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Resumo 

 

Infecções bacterianas aumentam significativamente a morbidade e mortalidade no 

âmbito hospitalar, quadro que se agrava substancialmente na presença da resistência 

bacteriana. Por esta razão, pesquisas que tragam alternativas terapêuticas que sejam 

eficientes, baratas e seguras no combate a diferentes agentes infecciosos são 

necessárias. Uma terapia em potencial é a fototerapia antimicrobiana, representada 

especialmente pela luz azul, a qual se mostra promissora, mas, ainda demanda de estudo 

e ajustes quanto a melhor maneira de aplicação. Assim, o presente estudo teve como 

objetivo verificar a ação antibacteriana da luz azul utilizando diferentes protocolos 

experimentais a fim de esclarecer contradições reportadas na literatura sobre o tema e 

determinar um protocolo reprodutível para estudo de resistência bacteriana. Foram 

realizadas culturas in vitro de S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, S. 

epidermidis, E. faecalis e C. albicans de forma específica para cada teste de irradiação 

luminosa obtida por meio de emissores LED de luz azul (470 nm) ou vermelha (660 

nm). Foram realizadas diferentes variações de aplicação da luz em duas condições: após 

semeadura e anterior à semeadura em ágar. Além disso, foi feito teste preliminar para 

verificação de possível desenvolvimento de resistência bacteriana à luz azul. Todas as 

análises in vitro adotadas evidenciam importante inibição bacteriana, mostrando que os 

possíveis viesses inerentes a trabalhos encontrados na literatura podem ser eliminados 

com a adoção de medidas protocolares específicas e que, de fato, a luz azul inibe o 

crescimento destes agentes infecciosos. Foi demonstrado que, em todos os casos, é 

necessário o uso de elevados tempos de aplicação (e, consequentemente, doses) de luz 

azul para se ter melhor inibição. O teste de resistência realizado sugere maior 

sensibilidade da S. aureus em relação a P. aeruginosa e E. coli, e mostra evidências de 

que a E. coli tende a se tornar mais resistente à aplicações sucessivas desta fotoemissão. 

O presente estudo evidencia que a luz azul possui ação antibacteriana em todos os 

protocolos in vitro testados, sendo indicado o uso de aplicação da luz com o agente 

infeccioso em meio líquido rico em nutrientes como forma de otimizar testes de maior 

complexidade subsequentes. O teste de resistência à luz azul evidencia maior tendência 

à resistência por parte da bactéria Escherichia coli em relação a outras espécies testadas. 

 

Palavras-chave: Fototerapia antimicrobiana, Fotobiomodulação, Resistência 

bacteriana, Estudo in vitro 
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Abstract 

 

Bacterial infections increase significantly the rate of morbidity and mortality in the 

hospital setting, which is substantially aggravated by the presence of bacterial 

resistance. For this reason, research that brings therapeutic alternatives that are efficient, 

cheap and safe in the fight against different infectious agents are necessary. One 

potential therapy is antimicrobial phototherapy, especially represented by blue light, 

which shows promise but still requires study and adjustments as to the best way of 

application. Thus, the present study aimed to verify the antibacterial action of blue light 

using different experimental protocols in order to clarify contradictions reported in the 

literature on the subject and to determine a reproducible protocol for the study of 

bacterial resistance. In vitro cultures of S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae, S. epidermidis, E. faecalis and C. albicans were performed specifically for 

each test of light irradiation by blue ( 470 nm) or red (660 nm) light LED emitters. 

Different variations of light application were performed under two conditions: after 

inoculation and before inoculation in agar. In addition, preliminary testing was 

performed to verify the possible development of bacterial resistance to blue light. All of 

the in vitro assays evidenced important bacterial growth inhibition, showing that the 

possible inherent biases found in the literature can be eliminated with the adoption of 

specific protocol measures and that, in fact, the blue light inhibits the growth of these 

infectious agents. It has been demonstrated that, in all cases, the use high application 

times (and hence doses) of blue light is required to have better inhibition. The resistance 

test performed suggests higher sensitivity of S. aureus in relation to P. aeruginosa and 

E. coli, showing evidence that E. coli tends to become more resistant to successive 

applications of this photoemission. The present study evidences that the blue light has 

antibacterial action in all the in vitro protocols tested, being indicated the use of light 

application with the infectious agent in liquid medium rich in nutrients as a way of 

optimizing subsequent tests of greater complexity. The test of resistance to the blue 

light adopted evidences more tendency to resistance by the bacterium Escherichia coli 

in relation to other species tested. 

 

Keywords: Antimicrobial phototherapy, Photobiomodulation, Bacterial resistance, In 

vitro study 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O problema da resistência bacteriana 

 

 Agentes antimicrobianos são extensivamente usados não apenas no âmbito 

clínico (tanto para humanos quanto para animais), mas, também pela indústria 

agropecuarista como um todo. Tal abrangência de seu uso associada a diferentes meios 

de disseminação global de agentes infecciosos faz com que bactérias e fungos de 

importância clínica desenvolvam resistência a antibióticos através de diferentes 

mecanismos. Este quadro, atualmente, representa grave problema de saúde publica (1-

3).  

 Por todo o mundo, infecções por bactérias vêm elevando significativamente os 

índices de mortalidade, especialmente no âmbito hospitalar. Aproximadamente 15% de 

todos os pacientes hospitalizados sofrem com este tipo de infecção, afecção responsável 

por elevada incidência de morte, também, em recém-nascidos. Em países 

desenvolvidos, a incidência de infecções hospitalares está entre 3,5-12%, sendo que em 

países em desenvolvimento esta ocorrência se apresenta entre 5,7% e 19,1%. Este 

quadro tende a piorar substancialmente com o crescente problema da resistência 

bacteriana (4). 

 Somando a extensão do uso de antibióticos com a prática inadequada de sua 

aplicação, diferentes bactérias e fungos vêm desenvolvendo resistência e originando 

novas linhagens contendo mutações que as tornam resistentes aos agentes 

antimicrobianos vigentes. Além disso, várias espécies vêm desenvolvendo, 

adicionalmente, a resistência a múltiplas drogas, dificultando e até inviabilizando seu 

combate no contexto clínico. Considerando que tais cepas podem ser transferidas 

através de alimentos (o que pode tornar seu alcance ilimitado dado o padrão atual de 

exportação) e podem até ser transferidas de animais para humanos e vice-versa, isso 

torna o problema da resistência um tema de grande preocupação e o desenvolvimento de 

estratégias para evitá-la de extrema urgência (1, 5). 

 Uma bactéria é definida como sendo clinicamente resistente a um agente 

antimicrobiano quando a droga (em sua dose recomendada) não gera no sítio da 

infecção a inibição do crescimento ou morte no nível esperado. Tal definição depende 

dos parâmetros farmacológicos relevantes para a terapia sistêmica do antibiótico usado 
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e, também, a concentração inibitória mínima (MIC) (1). A resistência pode existir em 

dois tipos distintos: 

- Resistência Intrínseca: envolve características morfo-funcionais do agente infeccioso 

que o torna inviável de ser combatido por certos antibióticos. Exemplo: bactérias Gram-

negativas possuem maior tendência a se tornarem resistentes à vancomicina por conta 

da dificuldade deste fármaco em penetrar a membrana externa destas bactérias; 

- Resistência Adquirida: neste caso, variados mecanismos estão envolvidos, sendo que 

em todos os casos há a propriedade específica de uma cepa em sofrer mutações de 

forma a resistir à ação de um antimicrobiano. Em geral, a bactéria adquire genes de 

resistência específicos após exposição a antibióticos, mas, também pode haver a 

transferência de tais genes de resistência para cepas ainda não expostas e que passam a 

ser resistentes após tal interação. 

 Um gene de resistência pode conferir resistência a uma classe inteira de 

antibióticos ou apenas a um único membro desta classe, bem como alguns destes genes 

podem conferir resistência a diferentes classes de antibióticos. Além disso, a resistência 

adquirida a uma classe de antibióticos pode se dar por diferentes tipos de mecanismos 

de resistência, sendo que um mesmo tipo de resistência adquirida pode ser decodificado 

por diferentes genes. Diferentes genes de resistência e mecanismos de geração de 

resistência podem existir ao mesmo tempo e, em geral, o fenômeno da multirresistência 

é definido quando a bactéria apresenta resistência adquirida a pelo menos três classes de 

antibióticos (1, 6). 

 Mecanismos de resistência são complexos, pois cada um envolve genes 

específicos. Há basicamente três mecanismos de resistência usados por bactérias (1, 6), 

sendo eles: 

- Modificação enzimática ou inativação de agentes antimicrobianos: neste caso, a 

bactéria passa a produzir enzimas que modificam a estrutura molecular do fármaco, 

geralmente ao acoplar grupos fosfato, acetil ou adenil em sítios específicos; a 

consequência dessa interação é a inatividade do fármaco, pois ele não é mais capaz de 

se ligar em seu sítio de ação na bactéria. Este mecanismo pode ocorrer em bactérias 

Gram positivas e negativas. 

- Redução da concentração intracelular de agentes antimicrobianos: este mecanismo 

pode ocorrer tanto pela redução do influxo do fármaco quanto pelo aumento de seu 

efluxo. Existem proteínas de membrana chamadas porinas que, geralmente, são sítios de 

entrada do antibiótico na célula. A redução do influxo pode ocorrer por modificação 
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estrutural, produção diminuída ou até deleção funcional de genes responsáveis por gerar 

tais porinas. É um mecanismo mais comum em bactérias Gram-positivas. O aumento de 

efluxo consiste no uso de proteínas transportadoras que a bactéria possui e que, 

geralmente, são usadas para transportar substâncias tóxicas geradas pelo metabolismo 

celular para fora da célula. No caso de resistência adquirida, estas transportadoras 

passam a eliminar, também, agentes antimicrobianos, impedindo sua ação efetiva. As 

proteínas transportadoras podem ser específicas ou multidrogas, sendo que este 

mecanismo ocorre tanto em Gram-negativas quanto Gram-positivas. 

