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CAVALCANTE, L.L.R. Conjugado de nanopartículas de quitosana com 

ftalocianina de cloro alumínio: síntese, caracterização e fotoinativação de 

biofilmes de S. mutans. 

  

A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) utilizando ftalocianina de cloro 

alumínio (ClAlPc) tem alto poder oxidativo, sendo alternativa para o controle de 

biofilmes cariogênicos, principalmente ao serem administradas em veículos de 

liberação adequados. Este estudo teve como objetivo caracterizar a ClAlPc 

encapsulada em nanopartículas de quitosana (NQ) e avaliar suas propriedades 

antimicrobianas contra biofilmes de S. mutans.  As NQ foram preparadas por 

geleificação iônica e os estudos de caracterização incluíram o tamanho das 

partículas, índice de polidispersão (IPd), potencial zeta, estabilidade acelerada, 

espectro de absorção e quantificação de ClAlPc. Os biofilmes foram crescidos por 

48 h em blocos de dentina bovina (37°C, sob microaerofilia). Para a aPDT a ClAlPc 

na concentração final de 8 µM foi combinada com o laser de diodo (InGaAlP) com  

660 nm e 100 J/cm2. A toxicidade do aPDT foi verificada por fototoxicidade no 

escuro. A atividade antimicrobiana foi verificada por UFC. Os biofilmes foram 

analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV). O número de bactérias 

viáveis foi analisado pelos testes ANOVA e Tukey HSD (α = 0,05). A caracterização 

revelou que as nanopartículas de ClAlPc foram encontradas em escala nanométrica, 

com propriedades fotofísicas e fotoquímicas adequadas. O aPDT mediada pelo 

nanoconjugado ClAlPc + NQ mostrou redução significativa na viabilidade de S. 

mutans (<1log10 UFC / mL) em comparação ao controle negativo PBS (p <0,05). A 

aPDT mediada por ClAlPc foi semelhante ao PBS (p> 0,05). A MEV revelou que os 

biofilmes tratados com aPDT ClAlPc + NQ reduziram a quantidade de bactérias na 

dentina. As células encontravam-se isoladas ou dispostas em cadeias curtas e foram 

encontrados formatos irregulares de S. mutans. As nanopartículas de ClAlPc são 

consideradas estáveis e o aPDT mediada pelo nanoconjugado ClAlPc + NQ foi 

eficaz contra o biofilme de S. mutans. 

 

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica antimicrobiana, Ftalocianina de cloro 

alumínio, Nanopartículas de quitosana, Biofilme, Nanocarreadores, MEV. 
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CAVALCANTE, L.L.R. Conjugate of chitosan nanoparticles with 

chloroaluminium phthalocyanine: synthesis, characterization and 

photoinactivation of S. mutans biofilm 

 

 
Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) using chloroaluminium phthalocyanine 

(ClAlPc) has high oxidative power, being an alternative for the control of biofilms, 

especially when this photosensitizer is administered in an appropiate release vehicle. 

This study aimed to characterize the ClAlPc encapsulated in chitosan nanoparticles 

(CSNPs), and evaluate its antimicrobial properties against S. mutans biofilms. 

CSNPs were prepared by ion gelation and characterization studies included particle 

size, polydispersion index (IPd), zeta potential, accelerated stability, absorption 

spectrum and ClAlPc quantification. Bovine dentin blocks were incubated with S. 

mutans. Biofilm was grown for 48h at 37°C under microaerophilic. 8 µM ClAlPc was 

combined with diode laser (InGaAlP) at 660 nm and 100 J/cm2. The aPDT toxicity 

was verified by dark phototoxicity. The antimicrobial activity was verified by CFU. 

Biofilms were analyzed by scanning electron microscopy (SEM). The number of 

viable bacteria was analyzed by ANOVA and Tukey HSD tests (α=0.05). The 

characterization revealed that the ClAlPc nanoparticles were found in nanometer-

scale with adequate photophysical and photochemical properties. The aPDT 

mediated by ClAlPc + CSNPs nanoconjugate showed a significant reduction in the 

viability of S. mutans (<1log10 CFU/mL) compared to the negative control (PBS, 

p<0.05). The aPDT mediated by ClAlPc was similar to PBS (p>0.05). SEM revealed 

that the biofilms treated with aPDT ClAlPc + CSNPs reduced the amount of bacteria 

on the dentin. Cells were arraged as single or in shorted chains. Irregular shapes of 

S. mutans were found. ClAlPc nanoparticles are considered stable and aPDT 

mediated by ClAlPc + CSNPs nanoconjugate was effective against S. mutans biofilm. 

 
Keywords: Antimicrobial photodynamic therapy, Chloroaluminium phthalocyanine, 

Chitosan nanoparticles, Biofilm, Nanocarriers, SEM. 
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A cárie dentária ainda é a doença bucal mais prevalente na população 

mundial, apesar do declínio em sua prevalência nos últimos anos (Benjamin, 2010; 

Philip et al., 2018). Deve ser entendida como uma doença multifatorial crônica, cuja 

susceptibilidade é mantida durante toda vida a depender de vários fatores de risco, 

entre eles fatores ambientais (nutrição, higiene bucal, uso de flúor e grau de 

colonização de bactérias cariogênicas, características culturais, estilo de vida e 

status socioeconômico), fatores relacionados ao hospedeiro (fluxo e composição da 

saliva, capacidade tamponante, posição dos dentes, características superficiais do 

esmalte dentário e profundidade das fossas e fissuras dos dentes posteriores) e 

fatores hereditários (Lin et al., 2018). Portanto, o conceito relacionado à etiologia da 

cárie dentária evoluiu ao longo das décadas; e as estratégias de prevenção / 

tratamento devem seguir esse dinamismo (Philip et al., 2018). A filosofia 

contemporânea de manejo da lesão cariosa visa paralisar a doença, impedir sua 

atividade, preservar o tecido dentário passível de remineralização e manter a 

vitalidade pulpar (Schwendicke, 2017).   

Streptococcus mutans são os principais patógenos da cavidade bucal 

presentes em biofilmes que recobrem lesões de cárie iniciais (Misba e Khan, 2018). 

