUPP; BEAUDEAU; BOICHARD, 2000). Entre 

tantos, o CMT tornou-se o teste mais popular, sendo seu resultado estimado em 

função do grau de gelatinização ou viscosidade da mistura de partes iguais de leite e 

do reagente (ESSLEMONT; KOSSAIBATI, 2002). 

O tratamento convencional da doença consiste no emprego de fármacos 

antimicrobianos administrados diretamente através do canal do teto ou 

sistemicamente, em decorrência a sua gravidade e comprometimento do estado 

físico do animal (ERSKINE; WAGNER; DEGRAVES, 2003; HILLERTON; BERRY, 

2005; BARLOW, 2011; ROBERSON, 2012; DEB et al., 2013).  

De modo geral, o emprego destes fármacos deve ser feito com ressalvas, 

principalmente em relação ao micro-organismo alvo, uma vez que a administração 
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errônea destes fármacos tem como consequência o desenvolvimento de resistência 

microbiana, inviabilizando tratamentos futuros e ocasionando a seleção de micro-

organismos resistentes ao principio ativo (OLIVER; MURINDA; JAYARAO, 2011; 

OLIVER; MURINDA, 2012). 

Indiscutivelmente, o emprego de agentes antimicrobianos na pecuária vem 

auxiliando no tratamento e controle de doenças que acometem estes animais, 

todavia, a presença de resíduos destes medicamentos no leite tem se mostrado um 

dos maiores empecilhos à indústria de alimentos, afetando a fabricação de produtos 

lácteos, além de proporcionar riscos diretos à saúde pública como 

hipersensibilidade, alterações no equilíbrio da microbiota intestinal, efeitos 

teratogênicos e resistência a uma série de princípios ativos que compõem os 

medicamentos antibióticos, devido ao tratamento sistêmico e/ou intramamário de 

animais em lactação. Dessa forma, o controle da contaminação química no leite é 

um ponto crítico dentro da produção leiteira (CULLOR, 1993; SISCHO, 1996; 

MOATS, 1997; REDDING et al., 20141 no prelo). 

Nas últimas décadas, a crescente preocupação dos órgãos de fiscalização e 

consumidores com a persistência de resíduos de medicamentos em produtos lácteos 

vem desencadeando uma série de pesquisas que perduram até os dias atuais 

(WRIGHT, 1981; CONZUELO et al., 2013; EHLING; REEDY, 2013). Além disto, o 

uso contínuo ou indiscriminado de agentes antimicrobianos no tratamento da mastite 

bovina vem desencadeando um processo de seleção nos micro-organismos, 

desenvolvendo linhagens resistentes aos princípios ativos (DUIJKEREN et al., 2004; 

MOON et al., 2007). Torna-se, portanto, necessário cada vez mais pesquisas que 

busquem o tratamento eficaz de enfermidades de etiologia microbiológica por meio 

de agentes antimicrobianos que não determinem o aparecimento de resíduos nos 

produtos de origem animal, bem como não promovam a seleção de populações 

resistentes ao produto. 

A expressão “patógeno principal” pode ser designada aos principais micro-

organismos causadores da mastite. Contudo, não existe uma definição absoluta que 

esteja de acordo em relação à classificação de patógenos primário e secundário. 

Frequentemente, a interação entre alta prevalência, a qual pode variar em 

                                                 
1
 REDDING, L. E.; CUBAS-DELGADO, F.; SAMMEL, M. D.; SMITH, G.; GALLIGAN, D. T.; LEVY, M. 

Z.; HENNESSY, S. Antibiotic residues in milk from small dairy farms in rural Peru. Food Additives & 
Contaminants. Part A, Chemistry, Analysis, Control, Exposure & Risk Assessment, 2014. (No 
Prelo). 
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decorrência da localidade, a natureza contagiosa, o potencial de causar infecções e 

os custos dos tratamentos para debelar as mesmas, determinam se o patógeno 

pode ser classificado como primário ou secundário na epidemiologia da mastite 

bovina (WILSON; GONZALEZ; DAS, 1997; RADOSTITS et al., 2007; GONÇALVES, 

2012). 

Segundo Bradley e Green (2005), os patógenos Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus 

agalactiae são os principais responsáveis pela redução na qualidade do leite por 

provocarem resposta imunológica em diferentes intensidades. Também, estudos 

demonstraram a redução da qualidade do leite onde Prototheca spp. foi isolado 

(BRITTEN, 2012; HERTL et al., 2014). Entretanto, espécies de Corynebacterium 

spp. foram retratadas como patógenos secundários em decorrência às moderadas 

alterações na CCS (BRADLEY; GRENN, 2005; RADOSTITS et al., 2007; 

GONÇALVES, 2012). 

No Brasil, Staphylococcus spp., seguidos por Streptococcus spp. e 

Corynebacterium spp., são descritos como os principais micro-organismos 

associados a casos de mastite bovina (BRITO et al., 1999; MENDONÇA et al.,1999), 

contudo estudos mais recentes têm apontado uma alta prevalência de mastites 

causadas por Corynebacterium spp., sendo estas mais altas até mesmo do que 

mastites causadas por Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. (SOUTO et al., 

2008; MARTINS et al., 2010).  

Segundo estudo realizado por Laranja e Machado (1994), no Estado de São 

Paulo, os principais causadores de mastite foram Staphylococcus spp. (44,6%), 

seguidos por Corynebacterium spp. (15,0%), Streptococcus spp. (8,2%) e leveduras 

e fungos (5,4%). Estes dados se assemelham aos achados de Barbalho e Mota 

(2001) em estudo realizado no Estado de Pernambuco, no qual Staphylococcus spp. 

corresponderam a 38,76% do total de agentes isolados e Corynebacterium spp. foi 

isolado com frequência relativamente alta (27,91%). Assim como o estudo proposto 

por Ferreira et al. (2007) no Piauí, que também constou alta prevalência de 

Staphylococcus spp., correspondendo a cerca de 74,60% dos casos clínicos de 

mastite.  
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2.1.1 Staphylococcus aureus 

 

 

As bactérias denominadas Staphylococcus aureus são cocos gram-positivos, 

catalase positivo, que se apresentam dispostos em cachos e que podem, ou não, 

possuir cápsula. São caracterizados, dentro da epidemiologia da mastite bovina, 

como um agente contagioso. Possuem poucas exigências nutricionais, crescendo na 

maioria dos meios bacteriológicos, em condições aeróbicas ou anaeróbicas. As 

colônias podem variar de coloração, desde acinzentadas até amarelo-ouro e podem 

apresentar formas circulares, lisas, elevadas ou brilhantes (CASSETTARI; 

STRABELLI; MEDEIROS, 2005; PERINI, 2013). 

Os S. aureus isolados de mastite bovina já são capazes de adquirir 

resistência a uma ampla variedade de antimicrobianos, sendo algumas destas cepas 

resistentes a todos os produtos β-lactâmicos, incluindo a meticilina, sendo esta cepa 

conhecida como methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) (MIMICA; 

MENDES, 2007; PERINI, 2013). 

Dentre fatores potencialmente virulentos, destacam-se as proteínas de 

superfície com característica de promover a colonização de tecidos do hospedeiro; 

fatores de superfície que atuam inibindo a atividade fagocítica dos leucócitos; 

propriedades bioquímicas, como produção de catalase, favorecendo sua 

sobrevivência nos fagócitos; proteção contra a resposta imune; toxinas que 

promovem a lise de membranas de células eucariontes; exotoxinas que danificam os 

tecidos do hospedeiro; e um dos fatores mais importantes, a resistência inerente e 

adquirida aos agentes antimicrobianos (PEDRO; BRANCHINI, 1996). 

Uma série de fatores de virulência agravam sua patogenicidade, contribuindo 

diretamente com a capacidade deste patógeno em causar danos ao hospedeiro. 

Além disto, podem produzir diversas enzimas que podem atuar contra o hospedeiro, 

tais como lipases, proteases, e hialuronidases. Dentre as principais enzimas 

produzidas pelo S. aureus, destaca-se a β-lactamase, que atua inativando as 

penicilinas, conferindo a este patógeno resistência às penicilinas e às cefalosporinas 

(PERINI, 2013).  

A infecção por S. aureus em rebanhos leiteiros pode ser considerada a mais 

comum no Brasil e no mundo. Segundo Cruppe et al. (2008), a prevalência deste 

patógeno está em 32% das amostras de leite analisadas, outro fator determinante 
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para esta prevalência é que S aureus está relacionado a mastites de longa duração, 

causando grandes prejuízos ao produtor (ZECCONI, 2006; TAPONEN et al., 2009). 

Estudos referentes ao impacto econômico da doença revelaram que as 

perdas em rebanhos onde foi detectada a presença de S. aureus foram maiores 

quando comparado a rebanhos onde o patógeno não foi encontrado (HALASA et al., 

2007; REKSEN et al., 2007). 

A espécie representa um dos patógenos mais importantes na bovinocultura 

leiteira, sendo que os principais reservatórios desta bactéria neste contexto produtivo 

são os quartos mamários infectados, a pele do úbere e os tetos (FONTANA et al., 

2010). Além disto, representam grande problema de saúde pública, devido a 

possibilidade do leite apresentar contaminação por enterotoxinas termoestáveis, 

colocando em risco a saúde do consumidor (LOWY et al., 2000; DRESCHER et al., 

2010). 

 

 

2.1.2 Streptococcus spp.  

 

 

As bactérias do gênero Streptococcus são classificadas como cocos gram-

positivos, catalase negativos, frequentemente distribuídos aos pares ou em cadeias, 

podendo ser anaeróbios facultativos ou estritos (RUOFF; WHILEY; BEIGHTON, 

2003). São micro-organismos nutricionalmente mais exigentes quando comparados 

ao Staphylococcus spp. Além disto, os estreptococos podem ser caracterizados 

quanto à sua capacidade de lisar hemácias em α-hemolíticos (hemólise parcial), β-

hemolíticos (hemólise total) e γ-hemolíticos (não hemolíticos), dependendo do tipo 

de hemólise apresentada em ágar sangue (KILIAN, 1998; PERINI, 2013). 

O gênero Streptococcus engloba, no mínimo, 50 espécies, sendo que vacas 

com mastite apresentam com maior frequência quatro espécies: Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus bovis e Streptococcus uberis. 

Dentre elas, S. agalactiae possui maior prevalência dentre os isolamentos 

microbiológicos de quartos mamários infectados por este gênero. São considerados 

o segundo grupo de micro-organismos mais importante quanto etiologia da mastite 

em bovinos, atrás apenas dos estafilococos (INNINGS et al., 2005). 
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2.1.2.1 Streptococcus agalactiae 

 

 

 Streptococcus agalactiae é caracterizado como um agente contagioso que 

apresenta características morfológicas e nutricionais similares ao gênero 

Streptococcus e, apesar de apresentar variabilidade nas características hemolíticas, 

a grande maioria das cepas caracteriza-se como β-hemolítica (KILIAN, 1998). De 

modo geral, o tratamento com antimicrobianos é bem sucedido, revelando 

susceptibilidade, principalmente, a antibióticos como ampicilina, enrofloxacina, 

gentamicina, neomicina e tetraciclina (COUTINHO et al., 2006). 

Até a década de 80, S. agalactiae foi o patógeno mais prevalente isolado em 

rebanhos leiteiros (KEEFE, 1997), contudo, programas de controle baseados no 

emprego de antibióticos permitiu a erradicação deste agente em vários países, 

aumentando a prevalência de S. aureus (SOMMERHÄUSER et al., 2003). Segundo 

Erskine et al. (1996), infecções em todas as fases da lactação podem ter taxas de 

cura de 90-100% com penicilina, eritromicina, cloxacilina e cefalosporinas. Outros 

agentes antimicrobianos também podem ser usados, são eles as tetraciclinas e 

cefalotina, contudo, gentamicina, neomicina e polimixina B não são recomendados 

para tratar infecções por S. agalactiae (WILSON et al., 1999). 

