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RESUMO
ASSUNÇÃO, F. F. O. Sensibilidade bacteriana à antibióticos após irradiação com LED
(Light Emitting Diode): in vitro. 2020. 98p. Programa de Pós-Graduação em Reabilitação
e Desempenho Funcional. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto.
A fotobiomodulação (FBM) tem sido utilizada em diferentes especialidades da área da
saúde, com destaque para a interação da luz com a microbiologia nos últimos anos.
Representadas por Laser e LED (Light Emitting Diode), as pesquisas no contexto de
inibição do crescimento bacteriano têm sido exploradas, uma vez que são conhecidas
espécies bacterianas que comumente colonizam a pele, podendo gerar infecções. Para o
tratamento de infecções é preconizado o uso terapêutico de antibióticos que, ao longo dos
anos, tem tornado a população resistente a muitos deles. Em contrapartida tem aumentado
o uso da FBM no tratamento de lesões cutâneas, e pouco é investigado sobre os efeitos
na interação da FBM por LED com o uso de antibióticos em culturas bacterianas. Assim,
este estudo tem como objetivos verificar a inibição bacteriana e o perfil de sensibilidade
a antibióticos com o uso de LED no comprimento de onda 465nm com energias de 4, 5 e
6J e 630nm com energias de 3, 4 e 5J, nas bactérias Staphylococcus aureus (ATCC®BAA977), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e Escherichia coli (ATCC 25922) e
bactérias coletadas em de pacientes queimados. Foram irradiados com LED, 300µl de
solução salina com suspensão de bactérias em concentração entre 0,5-0,63 pela escala de
McFarland, após cinco diluições seriadas, e distribuídas em microtubos transparentes de
fundo chato. Antes e após as irradiações foram controladas as variáveis pH e temperatura.
As culturas foram acondicionadas em estufa a 37ºC por 24 horas para posterior contagem
das unidades formadoras de colônias (UFC). Para verificação do perfil de sensibilidade
foram adotados um método quantitativo (VITEK®2 Compact) e um método qualitativo
(Disco-difusão). Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade Shapiro-Wilk
e comparações entre grupos pelo teste ANOVA fator único, com post hoc de Tukey com
intervalo de confiança de 95%. A sensibilidade dos antibióticos apresentou mudança para
as bactérias ATCC Staphylococcus aureus e Escherichia coli e nas bactérias
(Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa) coletadas de queimaduras cutâneas
nos dois métodos de avaliação, porém, não houve uma conformidade nos achados quando
comparados os métodos. Com aumento e diminuição do pH para algumas bactérias
conforme o grupo controle, todos os comprimentos de onda e energias testadas
apresentaram inibição do crescimento bacteriano, em ambos tipos de bactérias, com
prevalência do comprimento de onda 465nm. Conclui-se que há mudanças geradas no
perfil de sensibilidade aos antibióticos, mas que estas alterações precisam ser melhor
investigadas, em virtude de possíveis danos na membrana, produção de espécies reativas
de oxigênio ou reações enzimáticas.

Palavras-Chave: Fotobiomodulação, Light Emitting Diode, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, resistência bacteriana a antibióticos.
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ABSTRACT
ASSUNÇÃO, F. F. O. Bacterial sensitivity to antibiotics after LED radiation (Light
Emitting Diode): in vitro. 2020. 98p. Programa de Pós-Graduação em Reabilitação e
Desempenho Funcional. Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina de Ribeirão
Preto.

Photobiomodulation (FBM) has been used in different specialties in the health field, with
an emphasis on the interaction of light with microbiology in recent years. Represented by
Laser and LED (Light Emitting Diode), research in the context of inhibiting bacterial
growth has been explored, since they are bacterial species that commonly colonize the
skin, and can generate occurrences. For the treatment of infections, the therapeutic use of
antibiotics is recommended, which, over the years, has made the population resistant to
many of them. On the other hand, the use of FBM in the treatment of skin lesions has
increased, and little is investigated about the effects on the interaction of FBM by LED
with the use of antibiotics in bacterial cultures. Thus, this study aims to verify bacterial
inhibition and the profile of sensitivity to antibiotics with the use of LEDs at different
wavelengths being 465nm to 4, 5 and 6J, and 630nm to 3, 4 and 5J, in Staphylococcus
aureus (ATCC®BAA-977), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) and Escherichia
coli (ATCC 25922), 45and bacteria collected from burn patients. 300µl of saline with
bacterial suspension in concentrations between 0.5-0.63 were irradiated with LEDs using
the McFarland scale, after five serial dilutions, and distributed in transparent flatbottomed microtubes. Before and after irradiation, pH and temperature variables were
controlled. The cultures were placed in an oven at 37ºC for 24 hours for later counting of
colony forming units (CFU). To check the sensitivity profile, a quantitative method
(VITEK®2 Compact) and a qualitative method (Disc-diffusion) were adopted. All data
were discovered using the Shapiro-Wilk normality test and comparisons between groups
using the single-factor ANOVA test, with Tukey's post hoc with a 95% confidence
interval. The sensitivity of the antibiotics presented for change such as ATCC bacteria
Staphylococcus aureus and Escherichia coli and the bacteria (Staphylococcus aureus and
Pseudomonas aeruginosa) extracted from skin burns in the two assessment methods,
however, we will not have to make the findings when compared to others. With an
increase and decrease in pH for some bacteria according to the control group, all
wavelengths and energies tested, they showed inhibition of bacterial growth in both types
of bacteria, with a prevalence of wavelength 465nm. It is concluded that it is not possible
to affirm changes in the profile of sensitivity to antibiotics, but that there are changes that
still need to be further investigated, due to possible damage to the membrane, production
of reactive oxygen species or enzymatic reactions.

Keywords: Photobiomodulation, Light Emitting Diode, Pseudomonas aeruginosa,
Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Drug Resistance, Bacterial.
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1. Introdução
Alvo de frequentes investigações, a infecção por bactérias é uma complicação
advinda por inúmeros fatores, e que contribui fortemente para a piora do prognóstico de
pacientes internados, pois estes estão diariamente expostos a agentes contaminantes.
A infecção bacteriana ocorre na forma de biofilmes em feridas, que são agregados
de bactérias incorporadas na matriz extracelular

[1]

. Pode ser superficial, profunda ou

atingir uma incisão cirúrgica. Nas feridas cirúrgicas pode haver infecção pela microbiota,
como também podem ser decorrentes dos instrumentos e das condições ambientais não
estéreis durante ou após a cirurgia [2]. Além disso as infecções são fatores que retardam a
cicatrização da ferida levando a um processo de cronicidade [3].
Considerando o ambiente hospitalar podemos citar, pacientes queimados e
pacientes com longo tempo de internação que desenvolvem lesão por pressão. De acordo
com National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), a faixa de incidência de úlceras
pode variar de 0,4 a 38% em hospitais [4], o que aumenta risco de infeção e dor, além de
contribuir para a mortalidade [5,6].
As bactérias Sthapylococcus aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa
são as que frequentemente colonizam lesões cutâneas podendo se apresentar
multirresistentes [7,8].
Considerando o paciente queimado, a P. aeruginosa é apontada como o principal
agente etiológico de infecções [9,10]. Para essa população a própria queimadura pode ser o
desencadeador da infecção na corrente sanguínea, piorando seu prognóstico, com risco
de perda do enxerto [11]. As infecções em queimaduras cutâneas podem ser causadas tanto
por Gram-negativas quanto por Gram-positivas [12,13,14].
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As infecções neste momento de pandemia também chamam a atenção não
somente para pessoas hospitalizadas, mas também aos profissionais de saúde, que pelo
uso de EPI’s (Equipamentos de Proteção Individual) por longos períodos, também, vem
apresentando lesões susceptíveis a infecções.
A pele facial saudável é mais resistente à compressão e forças de atrito aplicadas
durante o uso prolongado e intensivo de EPI. A perda da integridade da pele facial,
mesmo em escala microscópica, cria um portal de entrada para patógenos, incluindo o
coronavírus, mas isso também se aplica a outros vírus, como também a outros agentes
como bactérias e fungos [15].
A fotobiomodulação por meio do LED (Light Emitting Diode) tem apresentando
resultados promissores na inibição do crescimento bacteriano das bactérias
Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli [16].
Pesquisa sobre a fotobiomodulação por meio do LED em diferentes espécies
bacterianas tem sido realizada nos últimos anos

[17,18,19,20,21]

, no entanto, pouco se

investiga sobre o uso de recursos eletrofísicos associados aos antibióticos.
Uma vez que na prática clínica lesões cutâneas podem evoluir com infecção e no
tratamento para esta doença é necessário tratamento medicamentoso a base de
antibióticos, o mecanismo de desenvolvimento de resistência deve ser mencionado.
Os antibióticos apresentam mecanismos de resistência que não são desenvolvidos
unicamente no ambiente hospitalar, se tratando de uma ameaça a saúde pública em todo
o mundo. As bactérias tem uma capacidade de adaptação mutacional a medicações por
uma plasticidade genética destes patógenos [22].
São apontados como os principais fatores para desenvolvimento de resistência as
mutações genéticas, aquisição de codificação de DNA estranho por transferência de
genes, modificação do alvo microbiano (diminuindo a afinidade pela droga), diminuição
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da absorção do medicamento, ativação de efluxo e ainda mudanças metabólicas como,
por exemplo, a produção de enzimas capazes de destruírem o medicamento [23,22].
A exemplo, Jass Lappin-Scott [24] avaliaram esta associação com corrente elétrica,
e Guirro et al.

[25]

com o ultrassom terapêutico (UST), todavia, outras pesquisas que

exploraram os efeitos do LED em culturas bacterianas, fizeram uso da terapia fotoativada
[26,27,28,29,30,31]

.

Portanto, a ação do LED sem o uso de fotossensibilizadores é discutida e
informações sobre sua interação com antibióticos ainda é insatisfatória. Frente a estas
informações, os objetivos desta pesquisa foram avaliar a inativação bacteriana e comparar
o perfil de sensibilidade a antibióticos, após a irradiação com LED no comprimento de
onda de 465nm com energias de 0 (controle, sem irradiação), 4, 5 e 6J e a 630nm nas
energias 0 (controle, sem irradiação), 3, 4 e 5J, nas culturas bacterianas Sthapylococcus
aureus, Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa, espécies ATCC e de pacientes
queimados.
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2. Revisão da Literatura
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Aspectos Microbiológicos
A diversidade de bactérias que podem contaminar feridas cutâneas e ou
dispositivos hospitalares é ampla, o que favorece o desenvolvimento de quadros
infecciosos. Na literatura são descritas algumas dessas espécies que mais frequentemente
atingem pacientes hospitalizados, sendo elas Staphylococcus aureus (S. aureus),
Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) e Escherichia coli (E. coli).
A S. aureus é uma bactéria esférica, do grupo Gram-positiva, comumente
encontrada na pele, garganta, intestino e fossas nasais. É capaz provocar simples
infecções como espinhas e furúnculos, até infecções graves como pneumonia, meningite,
endocardite, septicemia entre outras. A resistência dessa bactéria a quimioterápicos é
descrita desde o fim da década de 1930

[32]

e traz riscos para pacientes em diálise,

queimados, diabéticos e HIV-positivos, uma vez que o seu processo infeccioso pode ser
fatal [33].
Noskin et al. [34] destacam que a S. aureus tem forte relação com a mortalidade de
pacientes internados. Macedo e Santos

[35]

acrescentam que esta espécie codifica várias

proteínas capazes de interagir especificamente com moléculas adesivas da matriz celular
humana, possibilitando uma colonização comum nas lesões por queimaduras. Esta
bactéria libera ainda produtos nocivos como proteinases, colagenases e hialuronidases,
que destroem a matriz extracelular, cuja integridade é essencial para cicatrização da ferida
[36]

.
Outra espécie que geralmente coloniza feridas cutâneas gerando infecção é a P.

aeruginosa

[37]

. Esta bactéria é do grupo Gram-negativa, e por sua baixa exigência

nutricional, é encontrada no ambiente hospitalar, colonizando equipamentos e acessórios
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instalados nos pacientes [38]. Outra característica importante desta espécie é a resistência
cruzada aos antimicrobianos, que resulta de uma co-resistência, ou seja, da presença de
múltiplos mecanismos de resistência em um único hospedeiro levando à resistência a
múltiplos fármacos

[39,40]

. Edwards-Jones e Greenwood

[36]

descrevem que esta espécie

produz um pigmento característico de coloração azul-esverdeado (piocianina) que é
tóxico, no entanto, outras estirpes também produzem exotoxina A, que causa inibição da
síntese proteica, necrose local e morte celular.
Mais frequente no trato urinário, mas que também pode ser encontrada em infecções
cutâneas é a espécie E. coli, do grupo Gram-negativa, que pode contaminar úlceras
cutâneas, uma vez que essas lesões possibilitam a entrada de microrganismos patogênicos
[41]

.
As investigações sobre culturas bacterianas no âmbito de suas caracterizações bem

como possíveis métodos de tratamento para infecções são conduzidos em sua grande
maioria in vitro.