A redução de microrganismos cariogênicos, posteriormente à remoção seletiva em 

lesões de carie em dentina, pode auxiliar na realização de procedimentos 

minimamente invasivos, evitando o envolvimento do tecido pulpar em cavidades 

profundas. O emprego da terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) surge como 

alternativa para o controle de bactérias cariogênicas após a remoção do tecido 

necrótico no tratamento da dentina cariada (Longo et al., 2012; Alves et al., 2019, de 

Oliveira et al., 2019).  O processo fotodinâmico é fundamentado na associação de 

uma fonte de luz com comprimento de onda específico para ser absorvida por um 
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agente fotossensibilizador previamente incorporado nas células microbianas na 

presença de oxigênio (Quishida et al., 2015).   

As fontes de luz usualmente empregadas para terapia fotodinâmica 

antimicrobiana na odontologia são os lasers de baixa potência e os diodos 

emissores de luz (LEDs), pois estes sistemas são capazes de reduzir bactérias 

cariogênicas em dentina (Ricatto et al., 2014). O laser tem capacidade de emissão 

de luz monocromática de alta fluência, com foco preciso, o que permite irradiar 

pequenas áreas, com mínima exposição do tecido ao redor e em intervalo de tempo 

curto (Calzavara-Pinton et al., 2007). Os lasers de diodo são as fontes de luz mais 

utilizadas na aPDT principalmente pelo fato de terem comprimento de onda 

compatível à zona de absorção da maioria dos FS existentes (Takasaki et al., 2009). 

Ainda, esses sistemas também apresentam baixo custo, fácil manuseio e são 

portáteis (Fumes et al., 2018).  

Além da fonte de luz apropriada, durante a terapia fotodinâmica é necessário 

o uso do fotossensibilizador adequado. Fotossensibilizadores (FS) são corantes não 

tóxicos que absorvem a luz visível e são levados ao estado excitado (Göksel et al., 

2017). Quando ativado, após a irradiação da fonte de luz, o FS passa por uma 

sequência de processos fotoquímicos de transferência de elétrons ou transferência 

de energia para oxigênio molecular (O2) a partir do estado excitado tripleto, gerando 

espécies reativas de oxigênio (ROS) (Misba e Khan, 2018). Estas ROS, em especial 

o oxigênio singleto, são responsáveis por causar danos irreversíveis aos alvos 

celulares, como a quebra da membrana e inativação de proteínas (Quishida et al., 

2015).  

Alguns critérios são importantes para determinar a eficiência da aPDT, como 

as propriedades fotofísicas e fotoquímicas do FS (De Souza et al., 2016). Dentre as 



Introdução | 35 

 

opções disponíveis, as ftalocianinas, FS de segunda geração, possuem alto poder 

oxidativo e maior eficiência na produção de oxigênio singleto em comparação aos 

derivados de hematoporfirinas e fenotiazinas (Ribeiro et al., 2013). Elas têm 

diferentes átomos de metal incorporados no centro de sua estrutura, como zinco, 

cobre e alumínio, que influenciam no rendimento quântico (Primo et al., 2008; De 

Souza et al., 2016). Esse FS possui estabilidade química que propicia maior poder 

de penetração nas células e absorbância intensa em comprimento de onda 

especifico (Göksel et al., 2017). 

No entanto, ftalocianinas são compostos hidrofóbicos (Ribeiro et al., 2013), 

essa característica lhes confere baixa solubilidade em meio aquoso e formação de 

agregados que minimizam seu potencial fotodinâmico (Calzavara-Pinton et al., 2007; 

Jayme et al., 2016; Jayme et al., 2018; Calori et al., 2019). Dessa maneira, é 

imprescindível o desenvolvimento de novas formulações de ftalocianinas que 

aumentem sua solubilidade em meios aquosos, evitando a formação de agregados 

para aumentar sua liberação alvo e potencializar a produção de ROS in situ. E 

ainda, é essencial que a formulação do composto fotoativo permita a penetração 

efetiva no biofilme, melhorando sua ação contra microrganismos cariogênicos 

(Oluwole et al., 2017).  

Foram desenvolvidos vários meios de entrega de fármacos baseados em 

sistemas nanoestruturados, incluindo lipossomas, dendrímeros, nanopartículas 

inorgânicas e nanopartículas poliméricas (Gao et al., 2014). Nesse contexto, a 

utilização de nanoparticulas de quitosana na formulação do FS torna-se uma 

alternativa para favorecer a aPDT (Bayat e Karimi, 2019). 

Há uma enorme classe de administração de medicamentos baseada em 

sistemas nanoestruturados que foram desenvolvidos na última década, incluindo 
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lipossomos, dendrímeros, nanopartículas inorgânicas e nanopartículas poliméricas 

(Gao et al., 2014). Os sistemas nanoparticulados têm propriedades físico-químicas e 

biológicas são melhoradas devido a maior reatividade e capacidade aumentada de 

atravessar células e barreiras dos tecidos (Gao et al., 2014; Ramos et al., 2017). O 

FS desenvolvido com nanopartículas poliméricas apresenta inúmeras vantagens em 

relação ao FS na sua forma livre (apenas em meio orgânico ou fisiológico), como 

necessidade de menor concentração do FS para produção de ROS letais e maior 

seletividade para células alvo (Mesquita et al., 2018). Além disso, caso o FS não 

seja solúvel em água pode ser encapsulado em nanopartículas para torná-lo mais 

solúvel (Perni et al., 2011). As nanopartículas poliméricas podem ser derivadas de 

polímeros sintéticos, como poli lactídeo, mistura policliclólica e plycaprolactone, ou 

de origem natural, como a quitosana (Mesquita et al., 2018). Nesse contexto, o uso 

de nanopartículas de quitosana na formulação do FS torna-se um processo 

alternativo de fácil expansão e formulação bem estabelecida para o protocolo aPDT 

e PDT (Ferreira et al., 2013; Pellosi et al., 2017; Bayat e Karimi, 2019; Calixto et al., 

2019). 

  A quitosana é um biopolímero, não tóxico, biocompatível e biodegradável, 

produzido através da desacetilação alcalina da quitina (Chen et al., 2012). Tem sido 

utilizada nas indústrias alimentícia, farmacêutica, têxtil, agrícola e de cosméticos 

(Gao et al., 2014). A quitosana possui ação antioxidante, cicatrizante e anti-

inflamatória comprovada e pode inibir a formação de biofilme (Decker et al., 2005). 