 

 

2.1.2.2 Streptococcus dysgalactiae 

 

 

Streptococcus dysgalactiae caracteriza-se como agente ambiental, sendo 

também comumente considerado um dos patógenos mais comuns da mastite 

bovina. São capazes de sobreviver na cavidade oral, vagina e em pele de animais 

saudáveis, bem como nas camas e pastagens (SEGURA; GOTTSCHALK, 2004).  

É frequentemente isolado de novilhas e vacas no período seco e é um dos 

patógenos predominantes isolados em casos de mastites de verão. A disseminação 

de S. dysgalactiae entre vacas dentro de rebanhos leiteiros pode ocorrer 

diretamente ou por meio da ordenhadeira ou do ambiente (ALMEIDA; OLIVER, 

1995). 

S. dysgalactiae apresenta características de patógenos contagiosos e 
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ambientais sendo comumente categorizado como contagioso, embora seja 

principalmente um patógeno ambiental. Insetos, tais como moscas Hydrotaea 

irritans, também são descritos como vetores envolvidos na dispersão deste agente 

nos tetos de vacas (CHIRICO et al., 1997).  

Em análises in vitro, a maioria dos isolados de S. dysgalactiae são suscetíveis 

à penicilina, novobicina, amoxicilina e cefapirina, além disto, cerca de 96% dos 

isolados também revelaram-se susceptíveis a tetraciclina. A maioria dos casos de 

mastite associada S. dysgalactiae responde bem a infusões intramamárias de 

penicilina, cefalosporinas, cloxacilina, eritromicina e tetraciclinas (OLIVER et al., 

2003; OLIVER et al., 2004). 

 

 

2.1.3 Corynebacterium bovis 

 

 

O gênero Corynebacterium compreende micro-organismos gram-positivos, 

que aparecem em formas cocóides, bacilos ou clavas. Grande maioria destas 

bactérias são catalase positiva, não formadoras de esporos, aeróbicas ou 

anaeróbicas facultativos que formam colônias não-hemolíticas e requerem meios 

enriquecidos para seu crescimento, podendo apresentar de coloração creme, cinza 

ou branco (QUINN et al., 2005). 

 Corynebacterium bovis é caracterizado como agente contagioso, podendo ser 

um invasor primário ou secundário de várias infecções piogênicas em ruminantes, 

suínos e ocasionalmente em equinos. No caso da mastite, é considerada uma 

bactéria moderadamente patogênica, ocorrendo rápida disseminação entre 

indivíduos (RADOSTITS et al., 2007). Ainda há um debate considerável sobre a 

importância deste agente na saúde da glândula mamária e na produção de leite e, 

por este motivo, C. bovis ainda é classificado como agente patogênico de menor 

importância (SARGEANT et al., 1998; RADOSTITS et al., 2007). 

A glândula mamária e os dutos dos tetos são considerados o principal 

reservatório da infecção por C. bovis, podendo se espalhar rapidamente de vaca 

para vaca na ausência de pré-dipping. Além disso, por ser extremamente 

contagioso, a infecção intramamária é de longa duração, podendo perdurar por 

vários meses (RADOSTITS et al., 2007). A prevalência de C. bovis é geralmente 
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baixa em rebanhos que usam um agente germicida eficiente nos tetos, boa higiene 

de ordenha e terapia da vaca seca. Foi demonstrado, in vivo, que a bactéria tem 

uma predileção pelo canal do teto, sendo este resultado associado com uma 

exigência de lipídeos, possivelmente na camada de queratina, para seu crescimento. 

Outro fator interessante exaltado por Radostits et al. (2007), é que a glândula 

mamária que apresenta C. bovis tem menos probabilidade de infecção por S. 

aureus, uma vez que é possível que o C. bovis no canal do teto possa competir por 

nutrientes com bactérias ascendentes e, portanto, diminuir a taxa de infecção 

intramamária (BLACK; MARSHAL; BOURLAND, 1972; RADOSTITS et al., 2007).  

Infecções intramamárias associadas com C. bovis são raramente associadas 

à doença clínica, mas geralmente provocam um aumento moderado na CCS e um 

pequeno aumento do CMT. Perdas na produção de leite geralmente são 

indetectáveis, apenas sendo observado um leite tipicamente mais grosso do que o 

normal e, ocasionalmente, os animais podem apresentar uma glândula firme e com 

aumento de volume (MORIN; CONSTABLE, 1998). 

C. bovis é muito suscetível à penicilina, ampicilina, amoxicilina, cefapirina, 

eritromicina e à maioria dos outros medicamentos intramamários disponíveis no 

mercado. A duração da infecção é prolongada em animais não tratados com os 

agentes antimicrobianos (BLACK; MARSHAL; BOURLAND, 1972; MORIN; 

CONSTABLE, 1998: RADOSTITS et al., 2007). 

 

 

2.1.4 Prototheca zopfii 

 

 

 Em relação à taxonomia, o gênero Prototheca tem sido muito discutido ao 

longo do tempo e foi classificado com Domínio Eukaryota, Reino Viridiplante, Filo 

Chlorophyta, Classe Chlorophyceae, Ordem Chlorellales, Família Chlorellaceae e 

Gênero Prototheca (RAPUNTEAN et al., 2009). 

O gênero Prototheca é constituído por algas aclorofiladas e compreende cinco 

espécies: P. moriformis, P. stagnora, P. ulmeas, P. wicherhamii e P. zopfii. Estas 

algas, na natureza, são saprófitas e podem ser isoladas a partir de diferentes fontes 

ambientais com alta umidade e matéria orgânica, tais como solo, fontes de água e 

fezes. De distribuição cosmopolita, podem causar afecções em animais e inclusive 
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em seres humanos. Dentre elas, a P. zopfii é a principal alga associada à mastite 

bovina e caracterizada como agente ambiental (PORE, 1985; LASS-FLÖRL; MAYR, 

2007; ZAINI et al., 2012). 

Atualmente, a mastite causada por Prototheca spp. é uma infecção crônica, 

sem tratamentos eficazes, sendo, portanto necessária a utilização de 

antimicrobianos ou desinfetantes como forma de prevenção (SOBUKAWA et al., 

2011). Estudos realizados in vitro e in vivo revelaram grande resistência do perfil de 

susceptibilidade do gênero Prototheca aos antimicrobianos convencionais, 

antifúngicos e antissépticos (BUENO, MESQUITA; DIAS FILHO, 2006; BUZZINI et 

al., 2008). 

Até a presente data, a única medida de controle tem sido a eliminação dos 

animais infectados, uma vez que a transmissão pode ocorrer por contato direto, se 

disseminando rapidamente por todo rebanho (ROESLER; HOLGER; HENSEL, 2001; 

MARQUES et al., 2006; HERTL et al., 2014). Além do mais, alguns princípios que se 

mostram eficazes no controle in vitro destes patógenos podem apresentar custo 

elevado, causar danos irreversíveis ao tecido secretor ou até mesmo não são 

disponibilizados para o uso veterinário (JÁNOSI et al., 2001). 

 

 

2.2 RESISTÊNCIA MICROBIANA 

 

 

Os antibióticos são classificados como medicamentos desenvolvidos a partir 

de fungos, bactérias ou elementos sintéticos, com finalidade de eliminar ou impedir a 

multiplicação de micro-organismos (unicelulares ou pluricelulares) no hospedeiro, 

causando infecções. O uso destes medicamentos de forma contínua, indiscriminada 

ou sem orientação e acompanhamento de um profissional capacitado pode 

favorecer um processo de seleção nos micro-organismos alvo, resultando na 

seleção de linhagens resistentes ao principio ativo empregado (TENOVER, 2006). 

Desde a descoberta da penicilina em 1928 por Alexander Fleming, o homem 

trava uma disputa incansável contra os micro-organismos e sua capacidade de 

resistência aos medicamentos ao longo dos anos. Contudo, a previsão mostra-se 

extremamente desfavorável para os seres humanos e animais, acreditando-se que 
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esta já seja praticamente uma batalha perdida (GOODMAN; GILMAN, 1996; 

SUÁREZ et al., 2009). 

A era dos antibióticos, iniciada anos após a descoberta da penicilina, foi 

marcada pelos grandes avanços terapêuticos frente a doenças que eram letais tanto 

aos seres humanos quanto aos animais. No entanto, o fenômeno de resistência 

bacteriana foi observado poucos anos após a descoberta dos antibióticos que, a 

princípio, não aparentava ser um problema tão grave, uma vez que, de modo geral, 

a seleção de cepas resistentes era facilmente resolvida com a introdução de novos 

antimicrobianos (DAI; HUANG; HAMBLIN, 2009). Em 1946, cerca de 5% de S. 

aureus isolados de pacientes hospitalares eram resistentes à penicilina, entretanto, 

três anos após, em 1949, esse número tinha subido para 29%. Em 1959, a 

resistência encontrava-se em 80% dos casos diagnosticados em hospitais 

americanos (BAUER; PERRY; KIRBY, 1960).  

Os antibióticos atuam sobre uma série de processos celulares, os quais são 

essenciais para a sobrevivência dos micro-organismos, como alterações de 

processos metabólicos, alterações da parede celular, interferência na síntese de 

proteínas e bloqueio da síntese de DNA e RNA (TENOVER, 2006). 

Basicamente, os antibióticos param de funcionar porque os micro-organismos 

desenvolvem mecanismos de defesas contra os princípios ativos empregados. 

Diversas bactérias desenvolvem a capacidade de impedir que um determinado 

antibiótico seja absorvido, para isto, conseguem alterar a permeabilidade de suas 

membranas. Outro mecanismo equivale ao uso de energia do ATP para remover os 

antibióticos para fora da célula microbiana. Outras bactérias, por sua vez, modificam 

a estrutura do alvo de modo que o fármaco não possa mais reconhecê-lo ou se ligar 

a ele.  Há, ainda, mecanismos de destruição do princípio ativo por meio de enzimas 

produzidas pelos micro-organismos, como no caso das β-lactamases, enzimas que 

inativam a penicilina (LIM; WEBB, 2005). 

Um micro-organismo é considerado resistente a determinado fármaco quando, 

in vitro, a concentração inibitória mínima (CIM) não é capaz de inibir o crescimento 

do mesmo, contudo, o conceito de micro-organismo multirresistente ainda é 

discutido. De forma geral, para um micro-organismo ser considerado multirresistente, 

o mesmo deve apresentar resistência a dois ou mais fármacos de classes distintas, 

para os quais os mesmos são originalmente sensíveis (COUTO, 2003). 

Alguns micro-organismos podem ser considerados naturalmente resistentes a 
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uma ou mais classes de agentes antimicrobianos. Normalmente, isto ocorre por não 

apresentarem alvo molecular para ação do fármaco ou então por serem 

impermeáveis a eles, caracterizando, desta forma, a resistência primária. Por outro 

lado, a resistência secundária ou adquirida, ocorre devido a mutações ou por meio 

de aquisição de novo material genético transportado por elementos móveis, tais 

como transposons ou plasmídeos (LIM; WEBB, 2005). 

Cepas multirresistentes de micro-organismos patogênicos vêm diminuindo a 

sobrevivência de pacientes, sendo descritas com frequência crescente por 

profissionais que militam na área da saúde. Atualmente, diversos estudos focam na 

importância da compreensão dos mecanismos de resistência para que se possa, 

portanto, adotar medidas preventivas (SUÁREZ et al., 2009). 

 Não muito diferente de outras áreas da saúde, pesquisadores vêm 

observando situações similares envolvendo o emprego de antibióticos no tratamento 

da mastite bovina e o aparecimento de cepas resistentes ou multirresistentes aos 

princípios ativos, aos quais, eram originalmente susceptíveis no passado 

(BOCHNIARZ; WAWRON, 2011; SILVEIRA-FILHO et al., 2014). O uso 

indiscriminado de antibióticos em animais de produção, como é o caso dos bovinos 

leiteiros, tem sido considerado catalisador do aumento de cepas resistentes a 

agentes antimicrobianos em isolados bacterianos, ocasionado não apenas 

problemas de saúde animal, mas também sendo alvo de debate por suas 

implicações na saúde humana (ERSKINE; WAGNER; DEGRAVES, 2003). 