2.2. Recursos eletrofísicos na inibição do crescimento bacteriano
A possibilidade do uso de recursos fisioterapêuticos, considerando os agentes
eletrofísicos na inibição de culturas bacterianas in vitro, tem sido estudo em nosso
laboratório com o uso de correntes polarizadas

[42]

, ultrassom terapêutico

[25]

e laser de

baixa potência [43,44].
Recentes publicações do nosso grupo de pesquisa utilizando lasers no espectro de
luz visível e infravermelho, nos comprimentos de onda de 450, 660, 830, 904nm, nas
bactérias S. aureus, P. aeruginosa e E. coli observaram diferentes graus de inibição das
unidades formadoras de colônias (UFC). Considerando o comprimento de onda de 450nm
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e fluências de 0, 3, 6, 12, 18 e 24J/cm2, Sousa et al.

[43]

investigaram as bactérias

Staphylococcus aureus (ATCC 25923), Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) e
Escherichia coli (ATCC 25922) com irradiação única em 300µl de solução salina com
concentração de 1,5x103 em placa de microtitulação, mantidas em estufa a 37o C, para
posterior contagem de UFC em 24 e 48 horas. O laser azul inibiu o crescimento da S.
aureus e da P. aeruginosa em fluência igual ou superior a 12J/cm2, já a bactéria E. coli
foi inibida em todas fluências testadas, exceto em 24J/cm2.
Na mesma linha de pesquisa Sousa et al. [44] investigaram as bactérias de mesma
linhagem, com mesmo preparo das cepas e irradiação do estudo de Sousa et al. [43], porém,
com comprimentos de onda de 660, 830 e 904nm nas mesmas fluências. As bactérias
foram acondicionadas em estufa a 37o C, sendo avaliada UFC nos períodos de 24, 48 e 72
horas pós irradiação. A irradiação de laser inibiu o crescimento da S. aureus em todos os
tempos e comprimentos de onda e fluências superiores a 12J/cm2, mostrando uma forte
correlação entre o aumento na fluência e inibição bacteriana. No entanto, para P.
aeruginosa o laser inibiu o crescimento em todos os comprimentos de onda apenas na
fluência de 24J/cm2, e a inibição da bactéria E. coli foi semelhante no comprimento de
onda de 830nm e fluências de 3, 6, 12 e 24J/cm2, nos comprimentos de onda de 660 e
904nm, a inibição do crescimento bacteriano foi observada nas fluências de 12 e 18J/cm2,
respectivamente. Quanto ao período de avaliação da UFC após 72 horas foi verificado
inibição do crescimento bacteriano indicando uma correlação entre espécies bacterianas
do tipo ATCC (S. aureus, P. aeruginosa e E. coli), nas fluências e comprimentos de onda
testados.
Quando se considerada, o uso de recursos eletrofísicos associados a antibióticos in
vitro, poucos estudos são relatados na literatura. Jass e Lappin-Scott

[24]

avaliaram a

atividade da corrente elétrica associada aos antibióticos Ciprofloxacino, Polimixina B e
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Piperacilina em biofilme de Pseudomomas aeruginosa e verificaram que os antibióticos
diminuíram a população do biofilme, no entanto, na presença da corrente elétrica o
crescimento da população bacteriana foi ainda menor em dois (Ciprofloxacina,
Polimixina B), dos três antibióticos testados.
O uso de ultrassom terapêutico (UST) associado a antibióticos é descrito por
Guirro et al.

[25]

em culturas de Staphylococcus aureus e Escherichia coli in vitro, com

intuito de verificar a ação do antibiótico associado ou não ao UST na proliferação
bacteriana. As linhagens foram suspensas em solução fisiológica e diluídas (104 UFC/mL)
para irradiação em 1 e 3 MHz, intensidades médias de 0,5 e 0,8W/cm2, nos tempos 0
(Sham), 5 e 15 minutos. A associação com o antibiótico - ácido nalidíxico (S. aureus) e
tetraciclina (E. coli) foi em concentração equivalente a 50% da concentração inibitória
mínima (CIM). Os resultados demonstraram que a ação do UST de 1 MHz inibiu o
crescimento bacteriano, entretanto, em 3MHz foi observado o aumento do crescimento
em ambas as espécies. Todavia com a associação do antibiótico foi possível verificar
inibição do crescimento bacteriano após 15 minutos em todas as frequências e
intensidades, em ambas as espécies, até o limite de 100%.
Em particular, a tecnologia LED (Light Emitting Diode) vem sendo estudada
quanto ao seu efeito antibacteriano

[16]

, dentre as quais a Staphylococcus aureus,

Pseudomonas aeruginosa e Escherichia coli tem sido investigadas.
O LED (Light Emitting Diode) é uma modalidade da fotobiomodulação que
envolve os espectros de luz visível e invisível, sendo a luz emitida por um diodo
semicondutor por meio da eletroluminescência. Este recurso tem sido estudado nos
últimos anos sobre sua interação biológica em diferentes áreas como em desinfecção de
salas para tratamento de queimaduras

[45]

, desinfecção de material hospitalar

[46]

e na

inativação de diversas bactérias [16,17,18,19,20,21,28,47,48,49].
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O LED quando aplicado em comprimento de onda de luz visível a 405nm tem sido
eficaz na inativação de bactérias e esporos [17,19]. Maclean et al. [45] demonstraram que o
S. aureus resistente a Meticilina (MRSA), isolados a partir da coleta de bactérias em
superfícies no interior de uma sala de isolamento hospitalar para tratamento de
queimaduras, reduziu os níveis bacterianos em 90%. Com base no efeito antibacteriano
da luz azul o Food and Drug Administration (FDA) aprovou uma série de dispositivos
para o tratamento antinflamatório da acne vulgar [50].
A inativação da E. coli é descrita por Ghate et al.

[51]

, que relataram a inativação

com LED de 460nm. Os achados de Guffey e Wilborn [52] também indicam a inibição da
P. aeruginosa (93%) e do S. aureus (72%) quando combinaram o efeito do LED (405 e
808nm) em diferentes fluências (1, 3, 5, 10 e 20J/cm2), sendo a de 20J/cm2 a mais eficaz
para ambas as bactérias.
Em estudo apresentado por Petrini et al. [20] com uso do LED em P. aeruginosa (in
vitro) adicionou a irradiação da luz o corante azul de metileno e clorexidina, apontando
os melhores resultados na redução de UFC após cinco minutos de irradiação, no grupo
LED associado a clorexidina. Em pesquisa com S. aureus, Maclean et al. [17] mostraram
que o sistema de LED de 405nm in vitro apresentou redução na população de bactérias
Gram-positivas e Gram-negativas, sendo as Gram-positivas mais susceptíveis.
O aumento de bactérias resistentes aos antibióticos pode ser decorrente do seu mau
uso, e tem levado à necessidade de novos tratamentos como a terapia fotodinâmica (TFD)
[53,54]

, modalidade que associa o LED com fotossensibilizantes. Quando o

fotossensibilizador é ativado interage com o oxigênio ambiente para produzir reações que
podem levar à morte celular por ativação de vias apoptóticas

[55]

. A inativação

fotodinâmica envolve a interação de fatores não tóxicos, fotossensibilizantes e luz visível,
na presença de oxigênio. Os fotossensibilizantes são moléculas fotoativas que podem
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produzir espécies reativas de oxigênio (ERO), após a absorção da luz em um
comprimento de onda específico, que corresponde à energia necessária para excitar o
fotossensibilizador.
As EROs geradas resultam em um número de reações citotóxicas que causam danos
aos componentes celulares

[16]

, o que eventualmente pode ser o mecanismo responsável

pelo controle bacteriano [56,57].
A aplicação da energia LED vem sendo estudada com associação de
fotossensibilizantes na tentativa de potencializar os seus efeitos. Chengcheng et al.

[28]

investigando o LED (400 a 780nm) com fluência de 72J/cm2 associado ao
fotossensibilizante éter monometílico de hematoporfirina (HMME) em cultura de E. coli
e P. aeruginosa, obtiveram as melhores respostas na P. aeruginosa. Na mesma linha,
Carvalho et al.

[47]