- Alterações nos sítios de ação de agentes antimicrobianos: este é um mecanismo 

variado, pode envolver variados genes e ocorrer em diferentes tipos de bactérias. Em 

geral, o que ocorre são mutações que culminam em modificações estruturais no sítio de 

ação do antibiótico, tornando-o inviável e anulando seu efeito. Essas modificações 

envolvem alterações estruturais ou químicas no sítio de ação, substituição das proteínas-

alvo por proteínas modificadas que possuem função celular análoga, mas, que sãos 

insensíveis ao fármaco, ou até por produção exacerbada de sítios-alvo do antibiótico. 

 Desde a introdução de antibióticos no mercado, na década de 1930, os relatos 

sobre cepas bacterianas desenvolverem resistência estão presentes, mas, o quadro 

sempre era revertido com o desenvolvimento de novas classes de drogas. Contudo, 

desde os anos 1980, o desenvolvimento de novas classes de antibióticos desacelerou, 

sendo que o problema com a resistência começou a aumentar na medida em que a 

criação de novos fármacos sofria tal limitação (7). 

 Entre o final dos anos 1990 e o início da primeira década dos anos 2000, o 

problema da resistência bacteriana ainda não chamava tanta atenção de autoridades de 

gestão pública. Já existiam cepas de Staphylococcus aureus (S. aureus) resistentes à 

certos antibióticos, mas, a situação em geral ainda não era considerada urgente. 

Contudo, a partir de 2005-2006 relatos de cepas resistentes de outras espécies de 

bactérias Gram-positivas e mesmo de Gram-negativas (até então não tão preocupantes) 

surgiram em diferentes localidades, em todo o mundo, e até o relato de tais cepas se 

espalhando entre diferentes países e continentes começaram a acontecer (2, 7, 8). 

 Apenas nos Estados Unidos da América (EUA), onde há maior produção de 

estudos sobre este problema, a resistência bacteriana vem gerando grande aumento na 

morbidade e mortalidade nos centros de atendimento em saúde, além de trazer gastos 

consideráveis ligados à esta complicação; nos EUA este gasto é de aproximadamente 

US$ 55 bilhões por ano (incluindo gastos diretos e indiretos). Anualmente, é estimado 
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que cerca de 9000 infecções relatadas tenham presença de bactérias resistentes, sendo 

que cerca de 600 mortes são atribuídas a elas. As estimativas apontam que, no caso de o 

cenário permanecer da forma em que se apresenta atualmente, até o ano de 2050 a 

resistência bacteriana poderá gerar cerca de 10 milhões de mortes, além de gastos 

extremamente elevados para se tentar controlar a situação (próximo à US$ 100 trilhões 

entre 2017 e 2050) (7). 

 Adicionalmente, existe o fato de antibióticos, em geral, não diferenciarem 

agentes infecciosos de bactérias que compõem a microbiota normal em humanos, o que 

já pode gerar certos transtornos durante o tratamento de infecções causadas por 

bactérias susceptíveis. No caso de resistência bacteriana, este quadro pode piorar, uma 

vez que o uso de drogas mais potentes (e tóxicas) pode afetar esta microbiota de forma 

mais drástica e, dependendo do caso, pode gerar efeitos deletérios até mesmo em 

tecidos hospedeiros. Considerando a complexidade que é a resistência bacteriana e 

somando este fato aos dados citados, se justifica o atual fomento por pesquisas que 

tragam alternativas terapêuticas que sejam eficientes, baratas e seguras no combate a 

diferentes agentes infecciosos (1-3, 7, 8). 

 

1.2. Bactérias de importância clínica 

 

 Recentemente, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou uma lista de 

agentes infecciosos que precisam urgentemente de novos antibióticos (Tabela 1), um 

esforço de suma importância ao guiar pesquisadores dentro de tal linha de estudo (9). 

 Dentre as espécies citadas, considera-se de grande destaque bactérias como a S. 

aureus e a Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa), devido à sua grande incidência ao 

redor do mundo (10-13). Além disso, embora não conste em tal lista, existe outra 

espécie que vem trazendo grande preocupação entre pesquisadores: a Escherichia coli 

(E. coli); não apenas esta bactéria possui grande prevalência em diferentes quadros de 

infecção e vem se mostrando tão adaptativa quanto às espécies mencionadas, mas, na 

década atual foi observado que sua capacidade de receptar perigosos genes de 

resistência de outras espécies alcançou novo nível de preocupação ao notificar-se que 

esta é uma espécie constantemente presente em alimentos de exportação, fazendo com 

que cepas resistentes sejam, hoje, encontradas em quase todos os continentes (14, 15). 
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Tabela 1 - Lista de patógenos prioritários para pesquisa e desenvolvimento de novos 

antibióticos (Adaptado de World Health Organization, 2017)(9): 

Prioridade 1: CRÍTICA  

1 Acinetobacter baumannii: resistente à Carbapenem 

2 Pseudomonas aeruginosa: resistente à Carbapenem 

3 Enterobacteriaceae: resistente à Carbapenem, produz ESBL 

Prioridade 2: ALTA  

1 Enterococcus faecium: resistente à Vancomicina 

2 Staphylococcus aureus: resistente à Meticilina, intermediário e 

resistente à Vancomicina 

3 Helicobacter pylori: resistente à Claritromicina 

4 Campylobacter spp.: resistente à Fluoroquinolona 

5 Salmonellae: resistente à Fluoroquinolona 

6 Neisseria gonorrhoeae: resistente à Fluoroquinolona e à 

Cefalosporina 

Prioridade 3: MÉDIA  

1 Streptococcus pneumoniae: não susceptível à Penicilina 

2 Haemophilus influenzae: resistente à Ampicilina 

3 Shigella spp.: resistente à Fluoroquinolona 

 

1.2.1. Staphylococcus aureus 

 

 A S. aureus é uma bactéria Gram-positiva e anaeróbica facultativa, de formato 

esférico com aproximadamente 0,5 a 1,5 µm de diâmetro, não-flagelado e que se 

organiza em cachos, conhecida por ser muito virulenta e mostrar potente capacidade de 

desenvolver resistência à antibióticos (16-18). É uma bactéria encontrada com relativa 

frequência na microbiota normal do corpo humano, podendo ser encontrada na pele, 

mucosa intestinal e, principalmente, na cavidade nasal (cerca de 30% das pessoas 

trazem essa bactéria na cavidade nasal), porém, é um importante agente patogênico que 

chama atenção por ter a capacidade de gerar diferentes tipos de infecção, de infecções 

superficiais localizadas à infecções invasivas de maior gravidade (2, 5, 8, 16-19). 

 Este importante agente infeccioso usa feridas abertas como sítio de entrada para 

infecções, podendo gerar quadros invasivos de maior gravidade a partir deste ponto. 

Esta bactéria possui facilidade em desenvolver resistência do tipo adquirida, além de 

apresentar ótima capacidade em aquisição de genes de resistência (mesmo de outras 
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espécies de bactéria) e rápida proliferação, sendo que uma nova geração de clones 

resistentes é capaz de se multiplicar a grande velocidade, fazendo com que a S. aureus 

seja extremamente adaptável a diferentes ambientes. Ainda nos anos 1960 foi 

identificada a primeira cepa de S. aureus resistente à meticilina (MRSA) em ambiente 

hospitalar, sendo que o combate à tal bactéria representa um problema de saúde pública 

desde então (18, 19). 

 Globalmente, a S. aureus é patógeno líder em infecções hospitalares. Nos EUA é 

o patógeno de maior prevalência em infecções hospitalares, de pneumonias a infecções 

em feridas cirúrgicas, sendo que cerca de 43-58% destes quadros são gerados por 

MRSA; prevalência semelhante é encontrada, também, na Índia, onde 34% das 

infecções em feridas cirúrgicas são causadas por S. aureus (27,96% destes casos 

causados por MRSA). Na Europa, a E. coli ainda é a bactéria líder em infecções, mas, a 

S. aureus está em segundo lugar, sendo o primeiro em caso de infecções em feridas 

cirúrgicas. A presença de MRSA nestes quadros varia com a localidade, indo de 2% à 

32-64% a depender do país. Nos demais continentes, existe grande prevalência de 

MRSA, partindo de 20% das infecções hospitalares e chegando a valores elevadoas a 

depender do país. No Brasil, existe variação em relação aos principais agentes 

infecciosos causadores de infecções hospitalares a depender da localização geográfica, 

mas, em todos os casos, S. aureus está sempre presente como um agente etiológico de 

grande importância. As cepas resistentes prevalentes em cada país tendem a ser 

específicas (existe um padrão geográfico para sua distribuição), mas, o fato de suas 

adaptações a tornarem um grande problema de saúde pública é algo comum em todos os 

casos (11, 19-26). 

 Considerando tantos fatores, a S. aureus vem gerando preocupação em centros 

de atendimento à saúde de todo o mundo e é alvo constante de estudos de novas 

alternativas terapêuticas para seu combate (2, 16, 17). 

 

1.2.2. Pseudomonas aeruginosa 

 

 A P. aeruginosa é uma bactéria Gram-negativa anaeróbica facultativa 

(preferencialmente aeróbica), é um bacilo reto (formato de bastão) monoflagelado, com 

cerca de 0,5-1 µm de espessura e 1-3 µm de comprimento, extremamente adaptável à 

diferentes ambientes (mesmo aqueles pobres em nutrientes), sendo encontrada no solo, 

na água, em vegetais, animais e em ambientes hospitalares. É conhecida por causar 
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infecções em indivíduos imunodeprimidos, e esta característica de patógeno oportunista 

somada à sua facilidade em formar biofilmes e de desenvolver resistência faz com que 

seja importante agente de infecções hospitalares. Além disso, a P. aeruginosa possui 

extraordinária maquinaria genética para resistência antibiótica intrínseca, o que por si só 

já limita as possibilidades de fármacos para combatê-la; assim como a S. aureus, ela 

possui excelente capacidade para desenvolver resistência, o que faz com que ela seja 

uma grande ameaça (18, 27, 28). 