Dentre os principais micro-organismos causadores da mastite estudados, S. 

aureus tem ganhado atenção especial. O crescimento na prevalência da mastite 

bovina causada por cepas de S. aureus multirresistentes é um fato extremamente 

relevante, principalmente em virtude da redução da efetividade dos antimicrobianos, 

aumento da morbidade no rebanho e dos prejuízos acarretados para debelar a 

doença (POL; RUEGG, 2007). 

 De forma geral, a sensibilidade ou a resistência de uma linhagem de 

determinado micro-organismo isolado frente a diferentes princípios ativos pode ser 

avaliada, in vitro, por meio do exame laboratorial denominado antibiograma. Além 

disto, este exame também pode auxiliar no diagnóstico da mastite identificando o 

agente etiológico e, portanto, auxiliando na eleição do controle e tratamento da 

doença. Quando instituído para auxiliar o diagnóstico da mastite, as possibilidades 

de cura tornam-se mais acuradas, principalmente em casos que não apresentam 
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melhora e sugerem problemas de resistência ao antimicrobiano administrado 

(OVERESCH; STEPHAN; PERRETEN, 2013). 

  Portanto, o conhecimento do perfil de susceptibilidade destes agentes 

patogênicos responsáveis pelo desenvolvimento da mastite em bovinos leiteiros é 

um ponto crítico na escolha do antimicrobiano a se adotar para o tratamento e 

controle da doença (ERSKINE; WAGNER; DEGRAVES, 2003).  

 

 

2.3 TERAPIA FOTODINÂMICA 

 

 

 A seguir, a terapia fotodinâmica será descrita em mais detalhes acerca de seu 

histórico a partir da descoberta de substâncias fotossensíveis que interagem com a 

luz, de dispositivos emissores de luz e das aplicações da PDT em diferentes 

perspectivas.  

 

 

2.3.1 Histórico da Terapia Fotodinâmica 

 

 

A terapia fotodinâmica (PDT) é uma modalidade terapêutica baseada na 

ativação de substâncias fotossensibilizadoras pela luz, ocasionando a formação de 

espécies reativas de oxigênio (EROS), com o objetivo de tratar enfermidades de 

origem microbiológica ou neoplásica. Sua aplicação vem sendo descrita no 

tratamento de neoplasias cutâneas (BAHNER; BORDEAUX, 2013; MROZ et al., 

2013.) e na inativação de micro-organismos (EAGLESOME et al., 1994; JORI et al., 

2011; PIRES et al., 2013). 

Desde a antiguidade, o homem busca alternativas para debelar as diversas 

enfermidades que desafiam a vida. Desde o antigo Egito, compostos reativos com a 

luz são descritos para o tratamento de doenças de pele, de forma que documentos 

datados com cerca de seis mil anos de idade, mencionam o emprego de substâncias 

vegetais para produzir reações mediadas pela luz no tratamento de uma série de 

doenças. No Egito, Índia e China, a aplicação da luz solar era descrita para tratar 
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doenças da pele como psoríase, vitiligo e câncer, descritos a partir do papiro de 

Ebers (WEIS et al., 2012) e do livro sagrado indiano Atharva Veda (WYSS, 2000). 

Na Grécia antiga, relatos similares descritos pelo médico grego Heródoto 

recontavam a importância da exposição à luz para revigorar a saúde (ACKROYD et 

al., 2001).  

No ano de 1900, surgiu o primeiro relato cientifico com o emprego da luz 

como tratamento fotodinâmico por Oscar Raab, um estudante de medicina e seu 

professor, Herman Von Tappeiner, em Munique. Ambos os pesquisadores 

investigavam a ação de um corante conhecido como acridina sobre culturas de 

paramécios e constataram que a associação deste corante com a luz foi letal para 

estes protozoários. Ao decorrer de uma tempestade e exposição a muitos raios, 

alterações das condições luminosas do ambiente no momento dos experimentos 

interferiram com a sobrevivência dos protozoários, apontando que o efeito 

observado era causado pela transferência de energia da luz para a substância 

química acridina, fato similar é descrito na absorção da luz pela clorofila em plantas. 

Posteriormente, a ação fotodinâmica foi fundamentada quando os autores 

observaram que a luz e o corante isoladamente não apresentaram qualquer efeito 

citotóxico aparente sobre a cultura de protozoários (ACKROYD et al., 2001). 

Publicado em 1901 pelo o cientista dinamarquês Niels Finsen, o livro 

intitulado “Phototerapy”, descrevia o emprego da luz no tratamento de seres 

humanos. Relados descritos em seu livro demonstravam com sucesso a aplicação 

de filtros de luz sobre a pele no tratamento de pacientes portadores de lupus 

vulgaris. Poucos anos após, em 1903, o mesmo pesquisador foi contemplado com 

Prêmio Nobel na área de Medicina, por meio da PDT no tratamento de doença 

(PENG; MOAN; NESLAND, 1996; ALLISON et al., 2004).  

No mesmo ano, o pesquisador alemão, Hereon Henrian von Tappeiner 

descobriu que a presença de oxigênio era necessária para desencadear resposta 

em tratamentos mediados pela luz, assim criando o termo "terapia fotodinâmica", ou 

mais comumente denominada como PDT, do inglês Photodynamic Therapy, aplicado 

até os dias atuais para descrever este procedimento (PENG; MOAN; NESLAND, 

1996; ALLISON et al., 2004; BABILAS et al., 2005). Ainda em 1903, os 

pesquisadores Von Tappeiner e Jesionek investigaram o emprego do corante eosina 

e luz no tratamento de tumores de pele (DOUGHERTY et al., 1978; KESSEL, 2004).  
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Em 1908, houve uma grande evolução referente à aplicabilidade da PDT, 

quando os primeiros casos envolvendo o uso de porfirinas como agentes 

fotossensibilizadores foram descritos. Após dezesseis anos, em 1924, Policard 

detectou a emissão de fluorescência de tumores expostos a porfirina que eram 

irradiados, em seguida, com lâmpada de Wood. A partir de então, uma série de 

pesquisas foram desencadeadas por volta do final da década de 40, quando se 

descobriu que as porfirinas se concentravam preferencialmente em neoplasias 

(ACKROYD et al., 2001). 

Em paralelo às diversas pesquisas que investigavam a aplicabilidade da PDT, 

Albert Einstein publicou, em 1916, uma teoria denominada “os princípios da luz pela 

emissão estimulada de radiação”, embasando os estudos que posteriormente 

culminaram no desenvolvimento, em 1960, por Theodore Maiman, do primeiro 

dispositivo batizado de Laser, uma abreviação de Light Amplification by Stimulated 

Emission of Radiation, proporcionando, assim, o desenvolvimento de uma série de 

pesquisas envolvendo a interação luz e tecido a partir desta década (FELDMAN, 

2009). 

A compreensão das possíveis aplicações da PDT na oncologia foi acentuada 

por volta da década de 70, devido às pesquisas clínicas de Thomas Dougherty que 

envolviam o uso de derivados da hematoporfirina como o agente fotossensibilizador 

(FS), permitindo o desenvolvimento da formulação destas substâncias em larga 

escala e seguindo as normas estabelecidas pelo órgão regulador norte-americano 

Food and Drug Administration (FDA) (KESSEL, 2004). A partir da mesma década, 

relatos de efeitos de resistência microbiana aos antibióticos, observados anos após 

descoberta da penicilina por Alexandre Fleming em 1928, instigaram um série de 

pesquisas que perduram até os dias atuais, investigando a PDT no controle de 

micro-organismos. 

A origem da investigação da PDT em Medicina Veterinária iniciou-se em 

meados da década de 80, quando neoplasias de cães e gatos foram tratadas com 

derivados da hematoporfirina para, em seguida, serem irradiados por laser. Embora 

as pesquisas envolvessem um número limitado de animais e uma grande variedade 

de tipos tumorais, grande parte destes tumores respondeu aos protocolos 

estabelecidos (CHELI et al., 1984; LUCROY, 2002; EMILIO, 2008). Desde então, 

pesquisadores vêm se empenhando em desvendar as possíveis aplicações da PDT 

entre as diferentes espécies. 
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2.3.2 Mecanismo de ação 

 

 

 O mecanismo de ação da PDT baseia-se na interação de um agente FS, luz 

de comprimento específico e ressonante ao FS e oxigênio molecular, resultando na 

formação de EROS que, por sua vez, podem alterar estruturas fundamentais para a 

sobrevivência de micro-organismos sem que haja o desenvolvimento de resistência 

microbiana (HAMBLIN; HASAN, 2004). 

Na presença de oxigênio molecular, o FS ativado pode reagir com moléculas 

vizinhas por transferência de elétrons ou hidrogênio, levando à produção de radicais 

livres por meio do mecanismo conhecido como reação do tipo I ou por transferência 

de energia diretamente ao oxigênio, mecanismo conhecido como reação do tipo II, 

levando à produção de oxigênio singleto. Ambos os caminhos podem levar à morte 

celular e à destruição do tecido doente (HAMBLIN; HASAN, 2004; DEMIDOVA; 

HAMBLIN, 2005; LAMBRECHTS; AALDERS; MARLE, 2005). O oxigênio singleto 

reage com quase todos os componentes celulares uma vez que os compostos 

orgânicos insaturados são, de forma geral, suscetíveis à sua ação. Como a primeira 

barreira para o oxigênio singleto é a membrana celular e esta contém lipídios 

insaturados que serão danificados, ocorre a inviabilidade celular. Os hidroperóxidos 

resultantes podem levar à formação de EROS por meio de reações catalíticas. Uma 

vez que a reatividade das EROS com moléculas orgânicas não é específica, 

qualquer macromolécula dentro da célula pode ser um alvo em potencial para PDT. 

Assim, a multiplicidade de alvos torna mais difícil para as células desenvolverem 

resistência celular, sendo essa uma das vantagens da fotossensibilização, além da 

morte celular (CARRÉ et al., 1999). 

A fotossensibilização de bactérias está relacionada com a carga do FS, de 

modo que os que possuem carga neutra ou positiva interagem eficientemente e 

inativam bactérias Gram-positivas, ao passo que interagem em alguma extensão na 

membrana externa de bactérias Gram-negativas. A camada de peptideoglicano e 

ácido lipoteicóico na membrana externa de bactérias Gram-positivas permite a 

difusão do FS, entretanto, a membrana externa de bactérias Gram-negativas age 

como uma barreira física e funcional entre as células e o meio biológico 

(WAINWRIGHT et al.,1997; HAMBLIN; HASAN, 2004). Os fatores que determinarão 



    37 

 

a morte seletiva de células do hospedeiro ou inativação microbiana estão 

diretamente relacionados com a molécula fotossensibilizante empregada e as 

dosimetrias química e luminosa (ALLISON et al., 2004; HAMBLIN; HASAN, 2004).  

 

 

2.3.3 Terapia Fotodinâmica com fenotiazínicos 

 

 

O FS pode ser considerado ideal quando apresentar baixa toxicidade após 

sua administração, não induzindo reação alérgica ou outros efeitos adversos no 

hospedeiro e, além disto, também deve ser puro, hidrossolúvel, facilmente 

sintetizado e ser eliminado rapidamente pelo organismo do hospedeiro (CASTANO; 

DEMIDOVA; HAMBLIN, 2004). Por fim, deve ser biologicamente estável, possuir alto 

rendimento quântico, ser seletivo para células alvo e ser minimamente tóxico aos 

tecidos normais (GARCEZ et al., 2003). 

Dentre os principais FS pesquisados, destacam-se as fenotiazinas, como o 

azul de toluidina (AT) e o azul de metileno (AM). Em baixas concentrações, não 

produzem ação citotóxica e a dose necessária para a morte bacteriana é menor que 

a dose para causar danos às células, tais como os queratinócitos, fibroblastos 

(SOUKOS et al., 1996; HADDAD et al., 1999) e neutrófilos (TANAKA et al., 2012). 

O AM é uma molécula conhecida há décadas como corante histológico e tem 

desempenhado papel importante nas áreas de microbiologia e farmacologia. Sua 

seletividade pela mitocôndria pode ser determinada por ser lipofílico e de carga 

positiva, atraído, portanto, devido ao ambiente eletroquímico negativo da matriz 

mitocondrial (GABRIELLI et al., 2004). 