utilizaram LED de 630nm associado ao corante azul de metileno em

culturas de S. aureus, P. aeruginosa e E. coli, aplicando 50J/cm2 durante 33 minutos.
Seus resultados apontam que não houve crescimento de bactérias após três, cinco e 24
horas de irradiação, sendo o melhor resultado para inativação da S. aureus.
Já a aplicação in vitro do corante Rosa Bengal associado ao LED verde (518nm) e
ao ultravioleta (375nm) a 5,4J/cm2 mostrou a eficácia do corante e da riboflavina
(vitamina B2) para inibição de S. aureus resistente à Meticilina, com completa inibição
na concentração de 0,1% de Rosa Bengal e mínima inibição nas cepas expostas ao escuro
e luz ambiente quando associadas a riboflavina [27].
Já, Miftahul et al. [26] utilizaram LED de 630nm associado a um fotossensibilizador
derivado de porfirina (TONS 504) em S. aureus sensível a Meticilina (MSSA), e as
resistentes a Meticilina (MSRA), com irradiações de 10, 20 e 30J/cm2. A irradiação foi
realizada com várias concentrações do fotossensibilizador com inibição bacteriana
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observada após 30 minutos e 24 horas de irradiação com LED, avaliando as UFC sobre o
ágar com aplicações que associaram o fotossensibilizador (TONS 504) em concentrações
(mg/L) e densidade de energia (J/cm2) específicas de: 1 mg/L e ≥ 10J/cm2; 0,5 mg/L e ≥
20J/cm2 para MSSA; 10 mg/L e ≥ 10J/cm2; 1 mg/L e ≥ 20J/cm2 para MRSA.
Em síntese, no que concerne a fotobiomodulação, a literatura apresenta um maior
volume da aplicação do laser de forma isolada, sem associação de outros recursos e do
LED comumente associado a fotossensibilizantes (corantes), não sendo encontrado até o
momento, nenhum estudo que analisa a interação do LED ao uso de antibióticos na cultura
de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Essas considerações justificam a execução
da presente proposta, por considerar os protocolos do LED utilizados – dois
comprimentos de onda e quatro energias, associadas a antibióticos, em culturas primárias
de ATCC e coletadas de queimaduras cutâneas.
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3. Justificativa
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3. JUSTIFICATIVA
As lesões cutâneas podem ser contaminadas por bactérias que colonizam a região
afetada, sendo a S. aureus, P. aeruginosa e E. coli, as mais comuns.
A fisioterapia tem utilizado agentes eletrofísicos como a terapia laser de baixa
intensidade (TLBI) no processo de cicatrização, a fim de reduzir os custos dos tratamentos
das lesões cutâneas. No entanto, não há um real consenso em relação ao tipo de luz
emitida, fluência, tempo de exposição da irradiação, comprimento de onda a serem
utilizados e o seu efeito nas bactérias que comumente as colonizam, bem como a
possibilidade de agir em conjunto aos antibióticos. Essas incertezas também envolvem os
estudos que utilizam o LED como emissor de luz.
Na literatura científica existem trabalhos relatando a eficiência da terapia por LED
na inibição bacteriana, todavia, dentre estes há uma distinção entre as metodologias
utilizadas, uma vez que cada trabalho utilizou comprimentos de onda e fluências distintas,
e em sua grande maioria realizam aplicação do LED associado ao uso de corantes, técnica
conhecida como terapia fotodinâmica.
A aplicação do LED em associação ao antibiótico, como forma de terapia, ainda é
inédita na literatura. No entanto, a possibilidade de utilizar diferentes comprimentos de
onda, fluências e tipos de bactérias é ampla não havendo, portanto, consenso de qual
comprimento de onda seria o mais eficaz para as diferentes linhagens de bactérias, ou
mesmo qual a energia mínima a ser aplicada para resultados satisfatórios, e tão pouco, a
associação de antibióticos, a fim de verificar a influência da luz emitida por LED sobre
sua ação.
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Portanto, há a necessidade de se buscar novos recursos que possam atender a essa
lacuna, visando elucidar a aplicação de dispositivos que sejam eficazes, de baixo custo
operacional e que possam contribuir com essa temática.
Diante da ausência de pesquisa que verifique o efeito de inibição bacteriana da luz
emitida por LED, em seus diferentes comprimentos de onda, associado ao uso de
antibióticos nos patógenos S. aureus, P. aeruginosa e E. coli, este estudo se torna inédito
em modelo in vitro.
Esta indagação visa elucidar as possíveis alterações no perfil de sensibilidade e
busca contribuir com um novo método terapêutico na inibição bacteriana, pois o
conhecimento destes resultados pode vir a contribuir com melhor compreensão sobre
estas interações e prováveis mudanças de perfil, vislumbrando possibilidades de
pesquisas clínicas, pois, uma vez que sejam conhecidas tais mudanças a aplicação do LED
poderá ser um recurso adjuvante no controle das infecções cutâneas.
A pesquisa foi conduzida por experimentos in vitro, desenvolvidos no Laboratório
de Microbiologia e Sorologia do Departamento de Clínica Médica – Moléstias Infecciosas
da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP e no Laboratório de Patologia Clínica
setor Microbiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto – Unidade de Emergência.
Sustenta-se a hipótese de que a terapia por diodos de LED em diferentes
comprimentos de onda e energias podem controlar o crescimento bacteriano e alterar o
grau de sensibilidade das bactérias S. aureus, P. aeruginosa e E. coli a determinados
antibióticos, potencializando a sua eficácia.
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4. Objetivos
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4. Objetivos
4.1. Objetivo Geral
Avaliar a terapia por LED na inativação de culturas de bactérias S. aureus, P.
aeruginosa e E. coli seguidas ou não da aplicação de antibióticos.
4.2. Objetivos Específicos
- Relacionar a inibição bacteriana com o espectro de luz visível (465 e 630nm);
- Relacionar a inibição bacteriana com energias de 4, 5 e 6J (465nm) e 3, 4 e 5J
(630nm)
- Comparar os resultados da inibição entre as bactérias do tipo ATCC e bactérias
coletadas de queimaduras cutâneas, originadas de cultura primária;
- Comparar o perfil de antibióticos utilizados para as bactérias S. aureus, P.
aeruginosa e E. coli após irradiação com LED nos comprimentos de onda 465 e 630nm
e nas diferentes energias.
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5. Material e Método

5.1. Linhagens utilizadas - Obtenção das amostras
Foram investigadas bactérias padrões ATCC (American Type Culture Collection)
e bactérias coletadas de pacientes com queimaduras cutâneas. As bactérias P. aeruginosa
(ATCC 27853), S. aureus (ATCC®BAA-977) e E. coli (ATCC 25922) eram provenientes
do Laboratório de Microbiologia e Sorologia do Departamento de Clínica Médica –
Moléstias Infecciosas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP pela
pesquisadora com o auxílio, supervisão e colaboração do responsável Prof. Dr. Roberto
Martinez. Para a obtenção das amostras provenientes de queimaduras cutâneas, foram
realizadas coletas nos pacientes internados na Unidade de Emergência do Hospital das
Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (UE-HCFMRP/USP) – Unidade de
Queimados.
As bactérias ATCC eram mantidas em freezer a -90oC sendo retiradas
previamente para a adaptação e crescimento em placa de Petri de plástico (90x15mm) no
meio de cultura ágar Sangue (BioMérieux®, Durham, NC, EUA), mantida em estufa por
24 horas a 37oC. Este processo foi realizado duas vezes conforme a rotina do laboratório
a fim de garantir melhor viabilidade das bactérias.
Para obtenção das amostras primárias de bactérias de queimaduras cutâneas foram
coletados na área cruenta da queimadura, em seis pacientes queimados, por meio de BAC
swab (150mm com ponta de Rayon), estéril e descartável, específico para coleta e
transporte das amostras, umedecido em solução salina 0,9%. Em seguida foi realizada
semeadura em placa de Petri (90x15mm) em meios de cultura Manitol e Maconkey
(Kasvi, Brasil) para primeira identificação do gênero bacteriano no Laboratório de
Patologia Clínica setor Microbiologia do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto –
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Unidade de Emergência, sob a responsabilidade e colaboração do Prof. Dr. Roberto
Martinez. As amostras permaneceram armazenadas em estufa por 24 horas a 37oC, para
exame de detecção do tipo de bactéria presente.
Quanto as amostras que foram identificadas como sendo de outras espécies não
incluídas nesta pesquisa foram descartadas nos recipientes específicos para descarte
presentes no próprio laboratório, para posterior coleta especializada em lixo hospitalar,
sendo esta, a rotina adotada no laboratório.
Sendo identificadas as bactérias P. aeruginosa, S. aureus ou E. coli para as
amostras ATCC e as coletadas nas queimaduras, seguiu-se o preparo de uma segunda
avaliação, a de perfil de antibióticos no equipamento VITEK®2 Compact (BioMérieux®,
Durham, NC, EUA). Esta etapa de identificação foi conduzida por profissional, técnico
do laboratório, sendo todo o processo acompanhado pela pesquisadora. Estando as
bactérias viáveis, foi realizado novo crescimento em placas de Petri (90x15mm) com
meio de cultura Muller-Hinton (BD®, New Jersey, PA, EUA) e incubadas por um período
de 24 horas, à temperatura de 37ºC para início da irradiação in vitro.
Todos os procedimentos de crescimento, armazenamento, preparação das
bactérias, irradiação por LED e antibiograma foram realizados no mesmo laboratório

5.2. Autorização de coleta de material biológico
Para realização da coleta de material biológico (bactérias) nos pacientes queimados
foi concedida aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do
Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto sob
o parecer no. 2.554.371 (Anexo 1) e os pacientes que concordaram em participar da
pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE- Apêndice 1).
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5.3. Procedimento de preparo das amostras para irradiação
5.3.1. Diluição
Inicialmente as amostras cresceram em placas de Petri (90x15mm) contendo meio
de cultura Muller-Hinton (BD®, New Jersey, PA, EUA), incubadas por um período de 24
horas, à temperatura de 37ºC. Após o crescimento bacteriano, as bactérias foram
suspensas com swab estéril em solução fisiológica estéril (0,9% de NaCl e água destilada)
em tubo de ensaio, para aferição da densidade óptica pelo equipamento DensiCHECKTM
Plus (BioMérieux, Durham, NC, EUA).
A concentração ideal necessita estar entre 0,5 – 0,63, correspondendo a uma
concentração de 1,5x108 UFC/mL na Escala de McFarland. Em seguida foram realizadas
cinco diluições seriadas para obtenção da concentração 1,5x103 UFC/ml.

5.4. Irradiação por Diodos de LED
5.4.1. Dispositivo de LED
Para aplicação da luz de LED foi desenvolvido um dispositivo especialmente para
esta pesquisa, o qual foi composto por uma placa rígida com LEDs (Figura 1A) acoplados
a um dissipador de calor, fixados a distância de 2,0cm entre eles, afim de minimizar a
influência de um feixe sobre o outro, e ligados a uma fonte de alimentação de 18v para
465nm e 12v para 630nm. Os LEDs foram fixados de forma retilínea, sendo seis LEDs
no comprimento de onda 465nm (azul) e seis de 630nm (vermelho) (Figura 1B). As
características físicas dos LEDs estão descritas na tabela 1.
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B

Figura 1: LED utilizado na confecção do dispositivo (A) para irradiação dos microtubos contendo
as soluções com bactérias com seis LEDs vermelhos, e seis azuis (B) (seta).

Justifica-se o desenvolvimento deste dispositivo em razão dos equipamentos
disponíveis de forma comercial não atenderem as necessidades específicas do método
aqui proposto.
Os diodos foram testados e aferidos no Laboratório de Fotobiofísica da Faculdade
de Filosofia Ciências e Letras da Universidade de São Paulo, campus Ribeirão Preto, sob
colaboração do Prof. Dr. Luciano Bachmann, nos quais foram confirmados comprimento
de onda, potência nominal e divergência do feixe a fim de se garantir as características
físicas de cada LED. O equipamento de aferição utilizado foi modelo UBS 2000
Spectrometer (Ocean Optics, Largo, Florida, USA) acoplado a uma sonda de correção de
cosseno, alinhada ao eixo central do LED (Figura 2). Os dados foram processados no
OriginPro 8.5 software. SR1 (OriginLab, Northampton, Massachusetts, USA).