Além disso, a quitosana possui um amplo espectro de ação antimicrobiana e 

baixa toxicidade para as células de mamíferos; foi verificada sua atividade contra 

bactérias gram-negativas e gram-positivas, fungos e leveduras (Kong et al., 2010; 

Ing et al., 2012). O mecanismo de ação ainda não está completamente elucidado, 
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porém algumas hipóteses foram propostas (Kong et al., 2010). Sabe-se que devido à 

sua natureza policatiônica tem a capacidade de interagir com moléculas da camada 

de fosfolipídeos de carga negativa presentes na superfície celular bacteriana (Chen 

et al., 2012) e assim, conduzir à uma alteração da permeabilidade da membrana 

celular (Darabpour et al., 2016). O aumento da permeabilidade é causado por 

alteração na morfologia da membrana celular, de modo a promover a perda de 

substâncias intracelulares, como proteínas, ácidos nucleicos e glicose (Martins et al., 

2014). A ligação da quitosana na superfície da célula bacteriana pode também 

formar uma camada impermeável ao redor da célula, bloqueando o transporte de 

nutrientes essenciais para a célula (Gao et al., 2014). Outro mecanismo de ação 

proposto para atividade antimicrobiana da quitosana é a inibição da síntese de RNA 

e proteínas após entrar na célula bacteriana e ligar-se ao seu DNA (Harish 

Prashanth e Tharanathan, 2011).  Assim, este estudo teve como objetivo 

caracterizar a ftalocianina de cloro alumínio (ClAlPc) encapsulada em nanopartículas 

de quitosana (NQ) e avaliar suas propriedades antimicrobianas na aPDT contra 

biofilmes de Streptococcus mutans. 
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A proposta desse trabalho foi desenvolver e caracterizar o fotossensibilizador 

experimental ftalocianina de cloro alumínio (ClAlPc) conjugado a nanopartículas de 

quitosana (NQ), bem como avaliar sua ação antimicrobiana na aPDT empregando 

laser de diodo contra biofilmes de Streptococcus mutans (ATCC 25175), por meio da 

análise da viabilidade bacteriana e observação da morfologia dos biofilmes por 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

Material e Métodos 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Material e Métodos | 45 

 

1. Delineamento experimental 

Este estudo foi dividido em duas fases: 1) Estudos de caracterização das 

propriedades fotoquímicas e fotofísicas do sistema nanoestruturado que contém ou 

não o composto fotoativo. Foram realizadas análises de estabilidade ao longo do 

tempo, tamanho de partícula, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta, 

estabilidade acelerada, espectro de absorção e quantificação de ClAlPc. 2) 

Aplicação do composto nanoparticulado combinado com laser de diodo (terapia 

fotodinâmica antimicrobiana) contra biofilme de Streptococcus mutans (ATCC 

25175). As amostras de dentina foram divididas de acordo com 7 tratamentos (n = 

10): digluconato de clorexidina a 0,12% (CHX, controle positivo), solução salina 

tamponada com fosfato (PBS; controle negativo), solução de nanopartículas de 

quitosana a 2,5% em meio ácido (NQ, controle do veículo de liberação), terapia 

fotodinâmica antimicrobiana usando ftalocianina de cloro alumínio (aPDT ClAlPc), 

terapia fotodinâmica antimicrobiana com ftalocianina de cloro alumínio encapsulada 

em nanopartículas de quitosana (aPDT ClAlPc + NQ), solução de ftalocianina de 

cloro alumínio em meio orgânico, na ausência de luz (ClAlPc, controle de toxicidade 

no escuro do FS) e ftalocianina de cloro alumínio encapsulada em nanopartículas de 

quitosana na ausência de luz (ClAlPc + NQ, controle de toxicidade no escuro do FS 

encapsulado). Para análise qualitativa da morfologia do biofilme visualizada por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) foram selecionadas aleatoriamente 7 

amostras adicionais, sendo uma de cada grupo. As variáveis de respostas foram 

obtidas por meio da análise quantitativa da viabilidade bacteriana expressa em 

unidades formadoras de colônia (UFC/mL). A Figura 1 mostra o desenho 

experimental do estudo. 
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Figura 1: Fluxograma do desenho experimental. 

 
2. Preparo dos fotossensibilizadores 

A ftalocianina de cloro alumínio (ClAlPc) em sua forma livre e conjugada com 

quitosana nanoparticulada (NQ) foram preparadas no Centro de Nanotecnologia e 

Engenharia de Tecidos, Fotobiologia e Grupo de Pesquisa em Fotomedicina da 

Universidade de São Paulo - USP, Ribeirão Preto, Brasil, com a colaboração do 
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Prof. Antônio Cláudio Tedesco.  A NQ foi obtida com base no método da geleificação 

iônica (Primo et al., 2008). Inicialmente, os surfactantes foram dissolvidos em 10 mL 

de acetona a 55°C sob agitador magnético. Ao mesmo tempo, a ftalocianina foi 

dissolvida diretamente em óleo Miglyol 812 N a 55°C e adicionada à solução 

orgânica fosfolipídica na concentração de 1,0 mg/ml. A fase aquosa foi obtida pela 

dissolução do biopolímero quitosana de baixo peso molecular (Sigma-Aldrich Co., 

St. Louis, MO, EUA) em água ultrapura. O nanoencapsulamento foi formado por 

injeção lenta da fase orgânica na fase aquosa sob agitação magnética (300 rpm por 

30 min) a 55ºC. O solvente foi então evaporado sob pressão reduzida a 

aproximadamente 75°C e o volume da NQ foi concentrado para o estágio do volume 

inicial da solução aquosa. A quantidade de surfactantes hidrofílicos e lipofílicos foi 

fixada em 1% com uma relação de peso de 1:1.  A concentração final de ClAPc em 

NQ foi de 8 μM. Para obter a forma livre, ClAlPc (Sigma-Aldrich Co., St. Louis, MO, 

EUA) foi dissolvido diretamente em dimetilsulfóxido (DMSO) e utilizado no limite 

inferior a 0,5% v / v. 

 

3.  Caracterização das propriedades fotoquímicas e fotofísicas 

Os estudos de caracterização do sistema nanoestruturado contendo ou não o 

composto fotoativo foram baseados na análise da estabilidade em relação ao tempo 

(DSL), tamanho das partículas, índice de polidispersão (PdI), potencial zeta, 

estabilidade acelerada, espectro de absorção e quantificação de ClAlPc. 
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3.1  Índice de Polidispersão (PdI), Potencial Zeta e Tamanho das 

Patículas 

As caraterizações foram realizadas por meio de DLS (do inglês, dynamic light 

scattering – dispersão dinâmica da luz) com o instrumento ZetaSizer-nanoseries 

(Malvern, Worcestershire, UK), capaz de promover o acompanhamento do tamanho 

do composto nanoestruturado obtido, do índice de polidispersão (PdI) (que indicam a 

homogeneidade da formulação), bem como o potencial zeta (que determina a carga 

superficial das partículas). 