 Esta bactéria pode infectar um hospedeiro através de feridas abertas e mesmo 

através de equipamentos médicos como cateteres, sendo um importante agente de 

infecções hospitalares associadas a cirurgias e a quadros como diabetes mellitus (29). 

 Nos EUA a P. aeruginosa resistente à carbapenem é a principal bactéria Gram-

negativa causadora de infecções, representando cerca de 20-30% dos quadros em que há 

resistência à este fármaco. A mortalidade associada a ela é alta, cerca de 20-50%, sendo 

que o risco é maior a depender do sítio de entrada, que geralmente são feridas cirúrgicas 

ou feridas abertas em geral, o trato urinário e o trato respiratório (este sendo o sítio de 

maior periculosidade). Atualmente são poucas as alternativas para se tratar cepas 

multirresistentes deste agente infeccioso. Entre 1996 e 2001, foi estimado que infecções 

hospitalares causadas por esta bactéria geraram cerca de 1400 mortes por ano (10, 27, 

30). Na China, esta bactéria é uma das principais causadoras de pneumonia hospitalar, 

sendo que a maioria dos quadros é gerada por cepas multirresistentes (12). No Brasil o 

padrão de sua prevalência varia de acordo com a região, no entanto, também é uma 

bactéria constantemente presente em diversos tipos de infecções hospitalares (11, 22) 

 Como pode usar feridas abertas como sítio de entrada para infecções, este agente 

infeccioso muitas vezes pode ser encontrado interagindo com outras bactérias. A relação 

mais extraordinária ocorre em relação à S. aureus: biofilmes contendo as duas espécies 

são capazes de alterar o funcionamento de células estromais e a própria resposta 

inflamatória que tenta combatê-las, é possível notar alterações no tecido hospedeiro 

como diminuição na diferenciação celular local, na viabilidade e migração celular e na 

angiogênese (afetando diretamente a resposta imunológica à infecção). Adicionalmente, 

relatos mais recentes evidenciam que estas duas espécies se ajudam na formação de 

biofilmes: na presença das duas espécies, a S. aureus tem proliferação inicial 

aumentada, sendo que, a partir de certo ponto, ela atua na mediação de agregação de 

colônias de P. aeruginosa, a qual passa a se proliferar em maior velocidade e, 

posteriormente, promove um fenótipo invasivo na S. aureus. Com isso, um biofilme 
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com as duas espécies se torna mais invasivo e agressivo do que biofilmes das espécies 

isoladas, o que somado à capacidade de ambas as espécies em gerar linhagens 

multirresistentes faz com que tal quadro aumente exponencialmente a morbi-

mortalidade de sua infecção (28, 29, 31). 

 Assim, embora não seja tão prevalente quanto bactérias como S. aureus e E. coli, 

a P. aeruginosa vem se mostrando uma grande ameaça, o que demanda urgência no 

desenvolvimento de novos meios de combatê-la (9, 28). 

 

1.2.3. Escherichia coli 

 

 A E. coli é uma bactéria Gram-negativa anaeróbica facultativa, possui formato 

de bastão (cerca de 0,5 µm de largura por 2 µm de comprimento), geralmente 

movimenta-se por flagelos, e é comumente encontrado na microbiota intestinal normal 

em animais de sangue quente (incluindo seres humanos). Contudo, existem cepas 

patógenas que podem causar uma série de infecções, de infecções urinárias a infecções 

em feridas abertas (18, 32, 33). 

 Embora seja tão prevalente quanto bactérias como S. aureus e P. aeruginosa, a 

E. coli não recebia a devida atenção quanto a sua capacidade adaptativa até 

recentemente. O fato é que essa bactéria também possui impressionante diversidade e 

flexibilidade genética, capacidade que permite a ela a aquisição de genes de virulência e 

de resistência, fatores que, combinados, podem acarretar em graves quadros de 

infecção. Recentemente, esta flexibilidade genética começou a chamar atenção quando 

análises feitas em diferentes cepas encontradas em diferentes países notificaram a 

presença de perigosos genes de resistência, como o temido mcr-1 (importante gene 

associado à multirresistência em bactérias Gram-negativas). Este cenário possivelmente 

acarretará no problema grave já existente entre outras espécies, garantindo a esta 

bactéria um lugar na lista da OMS (7, 14, 32). 

 Atualmente, a E. coli representa importante agente infeccioso no âmbito 

hospitalar global (4). É a 4ª maior causadora de infecções hospitalares nos EUA, é 

patógeno líder em unidades de terapia intensiva (UTI) no Canadá e Inglaterra (em 

ambos o trato urinário é sítio de entrada mais comum), bem como possui grande 

prevalência em infecções de feridas abertas na Índia, muitas delas causadas cepas 

multirresistentes (41,1-98%) (10, 33-35). 
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 No Brasil a E. coli é tão prevalente quanto a S. aureus (ambas são mais 

prevalentes que a P. aeruginosa), e assim como ela, o padrão de sua presença em 

infecções hospitalares varia de acordo com o estado, sendo comum a incidência de 

infecções por cepas resistentes (11, 21, 22, 26); além disso, cepas contendo o gene de 

resistência mcr-1 já foram notificadas em infecções no Brasil desde 2012, o que 

aumenta a preocupação em relação a esta bactéria, uma vez que até recentemente (ano 

de 2016) não se esperava que cepa de E. coli contendo tal gene (descoberto em 2005 na 

China) já teria chegado ao país (14, 15). 

 Por estas razões, a E. coli também deve ser considerada uma bactéria de extrema 

importância no estudo de novas terapias contra agentes infecciosos multirresistentes 

(15-17). 

 

1.3. A fototerapia como terapia antimicrobiana alternativa 

 

1.3.1. Fototerapia de baixa intensidade 

 

 Considerando a busca atual por novas terapias antimicrobianas, diferentes 

modalidades de fototerapia vêm sendo estudadas. 

 A fototerapia (ou fotoemissão) de baixa intensidade refere-se à emissão 

luminosa caracterizada por sua baixa potência, a qual não apresenta ação abrasiva ou 

ação térmica importante, que pode gerar modulações citológicas em diferentes meios 

biológicos através de ação fotoquímica. Esta ação depende da absorção de luz pela 

célula alvo, absorção essa que é feita por determinadas biomoléculas as quais possuem 

bandas de absorção eletrônica para comprimentos de onda específicos, são grupos 

funcionais que contêm elétrons de valência com energias de excitação relativamente 

baixas; estas moléculas são chamadas cromóforos. Reações celulares mediadas pela 

ação da luz, também chamada de fotobiomodulação, dependem principalmente do 

comprimento de onda adotado (36, 37). 

 No corpo humano, comprimentos de onda específicos dentro do espectro visível 

são capazes de gerar ações benéficas diversas. Por causa de cromóforos como 

hemoglobina e melanina, a absorção de luz azul é mais intensa, assim como a água (que 

representa grande porcentagem da composição do corpo humano) possui maior 

absorção de comprimentos de onda superiores a 1100 nm. Assim sendo, visando 

radiações mais moderadas, o uso de comprimentos de onda menos reativas são adotados 
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dentro da pratica terapêutica desta categoria de fotoemissão, principalmente a faixa do 

vermelho ao infravermelho 600-1100 nm (37). 

 Clinicamente, a fototerapia de baixa intensidade é usada, basicamente, para gerar 

três ações: regeneração tecidual, redução de inflamação local, e ação analgésica. É uma 

técnica muito usada para tratamento de feridas abertas, desde úlceras por pressão até 

gengivites ulcerativas (possuindo boa ação tanto em humanos quanto em animais), 

quadros que muitas vezes podem se associar a infecções bacterianas (38-42). Estas 

principais fotobiomodulações geradas pela interação da luz vermelha e infravermelha 

(37, 43) são geradas por diferentes mecanismos, dos quais aqueles melhor descritos 

incluem: 

- Modulação na respiração mitocondrial e produção de adenosina trifosfato (ATP): 

proteína essencial à função as mitocôndrias, o citocromo c oxidase é um cromóforo 

capaz de absorver comprimentos de onda entre vermelho e infravermelho-próximo; ao 

absorver esta faixa de luz, o citocromo c oxidade permanece em um estado de excitação 

eletrônica maior do que o normal, o que acelera sua função (transporte de elétrons para 

geração de ATP) e, consequentemente, aumenta a síntese de ATP. Este aumento de 

ATP traz aceleração em processos funcionais vitais para a célula, como proliferação e 

migração, o que é essencial, por exemplo, para o reparo tecidual. 

- Interação com óxido nítrico: o óxido nítrico esta envolvido, entre outros processos, 

como a inibição do citocromo c oxidase e em mecanismos de indução de morte celular; 

a fototerapia é capaz de reduzir a intensidade destas ações do óxido nítrico, otimizando 

o mecanismo citado anteriormente. 

- Expressão genética: em fibroblastos, por exemplo, a luz vermelha é capaz de afetar a 

expressão de diferentes genes, principalmente aqueles envolvidos em crescimento, 

proliferação, migração e remodelamento celular, entre outras funções; tal interação é 

imperativa para a regeneração tecidual. 

 Considerando que estes efeitos dependem da existência de cromóforos 

específicos nas células-alvo, a ação da luz entre 600-1100 nm tendem a ser diferente em 

células distintas, como bactérias e fungos, razão pela qual tal ação vem sendo estudada 

(44-46).  

 Atualmente, ainda existem contradições sobre os efeitos da luz vermelha e 

infravermelha em agentes infecciosos diversos (44, 47, 48), considerando relatos sobre 

tais comprimentos de onda mostrar efeitos nocivos ou inibitórios no crescimento 

infeccioso, aumentarem certas proliferações microbianas ou mostrarem efeito inerte em 
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diferentes agentes infecciosos (45, 47, 49-61). Considerando tais contradições, uma 

opção mais eficaz pode ser seu uso somado a agentes fotossensibilizantes: a terapia 

fotodinâmica. 

 

1.3.2. Inativação fotodinâmica 

 

 A inativação fotodinâmica, também chamada terapia fotodinâmica, é uma 

modalidade de fototerapia conhecida por ser usada em outros parâmetros como terapia 

contra câncer (62, 63), e vem sendo testada como potencial terapia antimicrobiana 

recentemente (64). 