Em solução aquosa pode estar presente na forma de monômeros, dímeros e 

agregados maiores na forma de soluções de grandes concentrações, sendo estes 

distinguíveis pelas suas bandas de absorção, máximos em 664nm, 600nm e na 

região de 550nm, respectivamente (TARDIVO et al., 2005). Portanto, esta classe de 

FS(s) apresenta intensa reação em comprimentos de onda de 600 a 660nm, região 

do espectro vermelho da luz, tornando-o de grande vantagem por estar dentro da 

“janela foto-terapêutica” devido a eficiente penetração da luz em tecidos biológicos 

(STERNBERG; DOLPHIN, 1996; STERNBERG; DOLPHIN; BRUCKNER, 1998). 
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Embora o intervalo de reação seja relativamente largo (600 a 660nm), seus 

picos de reação máxima se apresentam em dois pontos: 609nm e 668nm 

(BUDAVARI, 1996), variando, principalmente, em função do solvente empregado e 

da concentração do FS na solução (NÚÑEZ, 2007; SENA, 2013). 

O AM é um composto fenotiazínico que se enquadra na categoria de 

desinfetante e antisséptico (ANVISA, 2013), apresentando massa molecular de 

319,86 g/mol na forma anidra (sem água). Tem sido amplamente empregado como 

corante histológico, indicador de reações de oxirredução e como FS para PDT no 

tratamento de neoplasias e infecções (SENA, 2013). Além disto, na medicina, é 

recomendado como medicamento para tratar a metahemoglobinemia e como 

antídoto nas intoxicações por cianeto e nitrato (BUDAVARI, 1996). 

Corantes fenotiazínicos tais como o AT e o AM já foram largamente 

investigados como FS tanto para bactérias Gram-positivas quanto para Gram-

negativas. Neste mecanismo de ação, as moléculas catiônicas primeiramente 

deslocam cátions bivalentes (Ca2+ e Mg2+) a partir de sua posição na membrana 

exterior, onde atuam como uma âncora para as moléculas de lipopolissacarídeos 

(LPS) carregadas negativamente. Nesta situação, a membrana se apresenta mais 

enfraquecida e, deste modo, se torna mais permeável ao FS catiônico, aumentando 

progressivamente a desorganização da barreira e a absorção do FS (DAI; HUANG; 

HAMBLIN, 2009). 

Diversos estudos observaram uma diferença fundamental de susceptibilidade 

à PDT entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. De forma geral, FS(s) 

neutros, aniônicos ou catiônicos inativam eficientemente bactérias Gram-positivas, 

contudo, apenas os FS(s) catiônicos (ou estratégias para tornar permeável a barreira 

bacteriana aos não catiônicos) eram eficazes contra espécies Gram-negativas. A 

diferença de susceptibilidade entre bactérias Gram-positivas e Gram-negativas é 

justificada pelas características estruturais, uma vez que bactérias Gram-positivas 

possuem uma membrana citoplasmática porosa, composta por ácidos lipoproteicos e 

peptideoglicanos, possibilitando a penetração do FS. As bactérias Gram-negativas, 

por sua vez, possuem, além da membrana citoplasmática, outra membrana que é 

separada por peptideoglicanos contendo periplasma, formando uma barreira eficaz, 

restringindo a ligação e penetração de diversos componentes do FS (HAMBLIN; 

HASAN, 2004). 
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Outro fator determinante é a seletividade destes FS(s) catiônicos por micro-

organismos quando comparado às células do hospedeiro. Este fato ocorre devido ao 

processo de absorção das células microbianas ser mais rápido quando comparado 

às células do hospedeiro, uma vez que o processo de absorção das células do 

hospedeiro ocorre por endocitose. Deste modo, tratamentos com um curto período 

de irradiação tendem a causar danos mínimos às células do hospedeiro (DAI; 

HUANG; HAMBLIN, 2009). 
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3 OBJETIVOS  

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

 Investigar se a PDT pode ser eficaz para inativar cepas dos seguintes 

patógenos causadores de mastite: Staphylococcus aureus, Streptococcus 

agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Corynebacterium bovis e Prototheca zopfii. 

 

 

3.1.1 Objetivos específicos 

 

 

 Determinar se a luz (LED vermelho, λ=660nm ± 15, 320mW, 12,22J/cm2) e o 

azul de metileno (1mM), isoladamente, são citotóxicos para os patógenos 

avaliados; 

 

  Determinar se as doses 5 segundos (0,50J/cm2), 10 segundos (1,01J/cm2), 

30 segundos (3,05J/cm2), 1 minuto (6,11J/cm2) e 2 minutos (12,22J/cm2) de 

irradiação, são eficazes para inativar os patógenos avaliados.  
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

 Os materiais e métodos utilizados no experimento encontram-se descritos a 

seguir. 

 

 

4.1 MICRO-ORGANISMOS  

 

 

Foram cedidos pelo Laboratório de Bacteriologia e Micologia do 

Departamento de Medicina Veterinária Preventiva e Saúde Animal (VPS) da FMVZ-

USP, cepas dos seguintes patógenos isolados a partir de bovinos com mastite: 

Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, 

Corynebacterium bovis e Prototheca zopfii. 

Em seguida, os micro-organismos acondicionados em placas de Petri com 

seus respectivos meios de cultura foram transportados ao Laboratório de Terapia 

Óptica do Centro de Lasers e Aplicações (CLA), Instituto de Pesquisas Energéticas e 

Nucleares (IPEN-CNEN/SP) para armazenamento.  

Para o armazenamento dos patógenos, foi diluído glicerol em PBS na 

proporção de 1:10 e, em seguida, esta solução foi autoclavada a uma temperatura 

de 1270C com tempo de esterilização de 15 minutos. Os meios de cultura líquidos e 

frescos foram adicionados em tubos tipo Falcon (10mL) e posteriormente foram 

coletadas colônias isoladas com a alça estéril de microbiologia, previamente 

crescidas em meio sólido e semeadas nos tubos tipo Falcon com meio de cultura até 

o mesmo apresentar intensa turbidez. Os tubos tipo Falcon foram mantidos por volta 

de 30 minutos em estufa shaker a 370C para que os micro-organismos voltassem a 

se desenvolver, entrando novamente na fase log de proliferação. A partir deste 

momento, foi retirado 60% do meio de cultura específico de cada patógeno e 40% 

do glicerol. Os micro-organismos foram, por final, devidamente identificados (cepa, 

espécie, data, responsável) e acondicionados em freezer à temperatura de -800C. 

Posteriormente, amostras da solução descongelada contendo os micro-

organismos foram colhidas por meio de alça plástica e estéril e semeados em placas 

de Petri contendo solução de ágar sangue (500mL de água destilada + 26g de ágar 
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BHI + sangue ovino 5%), ágar BHI (500mL de água destilada + 26g de ágar 

Sabouraud) e ágar Saboraud (500mL de água destilada + 32,5g de ágar 

Sabouraud), autoclavados a uma temperatura de 1270C durante 15 minutos para o 

desenvolvimento das colônias e mantidos em estufa bacteriológica com temperatura 

média em torno de 370C.  

Os tempos de crescimento de cada micro-organismo variaram de acordo com 

suas exigências e estão descritos abaixo no quadro 1.  

 

 

Quadro 1 –  Relação entre micro-organismo, meio de cultura e tempo de crescimento – São Paulo – 
2014 

Micro-organismo Meio de cultura Tempo de crescimento 

Staphylococcus aureus BHI 16 - 24 horas 

Streptococcus agalactiae BHI 24 - 48 horas 

Streptococcus dysgalactiae BHI 24 - 48 horas 

Corynebacterium bovis sangue 5% 48 -72 horas 

Prototheca zopfii Sabouraud 16 - 24 horas 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

4.2 TESTES DE SUSCETIBILIDADE IN VITRO FRENTE A DIFERENTES 

ANTIMICROBIANOS  

 

 

 As estirpes bacterianas foram submetidas a testes de suscetibilidade in vitro, 

conduzidos no Laboratório de Bacteriologia e Micologia do Departamento de 

Medicina Preventiva (VPS) e Zoonoses da FMVZ-USP, frente a diferentes 

antibióticos e quimioterápicos, a saber: amicacina (30µg), ampicilina (10µg), 

cefalexina (30µg), cefalotina (30µg), cefepime (30µg), ceftiofur (30µg), ciprofloxacina 

(5µg), clindamicina (2µg), cloranfenicol (30µg) (30µg), enrofloxacina (5µg), 

eritromicina (15µg), gentamicina (10µg), neomicina (30µg), norfloxacina (10µg), 

oxacilina (1µg), penicilina (10UI), sulfametoxazol+trimetoprin (25µg), tetraciclina 

(30µg), vancomicina (30µg).  

 Os testes foram realizados em meio de Muller & Hinton sendo que, nos casos 

de Streptococcus spp. e Corynebacterium bovis, foram acrescidos 5% de sangue de 
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carneiro ao meio de cultura, empregando-se o método de disco difusão, segundo 

técnica de Bauer et al. (1966). A interpretação dos testes foi realizada pela medida 

do diâmetro do halo de inibição do crescimento do micro-organismo. As 

concentrações, bem como o critério de interpretação, foram os recomendados pela 

Clinical and Laboratory Standards Institute (2008). 

 

 

4.3 FONTE DE LUZ 

 

 

Como fonte de luz para a realização do experimento, foi utilizado aparelho de 

LED vermelho (λ =660nm ± 15), com potência de irradiação de 320mW, diâmetro de 

2cm, irradiância de 100mw/cm2, voltagem de 2.5/2.6 volts e corrente de 600 mA 

(Figura 1), pertencente ao Laboratório de Terapia Óptica do Centro de Lasers e 

Aplicações (CLA), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN-CNEN/SP).  

 

Figura 1 – Fonte de luz empregada no experimento (LED vermelho, λ=660nm ± 15, 
320mW, diâmetro de 2cm, irradiância de 100mw/cm

2
) – São Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
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Os tempos de irradiação foram estipulados igualmente tanto para as bactérias 

quanto para P. zopfii, sendo empregados os tempos de 5 segundos (0,50J/cm2), 10 

segundos (1,01J/cm2), 30 segundos (3,05J/cm2), 1 minuto (6,11J/cm2) e 2 minutos 

(12,22J/cm2) de irradiação. 

A densidade de energia aplicada sobre os micro-organimos foi calculada de 

acordo com a fórmula abaixo: 

 

DE = P x t  =>   t = DE x A 
 A                             P 

Onde: DE = densidade de energia (J/cm2); P = potência (W) do aparelho; t= tempo 

(s); A = área de secção transversal do feixe de luz (cm2) do aparelho emissor.  

 

Densidade de energia é a relação entre a energia administrada por um 

emissor de luz e a superfície de irradiação do feixe de luz. Refere-se à unidade de 

superfície irradiada e não à totalidade de energia emitida, podendo representar a 

dose de tratamento, assim como método de verificação da eficácia e referência da 

reprodutibilidade da terapia (KITCHEN; PARTRIDGE, 1991). 

 

 

4.4 FOTOSSENSIBILIZADOR 

 

 

O fotossensibilizador empregado no experimento foi o azul de metileno (AM) 

na concentração de 1mM (Sigma-Aldrich®, St. Louis, Missouri, EUA), diluído em 

água destilada.  

 

 

4.5 PREPARAÇÃO DO INÓCULO 

 

 

Os inóculos foram preparados a partir de células dos micro-organismos 

cultivados em seus respectivos meios de cultura segundo a quadro 1. 

Posteriormente, foram suspensos em solução tamponada fosfatada estéril (PBS com 
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concentração final de NaCl 137mM, Fosfato 10mM, KCl 2,7mM e pH de 7,4) e 

homogeneizadas em agitador tipo vortex. 

A concentração do inóculo foi estimada por meio da turbidez da suspensão. 