Para a análise das amostras, primeiro fez-se a diluição de 10µL das mesmas 

com 1 mL de água milli-Q em uma cubeta de poliestireno de 1 cm de caminho 

óptico. Em seguida, transferiu-se parte da solução para a célula capilar de modelo 

DTS1060 (esta análise foi realizada após a leitura do tamanho e PdI da amostra). O 

tamanho das nanopartículas e índice de polidispersão foram determinados por 

espectroscopia de correlação de fóton a 25°C e ângulo de dispersão de 173°. Já o 

potencial zeta, pela mobilidade eletroforética. 

 

3.2  Estabibilidade acelerada 

Os estudos de estabilidade acelerada foram realizados pelo equipamento 

LUMiSizer 6120-132 (LUM/GmbH, Berlim, Alemanha). O equipamento possui um 

sistema óptico associado à centrífuga analítica, assim há o aumento da força 

gravitacional, acelerando processos como o de separação de fases em até 2300 

vezes mais rápido se comparados a métodos convencionais. Além disso, há a 

medida instantânea da extinção da luz transmitida em toda extensão da amostra, 

utilizando a tecnologia STEP (Space and Time resolved Extinction Profiles). No 

equipamento, a luz infravermelha próxima (NIR) ilumina toda a célula com a amostra 
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e a luz transmitida é detectada pelo detector contido, que registra a transmissão NIR 

em função do tempo ao longo da célula, permitindo a análise das distribuições de 

velocidades da partícula e gotículas. Para nanopartículas é primordial averiguar a 

estabilidade do produto por longos períodos e em condições variadas para o tempo 

de vida de prateleira. Com o equipamento também é possível ter estimativas dos 

fenômenos de alteração da condição da amostra como floculações, agregação, 

formação de nata ou coagulação.  

 Para a análise das amostras, adicionou-se 400 µL da formulação (sem 

diluição) em uma cubeta plásticas (PC 110- 131XX, GMBH), com posição radial 

máxima de 129,5 mm (10 mm de percurso óptico) e ajustou-se os parâmetros do 

equipamento para condições sob 25°C, por 4,2 horas, e força centrífuga em 3500 

rpm em intervalos de 50 segundos. Esses estudos avaliam a estabilidade da 

formulação final e fornecem o prazo de validade do material para uso ou 

armazenamento direto. 

 

3.3  Espectro de Absorção e Quantificação 

As obtenções dos espectros de absorção do ClAlPc para identificação inicial 

do ativo foram realizadas no espectrofotômetro (GE-Ultrospec 7000 GE Healthcare 

Life Sciences, Little Chalfont, Reino Unido) com utilização de cubetas de quartzo de 

caminho óptico de 1 cm de 2 faces polidas e leituras abrangendo a faixa de 

comprimento de onda entre 250 e 800 nm. Tal método é uma análise 

espectroscópica simples e eficiente, além de que cada composto possui perfil 

espectral particular/característico, o que permite sua quantificação em solução ou 

quando é nanoestruturado. 
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Para o preparo das amostras, aliquotou-se 60 µL das formulações vazia (para 

ser o branco) e com ativo. Em seguida, para a “quebra” da nanopartícula, adicionou-

se 60 µL DMSO (Sigma-Aldrich), posteriormente os microtubos foram colocados no 

banho de ultrasson (Bransonic Ultrasonic Cleaner – 2210R-MTH) por 30 minutos. Ao 

final desse período, adicionou-se acetonitrila (ACN - J.T.Baker, 99%) para completar 

os volumes para 1,5 mL em todos os microtubos. Após o preparo das diluições, 

foram feitas as leituras no equipamento. 

 

4. Parâmetros do laser 

Foi utilizado o laser de diodo de baixa intensidade fosfato de alumínio índio 

gálio (InGaAlP) (Whitening Lase II - DMC, São Carlos, São Paulo, Brasil), o qual 

possui comprimento de onda de 660 nm e potência média do fabricante de 100 

mW. Verificou-se no procedimento de calibração da luz utilizando radiômetro 

(Fieldmaster, Coherent, Santa Clara, California, EUA) que a 0,5 cm do anteparo a 

potência real entregue foi de 82 mW (Figura 2A), com diâmetro do feixe de 0,4 cm. 

Para o experimento determinou-se que a densidade de energia seria de 100 J / 

cm2 (Ribeiro et al., 2013). O tempo de irradiação para atingir a densidade de 

energia proposta foi calculado com os parâmetros mencionados anteriormente. 

Como resultando o tempo de irradiação foi de 175 segundos com o laser 

conectado a um dispositivo articulado para padronizar sua posição exatamente 

sobre cada espécime (Figura 2B), usando a seguinte fórmula para o cálculo: 

densidade de energia (J / cm2) = intensidade (W / cm2) / tempo (segundos). 
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Figura 2: (A) Radiômetro para calibração do laser de diodo de baixa intensidade fosfato de alumínio 

índio gálio (InGaAlP), exibindo o valor da potencial real. (B) Laser de diodo conectado a um 

dispositivo articulado para tratamento do biofilme com aPDT. 

 

5. Preparo dos espécimes 

Foram confeccionados, 77 blocos de dentina a partir de dentes bovinos, 

medindo 3 mm². Os dentes bovinos foram seccionados na máquina de corte seriado 

em baixa velocidade sob refrigeração (Isomet 1000 precision saw, Buehler, Lake 

Bluff, Ilinois, EUA) (Figura 3). Posteriormente, foram planificados com lixas d’água de 

granulação 600 e 1200, respectivamente, por 10 segundos cada face e polidos com 

discos de feltro (MD Rondo, Struers Inc., Westlake, Cleveland, EUA) com as pastas 

abrasivas de alúmina 0,3 µm e 0,05 µm, usadas nesta ordem respectivamente na 

máquina Politriz elétrica rotativa (Beta Grinder-Polisher, Buehler, Lake Bluff, Ilinois, 

EUA) (Figura 4). Os espécimes foram distribuídos aleatoriamente em grupos de 10 

para serem embalados em papel grau cirúrgico para posterior esterilização. A 

esterilização foi realizada em autoclave a 121 °C por 20 minutos. 
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Figura 3: Máquina de corte seriado. 