Nesta abordagem, é necessário o uso de agentes fotossensibilizantes que sejam 

inofensivos aos tecidos hospedeiros, que tenham afinidade aos agentes infecciosos e que 

sejam inativas na ausência da fonte luminosa à qual se associa, trazendo como vantagem 

a possibilidade de tratar a infecção em seu início quando o sítio de entrada é superficial 

(65-67). 

 Independente do fotossensibilizante usado, o mecanismo de ação almejado é 

basicamente o mesmo: este agente não-tóxico se liga à célula alvo e se mantém inerte 

até ser exposta à fotoemissão (em comprimento de onda específico), após a qual passa a 

agir como agente oxidante e gera radicais livres no interior de tal célula, o aumento 

destes radicais leva a disfunções e consequente inibição do alvo (68, 69).  

 Até o presente momento, diferentes fotossensibilizantes vem sendo testados e 

mostrando resultados interessantes, como o sal de clorofilina, fotoditazina, rosa bengala, 

azul de toluidina, verde malaquita e, principalmente, azul de metileno (68-72). No 

entanto, existem certos obstáculos nesta modalidade terapêutica, como o padrão de 

aplicação do agente fotossensibilizante, a incerteza sobre a bactéria estar realmente 

absorvendo a quantidade adequada do agente para que a fotodinâmica traga efeitos, 

entre outros (67, 68, 72); neste cenário, a possibilidade do uso da fotoemissão sem 

associação com outros componentes pode ser uma saída mais pratica e eficaz. 

 

1.3.2. Fototerapia antimicrobiana 

 

 A fotoemissão de baixa intensidade em comprimentos de onda entre o espectro 

violeta e azul (especialmente entre 405 - 470 nm) é, atualmente, forte candidata a 

terapia antibacteriana alternativa, mostrando resultados satisfatórios na supressão de 
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proliferação bacteriana em estudos in vitro (3, 16, 17, 71, 73-78). Esta faixa do espectro 

de luz se mostra menos agressiva aos tecidos humanos em comparação com a luz 

ultravioleta (UV) e apresenta aplicação facilitada quando comparada à terapia 

fotodinâmica (já que não necessita de agente fotossensibilizante), o que tornaria o uso 

da luz azul algo vantajoso em relação a outras modalidades de fototerapia (2, 46, 75). 

 A ação inibitória que a luz azul gera em diferentes agentes infecciosos lhe atribui 

grande potencial e versatilidade como tratamento alternativo de infecções em feriadas 

abertas de tecidos superficiais (como pele e mucosas), podendo servir como método 

preventivo de infecções generalizadas tardias (8, 17, 78). 

 Atualmente, há uma grande variedade de protocolos experimentais relatados 

com uso de luz azul no combate bacteriano, com resultados contraditórios sobre sua 

eficácia, dificultando a determinação de parâmetros ideais da emissão de luz com tal 

finalidade e impossibilitando uma conclusão definitiva sobre a sua importância (8, 17, 

46, 73, 75, 76, 78, 79). Entre os problemas que contribuem para esta controvérsia estão 

os diferentes padrões de emissão de luz e mesmo na natureza do emissor. 

 Em relação ao padrão da fotoemissão, existem três parâmetros que geralmente 

são considerados: o comprimento de onda, a irradiância e a fluência. Diferentes valores 

de comprimento de onda vêm sendo usados e mostrando efeitos antibacterianos 

semelhantes, embora valores próximos a 470 nm sejam particularmente eficazes (2, 8, 

16, 17, 60, 74, 77, 80), o que é interessante já que os comprimentos de onda do espectro 

violeta-azul menos agressivos a células humanas estão entre a faixa de 453-480 nm 

(81).  

 A irradiância, que é o fluxo de radiação por unidade de área recebida por uma 

superfície (dada em W/cm²) (36), é importante para determinar o tempo total de cada 

aplicação: quanto maior seu valor, menor é o tempo de aplicação para se chegar a uma 

fluência desejada. Considerando os dados atuais existentes na literatura, valores entre 10 

e 100 mW/cm² são eficientes em aplicações de ação antibacteriana (2, 8, 16, 37, 46, 71, 

75, 78, 81, 82), sendo que sua variabilidade não é tida como capaz de influenciar tal 

uso. A fluência, ou exposição radiante, é a energia depositada por área (dada em J/cm²) 

(36), sendo considerada a "dose" em relação à fototerapia; diferentes valores vêm sendo 

usados, existem indicações de que valores muito baixos (< 30 J/cm²) são pouco eficazes 

e ainda não há relatos conclusivos sobre possível efeito fluência-dependente da 

fotoemissão azul (8, 16, 17, 46, 60, 73, 75, 81). 
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 Contudo, mesmo a definição de valores de tais parâmetros pode representar um 

problema, já que é comum o fato de que muitos pesquisadores nesta linha de pesquisa 

tenham entendimento limitado sobre fotofísica, o que pode levar a erros de definição e 

mesmo no cálculo de parâmetros (36). 

 Em relação ao possível mecanismo da ação antimicrobiana da luz azul, há 

relatos da ocorrência de maior produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) em 

bactérias irradiadas com luz azul, sendo que o aumento destes radicais livres mediaria as 

ações nocivas à bactéria (3, 16, 46, 73, 78, 81). O aumento na produção intracelular de 

EROs mediada por luz azul também pode ser observado em células de mamíferos, 

sendo que parâmetros de emissão extremos podem causar danos em tais células (81-83). 

Contudo, valores de emissão moderados de luz azul são praticamente inofensivos 

quando aplicados em células humanas (mesmo gerando certo aumento na produção de 

EROs) (83), ao passo que mostram forte inibição quando aplicados em culturas de S. 

aureus (16, 60, 78). Estes relatos evidenciam a importância em se determinar quais são 

factualmente os parâmetros de emissão capazes de gerar forte inibição em agentes 

infecciosos importantes, também, para verificar se tal padrão não é igualmente 

prejudicial a tecidos humanos. 

É necessário reconhecer que diferentes mecanismos de ação podem ocorrer para 

cada agente infeccioso (73, 84), bem como se deve considerar fatores do ambiente e 

possíveis mecanismos indiretos (85). O apontamento mais frequente na literatura é 

acerca da produção de EROs após a interação da luz azul com porfirinas presentes em 

determinadas moléculas celulares como a citocromo c (60, 81, 84, 85), hipótese válida 

considerando relatos de aumento de EROs em bactérias como S. aureus e E. coli após 

exposição à luz azul (81). Porfirinas são moléculas orgânicas de estrutura tetrapirrólica 

com um íon metálico em seu centro, as quais podem assumir estado excitado por 

comprimentos de onda no espectro entre o UV e o azul (com pico em 410 nm), 

presentes na estrutura de complexos vitais para muitas bactérias (como a própria enzima 

citocromo c oxidase). Em estado excitado, elas são capazes de transferir sua energia 

para moléculas estáveis de oxigênio deixando-as no estado excitado de oxigênio 

singletos (ERO capaz de interagir com variadas macromoléculas, podendo afetar a 

integridade morfofuncional em uma bactéria) (86). Em S. aureus e P. aeruginosa há 

considerável presença de porfirinas, indicando que ela pode ter papel essencial na ação 

antimicrobiana da luz azul nestas espécies (87, 88). 
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S. aureus exposta a altas doses de luz azul não mostra quebra de DNA, mas, 

exibe desregulação na expressão gênica de 32 genes distintos (cujas funções devem ser 

melhor estudadas), evidenciando que o mecanismo de ação (seja qual for) pode não ser 

genotóxico, mas, envolve alterações genéticas associadas à fragilidade imediata após 

exposição a esta faixa do espectro visível (89). Em outros estudos feitos com S. aureus, 

geralmente não há relatos de ação genotóxica, mas, é comum o relato de aparição de 

vacúolos no citoplasma, seguido de rompimento de membrana celular, o que indica que 

os EROs produzidos possuem como alvo primário os lipídeos presentes nesta membrana 

(75, 86). O mais recente trabalho publicado a este respeito traz evidências que reforçam 

tal proposição corrente: ao analisar cepa de S. aureus resistente à meticilina foi 

observado que a luz azul promove alteração no potencial transmembranar desta bactéria, 

deixando este potencial reduzido, gerando carga mais negativa no citoplasma, tornando 

a membrana mais permeável a determinados íons. Uma hipótese que tenta explicar esta 

ação é que esta alteração pode ser provinda da disfunção em bombas iônicas ou por 

alteração na integridade estrutural da membrana (ou ambos), gerando ação nociva 

imediata ao invés de ações mutagênicas ou genotóxicas de médio-longo prazo (90). 

Assim sendo, a hipótese atual consiste na excitação de porfirinas por luz azul, a qual 

gera oxigênio singletos que possuem como alvos primários estruturas contidas na 

membrana celular (Figura 1), alterando sua permeabilidade e gerando uma cascata de 

ações nocivas que culmina no rompimento desta membrana e morte celular. 