Figura 2: Aferição do LED 465nm, com destaque para a distância entre o LED e a sonda de medição.
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2cm

Figura 3: Representação da verificação das variáveis físicas do LED pelo Spectrofotômetro e análise de
irradiância pelo software OriginPro 8.5

Microtubo transparente
Φ= 0,8cm

Sonda USB 2000 - Spectrometer
Processamento
Software OriginPro 8.5
465nm= 36,22mW/cm

630nm= 10,11mW/cm

2

2

Tabela 1. Caracterização dos LEDs utilizados no dispositivo para o estudo in vitro.
Váriáveis
Comprimento de onda
Número de LEDs
Área do diodo
Diâmetro do microtubo
Densidade de Potência (2cm)
Potência LED (2cm)

Azul

Vermelho

465nm

630nm

6

6

0,125cm2

0,125cm2

0,8cm

0,8cm

36,22mW/cm2

10,11mW/cm2

0,0045W

0,001W

Testes pilotos foram realizados para verificar possíveis intercorrências ou ajustes
necessários. Foi verificado que os diodos no comprimento de onda 465nm apresentaram
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aquecimento excessivo da solução salina, possivelmente em virtude de sua potência,
influência esta que deveria ser corrigida. Para tal, novos testes foram realizados
aumentando a distância entre o diodo, a solução salina e o tempo de irradiação. Foram
testadas distâncias de 0.5, 1, 2 e 3cm por 60 minutos com monitoração por termômetro
infravermelho (Happy Sheep® - Italy). O controle de temperatura foi encontrado a
distância de 2 e 3cm, sendo adotado para esta pesquisa a distância de 2cm para controle
da interferência térmica.
Os LEDs foram aplicados de forma direta e perpendicular (90o) sobre os
microtubos transparentes e de fundo chato, adaptados para esta pesquisa. A distância de
2cm entre o diodo e o microtubo foi garantida por meio de um espaçador rígido acoplado
a placa de LEDs. O suporte que acondicionou os microtubos foi confeccionado em
material isopor com orifícios para encaixe dos mesmos, devidamente descontaminado
durante todo o processo e adequados a placa rígida de diodos (Figura 3). Todos os testes
foram realizados com três repetições em delineamento por blocos casualizados por dois
comprimentos de onda, quatro energias e três bactérias (2 comprimentos de onda x 2
blocos x 3 repetições), totalizando seis amostras de cada teste.

A

B

Figura 4: A) LED posicionado a 90º em relação ao microtubo e B) Espaçador transparente entre
o diodo e o microtubo.
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5.4.2. Antibiograma
Esta etapa foi realizada nas bactérias coletadas dos pacientes queimados e nas
bactérias do tipo ATCC. A atividade antimicrobiana foi determinada pelo Método de
Kirby Bauer ou Método do Disco-difusão. Este método é qualitativo e permite a
determinação da sensibilidade antimicrobiana [58], e é capaz de orientar o uso terapêutico
de antibióticos, sendo adequado para testar a maioria dos patógenos bacterianos, versátil
em relação a gama de agentes antimicrobianos que podem ser testados e não requer
equipamento especial [59].
O perfil de sensibilidade aos antibióticos foi avaliado pelo equipamento VITEK®2
Compact (BioMérieux®, Durham, NC, EUA), método quantitativo e seus devidos cartões
de identificação para Gram-positivo e Gram-negativo. As determinações da CLSI
(Clinical and Laboratory Standards Institute), que é um manual de padronização para
técnicas de pesquisa e análise [60], foram determinantes para escolha dos Discos-difusão
(antibióticos) a serem investigados para as bactérias coletadas dos pacientes queimados.
A avaliação das amostras por este equipamento foi repetida em triplicata para as
bactérias ATCC, com intervalo mínimo de 24 horas, crescidas a cada processo a fim de
manter-se a viabilidade das amostras. As repetições foram realizadas a fim de serem
observadas possíveis alterações no perfil de sensibilidade, bem como para se verificar a
presença de alterações temporárias ou definitivas.
As amostras irradiadas para realização do antibiograma seguiram o mesmo
protocolo de tempo de aplicação para ambos os comprimentos de onda e nas quatro
energias, porém, preparadas em concentração de 1,5x108 UFC/mL na escala de
McFarland, conforme determinação da CLSI. Após a irradiação 100µl da solução salina
foram transferidos para placa de Petri (140x15mm) com meio de cultura Muller-Hinton,
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semeada com swab estéril e descartável e posterior acomodação dos respectivos discos
de difusão para cada espécie.
Após aplicação dos discos de difusão as placas devidamente identificadas foram
acondicionadas em estufa por 24 horas a 37oC para posterior leitura do halo de inibição.
Todos os testes foram realizados com três repetições em delineamento por blocos
casualizados por dois comprimentos de onda, quatro energias e três bactérias (2
comprimentos de onda x 2 blocos x 3 repetições), totalizando seis amostras de cada teste.
Estes testes foram realizados em dias independentes a fim de minimizar riscos de
contaminação cruzada ou outras intercorrências para todas as repetições.
O resultado desta análise considerou as medidas do diâmetro dos halos de
inibição, que são mensurados em milímetros ao redor do disco. O diâmetro é relacionado
à sensibilidade da amostra bacteriana e a velocidade de difusão do antimicrobiano na
placa de Petri com meio Muller-Hinton.
Quando os halos de inibição são correlacionados aos valores logarítmicos da CIM
(concentração inibitória mínima) em mcg/mL, pela análise de regressão linear, encontrase uma relação linear consistente demonstrando que o halo de inibição é inversamente
proporcional à CIM do antimicrobiano testado

[60]

. A leitura do halo de inibição foi

realizada após 24 horas por meio de paquímetro digital modelo Digimess (China) com
resolução de 0,01mm (Figura 4).
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Figura 5: Medida do halo de inibição com paquímetro digital.

5.4.3. Descrição dos grupos
Os grupos testados foram divididos em: 1) Grupo controle; 2) Grupo LED; 3)
Grupo LED + Antibiótico (Figura 5).
1 - Grupo Controle (G-C): as bactérias não foram irradiadas pela luz do LED,
estando somente em solução salina, e não receberam aplicação dos antibióticos.
2 - Grupo LED (G-LED): foi realizada a irradiação nos microtubos, com as
diferentes energias e comprimentos de onda do LED, para as três bactérias.
•

Grupo LED 465nm: G-LED- 4J, G-LED-5J e G-LED-6J

•

Grupo LED 630nm: G-LED- 3J, G-LED-4J e G-LED-5J

3 - Grupo LED+Antibiótico (G-LED+A): cada grupo de bactérias após a
irradiação do LED recebeu a aplicação do antibiótico por meio do Disco-difusão.
A irradiação foi aplicada com energias de 4, 5 e 6J (465nm) e 3, 4 e 5J (630nm),
sobre o microtubo com 300µl de solução salina adicionadas a suspensão de bactérias em
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concentração já descrita no processo de diluição. Considerando as potências de 0,0045W
e 0,001W para os LEDs azul e vermelho, respectivamente, os tempos de irradiação para
as diferentes energias são apresentadas na Tabela 2.
Figura 6: Fluxograma do experimento com as bactérias ATCC
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Figura 7: Fluxograma do experimento com bactérias extraídas das queimaduras cutâneas de
pacientes.
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Tabela 2: Energia, densidade de energia e tempo de irradiação (segundos), considerando os
dois comprimentos de onda.

Energia (J)
4
5
6

λ= 465nm
Densidade de Energia (J/cm2)
8
10
12

Tempo (s)
834
1110
1388

Energia (J)
3
4
5

λ= 630nm
Densidade de Energia (J/cm2)
6
8
10

Tempo (s)
3000
3960
4999

Após a irradiação 100µl da solução foram transferidos para placa de Petri
(90x15mm), devidamente identificadas, com meio de cultura Muller-Hinton e semeados
com Alça de Drigalski (Figura 8) e posterior armazenamento em estufa a 37oC por 24
horas. Transcorrido este período, foi realizada a contagem das unidades formadoras de
colônia (UFC) de forma manual, conforme rotina adotada no laboratório.

Figura 8: Alça de Drigalski para semeadura das bactérias.

5.4.4 Avaliação do pH e temperatura
Para exploração de possíveis alterações de pH e temperatura nas amostras
irradiadas, os valores de pH e temperatura foram coletados pré irradiação (controle) e
imediatamente após a irradiação com LED em todas as amostras (comprimentos de onda
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e energias). A avaliação do pH foi coletado pelo pHmetro portátil (HANNA® Woonsocket, EUA). Este avaliador de pH foi devidamente calibrado no início de cada
experimento com as soluções de pH 4,0 e 7,0 (Dinâmina Química Contemporânea –
Ltda), com variação de 0,02.
A temperatura foi medida pré irradiação (controle) e imediatamente após a
irradiação por meio de termômetro digital infravermelho (Happy Sheep® - Italy) em
todas as amostras, a 20cm de distância.

5.5. Análise estatística
Para a análise estatística, os dados foram submetidos a análise exploratória por
meio do teste de normalidade Shapiro-Wilk, e para verificação da distribuição dos dados
foi aplicado fator único do teste ANOVA entre os grupos com post hoc de Tukey, sendo
considerados dois fatores nas comparações, comprimento de onda e energia entre as
espécies bacterianas. O processamento foi realizado no software SPSS® 17.0 (IBM
Corporation® - Chicago, IL - United States), com intervalo de confiança de 95%.
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6. Resultados
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6. Resultados

6.1. Irradiações das bactérias ATCC e dos pacientes queimados
As amostras coletadas nas queimaduras cutâneas possibilitaram a identificação de
bactérias em três pacientes (dos seis coletados) sendo em dois pacientes (C1 e C2) S.
aureus e no terceiro (C3), a P. aerugionosa.
As análises quantitativas transmitem os resultados do perfil de sensibilidade
quanto a Resistente (R), Sensível (S) ou Intermediário (I). Já o resultado do método
qualitativo necessita de comparação por meio da CIM, que é fixa neste método.
São demonstradas a seguir, as comparações quanto ao perfil de antibiótico entre
os grupos controle (G-C) e irradiados (G-LED), pelo método quantitativo (VITEK®2
Compact) e pelo método qualitativo (Disco-difusão).
As Tabelas 3, 4 e 5 apresentam os resultados da S. aureus (ATCC®BAA-977) e S.
aureus extraída da queimadura cutânea dos dois pacientes queimados (C1 e C2)
comparando os grupos controle (G-C) e irradiados (G-LED).

Tabela 3. Perfil de sensibilidade (VITEK®2 Compact), média e desvio padrão das medidas do
halo de inibição por meio do Disco-difusão para bactéria S. aureus (ATCC®BAA-977).
ATB
CLI
VITEK®
DD
ERI
VITEK®
DD
PEN
VITEK®
DD
VAN
VITEK®
DD

G-C

465nm
(4J)

465nm
(5J)

465nm
(6J)

630nm
(3J)

630nm
(4J)

630nm
(5J)

S
35,0 (0,4)

R
37,8 (1,4)

R
36,6 (0,7)

R
37,0 (0,6)

R
33,6 (0,9)

R
35,0 (0,4)

R
35,4 (0,8)

S
11,7 (0,5)

R
14,9 (0,4)

R
15,3 (1,3)

R
15,4 (0,5)

R
11,6 (0,7)

R
11,1 (0,6)

R
11,6 (0,6)

R
21,0 (0,9)

R
24,2 (0,3)

R
23,9 (0,3)

R
24,5 (1,5)

R
21,6 (0,6)

R
19,9 (4,4)

R
21,7 (0,8)

R
22,3 (0,3)

R
24,8 (0,5)

R
23,0 (0,5)

R
23,9 (0,2)

R
21,7 (0,2)

R
22,3 (0,2)

R
22,5 (0,8)

ATB: Antibiótico, G-C: Grupo controle, CLI: Clindamicina, ERI: Eritromicina, PEN: Penicilina, VAN:
Vancomicina. Considerando p<0,05 para comprimento de onda e energia comparando ao controle:
p=0,995.
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Tabela 4. Valores médios das medidas do halo de inibição por meio do Disco-difusão para a
bactéria S. aureus extraída da queimadura cutânea do caso 1 (C1) comparando grupos irradiados
e controle.
465nm
465nm
465nm
630nm
630nm
630nm
ATB
Método
G-C
(4J)
(5J)
(6J)
(3J)
(4J)
(5J)
®

CLI
ERI
PEN
GEN
OXA
VAN

VITEK 2
DD
VITEK®2
DD
VITEK®2
DD
VITEK®2
DD
VITEK®2
DD
VITEK®2
DD

C1
R
SH
R
36,7
R
28,2
S
39,1
R
30,7
S
33,8

C1
R
SH
R
35,0§
R
20,1*
S
28,1*
R
20,0*
S
26,7*£§

C1
R
SH
R
37,5§
R
21,3*
S
23,8*#
R
21,7*
S
22,2*#

C1
R
SH
R
29,0*#£
R
20,3*
S
23,3*#
R
20,6*
S
20,6*#

C1
R
SH
R
26,0*#£
R
18,6*#£§
S
21,2*#
R
18,6*
S
20,6*#£

C1
R
SH
R
29,3*£
R
18,6*£
S
21,6*#
R
18,3*
S
20,6*#£

C1
R
SH
R
29,3*£
R
18,3*#£§
S
22,6*#
R
18,6*
S
20,6*#£

ATB: antibiótico, G-C: Grupo controle, DD: Disco-difusão, SH: sem halo; C1: Caso 1; CLI:
Clindamicina, ERI: Eritromicina, PEN: Penicilina, GEN: Gentamicina, OXA: Oxacilina, VAN:
Vancomicina. Considerando p<0,05: *controle, #465nm 4J, £465nm 5J, §465nm 6J.