 

  

Figura 4: Planificação dos espécimes com lixa 1200 e polimento com disco de feltro e pasta de 

polimento na máquina Politriz elétrica rotativa. 

 

6. Crescimento do biofilme de S. mutans 

Para formação do biofilme foi estabelecido o protocolo de formação de 

biofilme monoespécie usando uma cepa padrão de S. mutans (ATCC 25175). Os 

microorganismos foram descongelados e reativados no meio Brain Heart Infusion 

(HiMedia Laboratories Pvt. Mumbai, Índia) suplementado com extrato de levedura, 
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glicose e sacarose por 48 horas (37 g de meio desidratado, mais 5 g de extrato de 

levedura, 10 g de glicose, 20 g de sacarose em 1000 ml de água destilada, 

esterilizado em autoclave a 121°C por 15 minutos) (Figura 5). Após 24 horas de 

incubação a 37ºC, as culturas foram centrifugadas a 4200 g por 5 minutos. O 

sedimento resultante foi lavado duas vezes em PBS (solução salina tamponada com 

fosfato). Para determinação da concentração celular foi utilizado um 

espectrofotômetro (Multiskan GO, Thermo Scientific Multiskan® Spectrum, MA, EUA) 

(Figura 6). Após a calibragem da absorbância zero foi feita a leitura da suspensão 

bacteriana em PBS no comprimento de onda de 625 nm. Em consequência da 

turbidez, decorrente da diluição dos microrganismos, a leitura da absorbância foi de 

0,107, que equivale à concentração de 108 UFC/mL de S. mutans. Foi, então, feita 

nova diluição para alcançar a concentração almejada de 106 UFC/mL de S. mutans 

para inoculação do meio de cultura. 

 

 

Figura 5: Dissolução dos componentes do meio de cultura. 
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Figura 6: Espectrofotômetro. 

 
  Na próxima etapa, para a contaminação e incubação dos espécimes, 

alíquotas (200 μL) da suspensão inoculada por S. mutans na concentração 

padronizada foram inseridas em cada poço onde a amostra foi colocada. 

Anteriormente, 11 amostras de cada grupo haviam sido distribuídas na placa de 96 

poços (Techno Plastic Products-TPP, Trasadingen, Canton Schaffhausen, Suíça) na 

câmara de fluxo laminar para receber o inóculo (Pachane, Pa 400-ECO, Piracicaba, 

SP, Brasil). 

A incubação da placa ocorreu a 37°C, com agitação de 75 rpm, por 48 horas, 

em estufa bacteriológica (Incubadora Shaker, Mod. CE-320, CienLab, Campinas, 

SP, Brasil) para formação e maturação do biofilme (Figura 7). Passadas as primeiras 

24 horas, foi realizada remoção de 100 μL do meio de cultura inoculado de cada 

poço da placa contendo o espécime, e posteriormente acrescentados 100 μL do 

meio de cultura fresco e estéril. Em ambiente de microaerofilia, a placa foi 
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novamente transferida para estufa bacteriológica para completar o período de 48 

horas de incubação. 

  

Figura 7: Incubação em estufa bacteriológica sob microaerofilia. 

 

7. Tratamentos dos biofilmes  

Finalizado o período de crescimento e maturação do biofilme os espécimes 

foram submetidos a um dos 7 tratamentos (n=10): digluconato de clorexidina 0,12% 

(CHX, controle positivo); solução salina tamponada com fosfato (PBS; NaCl 100 mM, 

NaH2PO4 100 mM, pH 7,2 controle negativo); solução de quitosana nanoparticulada 

2,5% em meio ácido (NQ, controle do veículo de liberação); terapia fotodinâmica 

antimicrobiana utilizando ftalocianina de cloro alumínio (aPDT ClAlPc); terapia 

fotodinâmica antimicrobiana com ftalocianina de cloro alumínio encapsulada em 

nanopartículas de quitosana  (aPDT ClAlPc + NQ); solução de ftalocianina de cloro 

alumínio em meio orgânico na ausência de luz  (ClAlPc, como controle de toxicidade 

no escuro do FS) e ftalocianina de cloro alumínio encapsulada em nanopartículas de 
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quitosana na ausência de luz  (ClAlPc + NQ, controle de toxicidade no escuro do FS 

encapsulado).  

Para o grupo controle positivo (CHX), o digluconato de clorexidina 20% 

(Sigma – Aldrich Brasil Ltda., São Paulo, SP, Brasil) foi diluído a 0,12% em água 

destilada estéril em fluxo laminar e agitado em vórtex (Phoenix Luferco, Araraquara, 

São Paulo, Brasil) por 30 segundos para homogeneização. Os espécimes com 

biofilme foram imersos em 150 μL de dessa solução por 60 segundos. Os espécimes 

do grupo controle negativo foram imersos em 150 μL de PBS (solução salina 

tamponada com fosfato) por 60 segundos. Enquanto no grupo controle do veículo de 

liberação (NQ) os espécimes foram expostos à 150 μL de solução de quitosana 

nanoparticulada 2,5 % diluída em ácido acético também pelo tempo de incubação de 

60 segundos, a fim de avaliar quaisquer alterações nos biofilmes, já que a quitosana 

em si apresenta efeito antimicrobiano. 

Nos grupos que foram empregados a terapia fotodinâmica antimicrobiana 

(grupos aPDT ClAlPc e aPDT ClAlPc + NQ), os espécimes com biofilme receberam 

alíquotas de 150 μL de ambas as formulações dos FS pelo período de 60 segundos 

de incubação para permitir que o FS penetre no biofilme (Fumes et al., 2018). 

Finalizado o tempo de pré-irradiação, as faces superiores dos espécimes foram 

irradiadas pela fonte de luz por 60 segundos (Figura 8). 
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Figura 8: Irradiação do espécime individualmente com laser diodo enquanto os demais espécimes 

estavam ao abrigo da luz. 

 

A toxicidade no escuro dos FS, definida como a toxicidade intrínseca dos 

compostos na ausência de luz, foi monitorada nos grupos ClAlPc e ClAlPc + NQ 

para avaliar a fração de sobrevivência das amostras dos microrganismos incubados 

com os FS em condições idênticas às descritas acima, mas sem a incidência de luz 

(Ribeiro et al., 2015). 

Após cada tratamento realizado, os espécimes de todos os grupos foram 

imersos três vezes em placas de Petri com solução de PBS com a finalidade de 

remover os resíduos das soluções (Ccahuana-Vásquez e Cury, 2010). 