Inicialmente, para a amostra padrão, denominada branco, foram pipetados 3mL de 

solução PBS estéril em tubo de ensaio estéril. Esta amostra foi avaliada em 

espectrofotômetro emitindo λ=540nm e ajustado com 100% de transmitância. Em 

seguida, as colônias dos micro-organismos crescidas em placa de Petri foram 

depositadas por meio de uma alça de plástico estéril no tubo de ensaio contendo 

3mL de PBS estéril e homogeneizadas no agitador tipo vortex. A transmitância na 

suspenção de PBS estéril com os micro-organismos foi ajustada em 10 ± 1%, que 

corresponde à concentração de 107 UFC/mL (Figura 2) (PFALLER et al., 1988). 

 

 

Figura 2 – Transmitância na suspenção de PBS estéril com os micro-
organismos em 10 ± 1%, correspondente à concentração de 
10

7
 UFC/mL – São Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

Após esta etapa, foram dispostos dentro de câmara de fluxo oito tubos do tipo 

eppendorf para as amostras bacterianas e de P. zopfii, caracterizando, desta forma, 
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os grupos avaliados: controle (C), luz – LED vermelho (L), AM (azul de metileno), 

PDT 5s, PDT 10s, PDT 30s, PDT 1min e PDT 2min para as bactérias e P. zopfii, 

como sendo os grupos de irradiação. Em seguida, foram dispostos nos referidos 

tubos 720μL de PBS estéril + 40μL do inóculo (previamente homogeneizado) (Figura 

3). 

 

 

Figura 3 – Preparação dos inóculos nos oito grupos avaliados – São Paulo – 2014 
 

 

 

    720μL PBS + 40μL inóculo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 

 
 

 

  

PDT 



    47 

 

4.6 PREPARO DA DILUIÇÃO DAS BACTÉRIAS 

 

 

Em uma placa de Wells, foram pipetados 180μL de PBS estéril em todos os 

grupos (colunas) a partir da diluição 1. Na diluição 0, foram pipetados 180μL de PBS 

estéril somente para os grupos C, L e AM (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Preparo da diluição das amostras bacterianas em placa de Wells. C=controle; L=LED 
vermelho 660nm; MB= Azul de metileno; 5s, 10s, 30s, 1’ e 2’ = grupos PDT de tempos 
de irradiação – São Paulo – 2014 

 

Diluições 
Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1’ 2’ 

0 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
     

1 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

2 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

3 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

4 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

5 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

6 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

7 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

4.7 PREPARO DA DILUIÇÃO DE Prototheca zopfii 

 

 

Em uma placa de Wells, foram pipetados 180μL de PBS estéril em todas as 

colunas a partir da diluição 1 e, diferentemente do Quadro 1, na diluição 0 dos 

grupos C, L e AM não foram adicionados 180μL de PBS estéril (Quadro 3). 
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Quadro 3 – Preparo da diluição das amostras de P. zopfii em placa de Wells. C=controle; L=LED 
vermelho 660nm; MB= Azul de metileno; 5s, 10s, 30s, 1’ e 2’ = grupos PDT de tempos de 
irradiação – São Paulo – 2014 

 

Diluições 
Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1’ 2’ 

0         

1 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

2 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

3 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

4 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

5 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

6 180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 
180 μL 

PBS 

7 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

4.8 PREPARO DAS AMOSTRAS 

 

 

 A seguir, será descrito o método de preparo das amostras a serem avaliadas 

durante o experimento. 

 

 

4.8.1 Grupos C, L e AM - Bactérias  

 

 

Para os grupos C e L das bactérias, foram pipetados 40μL de PBS estéril e 

adicionados nos tubos tipo eppendorf dos respectivos grupos, os quais já continham, 

como descrito anteriormente, 720μL de PBS estéril + 40μL do inóculo, para, em 

seguida, serem homogeneizados em agitador tipo vortex, caracterizando, portanto, 

uma amostra final contendo 800 μL.  
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Para os grupos C, a partir da amostra final, foram pipetados 20μL desta 

solução e acondicionados nas diluições “0” da placa de Wells para os grupos C, a 

qual, por sua vez, já continham 180μL de PBS estéril.  

Para os grupos L, foi retirada, após homogeneização, alíquota de 400μL para 

ser acondicionada em poços de placa para cultura de células (24 poços). Após esta 

etapa, procedeu-se a irradiação do poço com o tempo de dois minutos para as 

bactérias. Após o período de irradiação, foram pipetadas amostras de 20μL e 

adicionadas então nas diluições “0” dos grupos L. 

Nos grupos AM, foram pipetados 40μL de azul de metileno (1mM) e 

adicionados no tubo tipo eppendorf do respectivo grupo (contendo 720μL de PBS 

estéril + 40μL do inóculo). Após cinco minutos, as amostras foram homogeneizadas 

para então serem pipetados 20μL da solução e acondicionados nas diluições “0” dos 

grupos AM. 

A sequência acima pode ser melhor ilustrada nas figuras 4, 5 e 6. 
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Figura 4 – Sequência do preparo das amostras bacterianas dos grupos C – São Paulo – 2014 

 

 

Grupos C 

 

 

 

        +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 

  

40μL PBS 

Amostra final 

Placa de Wells 

20μL 
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Figura 5 – Sequência do preparo das amostras bacterianas dos grupos L – São Paulo – 2014 

 

 

Grupos L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

 400μL 

Irradiação LED vermelho 

(λ = 660nm) 

 2 minutos 

Placa de Wells 20μL 
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Figura 6 – Sequência do preparo das amostras bacterianas dos grupos AM – São Paulo – 2014 

 

 

Grupos AM 

 

 

 

                            + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

  

40μL 

Azul de 

Metileno  

(1mM) 

Placa de Wells 20μL 

5 minutos 



    53 

 

4.8.2 Grupos C, L e AM - Prototheca zopfii 

 

 

Para os grupos C e L, foram pipetados 40μL de PBS estéril e adicionados nos 

tubos tipo eppendorf dos grupos C e L, os quais já continham, como descrito 

anteriormente, 720μL de PBS estéril + 40μL do inóculo, para, em seguida, serem 

homogeneizados por meio de pipetagem caracterizando, deste modo, a amostra 

final contendo 800μL. A homogeneização por meio da pipetagem foi necessária em 

decorrência da grande adesão de colônias ao tubo de ensaio quando 

homogeneizadas em agitador tipo vortex.  

Para os grupos C, a partir da amostra final, foram pipetados 200μL desta 

solução e acondicionados na diluição 0 da placa de Wells para o grupo C. 

Para os grupos L, foi retirada, após homogeneização, alíquota de 400μL para 

ser acondicionada em poços de placa para cultura de células (24 poços). Após esta 

etapa, procedeu-se a irradiação do poço com o tempo de dois minutos. Após o 

período de irradiação, foi pipetada amostra de 200μL e adicionada então na diluição 

0 do grupo L. 

No grupo AM, foram pipetados 40μL de azul de metileno (1mM) e adicionados 

no tubo tipo eppendorf do respectivo grupo (contendo 720μL de PBS estéril + 40μL 

do inóculo). Após cinco minutos, a amostra foi homogeneizada para então serem 

pipetados 200μL da solução resultante e acondicionados na diluição 0 do grupo AM. 

A sequência acima pode ser melhor ilustrada nas figuras 7, 8 e 9. 
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Figura 7 – Sequência do preparo das amostras de P. zopfii do grupo C – São Paulo – 2014 

 

 

Grupo C 

 

 

 

 

                     +           

 

 

 

 

 

 

Diluições 

Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1’ 2’ 

0         

1 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

2 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

3 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

4 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

5 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

6 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

7 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

  

40μL PBS Amostra final 

Placa de Wells 

200μL 
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Figura 8 – Sequência do preparo das amostras de P. zopfii do grupo L – São Paulo – 2014 

 

 

Grupo L 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluições 
Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1’ 2’ 

0 
   

     

1 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

2 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

3 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

4 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

5 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

6 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

7 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

  

Irradiação LED vermelho 

(λ = 660nm) 

 2 minutos 

Placa de Wells 200μL 

400μL 
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Figura 9 – Sequência do preparo das amostras de P. zopfii do grupo AM – São Paulo – 2014 

 

 

Grupo AM 

 

 

 

 

                           +                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diluições 

Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1’ 2’ 

0         

1 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

2 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

3 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

4 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

5 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

6 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

7 180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

180 μL 

PBS 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

  

40μL 

Azul de 

Metileno  

(1mM) 

Placa de Wells 

200μL 

5 minutos 
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4.8.3 Grupos PDT – Bactérias e Prototheca zopfii 

 

 

Foram pipetados 40μL de azul de metileno para cada grupo tratado com PDT 

e após cinco minutos de pré-irradiação, 400μL foram depositados nos respectivos 

poços da placa de 24 poços e em seguida irradiados com seus respectivos tempos. 

Após a irradiação dos grupos, amostras de 200μL foram adicionadas nas diluições 

“0” dos respectivos grupos (Figura 10). 
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Figura 10 – Sequência do preparo das amostras bacterianas e de P. zopfii dos grupos PDT – São 
Paulo – 2014 

 

Grupos PDT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 
  

 

Azul de 

Metileno  

(1mM) 

 

Irradiação LED vermelho (λ = 660nm) 

             5s        10s       30s        1´         2´         

 

 

 

 

 

 

200μL    200μL  200μL   200μL   200μL  Placa de Wells 

  40μL          40μL         40μL            40μL           40μL 
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4.9 DILUIÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

 

Com uma pipeta multicanal, foram pipetados 20μL do volume inicialmente 

disposto nos poços das diluições “0” da placa de Wells e, então, diluídos nos poços 

das diluições imediatamente abaixo, todos contendo 180μL de PBS estéril a partir da 

diluição 1, formando um volume final de 200μL de suspensão. A diluição ocorreu da 

diluição 0 para a diluição 1 e assim sucessivamente, em todos os grupos 

experimentais (Figuras 11 e 12). Portanto, a cada diluição da suspensão, a fração de 

suspensão resultante era 10 vezes menor do que a anterior, sendo, desta forma, a 

última diluição (diluição 7) correspondente a uma amostra de suspensão com um 

volume 10-7 menor que a primeira (diluição 0). Considerando que as amostras das 

suspensões de bactérias estavam inicialmente 10 vezes mais diluídas do que as 

amostras de suspensão de P. zopfii, isto é, 20μL (+180 μL de PBS) contra 200μL 

(+0μL de PBS), respectivamente, na diluição 0 da placa de Wells, temos que, ao 

final (diluição 7), as amostras de suspensão das bactérias encontravam-se 108 mais 

diluídas em relação a amostra inicial, enquanto que as amostras de P. zopfii 

encontravam-se diluídas 107 vezes em relação à amostra inicial (diluição 0). 
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Figura 11 – Diluição das amostras em placa de Wells – São Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 



    

 

6
1
 

Figura 12 – Diluição das amostras em placa de Wells (C= controle, L= LED vermelho 660nm, AM= azul de metileno, 5s, 10s, 30s, 1´ e 2´= grupos 
irradiados) – São Paulo – 2014 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

X 

20μL = x.10
-1 

20μL = x.10
-2 

20μL = x.10
-3 

20μL = x.10
-4 

20μL = x.10
-5 

20μL = x.10
-6 

20μL = x.10
-7
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4.10 CONTAGEM DE COLÔNIAS 

 

 

 A seguir, serão descritos os métodos para contagem das colônias de 

bactérias e de Prototheca zopfii  

 

 

4.10.1 Grupos C, L e AM (Bactérias) 

 

 

Com uma pipeta multicanal, foram retiradas alíquotas de 10μL, previamente 

homogeneizadas, de cada diluição dos grupos C, L e AM, sendo retirado este 

volume, individualmente, da diluição 2 até a diluição 7 da placa de Wells para os 

referidos grupos (Figura 13). Posteriormente, estas amostras foram semeadas em 

forma de estria, de acordo com a metodologia de Jett et al.(1997), em triplicata, em 

placas de Petri com seus respectivos meios de cultura descritos na Tabela 1. Ao se 

realizar a semeadura, não houve mistura das gotas durante o escorrimento para 

esgotamento das mesmas na placa de Petri, possibilitando, assim, a contagem das 

colônias de acordo com o proposto por Jett et al. (1997). 