Tabela 5. Valores médios das medidas do halo de inibição por meio do Disco-difusão para a
bactéria S. aureus extraída da queimadura cutânea do caso 2 (C2) comparando grupos irradiados
e controle.
ATB

Método

G-C

465nm

465nm

465nm

630nm

630nm

630nm

(4J)

(5J)

(6J)

(3J)

(4J)

(5J)

C2
C2
C2
C2
C2
C2
C2
VITEK®2
R
R
R
R
R
R
R
CLI
DD
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
ERI VITEK®2
R
R
R
R
R
R
R
DD
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
PEN VITEK®2
R
R
R
R
R
R
R
DD
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
GEN VITEK®2
S
S
S
S
S
S
S
DD
20,4
20,4
20,5
20,6#
20,4
20,3#
20,4
OXA VITEK®2
R
R
R
R
R
R
R
DD
SH
SH
SH
SH
SH
SH
SH
VITEK®2
S
S
R
S
S
S
S
VAN
DD
32,9
20,1
20,1
20,2*
20,0
20,1
10,9§
ATB: antibiótico, SH: sem halo, G-C: Grupo controle, C2: Caso 2, R: Resistente, S: Sensível, CLI:
Clindamicina, ERI: Eritromicina, PEN: Penicilina, GEN: Gentamicina, OXA: Oxacilina, VAN:
Vancomicina. Considerando p<0,05: *controle, #465nm 4J, £465nm 5J, §465nm 6J.
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As Tabelas 6 e 7 apresentam os resultados da bactéria P. aeruginosa (ATCC 27853) e P.
aeruginosa extraída da queimadura cutânea do paciente queimado (C3), respectivamente,
comparando os grupos controle (G-C) e irradiados (G-LED).
As amostras coletadas nas queimaduras cutâneas dos pacientes queimados
indicaram que nenhuma lesão estava contaminada com Eschericchia coli.

Tabela 6. Perfil de sensibilidade (VITEK®2 Compact), média e desvio padrão das medidas do
halo de inibição por meio do Disco-difusão para bactéria P. aeruginosa (ATCC 27853).
ATB

G-C

465nm
(4J)

465nm
(5J)

465nm
(6J)

630nm
(3J)

630nm
(4J)

630nm
(5J)

S
30,5 (1,2)

S
35,2 (0,7)

S
32,9 (0,5)

S
29,9 (0,4)

S
31,5 (1,0)

S
29,4 (1,9)

S
31,3 (0,7)

S
40,0 (1,4)

S
43,4 (0,4)

S
37,1 (1,6)

S
35,7 (0,9)

S
39,2 (0,7)

S
37,2 (1,4)

S
36,9 (0,9)

S
28,2 (0,5)

S
31,1 (0,3)

S
22,7 (0,5)

S
23,7 (0,4)

S
20,4 (0,5)

S
21,4 (0,2)

S
22,6 (0,3)

S
32,5 (0,9)

S
40,6 (1,1)

S
43,9 (1,6)

S
37,8 (1,7)

S
34,9 (0,8)

S
34,6 (1,0)

S
35,0 (1,0)

S
31,8 (0,5)

S
36,1 (1,4)

S
34,9 (0,9)

S
34,7 (1,0)

S
31,3 (0,7)

S
31,4 (0,3)

S
32,1 (0,1)

S
18,5 (0,4)

S
19,9 (1,1)

S
21,3 (1,0)

S
20,2 (0,4)

S
18,0 (0,6)

S
18,5 (0,7)

S
19,3 (0,1)

CEF
VITEK®
DD

CIP
VITEK®
DD

GEN
VITEK®
DD

MER
VITEK®
DD

PI-TZ
VITEK®
DD

POL
VITEK®
DD

ATB: Antibiótico, G-C: Grupo controle, CEF: Ceftazidima, CIP: Ciprofloxacino, GEN: Gentamicina,
MER: Meropenem, PI-TZ: Piperaciclina-Tazobactam, POL: Polimixina. Considerando p<0,05 para
comprimento de onda e energia comparando ao controle: p=0,880.
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Tabela 7: Valores médios das medidas do halo de inibição por meio do Disco-difusão para a
bactéria P. aerugionosa extraída da queimadura cutânea do caso 3 (C3) comparando grupo
controle (G-C) e grupos irradiados (G-LED).
ATB

Método

®

AMI

CEF

GEN

IMI

MER

465nm

630nm

630nm

630nm

(4J)

(5J)

(6J)

(3J)

(4J)

(5J)

C3

C3

C3

C3

C3

C3

R

R

R

R

R

R

DD

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

VITEK 2

R

R

R

R

R

R

R

DD

21,2

19,6

21,8

21,7

21,9

21,8

22,2

VITEK®2

R

R

R

R

R

R

R

DD

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

VITEK 2

R

R

R

R

R

R

R

DD

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

VITEK®2

R

R

R

R

R

R

R

DD

SH

SH

SH

SH

SH

SH

SH

VITEK®2

S

S

S

S

S

S

S

DD

23,8

29,4*

31,9*

32,2*

31,5*

31,3*

26,4£§¥

VITEK®2

S

S

S

S

S

S

S

DD

20,3

18,8

20,5

20,8

20,2

20,0

20,5

VITEK 2

R

R

R

R

R

R

R

DD

13,2

17,9*

20,8*#

21,4*#

18,7*

19,3*

18,8*

®

PI-TZ

465nm

R

®

CIP

465nm

VITEK 2
®

CTZ

G-C

ATB: Antibiótico, G-C: Grupo controle, AMI: Amicacina, CTZ: Ceftazidima, CEF: Cefepime, CIP:
Ciprofloxacino, GEN: Gentamicina, IMI: Imipenem, MER: Meropenem, PI-TZ: PiperaciclinaTazobactam. Considerando p<0,05: *controle, #465nm 4J, £465nm 5J, §465nm 6J, ¥630nm 3J.
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Tabela 8. Perfil de sensibilidade (VITEK®2 Compact), média e desvio padrão das medidas do
halo de inibição por meio do Disco-difusão para bactéria E. coli (ATCC 25922).
ATB

G-C

465nm
(4J)

465nm
(5J)

465nm
(6J)

630nm
(3J)

630nm
(4J)

630nm
(5J)

S
24,6 (1,1)

R
24,6 (1,1)

S
43,9 (1,6)

S
37,8 (1,7)

S
34,9 (0,8)

R
34,6 (1,0)

R
35,0 (1,0)

S
36,1 (0,5)

S
37,0 (0,8)

I
39,7 (2,4)

S
39,0 (1,1)

S
36,9 (1,3)

S
36,0 (0,6)

S
37,3 (0,7)

S
27,9 (1,9)

S
30,6 (0,5)

S
31,1 (0,6)

S
29,3 (0,7)

S
29,1 (0,5)

S
29,6 (0,4)

S
30,2 (0,7)

S
35,3 (0,3)

S
36,5 (0,3)

S
37,3 (1,1)

S
36,1 (1,3)

S
36,5 (1,0)

S
35,9 (2,1)

S
36,3 (1,9)

S
36,6 (0,4)

S
39,2 (0,7)

S
38,8 (0,2)

S
41,0 (0,9)

S
39,1 (0,2)

S
36,7 (0,6)

S
37,0 (0,8)

S
31,7 (0,8)

S
33,2 (1,7)

S
32,2 (1,3)

S
32,4 (0,6)

S
30,9 (0,5)

S
28,5 (0,5)

S
31,2 (0,3)

S
17,2 (0,2)

S
18,6 (0,2)

S
18,3 (0,1)

S
18,6 (0,3)

S
16,9 (0,4)

S
16,4 (0,4)

S
17,1 (0,2)

AMP
VITEK®
DD

AM/SB
VITEK®
DD

GEN
VITEK®
DD

IMI
VITEK®
DD

CEF
VITEK®
DD

PIP-TZ
VITEK®
DD

POL
VITEK®
DD

ATB: Antibiótico, G-C: Grupo controle, R: Resistente, S: Sensível. I: Intermediário, AMP: Ampicilina,
AM/SB: Ampicilina-Sulbactam, GEN: Gentamicina, IMI: Imipenem, CEF: Cefepime, PIP-TZ:
Piperaciclina-Tazobactam, POL: Polimixina. Considerando p<0,05 para comprimento de onda e energia
comparando ao controle: p=0,942.

Como forma de verificar a inibição do crescimento bacteriano por meio da
contagem de unidade formadora de colônia (UFC), foram comparados nos comprimentos
de onda 465nm as energias de 4,5 e 6J e para 630nm energias de 3, 4e 5J para os grupos
controle (G-C) e irradiados (G-LED), nas bactérias S. aureus (ATCC®BAA-977), E. coli
(ATCC 25922) e P. aeruginosa (ATCC 27853). As comparações são apresentadas nas
Figuras 9 e 10.
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Figura 9: Considerando p<0,05 com post-hoc de Tukey: Considerando p<0,05: *controle, #465nm 4J,
£
465nm 5J, §465nm 6J, ¥630nm 3J.

