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INTRODUÇÃO: 

A cárie dentária é uma doença açúcar-biofilme dependente, em que bactérias colonizadoras 

da microbiota bucal formam um biofilme acidúrico e acidogênico sobre a superfície dental, 

proveniente da fermentação dos carboidratos da dieta, acarretando sucessivas quedas do pH bucal e 

subsequente desmineralização do elemento dentário. O biofilme dental é considerado uma 

comunidade microbiana extremamente organizada e complexa, envolvido por uma matriz extracelular 

e seu desenvolvimento ocorre de forma gradativa. Na fase inicial de aderência encontram-se os 

microrganismos colonizadores primários, que irão influenciar nas fases seguintes de formação do 

biofilme. A literatura já demonstrou que os microrganismos colonizadores iniciais estão associados ao 

aparecimento de lesões de mancha branca, quando expostos à sacarose. Novas modalidades de 

tratamento estão ganhando destaque no manejo e controle da cárie dentária, como a terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (TFDA). Essa terapia consiste na irradiação de agentes fotossensíveis 

com uma fonte de luz de comprimento de onda específico que, quando absorvidos por 

microrganismos e ativados pela luz, geram espécies citotóxicas tais como radicais livres e oxigênio 

singleto. Esses componentes são capazes de modificar irreversivelmente atividades celulares 

metabólicas, podendo ocasionar na morte bacteriana. O azul de metileno (AM) é um 

fotossensibilizador bastante estudado devido ao seu potencial atrativo de elétrons que tende a 

intensificar o efeito associativo às células microbianas. Porém, estudos mais recentes têm 

demonstrado que a associação deste agente a sais inorgânicos, como o iodeto de potássio (KI), 

tende a facilitar sua difusão e, portanto, permitir que atinja microrganismos mais profundos do 
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biofilme. Dessa forma, o objetivo desse estudo foi avaliar o efeito da associação do KI à TFDA nos 

microrganismos colonizadores iniciais do biofilme dental. 

METODOLOGIA: 

Delineamento experimental 

Os espécimes foram divididos em 5 grupos (n=3): C (NaCl 0,9%, controle negativo), CX 

(clorexidina 0,2%, controle positivo), FKI (azul de metileno 0,01% +  iodeto de potássio 75 mM), L 

(laser vermelho 18J, 180 s), LFKI (laser + azul de metileno 0,01% +  iodeto de potássio 75 mM). A 

distribuição dos tratamentos na placa de 24 poços está esquematizada na Imagem 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1. Esquema dos tratamentos na placa de 24 poços 

Obtenção e padronização dos espécimes bovinos 

Dentes bovinos foram obtidos e preparados para a obtenção de 45 espécimes de esmalte com 

dimensões de 3 x 3 x 2 mm. A dureza de superfície (DS) inicial foi realizada utilizando-se um 

microdurômetro com dureza Knoop e os espécimes que apresentaram dureza 10% acima ou 10% 

abaixo da média de toda a amostra foram excluídos.  

Reativação dos microrganismos 

Para o biofilme multiespécies foram utilizadas as cepas dos microrganismos colonizadores 

iniciais Streptococcus gordonii, Streptococcus oralis, Streptococcus sanguinis, Streptococcus salivarius 

e Actinomyces naeslundii, as quais foram incubadas em meio de cultura Brain Heart Infusion (BHI) 

(Sigma-Aldrich, St. Louis, EUA) à 37 °C, 10% CO2, durante 72 horas.  

Após incubação, os inóculos foram centrifugados a gravidade de 5.000 rpm por 5 minutos à 

4 °C e lavados com Phosphate Buffered Saline (PBS) 1x, este processo foi repetido duas vezes. O 

sobrenadante foi desprezado e os pelets ressuspensos em 10 mL de Tripitic Soy Broth (TSB) (Sigma-

Aldrich, St. Louis, EUA). 

Os inóculos foram ajustados em espectrofotômetro (Thermo Electron, Massachusetts, EUA), 

onde Streptococcus gordonii, Streptococcus oralis, Streptococcus sanguinis e Streptococcus salivarius 

nas concentrações 8x106 UFC/mL, e o Actinomyces naeslundii 2x106.  
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Formação da película adquirida salivar 

Um pool salivar foi preparado a partir da coleta de saliva humana fresca e estimulada de dois 

voluntários (aprovação pelo CEP - CAAE 61345422.0.0000.5418) com boa saúde sistêmica e oral, 

com taxa de fluxo salivar normal, sem uso de medicamentos que alteram o fluxo ou de enxaguatórios 

que comprometam a composição salivar. O pool de saliva total foi centrifugado a 10.000 × g por 5 min 

a 4°C e o sobrenadante foi filtrado por meio de um filtro de membrana de 0,22-μm (Corning Inc., 

Corning, NY, EUA) para uso imediato. Em seguida, os espécimes dentários previamente esterilizados, 

foram imersos em 1 mL de saliva em uma placa de 24 poços por 2 h a 35°C num agitador orbital.  

Formação do biofilme multiespécies 

Após imersão em saliva por 2h para formação da película adquirida, os espécimes foram 

colocados em uma placa de 24 poços, na qual foi adicionada 1mL de BHI suplementado (0,5% de 

extrato de levedura, 2% sacarose e 1% glicose) + 100 μL de cada inóculo dos microrganismos, com 

volume final de 1,5 mL em cada poço. Em seguida, as placas foram incubadas à 37°C, com atmosfera 

parcial de 10% de CO2. O meio de cultura (BHI suplementado) permaneceu por 7 dias para permitir o 

crescimento do biofilme multiespécies. Não houve troca do meio durante esse período. 