 

Figura 13 – Diluições selecionadas para serem semeadas das amostras bacterianas dos 
Grupos C, L e AM – São Paulo – 2014 

 

Diluições 

Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1’ 2’ 

0    
     

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

Fonte: (SELLERA, 2014) 
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4.10.2 Grupos C, L e AM (Prototheca zopfii) 

 

 

Com uma pipeta multicanal, foram retiradas alíquotas de 10μL, previamente 

homogeneizadas, de cada diluição dos grupos C, L e AM, sendo retirado este 

volume, individualmente, da diluição 0 até a diluição 5 da placa de Wells para os 

referidos grupos (Figura 14). Posteriormente, estas amostras foram semeadas em 

forma de estria, de acordo com a metodologia de Jett et al. (1997), em triplicata, em 

placas de Petri com seus respectivos meios de cultura descritos na tabela 1. Ao se 

realizar a semeadura, não houve mistura das gotas durante o escorrimento para 

esgotamento das mesmas na placa de Petri, possibilitando assim a contagem das 

colônias de acordo com o proposto por Jett et al. (1997).  

 

Figura 14 – Diluições selecionadas para serem semeadas das amostras de P. zopfii dos 
Grupos C, L e AM – São Paulo – 2014 

 

Diluições 

Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1’ 2’ 

0    
     

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

4.10.3 Grupos PDT (Bactérias e Prototheca zopfii) 

 

 

Nos grupos PDT (5s, 10s, 30s, 1´e 2´), o protocolo foi mantido, sendo 

pipetado volume idêntico (10μL) aos grupos anteriores. Contudo, as amostras foram 
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colhidas individualmente da diluição 0 até a diluição 6 de cada grupo na placa de 

Wells (Figura 15). 

Da mesma forma, as amostras foram semeadas de acordo com a mesma 

técnica (JETT et al., 1997) e foram realizadas em triplicata para evitar erros na 

contagem das colônias e para que houvesse acurácia na análise estatística a ser 

desenvolvida. 

 

Figura 15 –  Diluições selecionadas para serem semeadas das amostras bacterianas e de P. 
zopfii dos Grupos PDT – São Paulo – 2014 

 

Diluições 

Grupos Grupos PDT 

C L AM 5s 10s 30s 1min 2min 

0    
     

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

Fonte: (SELLERA, 2014) 
 

 

4.10.4 Tempo de incubação para contagem  

 

 

O tempo de incubação para contagem de colônias foi realizado conforme a 

Tabela 1. A contagem das colônias foi realizada por meio da marcação 

correspondente, com caneta na parte posterior das placas de Petri, das colônias 

crescidas em suas respectivas diluições, após o respectivo tempo de crescimento 

(Quadro 1), sendo o valor adotado para contagem entre 10 e 100 colônias por gota, 

de acordo com o proposto por Jett et al. (1997). Ao final da marcação, o número total 

de colônias marcadas era contado e registrado (Figura 16). 
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Figura 16 - Ilustração das UFC/mL semeadas em forma de 
estria – São Paulo – 2014 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

 

Inicialmente, os valores das UFC sofreram transformação logarítmica por 

meio da fórmula LVAR = log(var+1). A média e o erro padrão foram calculados 

utilizando o procedimento Means do SAS versão 9.0 (SAS/STAT, SAS Institute Inc., 

Cary, NC). Os testes de normalidade dos resíduos foram realizados utilizando-se o 

Teste Shapiro-Wilk e para homogeneidade das variâncias utilizou-se o Teste de 

Levene. Dados que não respeitaram as premissas para a análise de variância, isto 

é, distribuição normal e homogeneidade das variâncias, foram transformados em 

conformidade e novamente analisados. 

Nas variáveis nas quais foram satisfeitas as premissas de distribuição normal 

e a hipótese de homogeneidade, utilizou-se a análise de variância para testar 

igualdade de médias. O modelo experimental utilizado foi o inteiramente 

casualizado. Nos casos em que houve significância na análise de variância, para a 

separação das médias optou-se por utilizar o teste paramétrico de Scheffé, com 

nível de 5% de significância (p<0,05), conforme recomenda Sampaio (1998).  

Para as variáveis nas quais a suposição de normalidade dos resíduos ou 

homogeneidade das variâncias não foi satisfeita, optou-se por utilizar os testes não 

paramétricos. O teste não paramétrico de Kruskal-Wallis foi utilizado para a 

comparação entre os grupos experimentais (SAMPAIO, 1998). 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

 Serão descritos abaixo os resultados encontrados nos testes de 

suscetibilidade in vitro (antibiograma) para S. dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus 

e C. bovis, assim como os resultados obtidos referentes à fotoinativação de S. 

dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus, C. bovis e P. zopfii. Os resultados estão 

expostos descritivamente e também em forma de tabela (Tabela 1) e gráficos 

(Gráficos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7). A discussão dos resultados encontrados será 

apresentada em seguida à descrição dos resultados.  

 

 

6.1 ANTIBIOGRAMA 

 

 

 De acordo com os resultados obtidos, S. dysgalactiae apresentou resistência 

a sete dos 19 princípios ativos testados: amicacina, ampicilina, cefepime, 

gentamicina, neomicina, oxacilina e penicilina (Quadro 4). De forma similar, S. 

agalactiae apresentou resistência a oito dos 19 princípios ativos testados: amicacina, 

ampicilina, cefepime, gentamicina, neomicina, oxacilina, penicilina e sulfa com 

trimetoprim (Quadro 5). 

Com a menor resistência encontrada, temos S. aureus apresentando 

resistência em três dos 19 princípios ativos testados: ampicilina, cefepime e 

penicilina (Quadro 6), enquanto que C. bovis apresentou resistência em quatro dos 

19 princípios ativos testados: ampicilina, cefepime, oxacilina e penicilina (Quadro 7). 

 A seguir, serão apresentados em forma de quadros os resultados referentes 

aos testes de suscetibilidade in vitro para S. dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus e 

C. bovis. 

 Apesar do objetivo deste trabalho não ser a discussão em torno da 

multirresistência de alguns patógenos quando submetidos a testes de 

suscetibilidade, deve ser ressaltado que à medida que estes micro-organismos se 

apresentam, atualmente, como um desafio aos tratamentos tradicionais baseados no 

emprego de drogas antimicrobianas, o mesmo não acontece frente ao emprego da 

PDT, uma vez que, segundo Hamblin e Hasan (2004), a multirresistência não 



    68 

 

determina menor suscetibilidade dos micro-organismos multirresistentes perante a 

fotoinativação.  

 
 

Quadro 4 – Resultado dos testes de suscetibilidade in 
vitro para S. dysgalactiae frente a diferentes 
antimicrobianos – São Paulo – 2014  

 

Streptococcus dysgalactiae 

Princípio Ativo Resultado 

Amicacina R 

Ampicilina R 

Cefalexina S 

Cefalotina S 

Cefepime R 

Ceftiofur S 

Ciprofloxacina I 

Clindamicina S 

Cloranfenicol S 

Enrofloxacina I 

Eritromicina S 

Gentamicina R 

Neomicina R 

Norfloxacina S 

Oxacilina R 

Penicilina R 

Sulfa + Trimetoprim I 

Tetraciclina S 

Vancomicina S 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: R= Resistente, I = Intermediário, S = Sensível. 
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Quadro 5 – Resultado dos testes de suscetibilidade in 
vitro para S. agalactiae frente a diferentes 
antimicrobianos – São Paulo – 2014 

 

Streptococcus agalactiae 

Princípio Ativo Resultado 

Amicacina R 

Ampicilina R 

Cefalexina S 

Cefalotina S 

Cefepime R 

Ceftiofur S 

Ciprofloxacina I 

Clindamicina S 

Cloranfenicol S 

Enrofloxacina S 

Eritromicina S 

Gentamicina R 

Neomicina R 

Norfloxacina S 

Oxacilina R 

Penicilina R 

Sulfa + Trimetoprim R 

Tetraciclina I 

Vancomicina S 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: R= Resistente, I = Intermediário, S = Sensível. 
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Quadro 6 – Resultado dos testes de suscetibilidade in 
vitro para S. aureus frente a diferentes 
antimicrobianos – São Paulo – 2014 

 

Staphylococcus aureus 

Princípio Ativo Resultado 

Amicacina S 

Ampicilina R 

Cefalexina S 

Cefalotina S 

Cefepime R 

Ceftiofur S 

Ciprofloxacina S 

Clindamicina S 

Cloranfenicol S 

Enrofloxacina S 

Eritromicina S 

Gentamicina S 

Neomicina S 

Norfloxacina S 

Oxacilina I 

Penicilina R 

Sulfa + Trimetoprim S 

Tetraciclina I 

Vancomicina S 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: R= Resistente, I = Intermediário, S = Sensível. 
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Quadro 7 – Resultado dos testes de suscetibilidade in 
vitro para C.bovis frente a diferentes 
antimicrobianos – São Paulo – 2014 

 

Corynebacterium bovis 

Princípio Ativo Resultado 

Amicacina S 

Ampicilina R 

Cefalexina S 

Cefalotina S 

Cefepime R 

Ceftiofur S 

Ciprofloxacina S 

Clindamicina S 

Cloranfenicol S 

Enrofloxacina S 

Eritromicina S 

Gentamicina S 

Neomicina S 

Norfloxacina S 

Oxacilina R 

Penicilina R 

Sulfa + Trimetoprim S 

Tetraciclina S 

Vancomicina S 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: R= Resistente, I = Intermediário, S = Sensível. 

 

 

 

6.2 FOTOINATIVAÇÃO  

 

 

Os resultados gerais referentes à fotoinativação estão apresentados na tabela 

1 e gráfico 1. Os resultados individuais da fotoinativação estão apresentados nos 

gráficos 1 a 7 
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Para os grupos C, Luz e AM, de forma geral, nem a irradiação com o LED, 

nem o corante não irradiado na presença da suspensão de micro-organismos 

mostrou qualquer efeito deletério ao crescimento das diferentes espécies (Tabela 1 

e Gráfico 1).  

Em relação ao grupo C, referente ao controle, não foram observadas 

diminuições significativas em nenhum dos cinco patógenos avaliados, atestando que 

as células permaneceram viáveis (Figura 17, Tabela 1 e Gráfico 1). 

 

 

Figura 17 – Placa de Petri apresentando colônias 
de S. dysgalactiae semeadas a partir 
de diferentes diluições do grupo 
Controle – São Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

Resultado semelhante também foi observado nos grupos AM. A presença 

deste FS isoladamente na suspensão apresentou redução estatística significativa no 

crescimento de S. dysgalactiae (Tabela 1, Gráfico 1 e 3), ainda que, numericamente, 

a redução tenha sido muito baixa. 

Tal fato aponta que não houveram efeitos citotóxicos notáveis causados pela 

ação isolada do AM na concentração de 1mM nas cepas de S. aureus, S. agalactiae, 

S. dysgalactiae, C. bovis e Prototheca zopfii avaliadas (Figura 18, Tabela 1 e Gráfico 

1). 
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Figura 18 – Placa de Petri apresentando colônias 
de S. dysgalactiae semeadas a partir 
de diferentes diluições do grupo AM – 
São Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

Estes achados corroboram com estudos que avaliaram os efeitos isolados do 

AM contra cepas de S. aureus. Segundo Zanin et al. (2006) e Hajim, Salih e Rassam 

(2010), não foram observados efeitos do emprego isolado do AM, em concentrações 

próximas ao do presente estudo, contra S. aureus. Além disto, efeitos similares 

foram observados em outros experimentos realizados com diferentes bactérias e 

fungos (SILVA GARCEZ et al., 2006; PRATES et al., 2010). Entretanto, alguns 

autores, como Dobson e Wilson (1992) e Silbert et al. (2000), demonstraram que os 

FS, AM e AT podem, isoladamente, apresentar efeitos citotóxicos para algumas 

culturas de bactérias em decorrência da concentração utilizada, ao contrário dos 

resultados encontrados no presente estudo. 