Para S. aureus (ATCC 977) é possível observar menor crescimento bacteriano no
comprimento de onda 465nm quando comparado ao 630nm, e os grupos 465nm (5J) e
630nm (5J) apresentam maior variação quando comparados ao grupo controle. Na espécie
E. coli (ATCC 25922) a inibição do crescimento bacteriano é semelhante entre os dois
comprimentos de onda, sendo nos grupos 465nm (5J) e 630nm (3J) as maiores variações
quando comparados ao grupo controle. Os resultados para a espécie P. aeruginosa
(ATCC 27853) apontam maior inibição do crescimento bacteriano para o λ 465nm, sendo
que a maior variação quando comparado ao grupo controle foi nos grupos irradiados a 5J
em ambos os comprimentos de onda (465nm e 630nm). Nessa espécie observa-se ainda
variação significativa entre os grupos 630nm (3J) e 465nm (4, 5 e 6J) e também no grupo
630nm (3J) diferença significativa para o grupo 465nm (4, 5 e 6J).
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Controle

S. aureus

E. coli

P. aeruginosa

ATCC Azul 4J

ATCC Azul 5J
J

ATCC Azul 6J
J

ATCC Vermelho 3J

ATCC Vermelho 4J

ATCC Vermelho 5J

J

Figura 10: Modelo de dispersão das médias das três bactérias ATCC pesquisadas, quanto as áreas
de inibição do crescimento bacteriano no eixo Y (UFC), comparando os grupos controle e
irradiados, nos comprimentos de onda 465nm (Azul) a 4, 5 e 6J, e 630nm (Vermelho) com 3, 4 e
5J.
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Observa-se na Figura 10 que a ocorrência de UFC por probabilidade, apresentada
por tendência exponencial, categorizou-se uma área gráfica em azul que representa a
dispersão do crescimento bacteriano, para cada bactéria, comprimento de onda e energia.
Por meio da tendência da área azul, quanto maior inibição, menor dispersão, (menor a
área gráfica em azul). Portanto, as maiores inibições foram observadas para o S. aureus e
P. aeruginosa no comprimento de onda de 465nm (5J) e E. coli com 630nm (3J).
As bactérias extraídas das queimaduras cutâneas também foram analisadas no
comprimento de onda 465nm (4, 5 e 6J) e 630nm (3, 4 e 5J) comparando os grupos
controle (G-C) e irradiados (G-LED). Os resultados estão apresentados separadamente,
sendo Staphylococcus aureus na Tabela 9 para os casos C1 e C2, e na Tabela 10 para a
Pseudomonas aeruginosa (C3).
Tabela 9: Valores médios, desvio padrão e limite superior e inferior (IC 95%) de UFC para a
bactéria Staphylococcus aureus extraída da queimadura cutânea dos casos 1 e 2 (C1 e C2)
comparando grupos controle e irradiados (G-LED).
G-C

465nm

465nm

465nm

630nm

630nm

630nm

(4J)

(5J)

(6J)

(3J)

(4J)

(5J)

C1

C1

C1

C1

C1

C1

Média

68,78

23,83*

42,33

43,00

44,17

51,00

60,67

DP

18,24

19,05

22,70

25,51

33,24

28,23

10,15

LS

77,85

43,83

66,16

69,78

79,05

80,63

71,32

LI

59,70

3,84

18,51

16,22

9,28

21,37

50,01

C2

C2

C2

C2

C2

C2

Média

75,17

59,67

32,50

25,67*

37,17

36,33

40,67

DP

34,74

32,02

18,45

18,40

34,11

19,37

28,43

LS

92,45

93,27

51,87

44,98

72,97

56,67

70,51

LI

57,89

26,06

13,13

6,35

1,37

16,00

10,82

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. C1: Caso 1, C2: Caso
2. Considerando p<0,05: *controle.
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Tabela 10: Valores médios, desvio padrão e limite superior e inferior (IC 95%) de UFC da
bactéria P. aeruginosa extraída da queimadura cutânea do caso 3 (C3) comparando grupos irradiados
e controle.
G-C

465nm

465nm

465nm

630nm

630nm

630nm

(4J)

(5J)

(6J)

(3J)

(4J)

(5J)

C3

C3

C3

C3

C3

C3

Média

116,61

26,67*

17,50*

10,67*

32,00*

41,83*

42,67*

DP

56,91

7,00

16,33

10,93

14,84

27,41

21,76

LS

144,92

34,02

34,64

22,14

47,58

70,61

65,51

LI

88,31

19,32

0,36

-0,80

16,42

13,06

19,82

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. Considerando p<0,05:
*
controle.

Nos experimentos foram também controlados e analisados os resultados das
variações de pH da solução salina, comparando o grupo controle (G-C) e os grupos
irradiados (G-LED), das bactérias S. aureus (ATCC®BAA-977), E. coli (ATCC 25922)
e P. aeruginosa (ATCC 27853) - Tabela 11, e das extraídas das queimaduras cutâneas
(Tabelas 12 e 13).
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Tabela 11: Valores médios, desvio padrão e limites (IC 95%) de pH pré e pós irradiação das
bactérias S. aureus (ATCC®BAA-977), E. coli (ATCC 25922) e P. aeruginosa. (ATCC 27853).
G-C

465nm
(4J)

465nm
(5J)

Média
DP
LS
LI

5,03
0,46
6,19
3,87

4,5
0,7
5,3
3,8

4,3
0,8
5,2
3,4

Média
DP
LS
LI

4,26
0,13
4,60
3,93

5,2
0,4
5,7
4,7

5,1
0,5
5,7
4,5

Média
DP
LS
LI

4,62
0,28
5,31
3,92

5,1
0,4
5,6
4,6

5,4
0,4
5,8
5,0

465nm
630nm
(6J)
(3J)
S. aureus
4,6
4,7
0,6
0,6
5,2
5,4
3,9
4,0
E. coli
5,3
4,9
0,4
0,4
5,8
5,4
4,8
4,4
P. aeruginosa
5,5*
5,5*
0,3
0,4
5,8
6,0
5,1
5,1

630nm
(4J)

630nm
(5J)

4,8
0,6
5,4
4,1

4,7
0,5
5,3
4,1

5,3
0,6
6,0
4,6

5,1
0,4
5,5
4,6

5,4*
0,3
5,8
5,0

5,4
0,3
5,7
5,1

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. Considerando p<0,05:
*
controle.

Tabela 12. Valores médios, desvio padrão e limite superior e inferior (IC 95%) do pH pré
(controle) e após irradiação da bactéria S. aureus extraída da queimadura cutânea dos casos 1 e 2
(C1 e C2) comparando grupos controle e irradiados.

G-C

Média
DP
LS
LI
Média
DP
LS
LI

C1
6,52
0,27
7,20
5,84
C2
6,66
0,14
7,02
6,29

465nm
(4J)
C1
6,73
0,18
6,93
6,53
C2
6,53
0,60
7,17
5,90

465nm
(5J)
C1
6,74
0,10
6,85
6,63
C2
6,61
0,57
7,22
6,01

465nm
(6J)
C1
6,98*
0,22
7,21
6,75
C2
6,75
0,57
7,35
6,14

630nm
(3J)
C1
6,88
0,12
7,01
6,75
C2
6,64
0,44
7,11
6,17

630nm
(4J)
C1
7,07*
0,11
7,19
6,94
C2
6,75
0,47
7,24
6,26

630nm
(5J)
C1
7,05*
0,31
7,37
6,72
C2
6,85
0,61
7,49
6,20

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. C1: Caso 1, C2: Caso
2. Considerando p<0,05: *controle.
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Tabela 13: Valores médios, desvio padrão e limite superior e inferior de pH (IC 95%) pré e pós
irradiação da bactéria P. aeruginosa extraída da queimadura cutânea do caso 3 (C3) comparando
grupos controle e irradiados.

G-C

Média
DP
LS
LI

C3
4,46
0,47
5,65
3,27

465nm
(4J)
C3
5,55*
0,51
6,08
5,01

465nm
(5J)
C3
5,72*
0,59
6,34
5,09

465nm
(6J)
C3
6,08*
0,25
6,35
5,81

630nm
(3J)
C3
5,75*
0,43
6,21
5,29

630nm
(4J)
C3
5,71*
0,35
6,08
5,34

630nm
(5J)
C3
5,40
0,36
5,78
5,02

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. Considerando p<0,05:
*
controle.

Outra variável controlada nesta investigação foi a temperatura pré e pós irradiação
da solução salina comparando o grupo controle (G-C) e os grupos irradiados (G-LED),
das bactérias S. aureus (ATCC®BAA-977), E. coli (ATCC 25922) e P. aeruginosa
(ATCC 27853) - Tabela 14, e das extraídas das queimaduras cutâneas dos pacientes
queimados (Tabelas 15 e 16).
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Tabela 14: Valores médios, desvio padrão e limite superior e inferior (IC 95%) da temperatura
(oC) pré e pós irradiação pós irradiação das bactérias S. aureus (ATCC®BAA-977), E. coli (ATCC
25922) e P. aeruginosa. (ATCC 27853).
G-C

465nm
(4J)

465nm
(5J)

Média

21,2

25,4*

26,7*

DP

1,1

0,6

LS

22,1

LI

21,1

465nm
(6J)
S. aureus

630nm
(3J)

630nm
(4J)

630nm
(5J)

26,9*

23,4*#£§

23,9*#£§

23,8*#£§

0,4

1,3

0,4

0,0

0,7

26,0

27,2

28,3

23,8

24,0

24,5

24,8

26,2

25,4

22,9

23,8

23,0

E. coli
Média

18,8

24,4*

27,6*#¥∞€

25,5*¥

22,1*£§

22,9*£

23,4*£

DP

1,7

1,1

1,7

1,7

1,6

1,2

1,6

LS

19,1

25,7

29,4

27,3

23,8

24,2

25,1

LI

17,7

23,2

25,8

23,7

20,3

21,5

21,7

26,9*¥∞€

21,6#£§

22,8*#£§

22,8*#£§

P. aeruginosa
*£¥∞€

25,5

*#¥∞€

Média

19,7

29,1

DP

1,8

0,9

1,6

1,4

1,4

1,4

0,3

LS

20,6

26,5

29,7

28,4

23,1

24,3

23,1

LI

19,1

24,5

28,5

25,4

20,2

21,3

22,4

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. Considerando p<0,05:
*
controle, #465nm 4J, £465nm 5J, §465nm 6J, ¥630nm 3J, ∞630nm 4J, €630nm 5J.
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Tabela 15: Valores médios, desvio padrão e limite superior e inferior (IC 95%) da temperatura
(oC) pré (controle) e pós irradiação da bactéria Staphylococcus aureus extraída da queimadura
cutânea dos casos 1 e 2 (C1 e C2) comparando grupos controle e irradiados.
G-C
C1

465nm
(4J)
C1

465nm
(5J)
C1

465nm
(6J)
C1

630nm
(3J)
C1

630nm
(4J)
C1

630nm
(5J)
C1

Média

23,0

31,5*¥∞€

32,8*¥∞€

31,3*¥∞€

27,5*#£§€

25,6*#£§

24,8*#£§¥

DP

1,14

0,95

0,30

1,04

1,01

1,53

2,13

LS

23,41

32,49

33,20

32,47

28,61

27,22

27,12

LI

22,63

30,50

32,56

30,28

26,48

24,00

22,64

C2

C2

C2

C2

C2

C2

C2

Média

23,02

31,7*¥∞€

31,6*¥∞€

32,3*¥∞€

28,4*#£§

27,5*#£§

28,6*#£§

DP

1,14

0,76

1,80

1,85

0,35

2,28

2,93

LS

23,41

32,49

33,20

32,47

28,61

27,22

27,12

LI

22,58

30,95

29,73

30,42

28,05

25,15

25,53

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. C1: Caso 1, C2: Caso
2. Considerando p<0,05: *controle, #465nm 4J, £465nm 5J, §465nm 6J, ¥630nm 3J, ∞630nm 4J, €630nm 5J.