 

 

Figura 1 - Esquema ilustrativo do mecanismo da ação antimicrobiana da luz azul em S. 

aureus. Adaptado de Shen et al (2016), Bushnell et al (1990) e Kraft (1999) (91-93). 
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 Desta forma, diante do exposto, fica evidente que a luz azul tem grande 

potencial como agente antimicrobiano alternativo, mas, tornam-se necessários estudos 

adicionais que comprovem que seu uso é tão eficaz quanto seguro. Assim, este trabalho 

se constitui em um estudo extensivo de padronização de protocolos experimentais in 

vitro focados na determinação da ação bactericida da luz azul em diferentes padrões de 

aplicação, bem como uma verificação inicial do possível desenvolvimento de resistência 

bacteriana à luz azul por parte de bactérias de grande importância clínica. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

 Verificar a ação antibacteriana da luz azul utilizando diferentes protocolos 

experimentais a fim de esclarecer contradições reportadas na literatura sobre o tema e 

determinar um protocolo reprodutível para estudo de resistência bacteriana. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

 Nosso trabalho foi proposto para alcançar os seguintes objetivos específicos: 

- Avaliar a capacidade antimicrobiana da luz azul de comprimento de onda 470 nm em 

culturas in vitro de Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, 

Staphylococcus epidermidis (S. epidermidis), Enterococcus faecalis (E. faecalis), 

Klebsiela pneumoniae (K. pneumoniae) e Candida albicans (C. albicans); 

- Testar a influência da aplicação da luz azul de forma prévia ou posterior à semeadura 

dos agentes infecciosos na sua ação antimicrobiana, com uso de diferentes meios de 

cultura, identificando fatores que influenciam a sua eficácia em experimentos in vitro; 

- Identificar e reportar fatores envolvidos em resultados controversos publicados na 

literatura; 

- Verificar se bactérias de importância clínica são capazes de gerar resistência frente à 

ação da luz azul. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Culturas bacterianas 

 

 Foram feitas culturas in vitro de S. aureus (ATCC 25923), E. coli (ATCC 

25922), P. aeruginosa (ATCC 27853) K. pneumoniae (ATCC 10031), S. epidermidis 

(ATCC 12228), E. faecalis (ATCC 29212) e C. albicans (ATCC 10231) de forma 

específica para cada teste. 

 Placas de Petri de 55 mm, tanto de vidro (borossilicato) quanto descartáveis (de 

poliestireno) foram usadas de forma a se verificar se o material do recipiente em que o 

meio de cultura está contido influenciaria na aplicação da luz azul. Com finalidade 

semelhante, tubos de ensaio de vidro e tubos Falcon de 15 mL (de polipropileno) 

modificados também foram utilizados para aplicações em meio de cultura líquido. 

 A depender do procedimento, foram usados ágar Mueller-Hinton (AMH) ou ágar 

nutriente como meios de cultura sólido, bem como caldo Mueller-Hinton (MH) e caldo 

Brain-Heart Infusion (BHI) como meios de cultura líquido. 

 Após identificação das cepas bacterianas, todas eram inoculadas em meio de 

cultura líquido rico em nutriente durante 24 horas, semeadas em placas contendo ágar, 

incubadas por mais 24 horas e, com as colônias resultantes, procediam-se os protocolos 

experimentais. Cada bactéria era diluída em solução salina 0,9% estéril para obtenção 

de escala de turbidez de 0,5 na escala de McFarland (equivalente a 1,5 x 10
8
 UFC/mL), 

a partir da qual se procedia as diluições seriadas (1:10000 ou 1:100000) visando a 

obtenção de colônias isoladas. Independente do padrão de aplicação de luz, os inóculos 

finais sempre eram semeados em ágar com uso de alça Drigalski, sendo que em cada 

placa era depositado 100 μL logo após a homogeneização da amostra. 

 Todos os procedimentos experimentais foram realizados em ambiente estéril 

(capela de fluxo laminar previamente esterilizada com álcool 70% e radiação UV). Em 

todos os experimentos, as culturas foram incubadas à 36,5° C durante 24 horas 

imediatamente após o final do procedimento. 

 

3.2. Emissores de luz 

 

 Foram montados dois emissores contendo LEDs de 3 W (700 mA) da marca 

Edison®, cada emissor contendo três LEDs (Figura 2) com os seguintes parâmetros: 
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- Emissor de luz azul: comprimento de onda de 470 nm de pico, potência radiométrica 

de 850 mW, feixe contínuo. 

- Emissor de luz vermelha: comprimento de onda de 660 pico, potência radiométrica de 

1800 mW, feixe contínuo. 

 

 

Figura 2 - Emissor com os LEDs azuis utilizados. A: LED devidamente instalado em 

seu dissipador de calor. B: Ventoinha responsável pelo resfriamento do LED. C: Haste 

para fixação de braçadeiras, permitindo mudanças de posição no suporte. D: Entrada 

para a fonte alimentadora. E: Placa de compensado onde os três LEDs foram fixados. 

 

 Valores estimados para irradiância e fluência gerados pelos emissores estão 

especificados em cada protocolo experimental. Estas estimativas foram calculadas a 

partir das descrições de parâmetros dos LEDs informadas pelo fabricante em seus 

respectivos data sheet e as equações utilizadas foram as seguintes: 
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Irradiância (W/cm²): 

 

Irradiância = Potência radiométrica (W) 

  Área irradiada (cm²) 

 

Fluência (J/cm²): 

 

Fluência = Potência radiométrica (W) x Tempo de irradiação (s) 

  Área irradiada (cm²) 

 

3.3. Mensuração de temperatura na superfície irradiada 

 

 Objetivando a obtenção de distâncias entre LED e superfície irradiada que 

impeçam grande aumento de temperatura (o qual pode ser nocivo à bactéria), a distância 

mínima entre o emissor e as culturas a serem irradiadas foi determinada com teste 

prévio através da medida de temperatura de diferentes distâncias. 

 Para tal, em um primeiro teste, diferentes distâncias entre LEDs e superfície 

superior de termômetros de mercúrio foram testadas durante 2 horas, enquanto um 

termômetro controle permanecia na mesma superfície, porém, sem ser irradiado por luz. 

No segundo teste, 1 mL de solução salina foi depositado em tubos de ensaio de 4 mL, 

um tubo como controle e outros dois tubos sendo expostos à irradiação azul e vermelha 

durante 6 horas (na distância de 1 cm entre LED e superfície do líquido), e as 

temperaturas foram verificadas com uso de termômetro digital. 

 

3.4. Análises realizadas no software ImageJ 

 

 O software ImageJ foi usado em dois tipos de análise: contagem final de 

colônias e mensuração de diâmetros de colônias. Em todos os experimentos, após o 

período de incubação adotado, fotografias das placas eram obtidas com uso de câmera 

digital (Canon PowerShot SX400 IS). As placas eram sempre posicionadas no centro da 

imagem e sem aproximações extremas (evitando erros de paralaxe), com a melhor 

resolução possível (180 dpi, 24 bits, 4608 x 3456 pixels) e, quando necessário, 

associando o posicionamento da placa a gabaritos específicos. 
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 Para a contagem de colônias, foi usado o plugin Colony Counter (Figura 3). A 

calibragem deste plugin depende da resolução e tamanho da imagem. O plugin faz a 

contagem da maioria das colônias, a depender de sua calibragem, e aquelas não 

contabilizadas podem ser marcadas manualmente e adicionadas à contagem final. Na 

Figura 3, a janela nomeada "Colony Counter" traz dois parâmetros ajustáveis: "Size" 

(tamanho) e "Circularity" (circularidade). Os valores mínimo e máximo em "Size" 

devem ser ajustados de acordo com o tamanho da imagem carregada no software. Já em 

"Circularity", não é interessante considerar valores diferentes dos que já vem 

automaticamente no plugin, pois valores superiores e inferiores a estes farão com que o 

software marque formatos não-circulares na imagem que podem não ser colônias, 

gerando valores falsos na contagem e demandando atenção redobrada do avaliador. Este 

recurso foi adotado para o presente estudo, pois evita erros comuns em contagem visual 

e garante consistência em todas as análises. 

 

 

Figura 3 - Interface do software ImageJ com o Colony Counter em uso. 

 

A mensuração de diâmetros de colônias foi feita para comparar as dimensões de 

colônias sobreviventes às de grupos controle, geralmente após 24 horas e, depois, após 

48 horas de incubação. Foi feito uso de papel milimetrado ao fundo de cada placa, bem 

como foram marcados pontos norteadores nas próprias placas, de forma a garantir o 

exato posicionamento delas e a precisão de calibragem do software (Figura 4). Como 

pode ser observado no tutorial da Figura 4, na imagem "A" a seta preta indica a linha 

central do papel milimetrado, alinhado a esta linha é que foram marcados os pontos 

norteadores nas placas. Com a imagem carregada no software, deve-se selecionar a 
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opção "Straight" (seta amarela). Com a opção selecionada (imagem "B"), desenha-se a 

linha reta de um quadrado do papel milimetrado; é necessário que esta linha esteja 

perfeitamente reta, como indica o círculo amarelo (o ângulo "angle" deve ser 0,00). 

Após desenhar a reta, seleciona-se a opção "Analyze" e, então, "Set Scale", a qual abrirá 

uma janela adicional onde se deve colocar o valor 1 na opção "Known distance" e a 

unidade mm na opção "Unit of length"; este processo calibra o programa, a partir deste 

ponto qualquer distância mensurada vai gerar um valor que se baseia no valor indicado 

(no caso: 1 mm). Neste ponto (imagem "C"), já se pode fazer a reta que representa o 

diâmetro da colônia (seta laranja), a qual deve ser desenhada no centro exato da colônia 

e deve ser perfeitamente reta (círculo azul). Feito isso, basta selecionar "Analyze" e 

"Measure" que outra janela surgirá com os valores relativos às mensurações feitas 

(imagem "D"). Nesta janela, o parâmetro relativo à distância marcada é chamada 

"Perim." (círculo verde). No exemplo da imagem, a colônia marcada possui 1,5 mm de 

diâmetro. 

 

 

Figura 4 - Tutorial de mensuração do diâmetro de colônias bacterianas através do 

ImageJ. 
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3.5. Avaliação da ação antimicrobiana da luz azul 

 

 A princípio, o foco do presente estudo era na análise da ação antimicrobiana da 

luz azul em relação apenas à S. aureus, razão pela qual extensas baterias de testes foram 

feitas, inicialmente, apenas com esta espécie. Ao final desta primeira etapa, após 

definir-se os melhores padrões de aplicação, as aplicações foram executadas, então, em 

outras espécies de importância clínica. 

 

3.5.1. Testes preliminares 

 

 De forma a se verificar a real eficiência do LED utilizado, um experimento 

piloto com S. aureus foi feito com uso de placas contendo AMH semeadas com diluição 

de 1:100 da escala de turbidez de 0,5 na escala de McFarland. A distância entre LED e 

placa e superfície do meio de cultura neste teste foi de 6 mm, os tempos de exposição 

foram de 1 e 2 horas, irradiância de 15,97 mW/cm² e as respectivas fluências de 57,51 e 

115,03 J/cm². Para cada tempo de exposição, 6 placas foram preparadas: 3 

experimentais e 3 controle. 