Cada espécime foi tratado individualmente visando controlar com precisão o 

período de pré-irradiação e evitar permanência dos espécimes em imersão nas 

soluções após os tempos dos tratamentos. Durante todo o experimento, todos os 

procedimentos foram realizados no escuro, dentro da câmara de fluxo laminar com 

as luzes apagadas, para evitar a ocorrência de fototoxicidade não intencional. 
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8.  Coleta do Biofilme  

Finalizados os tratamentos, os biofilmes foram coletados de toda extensão da 

face superior dos espécimes com auxílio de pincéis tipo microbrush (KG Sorrence, 

Cotia, São Paulo, Brasil) previamente esterilizados. Imediatamente após cada coleta 

a ponta do microbrush foi cortada com tesoura estéril e imergiu diretamente em 

microtubos separados individualmente e identificados, contendo 1 mL de PBS 

(Figura 9). Posteriormente, todos os microtubos foram levados ao agitador vórtex 

(Phoenix Luferco, Araraquara, São Paulo, Brasil) por 30 segundos, com a finalidade 

de obter desprendimento dos microrganismos do microbrush e homogeneização da 

suspensão.  

  

Figura 9: Coleta do biofilme. 

 
A suspensão obtida foi diluída em séries de dez vezes em PBS estéril. 

Alíquotas de 25 μL de da suspenção original e das três diluições subsequentes (100, 

10-1, 10-2 e 10-3) foram semeadas em placas de Petri com o meio BHA suplementado 

(para cada 37 g de meio de cultura desidratado foram adicionados 5 g de extrato de 

levedura, 10 g de glicose, 20 g de sacarose e 15 g de ágar em 1000 ml de água 

destilada; esterilizado em autoclave a 121°C por 15 minutos). Por fim, seguiu-se a 
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incubação em ambiente de microaerofilia a 37° por 48 horas, tempo necessário para 

formação de colônias visíveis que permitam determinar a viabilidade do biofilme de 

S. mutans (Figura 10). 

 

Figura 10: Colônias de S. mutans nas placas de Petri após o tempo de incubação. (A) biofilme 

controle positivo tratado com CHX, (B) controle negativo, (C) NQ isolada, (D) aPDT com ClAlPc, (E) 

aPDT com ClAlPc + NQ, (F e G) controles de toxicidade no escuro. 

 

9. Análise da Viabilidade Bacteriana do Biofilme 
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Após a incubação, o número de colônias obtido da semeadura de cada 

diluição de cada espécime foi contada com lupa estereoscópica (Carl Zeiss 

Microimaging GmbH, Göttingen, Alemanha), e a contagem da população de 

microrganismos foi expressa em unidades formadoras de colônia (UFC/mL) (Aires et 

al. 2008). 

 

10.  Análise da Morfologia do Biofilme em Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) 

 Um espécime de cada grupo foi selecionado aleatoriamente para análise de 

MEV. As amostras foram imersas em glutaraldeído a 2,5% por nove dias e 

desidratadas em concentrações progressivas de álcool etílico (30%, 50%, 70%, 90% 

e 100%). Em seguida, as amostras foram fixadas em suportes metálicos (stubs) 

(Figura 11) e transferidas para a câmera para ponto crítico de secagem. Após a 

evaporação de carbono as amostras foram revestidas com jato de ouro (Al-Nazhan 

et al., 2014), analisadas por MEV (Série EVO® 50, Carl Zeiss AG, Köln, Alemanha) 

no modo de aquisição de imagem SE (elétron secundário) e fotografadas com 

ampliação de 10.000 vezes. 

 

Figura 11: Amostras preparadas para MEV e fixadas nos suportes metálicos. 
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11. Análise Estatística 

A análise dos dados foi realizada no software Statistical Package for Social 

Science for Windows (versão 25; SPSS Inc, Chicago, IL, EUA), com nível de 

significância de 0,05. Os dados da contagem de S. mutans apresentaram 

distribuição normal e homogênea (testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

respectivamente) e foram analisados por análise de variância a um critério (terapia 

fotodinâmica antimicrobiana) e pelo teste Tukey HSD complementar. 
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1. Síntese e caracterização das formulações 

Nos testes de caracterização das propriedades fotoquímicas e fotofísicas a 

análise do tamanho das partículas indicou que as formulações das nanocápsulas 

carregadas com ClAlPc estavam em escala manométrica. Pôde-se observar que a 

nanopartícula obtida se mostrou com tamanho médio inferior à 350 nm e índice de 

polidispersão entre 0,20 e 0,38, indicando a homogeneidade da formulação (amostra 

monodispersa). Além disso, o potencial zeta foi superior a +30mV, evidenciando que 

a nanopartícula de quitosana (NQ) estava carregada positivamente, conforme 

esperado. Quando associadas à ClAlPc a carga da superfície também foi superior a 

+30mV.  

Os dados obtidos em relação ao acompanhamento de tamanho, índice de 

polidispersão (PdI) e potencial zeta da formulação em relação ao tempo constam na 

tabela 1.  

Tabela 1: Dados de tamanho, índice de polidispersão (PdI) e potencial zeta relacionada a 

nanopartícula de quitosana vazia e associada à ClAlPc em pH próximo a 4,5 

Amostra Dias Tamanho 

médio (nm) 

PdI médio Potencial 

zeta médio 

(mV) 

NQ vazia 1 

5 
 

240,5±8,9 

244,0±16,9 
 

0,377±0,048 

0,383±0,038 
 

44,0±1,5 

41,6±1,4 

 
 

ClAlPc+NQ 1 

5 
 

328,4±6,2 

283,1±14,5 
 

0,197±0,035 

0,372±0,051 
 

46,5±4,2 

39,5±6,2 
 

 

A estabilidade da formulação ao longo da amostra foi indicada pelos perfis de 

transmissão que mostram o estreitamento entre a linha verde e vermelha (Figura 

12A e 12B), evidenciando que não há mudanças, como separação de fase. A partir 



66 | Resultados 

 
 
 
das integrais de transmissão e dos dados gerados, foi possível avaliar o tempo de 

vida da amostra e complementar o que foi visto pelos perfis de transmissão. 

 

Figura 12: Evolução do perfil de transmissão (A - NQ vazia; B – ClAlPc + NQ) e integral de 

transmissão na dependência do tempo (s) (C) das NQ vazia (vermelho) e com ativo (azul). 

