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RESUMO - O estudo teve por objetivo avaliar a atividade antimicrobiana de terapia 

fotodinâmica sobre o micro-organismo Propionibacterium acnes in vitro. Os ensaios 

foram constituídos por 4 tratamentos: 1- controle sem aplicação de luz e sem 

fotossensibilizador, 2- aplicação de luz, 3- azul de metileno (AM) sem aplicação de 

luz, 4- azul de metileno com aplicação de luz. Os ensaios foram submetidos a 

irradiação por 8 ciclos de 5 minutos com intervalos de 3 minutos. O tempo de 

irradiação da luz associado ao fotossensibilizador AM empregado na ação 

fotodinâmica não foram suficientes para inibir totalmente a proliferação das unidades 

formadoras de colônias. É proposto mais estudos in vitro para aprimorar a pesquisa. 

 

INTRODUÇÃO 

A acne é uma doença inflamatória crônica do folículo pilossebáceo. A 

incidência da acne ocorre frequentemente em jovens e adolescentes, podendo 

afetar diversas partes do corpo, sendo a área mais atingida pela acne o rosto, 

prosseguindo para a metade superior do tronco posterior (SELORES, 2011). As 

manifestações clínicas caracterizam-se por comedões abertos e fechados, pápulas, 

pústulas e também nas formas graves como abscesso, cistos e cicatrizes. O 

tratamento da acne pode ser feito com medicações de uso tópico, com objetivo de 

desobstrução dos folículos e também para o controle da proliferação bacteriana e da 

oleosidade. Quando não houver resposta ao tratamento tópico, torna-se necessário 

o uso do tratamento oral para controlar a infecção (FERNANDES, 2013), mas há 

casos em que essas opções não podem ser usadas, seja por seus efeitos colaterais 

ou falta de resposta ao tratamento observada com a crescente resistência 

bacteriana aos antibióticos (PASCHOAL; ISMAEL, 2010). O uso da terapia 

fotodinâmica com substância fotossensível em meio biológico com presença de luz 

visível, na qual esses elementos são decorrentes da atividade do processo 

fotoquímico gerando substâncias citotóxicas, promovendo a eliminação dos micro-

organismos no local (CASSIDY; DONNELLY; TUNNEY, 2010; INADA et al., 2012). O 

fotossensibilizador azul de metileno é uma molécula que tem desempenhado 

importante em microbiologia e farmacologia (WAINWRIGHT, 2005). 

 
OBJETIVO 

Avaliar a atividade antimicrobiana de terapia fotodinâmica sobre o micro-

organismo Propionibacterium acnes in vitro.  



 
 

METODOLOGIA 

O presente estudo foi desenvolvido no Laboratório de Análises Clínicas da 

Fundação Educacional de Fernandópolis/SP. Para determinação da atividade 

antibacteriana foi empregada a cepa Propionibacterium acnes ATCC (American 

Type Culture Collection) 6919. Foi ensaiado o fotossensibilizador (corante) azul de 

metileno a 1% dissolvido em dimetilsufóxido (DMSO), na concentração de 1mg/mL-1. 

Como fonte de luz foi utilizada o LED (Light Emitting Diode) vermelho com 

comprimento de onda 660nm com 35mW. A preparação do inóculo de linhagem 

ATCC 6919 foi cultivada em meio (TSB OXOID®) por 24 horas e 28°C, quando se 

procedeu à centrifugação (3.000 rpm por 1 minuto), em seguida o sobrenadante foi 

desprezado e o material precipitado ressuspendido em solução estéril de NaCl 

(0,5%) esterilizada e novamente foi centrifugado. Este procedimento foi repetido 5 

vezes para lavagem das células bacterianas e retirada de componentes do meio de 

cultura. Após a 5º lavagem, o material precipitado foi ressuspendido novamente e 

ajustado na escala de Mc Farland 0,5 e em seguida realizada a diluição seriada até 

a concentração de 10-5. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A ação fotodinâmica foi realizada utilizando-se delineamento experimental 

inteiramente casualizado, constituído por quatro tratamentos (1- controle sem 

aplicação de luz e sem fotossensibilizador, 2 – aplicação de luz, 3 – AM sem luz, e 4 

– AM + luz). Foram depositados em tubos de ensaio 1,05mL da suspensão 

bacteriana e 0,05mL de solução do fotossensibilizador. Os ensaios foram mantidos 

sob abrigo da luz e 28ºC por 15 minutos, e posteriormente submetidos a irradiação 

por 8 ciclos de 5 minutos com intervalados de 3 minutos. As amostras foram 

irradiadas com LED 660nm. A cada ciclo foi removida uma alíquota de 0,05mL e 

transferida para placa de Petri contendo ágar TSA. No meio foi uniformemente 

distribuída, com o auxílio de alça de drigalski e as placas foram incubadas a 35ºC 

por 24 horas. Decorrido este período foi efetuado a contagem de unidade formadora 

de colônias (UFC) para a avaliação da atividade fotodinâmica sobre P. acnes. Todo 

o procedimento foi realizado em triplicata. 
 
RESULTADOS PRELIMINARES 



 
 

A Figura 1 mostra que a bactéria exposta à incidência de luz não foi capaz de 

inibir o desenvolvimento bacteriano. A adição do AM na cultura de bactéria mostra-

se capaz de inibir o crescimento do micro-organismo. A associação de incidência da 

luz com o corante foi o que mais apresentou efeito antimicrobiano na PDT, pois 

mostrou-se bastante eficiente na inibição do crescimento bacteriano. 
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Figura 1: A Figura apresenta os resultados de ação fotodinâmica sobre P. acnes. 
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