 Ao ser comprovada a eficácia do emissor, foi feita irradiação luminosa nas 

placas contendo os meios de cultura AMH e ágar nutriente antes da semeadura do 

inóculo bacteriano. O intuito deste teste foi verificar se a luz azul seria capaz de alterar 

as propriedades do meio de cultura de forma a prejudicar a proliferação bacteriana. Para 

este teste, a distância entre LED e ágar também foi de 6 mm, mas, foi aplicado o tempo 

de 2 horas (15,97 mW/cm², 115,03 J/cm²), após o qual houve a semeadura de S. aureus 

com 100 μL de solução obtida de diluição de 1:10000 a partir da escala de turbidez de 

0,5 na escala de McFarland em cada placa. Este mesmo protocolo foi executado com 

uso de placas de vidro e placas de poliestireno, visando a notificação de possível 

influência do material do recipiente nas propriedades funcionais dos meios de cultura. 

 

3.5.2. Aplicação da luz após semeadura 

 

 Seguindo o procedimento mais relatado na literatura, foi feita uma série de testes 

em que a aplicação da luz foi feita após o inóculo bacteriano ser semeado nas placas. 

Para estes testes, as placas eram sempre posicionadas perpendicularmente ao emissor de 

forma que o exato centro da placa incidisse com seu respectivo LED (Figura 5). 
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Figura 5 - Emissor posicionado para aplicação em placas de Petri. A figura ilustra o 

aparelho desligado (imagem superior) e em funcionamento (imagem inferior). 

 

3.5.2.1. Aplicação direta do emissor sobre as culturas bacterianas 

 

 Com base em valores encontrados na literatura, o primeiro teste consistiu na 

adoção de diferentes distâncias entre emissor de luz azul e placas associadas a diferentes 

tempos de aplicação. Foram usadas as distâncias de 1, 2, 4, 8 e 12 cm (16,48, 14,61, 

13,36, 11,86 e 7,32 mW/cm²) e os tempos de exposição de 1, 2 e 4 horas aplicadas a 
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cada uma. Para cada procedimento, foram usadas 6 placas contendo AMH: 3 placas 

experimentais e 3 placas controle (submetidas à mesma influência ambiental, mas, 

abrigadas da luz com uso de barreira de papel alumínio). Em cada placa houve a 

semeadura da S. aureus (100 μL de solução obtida de diluição de 1:10000 a partir da 

escala de turbidez de 0,5 na escala de McFarland). 

 Considerando o padrão de inibição encontrado no teste anterior, foi realizada a 

comparação entre diâmetros de colônias entre grupos experimentais e controle. Para tal, 

20 colônias foram aleatoriamente selecionadas em cada placa, sendo 10 colônias 

posicionadas centralmente e 10 colônias mais periféricas; com uso de papel milimetrado 

e pontos norteadores marcados nas placas, as mesmas colônias foram mensuradas após 

24 e 48 horas de incubação. O objetivo foi verificar se as colônias sobreviventes eram 

capazes de se proliferar de forma normal após maior tempo de incubação. 

 

3.5.2.2. Aplicação com uso de filtro de infravermelho entre LEDs e culturas 

 

 Após a execução do protocolo descrito anteriormente, foram observadas 

intercorrências em relação à integridade estrutural do meio de cultura usado. De forma a 

eliminar este possível viés, um novo teste foi feito com uso de um filtro de 

infravermelho (recipiente transparente contendo água) entre o emissor e as placas de 

Petri. O recipiente usado foi um pequeno aquário com 25 cm de comprimento, 15 cm de 

largura e 3 cm de altura (montado especificamente para o experimento), no qual foi 

depositado 800 mL de água destilada estéril. 

 Considerando o padrão de inibição encontrado no teste anterior, ao invés de 

adotar distâncias entre LED e placa descritas na literatura, optou-se por estipular a 

distância que, baseada no ângulo de visão do emissor, gerasse uma área de feixe 

luminoso capaz de cobrir especificamente as placas de 55 mm utilizadas. Assim foi 

adotada a distância de 5,5 cm (13,19 mW/cm²) entre LED e placa.  

 Em um primeiro teste, um bloqueio foi acoplado ao recipiente de forma que ele 

ficasse parcialmente vazio, assim, para cada LED do emissor uma condição diferente foi 

testada: uma placa diretamente sob a luz, uma placa sob a porção vazia do recipiente e 

uma placa sob porção do recipiente contendo água; para cada condição, foi preparado 

um controle. O meio de cultura foi preparado momentos antes do teste e a semeadura da 

S. aureus (na diluição 1:10000 a partir de McFarland 0,5) foi feita e o teste executado 

logo em seguida. O procedimento foi feito três vezes. 
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 Após a obtenção de resultados do teste anterior, o experimento para notificação 

de inibição foi executando, sendo usado o tempo de 4 horas (189,93 J/cm²) e, em um 

segundo momento, o tempo de 6 horas (284,90 J/cm²). Para fins de comparação entre 

emissores, foi usado, também, um emissor de luz vermelha (que teoricamente não 

exerce modulação em bactérias); assim sendo, foram usadas 9 placas contendo AMH e 

semeadas com S. aureus (na mesma diluição descrita): 3 irradiadas com luz azul, 3 

irradiadas com luz vermelha e 3 como controle. 

 Semelhante ao teste sem filtro de infravermelho, foi feita a mensuração das 

colônias em todos os grupos após 24 e 48 horas de incubação. 

 Por fim, novamente houve comparação entre materiais das placas de Petri 

usadas. Foi adotado o mesmo protocolo descrito anteriormente, com a única diferença 

sendo o acréscimo de grupos amostrais semeados em placas de poliestireno e 

comparados com aqueles semeados em placas de vidro. Neste caso, foi utilizado, 

também, o emissor de luz vermelha e não foram mensurados os diâmetros das colônias. 

 

3.5.3. Aplicação da luz previamente à semeadura 

 

Foi testada, também, a aplicação da luz azul no inóculo bacteriano ainda no meio 

líquido, previamente à sua semeadura em meio de cultura sólido 

 

3.5.3.1. S. aureus em meio líquido pobre ou rico em nutrientes 

 

 Inicialmente, o teste foi feito com uso de solução salina 0,9% como meio de 

cultura líquido (representando o meio pobre em nutrientes). A diluição adotada foi a 

mesma 1:10000 a partir de McFarland 0,5 e foram usados tubos de ensaio de 4 mL. Ao 

se obter a diluição desejada, 1 mL do inóculo era depositado em cada tubo, o qual era 

posicionado com sua abertura alinhada ao respectivo LED e submetido ao tempo de 

exposição específico. A distância entre o LED e a superfície do líquido foi de 2 cm 

(14,61 mW/cm²). No total, seis tempos de irradiação foram adotados: 10, 30, 60, 120, 

180 e 240 minutos (8,76, 26,29, 52,59, 105,19, 157,78 e 210,38 J/cm²). Para cada tubo 

experimental foi preparado o respectivo controle (tubo idêntico contendo 1 mL do 

mesmo inóculo e abrigado da luz com uso de papel alumínio), e para cada tubo foram 

preparas 3 placas contendo AMH, nas quais 100 μL da solução contendo S. aureus foi 

depositado e semeado após cada procedimento. 
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 Usando a mesma diluição, os mesmos tubos e o mesmo padrão de emissão do 

teste usando solução salina, outro teste foi feito com uso de BHI como meio de cultura 

líquido (representando o meio rico em nutrientes) para verificar se a luz azul ainda 

apresentaria boa ação antimicrobiana. Neste caso, apenas os tempos de exposição que 

mostraram maior inibição no teste anterior foram adotados: 2, 3 e 4 horas (105,19, 

157,78 e 210,38 J/cm²). A semeadura e incubação em 36,5° C por 24 horas foi 

executada logo após os procedimentos experimentais (exatamente como no protocolo 

anterior) 

 Partindo do teste anterior, foi feito a comparação entre tubos de diferentes 

materiais, com uso de BHI e do tempo de aplicação de 4 horas (210,38 J/cm²). Neste 

caso, além dos tubos de ensaio de 4 mL de vidro, foram usados tubos Falcon de 15 mL 

os quais foram cortados na marca dos 3 mL (permitindo a mesma distância entre LED e 

superfície do líquido que os tubos de vidro permitem). 

 Ainda como forma de comparar a ação da luz azul nestes diferentes meios 

líquidos, foi feito teste com uso de agitação da amostra para comparação com a ausência 

de agitação. Para tal, foram usados agitadores magnéticos (da marca Velp Scientifica 

modelo ARE), com velocidade de ~1000 rpm (regulado para não gerar aquecimento) e 

barras magnéticas de 15 mm. Placas estéreis descartáveis de 35 mm foram usadas para 

se depositar 1 mL do inóculo obtido da diluição de 1:10000 a partir de McFarland 0,5; 

um calço de plástico medindo 5 mm foi colocado abaixo de uma das bordas da placa 

para que o líquido formasse uma poça e pudesse ser agitava pela barra magnética de tal 

forma em que a luz incidisse no líquido, mas, não na própria barra (otimizando a 

irradiação no meio líquido). O teste foi feito tanto com uso de solução salina quanto 

com BHI, sendo que o mesmo inóculo foi usado para a amostra experimental e sua 

respectiva amostra controle. A distância entre LED e superfície do líquido foi de 1 cm 

(16,48 mW/cm²), e o tempo de exposição adotado foi de 2 horas (118,65 J/cm²). 

Simultaneamente a este teste, amostras obtidas das mesmas soluções bacterianas foram 

submetidas ao mesmo teste, mas, na ausência de agitação (utilizando-se tubos de ensaio 

de 4 mL), de forma a possibilitar melhor comparação entre presença e ausência de 

agitação para ambos os meios líquidos adotados. Para cada amostra foram preparas 3 

placas contendo AMH, nas quais 100 μL da solução contendo S. aureus foi depositado 

após cada procedimento. 