 
Considerando que o tempo do ensaio (aproximadamente 4 horas) se 

aproxima a 1 ano de teste de prateleira, tem-se a estimativa de estabilidade no 
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período de 3 meses para cada hora de ensaio (12 meses dividido pelas horas de 

centrifugação). Com base na inclinação e sendo a formulação considerada estável 

enquanto a inclinação for inferior a 10% (e dessa forma, quanto menor o valor da 

inclinação, mais estável a amostra), para a nanopartícula citada, a inclinação da reta 

foi equivalente à 0,0234±0,0,0026 %/hr para a vazia e 0,1537±0,0,0047 %/hr . Dessa 

forma, pelo ensaio realizado, a formulação deve se manter estável por anos. 

Os espectros de absorção adquiridos podem ser observados nos gráficos 

apresentados (Figura 13). Além disso, para comparação, consta-se o espectro de 

absorção da ClAlPc livre em meio orgânico (EtOH). 

 

Figura 13: Espectros de absorção referentes à ClAlPc livre em meio orgânico (A) e 

incorporada à NQ (B) 

A quantificação foi realizada pelo espectro de absorção a partir do valor da 

absorção máxima (Figura 13B) e da equação da reta advindo da curva de calibração 

que foi feita em acetonitrila. Observou-se que o pico do máximo de absorção da 

ftalocianina de cloro alumínio foi de 0,085 de absorbância no comprimento de onda 

de 670 nm. Assim, por meio da equação: , sendo  

a concentração de ClAlPc em µg.mL-1, o cálculo de diluição (o valor obtido para  

refere-se à concentração da solução contida na cubeta, ou seja, da diluição para 1,5 
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mL de uma alíquota de 60µL da formulação concentrada) e por fim, concentração em 

mol.L-1, obteve-se valor igual à  8,22µM. 

 

2. Viabilidade bacteriana  

Como resultado da viabilidade bacteriana do biofilme de S. mutans de acordo 

com o tratamento utilizado, verificou-se que o grupo aPDT ClAlPc + NQ foi 

semelhante estatisticamente ao grupo CHX (p>0,05) apresentando resultados 

similares na redução da viabilidade bacteriana. No entanto, o grupo aPDT ClAlPc + 

NQ apresentou diferença estatisticamente significativa comparado aos demais 

grupos, com menor viabilidade bacteriana do que os grupos PBS, NQ, ClAlPc, 

ClAlPc + NQ e aPDT ClAlPc (p<0,05), proporcionando redução de <1 log 10 UFC/mL 

na contagem de bactérias viáveis em comparação ao grupo controle negativo de 

PBS. O grupo aPDT ClAlPc foi diferente estatisticamente do grupo aPDT ClAlPc + 

NQ (p<0,05), com menor eficiência na morte celular e não apresentou diferença 

significativa na contagem de UFC/mL em comparação aos grupos controles 

(p>0,05). 

O grupo PBS foi semelhante estatisticamente aos grupos CHX, NQ, ClAlPc, 

ClAlPc + NQ e aPDT ClAlPc (p>0,05). O grupo aPDT ClAlPc e os grupos dos 

tratamentos com NQ isolada e ClAlPc, ClAlPc + NQ na ausência de luz não 

mostraram diferença significativa na contagem de bactérias viáveis em biofilmes em 

comparação com as taxas de sobrevivência dos grupos controles (p>0,05), como 

mostrado na Figura 14. 
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Figura 14: Viabilidade bacteriana do biofilme de S. mutans após os diferentes tratamentos. 

 

3. Morfologia dos biofilmes 

Análises em MEV foram realizadas para visualizar alterações morfológicas no 

biofilme de S. mutans após os tratamentos com aPDT e grupos controles. A 

arquitetura do biofilme nos grupos controles apresentou-se de forma complexa, com 

múltiplas camadas de células agrupadas e cadeias longas embutidas em matrizes 

poliméricas extracelulares. Já nos grupos tratados com aPDT a quantidade de 

bactérias aderidas foi reduzida. A redução mais significativa foi do biofilme tratado 

com aPDT ClAlPc + NQ, no qual foi possível observar células isoladas ou dispostas 

em cadeias curtas, formatos irregulares e danos celulares com consequente 

extravasamento dos componentes internos (Figura 15). 
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Figura 15: Imagens de microscópio eletrônico de varredura dos biofilmes de Streptococcus mutans, 

(A) biofilme controle positivo tratado com CHX, (B) controle negativo, (C) NQ isolada, (D) aPDT com 

ClAlPc, (E) aPDT com ClAlPc + NQ, (F e G) controles de toxicidade no escuro. 
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A proposta central do trabalho foi associar um fotossensibilizador hidrofóbico 

com alto poder oxidativo à NQ e, em seguida, verificar se o biopolímero poderia 

otimizar suas propriedades fotofísicas, fotoquímicas e antimicrobianas. Dentro dos 

limites do nosso conhecimento, a eficácia da terapia fotodinâmica antimicrobiana 

usando ClAlPc conjugada com NQ no controle de biofilmes de Streptococcus mutans 

não foi investigada. Estudos in vitro e in vivo demonstraram que ClAlPc mantiveram 

suas propriedades fotofísicas e fotoquímicas ao serem administradas em 

nanoemulsões (De Moraes et al., 2015; Ribeiro et al., 2015).  

Diferentes meios de preparação da NQ foram relatados, como a geleificação 

iônica, coacervação complexa, reticulação de emulsão e secagem por atomização 

(Ing et al., 2012). No nosso trabalho, a geleificação iônica foi o método de escolha 

para formular as nanocápsulas de quitosana por ser uma técnica relativamente 

simples e rápida de ser executada (Ing et al., 2012, Darabpour et al., 2016). A carga 

superficial e o tamanho das partículas são pontos essenciais para eficiência da NQ 

na atividade antimicrobiana. Trabalhos anteriores suportam que a quitosana 

apresenta maior potencial antimicrobiano quando produzida em escala nanométrica 

e com carga superficial positiva, por melhorar a interação eletrostática do FS com as 

células bacterianas e com a matriz polimérica extracelular dos biofilmes. (Ing et al., 

2012; Shrestha et al., 2014; Darabpour et al., 2016). A determinação da carga 

superficial das partículas também confere estimativa da estabilidade do sistema 

analisado, sendo que valores altos do potencial zeta, sejam eles positivos ou 

negativos (ou seja, |30|) revelam a tendência de haver repulsão entre as partículas. 