Tabela 16: Valores médios, desvio padrão e limite superior e inferior (IC 95%) da temperatura
(oC) pré (controle) e pós irradiação da bactéria P. aeruginosa extraída da queimadura cutânea do
caso 3 (C3) comparando grupos controle e irradiados.
G-C
C3

465nm
(4J)
C3

465nm
(5J)
C3

465nm
(6J)
C3

630nm
(3J)
C3

630nm
(4J)
C3

630nm
(5J)
C3

Média

25,40

30,88*

32,45*

31,96*

28,38*#£§

30,18*£

29,08*£§

DP

0,78

1,33

1,86

2,06

1,93

0,79

0,81

LS

25,67

32,28

34,41

34,13

30,41

31,01

29,93

LI

25,14

29,47

30,48

29,79

26,35

29,34

28,23

G-C: Grupo controle, DP: Desvio Padrão, LS: Limite superior, LI: Limite Inferior. Considerando p<0,05:
*
controle, #465nm 4J, £465nm 5J, §465nm 6J.
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7. Discussão
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7. Discussão

A literatura pesquisada até o momento registra que há estudos que exploram a
interação de recursos eletrofísicos e antibióticos, contudo, estes estudos são raros, e
representados por meio de corrente elétrica [24] e ultrassom terapêutico [25].
No que diz respeito as evidências sobre os efeitos da fotobiomodulação por meio
do LED na inativação bacteriana em diferentes espécies, inúmeros são os estudos que
apresentam resultados positivos [16,17,18,19,21,45,46,48,49,51,52], como também são encontrados
estudos que utilizaram o laser de baixa potência [43,44,61,62,63].
No entanto, apesar de evidências do uso do LED sobre a inibição de bactérias, este
cenário é representado por estudos que aplicaram exclusivamente a luz, não associando a
antibióticos. Por esta razão, a investigação sobre a interação da fotobiomodulação por
meio do LED com os antibióticos se faz necessária.

7.1. Staphylococcus aureus
Ao analisar os resultados das avaliações do perfil de sensibilidade da
Staphylococcus aureus (ATCC®BAA-977) por meio do método quantitativo, foi possível
verificar que houve mudança para dois antibióticos, a Clindamicina e Eritromicina, que
de sensível, se mostraram resistentes em todos os grupos irradiados, e em todas as
repetições, no entanto, esta mudança não foi confirmada pelo método qualitativo no qual
nenhuma mudança significativa foi observada entre os grupos controle e irradiados pelo
Disco-difusão.
Os resultados da S. aureus coletada nas queimaduras cutâneas dos pacientes,
indicam que ambas as culturas apresentaram resistência a Clindamicina e Eritromicina
nos grupos controle, e após as irradiações, o caso 1 apresentou diminuição do halo de
inibição para a Eritromicina no grupo irradiado por 630nm (3J) com significativa
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diferença com o grupo controle, e ainda, diferença significativa entre todos os grupos
irradiados, porém, sem alterações no método quantitativo, diferindo dos resultados
apresentados pelo S. aureus ATCC.
Ainda no caso 1, independente se o S. aureus era resistente ou sensível a irradiação
com LED nos dois comprimentos de onda e na maioria das energias promoveu uma
diminuição do halo no disco de difusão, quando comparado ao grupo controle, indicando
uma maior resistência. No entanto a análise quantitativa não foi capaz de mudar essa
categoria em nenhum comprimento de onda ou energia irradiada.
Os achados sobre a Clindamicina relatam elevação de seu uso por volta dos anos
70 [64]. Sua ação específica é inibir a síntese de ácidos nucleicos no ribossomo, inibindo
o início no processo da cadeia de peptídeos diminuindo a síntese proteica. Apesar pouca
resistência descrita em estudos in vitro para Staphylococcus aureus, sua atuação é
principalmente em bactérias anaeróbias Gram-negativas, sendo clinicamente importante,
mas não mais efetiva que a Eritromicina [65].
A S. aureus do caso 2 apresentou diferença significativa no método qualitativo
para o antibiótico Vancomicina e Gentamicina, com diferença apenas para os grupos
irradiados a 465nm (6J) e 630nm (4J) para Gentamicina e para Vancomicina 465 nm (6J)
e 630nm (5J) no halo de inibição. No método quantitativo foi encontrada alteração do
perfil sensível para resistente para Vancomicina com 465nm (5J).
A Vancomicina é um antibiótico glicopeptídeo bacteriostático, que permanece
sendo o antibiótico mais frequentemente usado em pacientes criticamente enfermos para
o tratamento de infecções bacterianas devido à resistência à Meticilina, por exemplo,
Staphylococcus aureus (MRSA) [66].
Os agentes antimicrobianos glicopeptídeos possuem uma estrutura química
complexa comum, e seu principal modo de ação é a inibição da síntese da parede celular
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num sítio diferente dos beta-lactâmicos. A atividade desse grupo é dirigida
principalmente contra as bactérias Gram-positivas, sendo útil na terapia de infecções
causadas por cepas resistentes aos agentes beta-lactâmicos, como, por exemplo, a
Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (MRSA) [60].
A avaliação da resistência à Vancomicina em enterococos conduzida por métodos
genotípicos e fenotípicos, têm mostrado a resistência adquirida para glicopeptídeos
corresponde a seis diferentes fenótipos
transferência

[67,68]

, e foi investigada por Jakovac et al.

[69]

a

desses genes resistentes a Vancomicina, sendo observado na

Staphylococcus aureus resistente à Meticilina (MRSA), a origem da espécie S. aureus
resistente à Vancomicina (VRSA) [70,71,72].
Portanto, é difícil afirmar qual o exato mecanismo de ação responsável pelo
desenvolvimento de resistência à Vancomicina, o comprimento de onda 465nm a 5J,
podendo sugerir, que pode haver algum estímulo aos fatores genéticos relacionados a esse
medicamento, alterando sua característica genética. Leva-se em conta também, as
variações individuais de cada pessoa.
Uma vez no citoplasma, o mecanismo de ação da Gentamicina e outros
aminoglicosídeos é se ligar a um rRNA específico no ribossomo, afetando a tradução do
mRNA (RNA mensageiro), provocando a formação de proteínas incompletas ou não
funcionais

[73]

. Há autores que propõem ainda que além das alterações proteicas, a

utilização da luz pode também gerar uma impermeabilidade na membrana celular ou
acúmulo de espécies reativas de oxigênio, e como consequência, há a depleção de
proteínas envolvidas nas reações de oxidação-redução gerando a morte bacteriana [74]. A
sua alteração de sensível para resistente pode ser devido a inativação enzimas
modificadoras de aminoglicosídeos [75].
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Este medicamento passa pela membrana Gram-negativa por transporte ativo
dependente de oxigênio, e como o oxigênio é necessário, os aminoglicosídeos não são
eficazes nas bactérias anaeróbias. Não diferente de outros antibióticos este promove
morte bacteriana dependente da concentração, sendo as mais altas, com maior morte
antimicrobiana. Os efeitos sinérgicos dos aminoglicosídeos em bactérias Gram-positivas
quando combinados com outros medicamentos ainda apresentam mecanismo
desconhecido, e embora com aumento na taxa de resistência, ainda é uma opção para
infecções por Gram-negativas [76].
Observa-se que a variação nas respostas encontradas no perfil de sensibilidade nas
espécies estudas foram submetidas a diferentes métodos de avaliação, e cada método
apresenta diferentes concentrações inibitórias mínimas, o que pode refletir esses achados.
Sustentado pelos achados desta pesquisa pode-se observar que há mudanças no
perfil de sensibilidade de bactérias ATCC, e que, o LED pode ser capaz de alterar de
alguma forma o metabolismo ou algum componente da membrana da parede celular
bacteriana, de forma que a bactéria possa desenvolver algum mecanismo de proteção a
luz.
Todavia, vale ressaltar que a inibição do crescimento bacteriano para esta espécie
foi encontrada, mas, até o momento não é possível afirmar o real mecanismo tanto para
diminuição das colônias de bactérias quanto para as mudanças de perfil do antibiótico, ou
relacioná-los aos comprimentos de onda e energias aqui pesquisados. Quanto aos outros
antibióticos analisados foi possível observar que mesmo apresentando halo de inibição,
os valores não foram suficientes para se afirmar mudança no perfil de sensibilidade,
conforme padrões da CLSI, ratificado pelo método quantitativo que não apresentou
alterações.
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A verificação de UFC para os grupos apontou que os melhores resultados para
inibição do crescimento bacteriano foi a 5J para ambos os comprimentos de onda (465nm
e 630nm) para ATCC e de 465nm (4 e 6J) para as colônias extraídas dos pacientes, sendo
então observado que o menor comprimento de onda apresentou maior inibição do
crescimento bacteriano.
Com variações de temperatura significantes para todos os grupos irradiados entre
si e entre o grupo controle nos dois tipos de bactérias, a máxima temperatura média foi
de 32,8ºC para o comprimento de onda 465nm em comparação ao 630nm, o que pode se
dizer que o aumento de temperatura poderia gerar aumento de UFC, no entanto, em
nenhum dos grupos irradiados houve crescimento de UFC quando comparado ao grupo
controle. O que não descarta a possibilidade de que poderia ter havido uma inibição ainda
maior caso o aumento de temperatura fosse menor. Considera-se ainda que o tempo de
crescimento bacteriano é de 24 horas em estufa a 37ºC e o maior tempo de irradiação a
465nm foi de 23,14 minutos.
Comportamento semelhante foi observado no pH, sem variação entre os grupos
de ATCC, entretanto, foi observado aumento nos grupos irradiados a 465nm (6J) e 630nm
(4 e 5J) para as bactérias coletadas nas queimaduras cutâneas.

7.2 Escherichia coli
Os experimentos com a Escherichia coli foram realizados somente na espécie
ATCC. Na comparação entre os grupos foram encontradas mudanças associadas ao
antibiótico Ampicilina com variação de sensível para resistente nos grupos 465nm (5J) e
630nm (4 e 5J) em todas as repetições, e de perfil sensível para intermediário a
Ampicilina-Sulbactam no comprimento de onda 465nm (5J) e 630nm (4 e 5J), porém,
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esta, em uma única repetição do método quantitativo, não sendo confirmadas pelo método
qualitativo para todas as repetições.
A Ampicilina é um antimicrobiano beta-lactamase e o Sulbactam um inibidor da
beta-lactamase, que inibe a ação de qualquer bactéria produtora da enzima após se ligar
a ela, não permitindo sua ação sobre o antimicrobiano [77]. A combinação de Ampicilina
e Sulbactam mostra sinergia como alternativa para cepas resistentes à Ampicilina [78].
Entre os antibióticos, os beta-lactâmicos têm sido amplamente usados contra a
maioria das infecções bacterianas, e, devido ao seu uso generalizado, bactérias Gramnegativas, como Escherichia coli desenvolveram meios complexos de resistência a
antibióticos [79].
O modo de ação dos antimicrobianos beta-lactâmicos em organismos sensíveis
pode ser considerado um processo de duas etapas: Na primeira a droga se liga a receptores
primários, as proteínas de ligação à penicilina ligadas à membrana (PBPs), e essas
proteínas são importantes para formação morfogenética do ciclo celular da estrutura do
peptidoglicano da parede celular, assim, a inativação destas, pelo antimicrobiano
promove interrupção de sua função. A segunda etapa corresponde aos efeitos fisiológicos
causados por essa interação receptor-ligante e as PBPs na parede celular, uma vez que as
PBPs são responsáveis pela integridade da parede celular, e esta, está situada em um
ambiente hipotônico, sua ruptura causa lise e morte celular [80,81].
Há pesquisas que exploram sobre como os beta-lactâmicos induzem várias
rupturas de membrana nas superfícies de cepas de E. coli suscetíveis
exemplo, Perry et al.

[83]

[82,83,84]

. Por

compararam os efeitos da Ampicilina na ultraestrutura da

membrana e na elasticidade de uma cepa de E. Coli, e encontraram alterações
morfológicas na bactéria. Yang et al.