 Por fim, como forma de otimizar a aplicação em tubos de ensaio contendo o 

inóculo em meio líquido, foi feito o teste com os tubos inclinados e tampados. O 
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objetivo do teste foi observar se ao inclinar o tubo, espalhando mais o conteúdo líquido 

e permitindo maior aproximação do LED à amostra (1 cm, 16,48 mW/cm²), a ação da 

irradiação seria otimizada. A ideia inicial era posicionar o tubo completamente na 

horizontal, mas, esta posição poderia ocasionar o vazamento da amostra, assim, por 

segurança, os tubos foram posicionados em um leve ângulo de 9,5° em relação à 

superfície. Cada tubo recebeu 1 mL de caldo BHI contendo S. aureus após diluição de 

1:10000 ou 1:100000 a partir da escala 0,5 de McFarland, sendo expostos aos tempos de 

13 ou 3 horas (771,26 e 177,98 J/cm²). Foram formados 3 grupos amostrais: amostra 

submetida à luz azul, amostra submetida à luz vermelha e amostra controle; para cada 

um, foram preparadas 3 placas contendo AMH. Como em todos os testes, houve 

incubação e análise dos resultados após 24 horas. 

 

3.5.4. Ação antimicrobiana da luz azul em diferentes agentes infecciosos 

 

 A ação inibitória da luz azul, também, foi testada em outros agentes infecciosos. 

O protocolo escolhido foi o de aplicação da luz azul em tubos inclinados contendo 

solução salina com o inóculo em diluição de 1:10000 a partir de McFarland 0,5. 

Considerando os resultados obtidos até então, considerou-se que o uso de solução salina 

0,9% (meio pobre em nutriente) seria o ideal para resultados imediatos, sendo que se 

com seu uso não houvesse inibição de determinado agente infeccioso este agente seria 

desconsiderado para testes futuros. Assim, o teste foi feito com as bactérias Gram-

positivas S. aureus, S. epidermidis e E. faecalis, com as bactérias Gram-negativas E. 

coli, P. aeruginosa e K. pneumoniae e com o fungo C. albicans. O tempo usado para 

todas as amostras foi de 4 horas (210,38 J/cm²), para cada espécie foram preparadas 

amostras experimentais e controles, e para cada amostra foram preparas 3 placas 

contendo AMH, nas quais 100 μL da solução pós-experimento foi semeada e incubada 

durante 24 horas. 

 

3.5.5. Teste de resistência bacteriana à luz azul 

 

 Para testar a possível resistência das espécies estudadas em relação à luz azul foi 

executado protocolo baseado no único estudo encontrado na literatura que teve este 

mesmo objetivo (76). Este teste apenas com as espécies de maior prioridade: S. aureus, 

E. coli e P. aeruginosa. 
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 Neste caso, foi usado a aplicação da luz em tubos inclinados (conforme descrito 

anteriormente). No caso das bactérias S. aureus e P. aeruginosa, o meio líquido usado 

foi o BHI, para a E. coli foi usado o caldo MH, e para todas o ágar usado nas placas de 

Petri foi o AMH. Considerando a grande proliferação exibida por estas espécies quando 

estão em meio líquido rico em nutriente (impossibilitando a geração de colônias 

isoladas), foi adotada a diluição de 1:100000 a partir de McFarland 0,5. O tempo de 

aplicação da luz azul foi de 3 horas (177,98 J/cm²), o qual mostrou inibição mediana em 

testes preliminares em relação à S. aureus. Com os resultados do teste, foram calculadas 

as percentagens de inibição de cada aplicação. 

 O teste consistiu, inicialmente, em nova identificação das cepas bacterianas, 

seguida por reativação através de incubação em meio de cultura líquido à 36,5° C 

durante 24 horas; após este período, precedeu-se a semeadura em placas contendo 

AMH. As colônias originadas após 24 horas de incubação em ágar foram usadas na 

exposição à luz azul. 

 A partir deste ponto, três grupos foram determinados para cada espécie: grupo 

experimental, grupo controle inicial (grupo controle 1) e grupo controle sobrevivente 

(grupo controle 2). No caso, o grupo controle 1 consistiu na repetida ressemeadura da 

cepa ativada anteriormente ao experimento, ou seja, seria o grupo que nunca foi exposto 

à luz azul. Já o grupo controle 2 consistiu no controle provindo das colônias 

sobreviventes e usadas para repetição da aplicação da luz azul. O objetivo destes dois 

controles foi verificar se a proliferação de bactérias expostas anteriormente à luz azul 

seria diferente daquelas nunca expostas. 

 Para a exposição à luz azul, a diluição adotada era feita e 1 mL do inóculo final 

era depositado em cada tubo de 4 mL. Os tubos eram, então, posicionados no emissor, 

sendo que cada espécie sempre foi posicionada sob o mesmo LED (visando evitar 

possíveis diferenças entre diodos). A exposição de 3 horas era executada e a semeadura 

das amostras em AMH era feita e a incubação de 24 horas iniciada. Após este período, 

fotos digitais eram obtidas, quantidade considerável de colônias sobreviventes e de 

colônias controle eram depositadas em tubos contendo caldo MH ou BHI e procedia-se 

nova incubação; após 24 horas, as amostras eram semeadas em ágar e incubadas por 

mais 24 horas, sendo que as colônias originadas desta nova incubação eram aquelas 

usadas para nova exposição à luz azul. Este procedimento foi repetido consecutivamente 

por sete vezes. 
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3.6. Análises estatísticas 

 

 Para as avaliações estatísticas pertinentes, foi utilizado o software SPSS 17.0 (os 

valores sendo expostos em média ± desvio padrão). O teste de Shapiro-Wilk foi usado 

para verificar se a distribuição das amostras era normal. A depender do experimento, foi 

utilizado o teste t de Student ou o teste U de Mann-Whitney na comparação entre 

grupos independentes (para ambos foi adotado p < 0,05). Além dos valores diretos 

obtidos pela contagem de colônias, quando pertinente, foi feita a obtenção e comparação 

da denominada percentagem de inibição: este valor consiste na média da porcentagem 

de colônias sobreviventes em uma placa em relação à sua respectiva placa controle 

(cujo total de colônias é adotado como 100% para cada caso) para cada teste, sendo a 

forma de comparar a inibição gerada entre diferentes grupos (seja entre diferentes 

protocolos, seja entre diferentes espécies submetidas ao mesmo protocolo). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Temperatura das superfícies irradiadas 

 

 Com uso de dois termômetros de mercúrio (um como controle e o outro usado 

no teste), foram mensuradas duas distâncias iniciais entre os LEDS azuis e superfície 

irradiada: 3 mm e 6 mm. Embora a diferença seja pequena, o que os resultados mostram 

é que já é o suficiente para influenciar significativamente a temperatura da superfície 

irradiada (Figura 6). Após 10 minutos de exposição, a distância de 3 mm gerou o 

aumento de temperatura de 27º para 42,5º C, a qual já se mostra inviável à bactérias 

patogênicas em humanos; neste caso, a exposição com uso desta distância traria efeito 

antibacteriano por estresse térmico, fugindo do foco deste estudo. No entanto, a 

distância de 6 mm mostra um aumento menos agressivo, variando de 28° à 36º C após 

10 minutos de exposição, temperatura viável a estes agentes infecciosos. Assim, foi 

estabelecido que, para o LED utilizado, não seria interessante o uso de distâncias 

inferiores a 6 mm entre emissor e placa. 

 

 

Figura 6 - Variação de temperatura gerada pela luz azul nas distâncias de 3 e 6 mm 

entre emissor e termômetro. 

 

 Após a notificação deste teste inicial, foi definido que a menor distância entre a 

cultura bacteriana e LED seria de 1 cm, com a finalidade de se ter uma melhor margem 

de segurança. Assim, um novo teste foi feito, desta vez com o emissor a 1 cm de 

distância do termômetro durante um período de 120 minutos. Desta vez, o emissor de 

luz vermelha também foi testado. Conforme pode ser verificado na Figura 7, os LEDs 
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provocam rápido aumento inicial de temperatura, mas, partindo de 26º C, após os 30 

minutos iniciais, ela se manteve em 30,1° C para os LEDs azuis e em 30,5° C para os 

LEDs vermelhos, tornando os protocolos subsequentes viáveis. 

 

 

Figura 7 - Variação de temperatura gerada pela luz azul na distância de 1 cm entre 

emissor e termômetro. 

 

 Um padrão semelhante foi observado ao testar a distância de 1 cm entre LED e 

superfície na aplicação da luz em tubos contendo solução salina, uma vez que o 

aumento de temperatura notificado ocorreu nos primeiros 30 minutos de exposição. 

Contudo, neste caso, o aumento é consideravelmente mais discreto: o controle mostrou 

temperatura de 27° C, ao passo que para a luz azul a temperatura final foi de 27,5° C e 

para a luz vermelha foi de 27,8° C (Figura 8). 

 

 

Figura 8 - Variação de temperatura gerada pela luz azul e pela luz vermelha na 

distância de 1 cm entre emissor e meio líquido. 
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4.2. Ação antimicrobiana da luz azul e relação com meios de cultura bacteriana 

 

 Inicialmente, um experimento piloto foi feito com uso de placas semeadas com 

diluição de 1:100 a partir da concentração equivalente à escala de turbidez 0,5 de 

McFarland, de forma a se notificar se, de fato, existiria efeito antibacteriano e como 

seria o padrão da área de inibição a ser gerado. A distância entre LED e placa neste teste 

foi de 6 mm. Com exposição de 1 hora sob a luz azul, não foi notificada inibição 

bacteriana (Figura 8 - A); no entanto, o tempo de exposição de 2 horas foi o suficiente 

para evidenciar área de inibição delimitada (Figura 9 - B), o que levou à construção dos 

protocolos subsequentes. 

 

 

Figura 9 - Placas submetidas ao teste piloto de ação antibacteriana do LED azul 

adotado. A: culturas bacterianas após 1 hora de exposição. B: culturas bacterianas após 

2 horas de exposição. 