Nos grupos Luz, expostos exclusivamente à irradiação com o LED, do mesmo 

modo, não foram observados efeitos citotóxicos perceptíveis nas colônias dos cinco 

patógenos abordados (Figura 19, Tabela 1 e Gráfico 1). 
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Figura 19 – Placa de Petri apresentando colônias de 
S. dysgalactiae semeadas a partir de 
diferentes diluições do grupo L – São 
Paulo – 2014 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 

Outros estudos também demonstraram que a luz emitida isoladamente, em 

parâmetros próximos ao do presente experimento, não apresentaram ação citotóxica 

contra micro-organismos (PRATES et al., 2007, 2010). Os resultados encontrados 

reforçam o conceito de que a interação entre FS, luz de comprimento de onda 

específico e a disponibilidade de oxigênio molecular são fundamentais para o 

sucesso da PDT. 

 Em estudos clínicos, é conhecido o fato de que a luz, isoladamente, pode 

propiciar efeitos biomoduladores (ROMANOS; NENTWIG, 1999). Estudos descritos 

principalmente na Odontologia ao longo dos anos demonstraram esses efeitos sobre 

tecidos glandulares, resultando no aumento da quantidade de secreções liberadas 

pelas glândulas salivares (SIMÕES et al., 2009; LONČAR et al., 2011). Estes efeitos 

descritos tornam-se outro fato a ser explorado em futuros estudos in vivo, não sobre 

a inativação de patógenos, mas, principalmente, em relação a possíveis alterações 

na produção de leite da glândula mamária tratada. 

Nos últimos anos, a PDT tornou-se uma nova modalidade terapêutica 

emergente para infecções microbianas localizadas. Embora o efeito antimicrobiano 

da PDT tenha sido descoberto já em 1900, o potencial da PDT não foi explorado por 

várias décadas, devido à descoberta e desenvolvimento de antibióticos (JORI et al., 

2006). No entanto, devido ao surgimento de múltiplos micro-organismos resistentes 

na década de 1980 em consequência do uso inadequado ou excessivo de 
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antibióticos, a PDT tem atraído consideravelmente a atenção como uma possível 

abordagem alternativa (MARTINETTO et al., 1986; JORI et al., 2006). 

Por meio desta eficaz abordagem alternativa, foi realizado este experimento 

investigando o efeito da aplicação da PDT em diferentes patógenos causadores da 

mastite bovina e, ao contrário dos grupos Controle, Luz e AM, foi possível constatar 

a redução significativa no número de UFC nos grupos expostos à PDT, 

apresentando número decrescente no desenvolvimento microbiano de acordo com o 

aumento gradual de exposição dos micro-organismos à PDT, mostrando-se, desta 

forma, sensíveis à terapia proposta, (Figuras 20 a 24 e Gráficos 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 

De forma geral, as bactérias submetidas à PDT demonstraram que a 

densidade de energia a partir de 0,5J/cm2 (5 segundos de irradiação) começou a 

apresentar inativação significativa quando comparada aos grupos C, Luz e AM 

(Figuras 20 a 24, Tabela 1 e Gráficos 1, 2, 3, 4 e 5).  

Entretanto, P. zopfii, no grupo PDT, somente apresentou inativação moderada 

a partir da densidade de energia 1,01J/cm2 (10 segundos de irradiação) quando 

comparada aos grupos C, Luz e AM (Tabela 1 e Gráficos 1 e 6), demonstrando ser 

mais resistente à inativação quando comparada com S. aureus, S. agalactiae, S. 

dysgalactiae e C. bovis.  

Nos grupos PDT, após 5 segundos de irradiação sob 0,50 J/cm2, houve 

redução na fração de sobrevivência (Gráfico 7) de mais de 1 log para S. aureus e 

menos do que 1 log para S. dysgalactiae, S. agalactiae e C. bovis e P. zopfii.  

Sob 1,01 J/cm2, isto é, 10 segundos de irradiação, a fração de sobrevivência 

(Gráfico 7) foi reduzida em mais de 2 logs para S. aureus, mais do que 1 log para S. 

dysgalactiae e S. agalactiae, mais do que 3 logs para C. bovis e menos do que 1 log 

para P. zopfii. 

A fração de sobrevivência (Gráfico 7) com 30 segundos de irradiação sob 

3,05 J/cm2 reduziu 7 logs para S. aureus, S. dysgalactiae e C. bovis, isto é, 

determinando a completa inativação dos patógenos a partir desta densidade de 

energia. Entretanto, S. agalactiae e P. zopfii ainda apresentavam resistência à 

citotoxicidade da PDT, reduzindo mais do que 1 log e menos do que 1 log, 

respectivamente. 

A PDT com 1 minuto de irradiação sob 6,11 J/cm2 determinou redução na 

fração de sobrevivência de mais de 3 logs para S. agalactiae e menos de 1 log para 

P. zopffi (Gráfico 7), demonstrando, portanto, a maior resistência deste último frente 
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à aplicação de PDT quando comparada com as bactérias. 

Foi possível constatar que houve, após 2 minutos de irradiação, redução de 7 

logs sob 12,22J/cm2 para todos os patógenos estudados, demonstrando que esta 

densidade de energia apresentou citotoxicidade eficaz para inativar os patógenos 

mais resistentes do presente estudo (Gráfico 7). 

De acordo com os resultados encontrados, foi possível constatar que as 

bactérias S. aureus, S. dysgalactiae e C. bovis apresentaram comportamentos 

semelhantes na resposta à PDT, obtendo 100% de inativação a partir de 30 

segundos de irradiação, totalizando 3,05J/cm2 (Tabela 1 e Gráficos 1, 2, 3 e 5). 

Entretanto, de forma contrária aos demais patógenos bacterianos, S. agalactiae 

exibiu comportamento semelhante ao patógeno P. zopfii, sendo completamente 

inativado a partir de 2 minutos de irradiação, totalizando 12,22J/cm2 (Tabela 1 e 

Gráficos 1, 4 e 6).  

O patógeno S. agalactiae apresentou a maior resistência nos testes de 

suscetibilidade in vitro em relação às demais bactérias estudadas (Quadro 4). 

Estudos que avaliaram a fotoinativação de micro-organismos multirresistentes 

demonstraram que estes são tão susceptíveis quanto cepas semelhantes menos 

patogênicas (HAMBLIN; HASAN, 2004). Contudo, S. agalactiae demonstrou maior 

resistência no antibiograma e também maior resistência em relação à densidade de 

energia empregada para a total inativação quando comparado com as outras 

bactérias deste estudo. Portanto, a correlação de elevada resistência no 

antibiograma e elevada resistência na fotoinativação merece ser melhor investigada 

em virtude dos resultados encontrados. 

Deste modo, de acordo com os resultados encontrados, foi possível concluir 

que os efeitos da inativação foram proporcionais ao tempo de irradiação (Figuras 20, 

21, 22, 23, 24 e Gráfico 1).  
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Figura 20 –  Placa de Petri apresentando colônias 
de S. dysgalactiae semeadas a partir 
de diferentes diluições do grupo PDT 
5s – São Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
 
 
 
 
 
Figura 21 –  Placa de Petri apresentando colônias 

de S. dysgalactiae semeadas a partir 
de diferentes diluições do grupo PDT 
10s – São Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
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Figura 22 – Placa de Petri não apresentando 
colônias de S. dysgalactiae 
semeadas a partir de diferentes 
diluições do grupo PDT 30s – São 
Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
 

 

Figura 23 – Placa de Petri não apresentando 
crescimento de S. dysgalactiae 
semeados a partir de diferentes 
diluições do grupo PDT 1min – São 
Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
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Figura 24 – Placa de Petri não apresentando 
crescimento de S. dysgalactiae 
semeados a partir de diferentes 
diluições do grupo PDT 2min – São 
Paulo – 2014 

 

 

Fonte: (SELLERA, 2014) 

 

 



    

 

8
0
 

 
 
 

Tabela 1 –  Resultados (média ± erro padrão) do logaritmo da UFC/mL, segundo o micro-organismo e o tratamento aplicado – São Paulo – 2014 
 

M.O. CONTROLE 
TRATAMENTOS 

 
p 

LUZ A.M. PDT 5s PDT 10s PDT 30s PDT 1min PDT 2min 

S. aureus 17,05 ± 0,05
A
 16,82 ± 0,07

A
 16,8 ± 0,08

A
 13,64 ± 0,04

B
 11,2 ± 0,01

C
 0

D
 0

D
 0

D
 = 0,0022* 

S. dysgalactiae 15,69 ± 0,04
A
 15,67 ± 0,06

A
 15,22 ± 0,12

B
 14 ± 0,08

C
 11,5 ± 0,09

D
 0

E
 0

E
 0

E
 = 0,0021* 

S. agalactiae 14,4 ± 0,10
a
 14,26 ± 0,13

a
 14,14 ± 0,16

a
 13,04 ± 0,10

b
 11,75 ± 0,15

c
 11,20 ± 0,12

c
 6,44 ± 0,23

d
 0

e
  < 0,001* 

C. bovis 13,4 ± 0,05
A
 14,2 ± 0,01

B
 13,5 ± 0,09

A
 11,43 ± 0,02

C
 5,57 ± 0,13

D
 0

E
 0

E
 0

E
 = 0,0021* 

P. zopfii 8,6 ± 0,05
a
 8,64 ± 0,05

a
 8,72 ± 0,07

a
 8,47 ± 0,08

b
 8,03 ± 0,06

c
 8,0 ± 0,04

d
 7,27 ± 0,1

d
 0

e
  < 0,001* 

Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: UFC: Unidades formadoras de colônias; M.O.: micro-organismo; AM: azul de metileno 

         a, b, c, d, e: letras iguais na mesma linha denotam ausência de diferença estatística significante - Teste de Schefeé (p<0,05) 
                     A, B, C, D, E: letras iguais na mesma linha denotam ausência de diferença estatística significante – Teste de Kruskal-Wallis (p<0,05) 
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Gráfico 1 – Médias (UFC/mL) resultantes após os diferentes tratamentos aplicados – Controle, Luz, Azul de metileno, PDT 5s, PDT 10s, PDT 
30s, PDT 1min e PDT 2min – São Paulo – 2014 

 

 Fonte: (SELLERA, 2014) 
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Gráfico 2 – Médias, em UFC/mL, de Staphylococcus aureus de acordo com o tratamento aplicado – 
São Paulo – 2014 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: A, B, C, D: letras iguais denotam ausência de diferença estatística significante - Teste de 
Kruskal-Wallis (p = 0,0022) 
 

 

Gráfico 3 – Médias, em UFC/mL, de Streptococcus dysgalactiae de acordo com o tratamento 
aplicado – São Paulo – 2014 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: A, B, C, D, E: letras iguais denotam ausência de diferença estatística significante - Teste 
de Kruskal-Wallis (p= 0,0021) 
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Gráfico 4 – Médias, em UFC/mL, de Streptococcus agalactiae de acordo com o tratamento aplicado 
– São Paulo – 2014 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: a, b, c, d: letras iguais denotam ausência de diferença estatística significante - Teste de 
Schefeé (p<0,001) 
 

 

Gráfico 5 – Médias, em UFC/mL, de Corynebacterium bovis de acordo com o tratamento aplicado – 
São Paulo – 2014 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: A, B, C, D, E: letras iguais denotam ausência de diferença estatística significante - Teste 
de Kruskal-Wallis (p = 0,0021) 
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Gráfico 6 – Médias, em UFC/mL, de Prototeca zopfii de acordo com o tratamento aplicado – São 
Paulo – 2014 

 
Fonte: (SELLERA, 2014) 
Legenda: a, b, c, d : letras iguais denotam ausência de diferença estatística significante - Teste de 
Schefeé (p<0,001) 
 

Gráfico 7 – Efeito do tempo de exposição na fração de sobrevivência de S. aureus, S. dysgalactiae, 
S. agalactiae, C. bovis e P. zopfii  – São Paulo – 2014 

   Fonte: (SELLERA, 2014) 
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No atinente à citotoxicidade induzida por meio da PDT, existe o 

questionamento científico sobre os efeitos deletérios da mesma sobre as células 

sadias do organismo exposto e em relação aos possíveis efeitos sistêmicos 

determinados pela PDT no hospedeiro. O presente estudo foi realizado em caráter 

experimental in vitro unicamente, restando, portanto, questionamentos acerca dos 

efeitos do emprego da técnica em tecidos vivos, sobretudo, no tecido glandular 

mamário. 