Com valores baixos (valor inferior a |30|), não há forças de repulsão e indicam a 

tendência de agrupamento das partículas. Assim, potencial zeta mais negativo que -

30 mV ou mais positivo que +30 mV são considerados estáveis (Mikolajczyk et al., 
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2015). No presente estudo obteve-se valor da carga superficial superior a +30 mV 

devido à presença dos grupos amino na cadeia polimérica do biopolímero, 

ressaltando o caráter catiônico da NQ. Este valor mostra que há o envolvimento de 

cargas que auxiliam a não agregação das nanopartículas, proporcionando a 

estabilidade da formulação. Quanto ao tamanho de partícula, o método foi eficiente 

na preparação de formulações em escala nanométrica (tamanho médio inferior a 

350 nm). Além disso, permitiu o encapsulamento bem sucedido da ClAlPc em NQ, 

com distribuição de tamanho homogêneo e monodispersas, logo, com propriedades 

que garantem a manutenção do potencial oxidativo do FS. 

Em relação ao efeito antimicrobiano do tratamento da aPDT mediada pela 

ClAlPc combinada à NQ contra biofilmes de S. mutans, não foi observada redução 

na quantidade de microrganismos nos grupos com os FS não irradiados com luz, 

demonstrando que ClAlPc e ClAlPc + CSNPs não apresentaram toxicidade no 

escuro. Esse achado está de acordo com estudos anteriores que verificaram a 

ineficiência do FS quando não combinado a uma fonte luminosa, assim como a luz 

sozinha não se mostra eficiente (Ribeiro et al., 2015; Trigo-Gutierrez et al., 2018; 

Misba e Khan, 2018). O efeito da ação isolada da NQ na morte de células 

bacterianas é resultante da concentração e do tempo de contato com as células 

bacterianas, exigindo longos períodos de incubação dos microrganismos com a NQ 

para obter redução substancial na taxa de sobrevivência bacteriana (Shrestha et al., 

2010). Isso justifica os resultados encontrados em nosso estudo, no qual o curto 

tempo de exposição do biofilme de S. mutans à NQ e ClAlPc + NQ não promoveu 

redução significativa na viabilidade bacteriana.  

O digluconato de clorexidina (CHX) é considerado o agente antimicrobiano 

padrão ouro para controle de biofilmes, sobretudo devido ao seu amplo espectro 
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ação bactericida (Ccahuana-Vásquez e Cury, 2010) e, por esse motivo, vem sendo 

utilizado como controle positivo em pesquisas com aPDT (De Souza Farias et al., 

2016; Lamarque et al., 2019). No entanto, seu mecanismo de ação é completamente 

diferente quando comparado ao tratamento com aPDT. CHX é uma molécula 

catiônica, que é facilmente atraída pela carga negativa da superfície bacteriana e 

promove danos à membrana com resultante perda de constituintes celulares 

(Sheppard et al., 1997). Além disso, devido à sua natureza catiônica, a CHX tem um 

efeito de substantividade (Yildirim et al., 2015). Lamarque et al., questionaram a 

utilização da CHX como controle positivo nos estudos de aPDT, demonstrando a 

necessidade de utilizar um agente neutralizador para bloqueiar o efeito de 

substantividade da CHX e dessa forma servir como parâmetro de comparação mais 

justo (Lamarque et al., 2019). Por entender que apenas remover os excessos das 

soluções em PBS após cada tratamento poderia não promover o bloqueio do efeito 

residual da CHX, essa foi uma possível limitação do nosso trabalho. Contudo, 

curiosamente, os resultados revelaram que CHX 0,12% foi estatisticamente 

semelhante aos demais grupos, levando a acreditar que essa questão não tenha 

impactado sobremaneira os resultados a ponto de não permitir a comparação 

(principalmente porque as análises foram realizadas de forma imediata após os 

tratamentos).  

Microrganismos organizados sob a forma de biofilmes estão dispostos em 

estruturas complexas e funcionais que os tornam menos susceptíveis à ação de 

agentes antimicrobianos, diminuindo inclusive a fotoinativação mediada pela aPDT 

(Ribeiro et al., 2013, outros). O insucesso dos agentes antimicrobianos em penetrar 

todas as áreas do biofilme tem sido considerado como um fator que colabora para a 

resistência do biofilme (Davies, 2003).  Conjugar um ativo fotossensível à NQ implica 
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em maior internalização nas células bacterianas e difusão na matriz polimérica 

extracelular dos biofilmes, dessa forma atingindo células localizadas em regiões 

mais profundas (Chen et al., 2012; Shrestha et al., 2014; Darabpour et al., 2016). 

Estudos anteriores que associaram NQ com os FS eritrosina (Chen et al., 2012), 

rosa bengala (Shrestha et al., 2014) e azul de metileno (Darabpour et al., 2016) 

aumentaram significativamente a atividade antimicrobiana da terapia fotodinâmica 

contra biofilmes quando comparou-se com os FS nas suas formas isoladas, 

potencializando o efeito bactericida da terapêutica. Esses resultados corroboram 

nossos achados, nos quais ClAlPc entregue por NQ foi tão eficaz quanto o CHX na 

redução da viabilidade bacteriana e mais eficaz quando comparado a ClAlPc em sua 

forma isolada. 

Imagens obtidas por MEV do biofilme de S. mutans apresentaram 

exuberantes arranjos celulares e densas camadas dos biofilmes vistos nos grupos 

controles. Em contrapartida, verificou-se biofilme reduzido, formado por cadeias 

curtas de células, além de fotodanos às membranas observado no biofilme tratado 

com aPDT, especialmente com o uso da ClAlPc + NQ. Estudos anteriores 

observaram impacto na arquitetura do biofilme decorrente do tratamento com aPDT, 

descrevendo alterações como dispersão de células e sugerindo redução na 

produção de polissacarídeos extracelulares (Garcez et al., 2013; Misba e Khan, 

2018).



 

 
 
 
 
 
 
 

                Conclusão
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Com base nos resultados obtidos, o nanoconjugado de ftalocianina de cloro 

alumínio em nanopartículas de quitosana pode ser considerado estável e com 

adequadas propriedades fotofísicas e fotoquímicas.   

A terapia fotodinâmica antimicrobiana mediada pela ftalocianina de cloro 

alumínio em nanopartículas de quitosana foi eficaz contra o biofilme de 

Streptococcus mutans, incentivando o uso em estudos clínicos que solidifiquem sua 

eficiência em biofilmes de maior complexidade encontrados no ambiente oral.   
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