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As infecções bacterianas têm atingindo o ser humano por diversos caminhos e sua 
resistência a antimicrobianos crescendo cada vez mais. A capacidade dos micro-
organismos formarem biofilme em superficies que podem afetar diretamente a saúde do 
homem. A formação de biofilme microbiano pode ocorrer em superfícies como em 
tubos de água, ar condicionado, dispositivos médicos como endoscópios, cateteres e 
tubos endotraquais (TE). Pacientes debilitados por causas diversas situações como 
traumas, estado de inconsciência (coma) e insuficiencia respiratória podem ser 
portadores do TEH. Este tubo é instalado na traqueia e facilita a troca gasosa no 
organismo debilitado. Na superfície deste tubo endotraqueal, células bacterianas, gram 
positivas ou negativas, podem se anexar e formar colônias, desenvolvendo assim um 
biofilme neste tubo. Essas células formam uma matriz extra polimérica (EPS) que 
protege as colônias contra agentes externos. A Pneumonia Associada a Ventilaçao 
Mecanica (PAV) pode ocorrer entre 48 a 72h após a instalação deste tubo no paciente. 
A principal bactéria que causa esta pneumonia é a gram positiva, o Staphylococcus 
aureus a qual apresenta linhagens resistentes a antibióticos. A resistência microbiana é 
um problema de adaptação das céluas microbianas a agentes antimicrobianos de prática 
clínica. Uma das estratégias para combater as infecções hospitalares é a inativação 
fotodinâmica. A terapia utiliza três componentes: molécula fotossensível, luz e oxigênio 
celular. O fotossensibilizador, na presença da luz e oxigênio celular podem formar 
espécies reativas de oxigênio que levam a célula a morte. Não existe relatos que esta 
opção de terapia cause a resistência microbiana, sendo assim uma alternativa ao 
insucesso de alguns antibióticos. A curcumina, derivada da Curcuma longa é uma 
molécula natural, hidrofóbica e que apresenta proporiedades antioxidantes, 
antimicrobianas, antiinflamatorias e antitumorais com absorção de luz na região de 430 
nm. Este estudo combina o uso da inativação fotodinâmica associada a molécula de 
curcumina para tratamentos de biofilme de S. aureus desenvolvidos em TE. 
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INTRODUÇÂO 

As bactérias são um dos seres vivos mais antigos no planeta, logo tiveram 
inúmeras evoluções para perpetuarem a éspecie e sobreviverem. As bactérias utilizam 
vários mecanismos para sobreviver e se proteger contra defesas dos hospedeiros.  
Apresentam como mecanismos de patogenicidade apendices como cílios e flagelos para 
locomoção e anexação em uma superfície podendo liberar fatores de virulência tóxicos 
para o hospedeiro como homem e animais. Devido a sua alta capacidade de adquirir 



resistência contra fatores externos prejudiciais às células, as bactérias podem se adaptar 
a fatores diversos e povoar lugares diversos como mares, rochas, árvores, telhado de 
uma casa, mesa de jantar, maca em centro cirúrgico ou até mesmo em materiais médicos 
instalados em pacientes. 

As bactérias possuem a capacidade de se instalar em superfícies estáveis e 
formarem colônias que pode dar origem aos biofilmes microbianos. Os biofilmes são 
comunidades de micro-organismos aderidos a uma superfície e entre si e cobertas por 
uma matriz extracelular polimérica que confere estabilidade contra agentes externos 
como temperatura e pH. Por isso, os micro-organismos em biofilmes estão associados a 
infecções onde há superfícies de materiais como sonda, cateter e implantes, 
principalmente em hospitais em Unidade de Tratamento Intensivo (UTIs).  

O ambiente hospitalar é altamente propício no desenvolvimento de 
contaminações por micro-organismos resistentes por apresentar alta densidade de 
pacientes debilitados e imunossuprimidos, além do alto índice do uso de técnicas 
invasivas. Além do alto risco de contaminação cruzada nesses ambientes, os micro-
organismos podem ser transmitidos e colonizarem esses locais por meio devias como: a 
água e ar condicionado. A pneumonia associada a ventilação é uma doença que é 
causada pela colonização de bactérias, principalmente S. aureus em tubo endotraqueal 
(TEH), que pode formar o biofilme e ser um grande problema para o hospedeiro. 

Portanto, os biofilmes microbianos são uma comunidade organizada dessas 
células que se comunicam entre si e estimulam o processo de multiplicação e 
crescimento mesmo em um embiente com falta de nutrientes e excesso de substâncias 
tóxicas. Devido a essa complexidade do biofilme considerada uma forma de resistência 
microbiana é difícil de destruí-lo pelas terapias convencionais. Além disso, os agentes 
antimicrobianos como antibióticos estão começando a não mostrarem efetividade 
devido resistência microbiana, sendo assim necessário novos métodos como alternativas 
de tratamento, ou para serem usados em sinergia aos antibióticos. A terapia 
fotodinâmica (TFD) surge neste contexto para atuar como protagonista na inativação 
fotodinâmica para alcançar a de descontaminação microbiana. 