Fotossensibilizador, sal inorgânico e fonte de luz  

O azul de metileno a 0,01% e a solução de iodeto de potássio 75 mM foram preparadas com 

água deionizada estéril antes do seu uso. A clorexidina 0,2% e NaCl 0,9% foram preparadas 

previamente. O tempo de pré-irradiação do fotossensibilizador foi de 5 min. A fonte de luz escolhida foi 

um laser de baixa potência GaAlAs com comprimento de onda λ = 660 nm (TherapyXT, DMC, São 

Carlos, SP, Brasil), nos seguintes parâmetros: 200 J/cm2, 100 mW, 18 J, modo contínuo, área do feixe: 

0,09 cm2, durante 180s.  

Tratamentos 

Os grupos C, CX, FKI, L e LFKI receberam 50μL de cada substância, de acordo com o grupo, e 

permaneceram pelo tempo de 5 min de pré-irradiação, em ambiente escuro. Após esse período, os 

grupos L e LFKI foram irradiados com laser de baixa potência por 180s. 

Análise quantitativa da viabilidade celular  

Após os tratamentos, o biofilme de cada bloco foi coletado com auxílio de uma espátula plástica 

estéril e colocado no interior de um tubo de microcentrífuga contendo 500 µL NaCl 0,9%, o qual foi 

agitado a fim de gerar uma suspensão. Em seguida, foi realizada a diluição seriada (10-1 a 10-8) das 

suspensões de cada biofilme em NaCl 0,9%. As amostras de biofilme serialmente diluídas foram 

inoculadas no meio BHI ágar, o qual é seletivo para microrganismos totais (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

EUA). A inoculação foi em triplicata, utilizando a técnica de contagem da gota (25 µL). Em seguida, as 

placas foram incubadas em estufa com atmosfera parcial de 10% de CO2, a 37ºC, por 48 h. Após esse 

período foram contabilizadas as Unidades Formadoras de Colônias (UFC/mL). 

Análise estatística 
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Os dados obtidos quanto às unidades formadoras de colônia (UFC/mL) foram verificados 

quanto à normalidade e homocedasticidade, usando os testes de Shapiro-Wilk e Levene, 

respectivamente. Como não seguiram distribuição normal, mas se mostraram homogêneos, o teste de 

Kruskal-Wallis, seguido do teste post-hoc de Dwass-Steel-Critchlow-Fligner foram utilizados. Todas as 

análises foram realizadas utilizando o software Jamovi (versão 2.0) com nível de significância de 5%. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 Ao avaliar a viabilidade bacteriana (UFC/mL), o grupo LFKI não apresentou diferença 

significativa com relação aos grupos controles (C, FKI e L) (p > 0,05) e  mostrou uma diferença 

significativa em relação ao grupo CX (p < 0,05. O resultado encontrado demonstra que a associação 

do iodeto de potássio ao azul de metileno na TFDA em biofilme multiespécies formado por 

microrganismos colonizadores iniciais foi eficaz, além de ter tido efeito antimicrobiano semelhante à 

clorexidina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Viabilidade bacteriana encontrada em UFC/mL para os diferentes grupos. Letras maiúsculas distintas indicam 

diferenças significantes de acordo com o teste Kruskal-Wallis, seguido do teste post-hoc de Dwass-Steel-Critchlow-Fligner. 

 

Ao comparar a TFDA com agentes antimicrobianos, como a clorexidina, observa-se que a 

TFDA também proporcionou morte bacteriana, podendo-se clinicamente evitar o uso de altas 

concentrações da clorexidina. A desvantagem da utilização da clorexidina se dá por diversos efeitos 

colaterais como manchamento dos dentes, ardência e alteração de paladar, quando do uso 

prolongado. Além disso, o uso de clorexidina também favorece a resistência bacteriana, o que não 

ocorre com a TFDA (Brenes-Alvarado et al., 2022). No presente estudo, o grupo LFKI apresentou 

eficácia antimicrobiana equivalente ao grupo CX, o qual foi utilizado como controle positivo por ser 

considerado o padrão ouro para tratar infecções locais, devido ao amplo espectro de ação. Dessa 

forma, o uso do KI associado na TFDA seria uma alternativa promissora ao uso da clorexidina.  

AB 

B 

A 

C 

C 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 5 

A associação do KI ao AM visa potencializar os efeitos da TFDA, uma vez que o KI ao interagir 

com o oxigênio singleto (1O2), produz peroxiodetos que se decompõem podendo formar moléculas de 

iodo livre (I2 / I3-) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Essas moléculas possuem efeito bactericida ao 

atingir determinada concentração, além de radicais reativos de iodo (I2-), que se tornam bastantes 

tóxicos quando gerados próximos às células-alvo (Vecchio et al., 2015; Vieira et al., 2018).  

Os biofilmes multiespécies possuem maior complexidade estrutural, menores níveis de 

oxigênio, além de maior proteção mecânica do biofilme mais espesso. Desta forma, esse tipo de 

biofilme é menos suscetíveis à TFDA. A adição do KI ao fotossensibilizador permitiu eficácia da TFDA 

em biofilme multiespécies, o que difere de biofilmes, sem adição do KI (Teixeira et al., 2012). Além 

disso, devido o seu mecanismo de ação, umas das vantagens da TFDA é não apresentar o 

desenvolvimento de resistência bacteriana, o que fortalece sua indicação no controle do biofilme. 

CONCLUSÃO:  

 O uso do iodeto de potássio associado ao azul de metileno no protocolo da TFDA pode ser 

indicado como uma alternativa para atuar no controle do biofilme de microrganismos colonizadores 

inicias, reduzindo assim, o desenvolvimento e a progressão da doença cárie. 
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