Desta forma, a literatura compulsada apresenta estudos com resultados que 

corroboram e dão suporte ao emprego da mesma em tecidos vivos, demonstrando 

a segurança do emprego da técnica em procedimentos clínicos. 

 Embora exista um número relativamente baixo de estudos realizados a fim 

de elucidar os efeitos da PDT mediada por fenotiazínicos em células saudáveis ou 

de possíveis efeitos da técnica sobre o sistema imunológico, há, em grande parte 

da literatura, estudos envolvendo a ação da PDT sobre fibroblastos, queratinócitos 

ou neutrófilos, principalmente no que tange o processo de cicatrização. 

De acordo com o demonstrado por Brown (2012), a luz não absorvida por 

micro-organismos pode ser absorvida por cromóforos do tecido, desencadeando 

uma resposta similar ao processo de biomodulação, isto é, demonstrando 

capacidade de estimular ou inibir processos celulares que, comprovadamente, 

podem influenciar no processo de cicatrização por diversos mecanismos. Deste 

modo, segundo o autor, a PDT poderia apresentar dois efeitos sinérgicos: controle 

de micro-organismos e aceleração do processo de reparação tecidual.  

Em estudo realizado por Tanaka et al. (2012), os autores avaliaram a ação 

da PDT com diversos FS(s) sobre S. aureus multirresistente e neutrófilos isolados 

do sangue de ratos. Os autores concluíram que a dose necessária para inativar S. 

aureus com AT e AM foi muito inferior do que para causar danos aos neutrófilos. 

Mais do que isso, os neutrófilos não mostraram quaisquer alterações morfológicas 

notáveis durante irradiação utilizando AT e AM e a viabilidade de neutrófilos foi 

mantida continuamente em nível elevado (> 80%, com fluências de 5 ou 20J/cm2), 

levando os autores a postular que a PDT mediada por AT ou AM, sob 

concentrações ótimas para inativar S. aureus, não ocasionou efeitos citotóxicos em 

neutrófilos. 

Da mesma forma, em estudo realizado por Noodt et al. (1998), ou autores 
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avaliaram a ação da PDT com um derivado do AM, in vitro, em fibroblastos de 

hamster. Os resultados obtidos levaram os autores a concluir que a atividade 

enzimática do complexo de Golgi, dos lisossomos e do retículo endoplasmático não 

foi afetada. 

Segundo Zeina et al. (2002), a ação da PDT sobre queratinócitos humanos, 

utilizando luz policromática de um projetor de slides com comprimento de onda 

variando entre 400 e 700nm, taxa de fluência de 42mW/cm2 e AM, exibiu baixa 

toxicidade contra queratinócitos. A viabilidade celular verificada após seis horas da 

aplicação da PDT foi de 91% em 60 minutos de PDT e de 68% na PDT de 90 

minutos.  

Sabe-se que a PDT é capaz de estimular muitos aspectos da resposta 

imune em mamíferos, incluindo neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, 

linfócitos-T e mastócitos. Contudo, estes estudos foram dirigidos para a aplicação 

de PDT anti-neoplásica, com o emprego de diferentes dosimetrias químicas, 

luminosas e até mesmo outros FS(s) (CASTANO; MROZ; HAMBLIN, 2006), deste 

modo, torna-se fundamental elucidar os efeitos da PDT antimicrobiana, sob os 

parâmetros empregados, nas células do hospedeiro (TANAKA et al., 2012). 

Baseando-se nestes estudos e considerando a hipótese da não indução de 

danos às células sadias da glândula mamária e do leite por parte da aplicação da 

PDT, os resultados de estudos direcionam à segurança da aplicação da mesma em 

tecidos sadios, não induzindo prejuízo à saúde celular da mama e do leite, fato 

este, determinante para a inclusão ou exclusão da técnica para o tratamento da 

mastite bovina e para o desenvolvimento de testes clínicos em animais que 

apresentam a enfermidade. Entretanto, ainda que a baixa citotoxicidade e elevada 

segurança da técnica tenham sido demonstrados em uma gama de tipos celulares 

sadios, existe ainda a falta de estudos e resultados de avaliação da citotoxidade da 

PDT em leucócitos isolados do leite bovino e do tecido glandular mamário, 

determinando o limiar de sobrevivência destas células à PDT, assim como as 

possíveis alterações na viabilidade das mesmas. 

 Outro fator que merece destaque e é passível de questionamento na 

possibilidade do tratamento clínico desta doença por meio da PDT, é a presença do 

leite proveniente da glândula mamária criando uma barreira física para a luz, 

impedindo sua transmissão, espalhamento e sua absorção. Entretanto, Matevski et 

al. (2003) demonstraram, em fluidos corporais como a saliva e o sangue, que a 
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ação da PDT foi eficaz na inativação de bactérias. Este fato deve ser, portanto, 

melhor abordado em estudos futuros pela possível interferência na 

reprodutibilidade dos parâmetros propostos no presente estudo.  

 Outro fato a ser abordado na transposição de um estudo in vitro para um 

estudo clínico é a entrega da luz sobre o tecido glandular. Diferentemente dos 

aparelhos já desenvolvidos e que comprovadamente têm sido utilizados como 

ferramentas eficazes para tratar diferentes enfermidades na Medicina, Fisioterapia, 

Odontologia e até mesmo na Medicina Veterinária, um equipamento adequado 

para tratar a mastite bovina deve ser capaz de irradiar todas as estruturas 

envolvidas, uma vez que os micro-organismos podem estar distribuídos por toda 

glândula mamária. 

 Também é importante ressaltar que, até o presente momento, nenhum 

estudo demonstrou que a PDT pode induzir a seleção de micro-organismos 

resistentes. Possivelmente, a ausência desta seleção seja explicada devido as 

EROS formadas atuarem em múltiplos alvos, inviabilizando qualquer tipo de 

seleção (DAI, HUANG; HAMBLIN, 2009). 

Dentre os micro-organimos abordados no presente estudo, dois são dignos 

de maior atenção. O gênero Staphylococcus, em especial cepas de S. aureus, são 

conhecidos por apresentarem grande resistência a antibióticos, o que resulta na 

importância de novas pesquisas sobre o controle da propagação destas bactérias 

na glândula mamária (POL; RUEGG, 2007). O gênero Prototheca também recebe 

atenção especial principalmente por, até o presente momento, não existir descrição 

de tratamentos eficazes das infecções da glândula mamária de onde esses 

patógenos foram originalmente isolados (SOBUKAWA et al., 2011). Os resultados 

do presente estudo demonstraram que, nas condições propostas, ambos os 

agentes foram susceptíveis a ação da PDT, demonstrando o potencial para sua 

aplicação clínica.  

Os achados do presente estudo corroboram com os achados de numerosos 

estudos sobre a aplicação da PDT em micro-organismos. Muitos estudos 

demonstraram a citotoxidade da PDT mediada por fenotiazínicos em cepas de S. 

aureus e MRSA, in vitro, em animais de laboratório e seres humanos, 

demonstrando sua ação citotóxica contra estes micro-organismos (USACHEVA; 

TEICHER; BIEL, 2001; ZOLFAGHAR et al., 2009; KASHEF et al., 2011; MIYABE et 

al., 2011; KASHEF; RAVAEI SHARIF ABADI; DJAVID,  2012; BIEL et al., 2013; 
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TUBBY et al., 2013; REIS JUNIOR et al., 2014), contudo não são descritos na 

literatura estudos envolvendo cepas de S. aureus envolvidos na gênese da mastite 

bovina. 

Todavia, apesar dos resultados de sucesso e a promissora aplicação da 

técnica, alguns estudos demonstraram que nem sempre a PDT conduz à cura 

completa. Apesar deste resultado, é indiscutível a capacidade da mesma em 

diminuir a carga microbiana, facilitando a recuperação do paciente quando então 

associada às terapias existentes.  

Em estudo realizado por Chibebe Júnior et al. (2013), larvas de Gallleria 

mellonella foram infectadas com Candida albicans e posteriormente tratadas com 

PDT mediada por AM e luz vermelha. A aplicação de PDT proporcionou aumento 

de sobrevida das larvas infectadas e a diminuição da carga fúngica na hemolinfa 

das mesmas. Ainda no mesmo estudo, os autores infectaram a larva com cepa de 

Candida albicans resistente ao fluconazol e associaram, no tratamento, a PDT ao 

fluconazol. Os autores observaram que a cepa de Candida albicans resistente ao 

fluconazol apresentou, após a PDT, maior susceptibilidade ao antifúngico utilizado, 

demonstrando a possibilidade de associação entre os dois tratamentos para 

aumentar a eficácia terapêutica, sucesso do tratamento e recuperação do paciente. 

Uma vez que a origem da mastite pode ser atribuída a uma vasta gama de 

micro-organismos patogênicos espalhados pela glândula mamária e no leite 

(PHILPOT; NICKERSON, 2000), o sucesso para a inativação microbiológica por 

meio da PDT para tratar esta doença pode depender de variáveis, que são 

descritas por Jori et al. (2006), tais como a concentração do FS, a espécie do 

micro-organismo alvo, a fonte de luz e dose empregada. 

Diversos estudos demonstraram a fotoinativação de bactérias e fungos 

utilizando lasers, LEDs e outras fontes de luz para PDT. Contudo, segundo estudo 

de Zanin et al. (2006), os LEDs vêm se destacando com grande potencial para 

PDT, principalmente pela redução do custo do tratamento quando comparados a 

outras fontes de luz.  

Baseando-se na importância da doença, fatores como custo de tratamento, 

alto número de animais acometidos e praticidade da técnica, tornam as fontes de 

luz compostas por LEDs os equipamentos de eleição a serem desenvolvidos para a 

irradiação da glândula mamária. 

Apesar das abundantes informações que circundam a aplicação da PDT em 
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micro-organismos patogênicos, não foram encontrados estudos correlacionando a 

aplicação da PDT em S. dysgalactiae, S. agalactiae, C. bovis, e P. zopfii e, até o 

presente momento, não foram descritos estudos demonstrando a aplicação da PDT 

em algas patogênicas, tornando este estudo pioneiro.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 

 Por meio dos resultados obtidos, concluiu-se que: 

 

1. O azul de metileno na concentração de 1mM, associado a um diodo 

emissor de luz de λ = 660nm, é capaz de inativar significativamente, in 

vitro, os micro-organismos S. dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus, C. 

bovis, e P. zopfii. 

1a. S. dysgalactiae foi inativado sob 30 segundos de irradiação (3,05 

J/cm2); 

1b. S. agalactiae foi inativado sob 2 minutos de irradiação (12,22J/cm2); 

1c. S. aureus foi inativado sob 30 segundos de irradiação (3,05 J/cm2); 

1d. C. bovis foi inativado sob 30 segundos de irradiação (3,05 J/cm2); 

1e. P. zopfii foi inativado sob 2 minutos de irradiação (12,22J/cm2). 

 

2. A luz isoladamente, na densidade de energia de 12,22J/cm2, não 

apresentou, in vitro, efeito citotóxico sobre os micro-organismos S. 

dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus, C. bovis, e P. zopfii. 

 

3. O fotossensibilizador azul de metileno, isoladamente, na concentração 

de 1mM, não apresentou efeito citotóxico sobre os micro-organismos S. 

dysgalactiae, S. agalactiae, S. aureus, C. bovis, e P. zopfii. 

 

4. A terapia fotodinâmica é uma alternativa promissora para o 

desenvolvimento de novas modalidades terapêuticas relativas à mastite 

bovina. 

 

5.  O fato de não existirem trabalhos na literatura envolvendo a 

fotoinativação de patógenos causadores da mastite bovina, torna esse 

estudo pioneiro e motivador para estudos subsequentes que elucidem os 

mecanismos envolvidos entre a PDT e a mastite bovina. 
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