O uso da TFD tem registro desde de 1900 quando um cientista descreveu sobre 
o efeito do corante acridina sob o protozoário Paramecia na presença da luz solar.(2) 
Três componentes são necessários para a aplicação da TFD: luz, molécula fotossensível 
e oxigênio celular. A molécula fotossensivel chamada fotossensibilizador (FS) é 
irradiado em um comprimento de onda ideal para a absorção da luz na molécula 
fotossensível. Os életrons que estão no nível fundamental da molécula do FS recebem 
esses fótons e passam para o estado excitado. No decaimento destes elétrons eles podem 
ir para o estado tripleto e ocorrer dois tipos de reações que ocorrem por transferência de 
energia (1) ou compartilhamento de elétrons. (2) O produto da reação do tipo 1 
compartilha elétrons origina espécies reativas de oxigênio. Na reação do tipo 2, a 
transferência de energia é dada ao oxigênio presente na célula, originando o oxigênio 
singleto. Estas espécies de produtos são citotóxicas e podem levar a célula a morte. O 
FS pode ser aplicado de forma tópica ou sistêmica sob a lesão, tecido ou em um local a 
ser fotossensibilizado. O tempo de interação entre o FS e o local tratado é chamado de 
tempo de incubação. Neste tempo a molécula entra nas células desejadas, para que 
quando a luz for irradiada, o efeito ocorra dentro das células e as mesmas sejam mortas. 
Estudos relatam que o FS é atraido para o tecido com maior atividade celular.(3) As 
células tumorais que apresentam alta taxa metabólica apresenta uma afinidade do FS. 



Normalmente, em células microbianas, o acesso é tópico, o FS é aplicado sob a 
contaminação desejada. 

A curcumina é um pigmento de coloração alaranjada, hidrofóbica e 
fotossensível, com uma maior absorção no espectro visível na região do azul, 
aproximadamente em 430 nm. Neste estudo, a curcumina foi escolhida para o estudo 
como o principal FS utilizado para a inativação do biofilme de S. aureus. A luz azul, por 
ter um menor comprimento de onda atinge camadas mais superficiais de uma amostra 
ou mesmo de um tecido. A proposta deste estudo foi associar a TFD em biofilmes 
microbianos presentes em tubos endotraqueais com o objetivo de desestruturá-los além 
de causar a morte de bactérias. A dissertação foi dividida em quatro capítulos devido a 
variabilidade de experimentos realizados com diferentes formulações, otimização da 
TFD, entrega do FS e para uma melhor apresentação dos resultados e discussões de 
cada etapa do trabalho. Esta característica para o trabalho é importante devido a 
aplicação do projeto. 

 

CONCLUSÃO 

 Formulações (filme e hidrogel) utilizando curcumina natural são mais estáveis 
que utilizando curcumina sintética; 

 Curcuminóides influenciam no efeito antimicrobiano das formalações; 
 Formulaçao do filme de curcumina natural inativam as células de S. aureus; 
 Filme de Photogem reduz quantidades celulares próximas de S. aureus e E. coli; 
 A Nanoskin não foi ideal para o uso descontaminar biofilme em TEH; 

Soluções preparadas com tween 80 e Pluronio com curcumina foram citotóxicos no 
escuro em biofilme de S. aureus. 

 Solução de curcumina natural em baixas concentrações inativou 100% das 
células de E. coli; 

 Solução de curcumina sintética foi tve resultados melhores para inativação do 
biofilme de S. aureus; 

 CSS foi a curcumina que teve melhores resultados de inativação, com redução 
de 92% de células com melhor grupo testado com os parâmetros: concentração 
de 1,25 mg/mL, 2h de incubação e com uma dose de energia de 50 J/cm². 

 O uso do sonificador acoplado a TFD reduziu 100% as células do biofilme de S. 
aureus; 

 O planejamento experimental indicou que a dose de luz, seguida pelo tempo de 
incubação e concentração de FS são as variáveis que mais influenciaram neste 
experimento. 

 Por análises no Origin® foi possível traçar modelos de curvas de crescimento 
entre os grupos testados; 

 Através dos testes de cinética entre os grupos controle e teste observou-se uma 
diferença no comportamento de crescimento entre as curvas; 

 Não houve formação do halo na placa de Petri contaminada; 
 Tubo nebulizador com curcumina reduziu aproximadamente 76% das células 

bacterianas em 6h de formação do biofilme; 
 CSV nebulizada no tubo nas concentrações de 3 e 8 mg/mL evitaram a anexação 

de aproximadamente 90% das células de S. aureus; 



 No 2° planejamento experimental, a dose de luz irradiada na amostra foi a 
variável mais influente nos resultados da inativação celular;  

o Melhor resultado foi com 55 minutos de nebulização e 80 J/cm², com 
redução celular de aproximadamente 87%. 

 No 3° planejamento experimental, o tempo de nebulização na amostra foi a 
variável mais influente nos resultados da inativação celular;  

 Houve correlações entre os dados preditos e experimentais estudados pelo 
programa Statística; 

o Melhor resultado foi com 55 minutos de nebulização e 80 J/cm², com 
redução celular de aproximadamente 90%. 

 Conseguiu-se sintetizar ambas porfirinas e obter um rendimento razoável para 
que os experimentos ocorressem. 

 Os testes de estabilidade otimizaram o tempo de reação e concluiu-se que o 
DMSO era o melhor solvente uma vez que não alterou macroscopicamente a 
estrutura do tubo.  

 Através de testes prévios e reações testadas conseguiu-se otimizar as reações 
para que a imobilização de moléculas fotossensíveis ocorresse. A otimização foi 
alcançada variando-se temperatura, tempo de reação, concentração dos FS e 
retirando o oxigênio da reação.  

 Verificou-se que com a ligação do tubo a etilenodiamina ocorria oxidação ou 
libertação de HCl uma vez que a cor do tubo passava de transparente para preto.  

 A análise dos espectros de IR e UV-Vis não se concluiu se ocorreu ligação entre 
o tubo e a 5,10,15,20-tetra(3-hidroxifenil) porfirina, sendo necessário 
futuramente caraterizar utilizando outras técnicas.  

 Pela análise dos espectros de IR e UV-Vis foi possível concluir que 
aparentemente a reação entre o tubo de PVC e curcumina ocorreu. 

Através dos testes in vitro o tubo funcionalizado com curcumina reduziu 
aproximadamente 75% das células bacterianas. 
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