[85]

estudaram vários efeitos da Amoxicilina e
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Penicilina na membrana bacteriana, e verificaram nanoporos induzidos pelos dois
antibióticos, ou seja, houve dano a membrana, este dano foi maior pela Amoxicilina.
Uzoechi e Abu-Lail

[86]

decorreram uma investigação sobre as mudanças na

elasticidade e propriedades conformacionais da E. coli, identificando certo grau de rigidez
na membrana, associada ainda a uma baixa permeabilidade. Os autores afirmam que estes
achados indicam que, em longas exposições à Ampicilina, as células utilizam sua maior
rigidez e menor permeabilidade da membrana externa para reduzir a difusão do
antibiótico.
As mudanças ocorridas na parede da membrana celular da bactéria E. coli
apresenta mecanismos complexos de entendimento, sendo necessárias análises mais
específicas quanto a suas propriedades mecânicas e morfológicas da membrana celular,
bem como seu perfil bioquímico. É possível que o LED possa influenciar em algum
momento o metabolismo celular ou haver uma importante variação na produção de
oxigênios reativos que também podem causar danos a parede da bactéria.
A menor inibição bacteriana foi encontrada no grupo 465nm (5J) e 630nm (3J),
enquanto que as variações de temperatura foram significantes para todos os grupos, com
maior média de 27,6ºC a 465nm (5J) e sem variações significativas no pH.

7.3. Pseudomonas aeruginosa
A Pseudomonas aeruginosa foi investigada tanto na bactéria ATCC quanto na
coletada de queimadura cutânea – caso 3. Quanto ao perfil de sensibilidade nenhuma
modificação foi observada pelos métodos quantitativo e qualitativo para todos os grupos
ATCC. Já a bactéria extraída do paciente apresentou alterações para o antibiótico
Imipenen com diferença significativa nos grupos 465nm (5J) e 630nm (3 e 5J), e para o
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antibiótico Piperaciclina-Tazobactam também com diferença significativa para todos os
grupos irradiados no método qualitativo, ambos antibióticos em comparação ao grupo
controle, todavia, sem alteração de perfil no método quantitativo para os dois antibióticos.
Envolvido no mecanismo de ação do Imipenem está uma possível mutação em
uma porina (OprD) e em reguladores de AMPc (T680), ainda não catalogado, responsável
pelo aumento da resistência ao antibiótico [87].
Resultados positivos no controle microbiológico da E. coli foram encontrados
com a Piperacilina/Tazobactam, todavia, em espécies sensíveis com baixa concentração
inibitória mínima [88,89] outra vertente neste contexto é a possibilidade destes antibióticos
exercerem uma capacidade hidrolítica

[90,91]

.

As variações de temperatura ocorreram em todos os grupos, com maior média de
29,1ºC para 465nm (5J), e as variações de pH foram representativas nos grupos 465nm
(6J) e 630nm (3 e 4J) para ATCC e nos grupos 465nm (4, 5 e 6J) e 630nm (3 e 4J) para
o caso do paciente, quando comparados ao controle. Mesmo havendo variação do pH, os
valores não foram suficientes para mudança de perfil, permancendo ácido como no grupo
controle.

7.4. Aspectos gerais dos experimentos
Nos experimentos conduzidos por esta pesquisa foi possível verificar algumas
alterações no perfil de sensibilidade a antibióticos e inibição do crescimento bacteriano
nas três espécies investigadas.
As diferenças entre os métodos utilizados para comparação do perfil de
sensibilidade entre as bactérias podem justificar a não afirmação das mudanças no perfil
de sensibilidade tanto para as bactérias ATCC quanto para as bactérias extraídas dos
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pacientes, uma vez que os métodos são amplamente diferenciados tanto em sua execução,
quanto na forma de interpretação dos resultados.
O método qualitativo atua por estimativa da concentração inibitória mínima, e os
resultados no Disco-difusão são de acordo com concentrações inibitórias fixas, o que
pode refletir a não unanimidade dos resultados. Quanto ao desenvolvimento de resistência
aos antibióticos, são três os mecanismos, destruição do antibiótico, ausência de alguma
etapa susceptível ao antibiótico ou impermeabilidade ao medicamento [92].
Quanto a afirmação dos reais mecanismos que ocorrem para obtenção desses
achados, as nossas análises não são capazes de indicar qualquer mecanismo de ação,
sendo necessárias maiores investigações.
No geral, as pesquisas que aplicaram LED e realizaram análises mais complexas
(bioquímicas e de fluorescência), a inibição bacteriana pode ser explicada pelo dano à
membrana. Os resultados de McKenzie et al.

[93]

demonstraram vazamento de

componentes intracelulares e passagem de corantes fluorescentes, que forneceram
evidências de permeação da membrana na E. coli. Por outro lado, os autores utilizaram
coloração diferente para análise bioquímica da S. aureus, o que pode ter gerado resultados
de difícil interpretação, não podendo afirmar que ocorreram alterações de dano à
membrana celular na S. aureus induzida pelo LED.
As bactérias ATCC são utilizadas como padrão para pesquisas e controle de
qualidade em laboratórios de microbiologia, e ainda assim, aqui apresentaram variações.
Uma razão é que pode haver o desenvolvimento de algum mecanismo de resistência frente
a exposição ao LED que, mesmo ainda não totalmente esclarecido, instiga verificações
futuras quanto ao perfil bioquímico, genético, bem como do stress oxidativo e análises
microscópicas.
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O estudo de McKenzie et al. [93] descreve densidade de energia de 243J/cm2 para
E. coli e 117J/cm2 para S. aureus, juntamente com Kim et al. [48] que realizaram aplicações
de até 486J/cm2. Avaliando a viabilidade da luz azul (405nm) foram comparadas a
suscetibilidade das bactérias S. aureus, E. Coli e P. Aeruginosa, com densidades de
energia de 36J/cm2 com 100% na inativação das bactérias [102].
Outra exploração da inativação das bactérias P. aeruginosa e S. aureus, com
aplicação de LED (405 e 808nm) em diferentes fluências (1, 3, 5, 10 e 20J/cm2)
evidenciou a fluência de 20J/cm2 como a mais eficaz para ambas as espécies,
reproduzindo redução de 93% para a P. aeruginosa e 72% para a S. aureus na combinação
dos dois comprimentos de onda [52].
Nesta pesquisa a densidade de energia variou de 6 a 12 J/cm2, mostrando que
densidades de energia menores também são capazes de gerar mudanças no crescimento
bacteriano.
McKenzie et al.

[93]

transcrevem ainda que a irradiação que também ocorreu a

distância (5cm), com diferença na quantidade de solução irradiada que foi de 3ml vs 300µl
desta pesquisa.
Quanto ao controle de temperatura, os autores McKenzie et al.

[93]

relatam uma

variação máxima entre 2 e 3oC, resultado divergente desta pesquisa, que obteve maior
variação, mas, observa-se que o maior valor médio de temperatura atingida foi de 32,8 oC
na S. aureus, 465nm (6J) sendo esta, a energia que necessitou maior tempo de aplicação
para este comprimento de onda. Considerando que a incubação das bactérias para
verificação do crescimento de UFC é em estufa a 37 oC por 24 horas, acredita-se que a
temperatura atingida nas irradiações não produziu calor suficiente para interferir nos
resultados. Outro ponto, é que no estudo supracitado não é mencionada a potência do
LED aplicado.
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Apesar de várias repetições realizadas, seguindo o mesmo protocolo para
irradiação nas três espécies, não foi encontrado uma confluência quanto a energia de
irradiação, mas sendo observadas maiores inibições no comprimento de onda de 465nm,
conforme informações descritas por Kim et al.

[94]

. Os comprimentos de onda menores

são capazes de gerar maior produção de energia e fótons, pois estão próximos ao violeta
e ultravioleta, podendo sugerir a razão de resultados semelhantes, também observados
[93]

por McKenzie et al.

que relatam que os menores comprimentos de onda tendem a

apresentar melhor resposta a inibição bacteriana.
A luz azul (400-470nm) excita cromóforos fotossensibilizantes endógenos de
ocorrência natural (porfirinas e/ou flavinas livres de ferro) em células microbianas e há
ainda a produção das EROs que é citotóxica

[55,95]

, causando danos aos componentes

celulares [16].
Comparando os efeitos do LED e do laser de 405nm com fluências que variaram
de 40 a 121J/cm2 em bactérias MRSA, Masson-Meyers et al. [96] concluíram que ambas
as fontes luminosas são capazes de gerar efeito antimicrobiano, não havendo efeito
superior quando comparada uma fonte a outra.
Biener et al.

[97]

acrescentam ainda possível aumento da permeabilidade de íons

pela membrana, e especula-se ainda que a luz azul seja capaz de gerar EROs pela
excitação de oxidases contendo ﬂexinas dentro dos peroxissomos e mitocôndrias das
células de mamíferos [98,99,100,101].
É possível que 405nm a exposição à luz pode induzir danos a vários locais dentro
da célula, aumento da liberação de ácido nucleico (espectrofotômetro) e aumento na
concentração de DNA no meio extracelular [93].
Guﬀey et al.

[103]

sugerem que há mudanças nas propriedades redox dos

componentes respiratórios das bactérias e aumento da produção de ânion superóxido com
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subsequente aumento na concentração de H2O2, fator este que deve ser considerado
quando se elege aplicações com a terapia fotodinâmica.
Investigando a faixa espectral de 405 e 470nm e fluências de 1 a 220J/cm2 em
bactérias MRSA, Bumah et al.

[104]

relatam não haver diferenças no crescimento

bacteriano quando comparou-se os dois comprimentos de onda, pois ambos foram
capazes de gerar inibição, acrescentando que a densidade de energia é o fator mais
importante para este resultado.
Os nossos resultados indicam uma maior inibição no comprimento de onda de
465nm (5J), da mesma forma como encontrado na literatura, na qual, menores
comprimentos geram maior inibição, porém, também observamos inibição no
comprimento de onda de 630nm com energia de 5J.
O controle do pH não foi realizado por nenhum dos estudos aqui reunidos que
utilizaram o LED na inativação de bactérias, resultando, portanto, em um impasse para
possível discussão com outros achados. Entretanto, esta pesquisa mostra que há variações
de pH, sendo representadas por diminuição do pH na espécie Gram-positiva (S. aureus),
e aumento nas espécies Gram-negativa (E. coli e P. aeruginosa) quando comparados aos
grupos controle. Essa variação do pH pode estar relacionada as alterações nas membranas
com consequente extravasamento do conteúdo celular para a solução irradiada.
Estas variações não foram tão expressivas como, por exemplo, em pesquisa que
investigou correntes polarizadas nas mesmas espécies bacterianas

[42]

, já que a própria

corrente é capaz de alterar o pH do meio estimulado. Assim, maiores investigações devem
ser realizadas para rastrear possíveis interferências do pH na inativação de bactérias por
meio do LED.
É laboriosa a comparação de parâmetros aplicados em culturas bacterianas que
visam sua inativação, pois é percebida uma ampla variação desses dados, principalmente
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no que diz respeito a dosimetria. Vale ainda ressaltar que os achados dessa pesquisa se
perfizeram em aplicações únicas do LED, e que em aplicações clínicas, as aplicações são
múltiplas e sequenciais.
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8. Conclusão
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8. Conclusão
A irradiação com LED foi capaz de gerar inibição do crescimento bacteriano nas
espécies Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa, tanto nas
espécies ATCC, quanto nas espécies coletadas em queimaduras cutâneas de pacientes. O
comprimento de onda mais efetivo foi o 465nm, não seguindo um padrão para todas as
espécies ou energias aplicadas.
A fotobiomodulação foi capaz de gerar mudanças no perfil de sensibilidade de
antibióticos, bem como alterar o halo do Disco-difusão, o que pode alterar a resposta da
terapia medicamentosa.
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