 

 Com a finalidade de testar se tal inibição não seria devido a alterações 

provocadas no próprio meio de cultura diretamente pela luz azul ou por possível 

associação da luz com o material das placas de Petri, foi feita exposição das placas 

contendo AMH ou ágar nutriente e posterior semeadura de S. aureus. Em todas as 

placas, de vidro ou poliestireno, com ágar nutriente ou AMH, as colônias bacterianas se 
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proliferaram normalmente, mostrando valores entre 145 ± 5,29 à 158 ± 19,92 colônias, 

indicando que os meios de cultura utilizados, bem como o material de fabricação das 

placas de Petri, não são afetados pela luz azul de forma a dificultar a proliferação de S. 

aureus. As médias obtidas pela contagem de colônias podem ser observadas na Figura 

10. Foi executado o teste t de Student (p < 0,05) entre todas as amostras e nenhum valor 

significante foi encontrado. 

 

 

Figura 10 - Contagem de colônias no teste de afecção do meio de cultura por ação 

direta da luz azul ou relação com o material de fabricação das placas de Petri. AMH: 

ágar Mueller-Hinton; PV: placas de vidro; NA: ágar nutriente; PP: placas de 

poliestireno. 

 

4.3. Aplicação da luz azul após a semeadura de bactérias 

 

4.3.1. Aplicação da luz diretamente sobre as culturas bacterianas 

 

 Ao posicionar o emissor nas distâncias de 1, 2, 4, 8 e 12 cm das placas (agora 

semeadas com solução obtida por diluição de 1:10000 da escala 0,5 de McFarland), nos 

períodos de 1, 2 e 4 horas para cada uma, foi possível observar que apenas em 4 

protocolos houve inibição bacteriana acentuada: 1 cm + 2 h (p = 0,001); 1 cm + 4 h (p = 

0,018); 2 cm + 4h (p = 0,007); e 4 cm + 4 h (p = 0,006) (Tabela 2). Os quatro protocolos 

citados apresentaram diferenças significativas entre controles e experimentais do 

mesmo grupo, mas, na comparação entre grupos, suas médias não evidenciam diferença 

estatística significativa (Figura 11). 
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Tabela 2 - Valores das médias das colônias bacterianas para cada protocolo executado. 

Protocolo Grupo Controle Grupo Experimental Fluência (J/cm²) 

1cm + 1h  123,66 ± 7,02 94 ± 15,71 59,32 

1cm + 2h 135 ± 7 72 ± 3,6* 118,65 

1cm + 4h 118 ± 7,57 43,66 ± 21,54* 237,31 

2cm + 1h 129,33 ± 9,86 129 ± 44,97 52,98 

2cm + 2h 132 ± 14,73 91,33 ± 26,08 105,19 

2cm + 4h 147,66 ± 4,6 68,33 ± 14,5* 210,38 

4cm + 1h 135,33 ± 18,77 133,33 ± 16,56 48,09 

4cm + 2h 149,66 ± 12,74 148,66 ± 27,02 96,19 

4cm + 4h 137,33 ± 14,29 46 ± 21,79* 192,38 

8cm + 1h 125,33 ± 13,79 127,33 ± 11,71 42,69 

8cm + 2h 122 ± 9,53 89 ± 39 85,39 

8cm + 4h 129,33 ± 25,77 122,66 ± 6,8 170,78 

12cm + 1h 125,66 ± 28,98 134,66 ± 13,31 26,35 

12cm + 2h 117,66 ± 9,29 108 ± 27,51 52,70 

12cm + 4h 130 ± 9,16 120,33 ± 6,65 105,40 

* Diferença estatisticamente significativa pelo teste t de Student para amostras 

independentes (p < 0,05). 

 

 

Figura 11 - Contagem final de colônias das placas irradiadas. * Diferença 

estatisticamente significativa pelo teste t de Student para amostras independentes (p < 

0,05). Na comparação entre grupos para os protocolos em que houve inibição 

significativa, não houve diferença estatística. 
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 Ao comparar a inibição entre esses quatro protocolos, foi possível notar que 

houve diferença significativa apenas na comparação entre "1cm + 2h" (46,59 ± 3,36%) 

e "4cm + 4h" (67,3 ± 11,92%; p = 0,044), sendo que a maior inibição ocorreu no 

segundo caso (Figura 12). Este resultado evidencia que, dada a colimação reduzida dos 

emissores LED, o aumento de sua distância possibilita cobrir maior porção da cultura 

bacteriana com a faixa do feixe luminoso que mostra maior consistência do 

comprimento de onda adotado. Além disso, o aumento do tempo possibilita otimização 

da ação nociva da luz azul neste protocolo. O padrão observado na foto da Figura 13 

evidencia esta observação: a área de inibição existente apresenta extensão limitada e na 

própria placa existem colônias não afetadas. 

Quanto ao crescimento das colônias bacterianas, foi comparado o diâmetro de 

colônias sobreviventes em placas experimentais com colônias de placas controle, tanto 

após 24 h quanto após 48 h de incubação (Figura 14). Como é possível observar, após 

24 h de incubação, as colônias sobreviventes de placas experimentais (0,94 ± 0,24 mm) 

mostraram crescimento reduzido em comparação com seus controles (1,59 ± 0,37 mm; 

p = 0,00004); no entanto, após mais 24 h de incubação, os tamanhos das colônias 

experimentais (2,57 ± 0,36 mm) não mostrou diferença em relação ao controle (2,59 ± 

0,27 mm) após 48 h de incubação (p = 0,881). Este resultado indica que colônias 

parcialmente afetadas pela luz azul mostram dificuldade inicial em se proliferar, no 

entanto, a bactéria é capaz de se reativar dado maior tempo de incubação. 

 

 

Figura 12 - Percentagem de inibição para os protocolos mais eficientes no teste descrito 

anteriormente. * Diferença estatisticamente significativa pelo teste t de Student para 

amostras independentes (p < 0,05). 
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Figura 13 - Foto de placa experimental do protocolo "1cm + 2h". 

 

 

Figura 14 - Crescimento bacteriano, mensurado pelo diâmetro das colônias.                  

* Diferença estatisticamente significativa pelo teste t de Student para amostras 

independentes (p < 0,05). 
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 Considera-se importante pontuar que, embora estatisticamente os valores 

indiquem que as aplicações da luz azul conforme feita até este ponto são efetivos, 

possíveis fatores externos podem influenciar o resultado e justificar as controvérsias na 

literatura. Além da questão pontuada anteriormente (evidenciada na Figura 13), em 

placas muito próximas ao emissor ou em placas que foram irradiadas por tempos mais 

prolongados foram observadas rachaduras no meio de cultura que normalmente são 

associadas à desidratação do meio (Figura 15). O próprio fluxo contínuo de ar existente 

na capela pode favorecer isso, contudo, como essas rachaduras não foram presentes em 

placas controle, teorizou-se que o calor gerado pelo LED fosse responsável por este 

fenômeno. Assim, para tentar eliminar este possível viés, o próximo experimento foi 

executado. 

 

 

Figura 15 - Placas de Petri contendo ágar ressecado. Devido ao ressecamento precoce 

do meio de cultura, as placas expostas à maiores tempos de irradiação de luz azul 

mostraram retrações, caracterizadas pelo descolamento de suas bordas (setas). 

 

4.3.2. Aplicação com uso de filtro de infravermelho entre LEDs e culturas 

 

 Após análises dos resultados encontrados até então, foi estipulada a distância de 

5,5 cm para irradiar as placas utilizadas. Com base no padrão de inibição encontrado até 

então, o tempo inicial foi de 4 horas. Além disso, decidiu-se, também, fazer aplicações 

com uso de luz vermelha, uma vez que seu comprimento de onda (660 nm) não mostra 
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ação direta sobre a S. aureus, mas, o calor que o LED gera é semelhante ao do LED azul 

(podendo afetar o meio de cultura de forma semelhante). Conforme esperado, para 

ambos os emissores, as culturas irradiadas de forma direta sofrearam desidratação em 

seus meios de cultura, mas, este padrão se resolveu com a adição de um filtro de 

infravermelhoentre LED e placa (Figura 16). 

 

 

Figura 16 - Aspecto do meio de cultura em placas irradiadas com luz azul e luz 

vermelha na ausência ou presença de filtro de infravermelho. A: Placa exposta 

diretamente sob o LED azul. B: Placa exposta ao LED azul com o recipiente de vidro 

sem água. C: Placa exposta ao LED azul com o recipiente de vidro contendo água. D: 

Placa exposta diretamente sob o LED vermelho. E: Placa exposta ao LED vermelho 

com o recipiente de vidro sem água. F: Placa exposta ao LED vermelho com o 

recipiente de vidro contendo água. 

 

Conforme indicado pelo teste anterior, o tempo de 4 horas mostrou tendência a 

ter ação reduzida na distância de 5,5 cm. Para comprovar esta observação, o teste com a 

filtro de infravermelho cobrindo todas as placas experimentais foi executado e, como 

pode ser observado na Figura 17, este tempo não foi o suficiente para gerar inibição 

(132,33 ± 3,78 colônias) em relação ao controle (130,33 ± 4,16 colônias) ou às placas 

irradiadas com luz vermelha (130,66 ± 3,05) (respectivamente p = 0,571 e p = 0,585 

pelo teste t de Student - p < 0,05). 

Entretanto, ao aumentar o tempo de exposição para 6 horas, a inibição foi 

notável nas placas irradiadas com luz azul (Figura 18). Neste padrão de emissão, 
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nenhum meio de cultura se mostrou alterado, não exibiram rachaduras e/ou 

encolhimento de sua extensão. A luz azul gerou elevada percentagem de inibição de 

79,17 ± 5,9 % (27,33 ± 6,65 colônias sobreviventes) no padrão de aplicação aqui 

utilizado, mostrando diferença significativa na comparação com o controle (132,33 ± 

6,02; p = 0,049) e com placas irradiadas com luz vermelha (126,66 ± 1,53; p = 0,049). 

Além disso, conforme esperado, as placas irradiadas com luz vermelha não sofreram 

inibição, mostrando proliferação semelhante ao controle (p = 0,275). 

Assim como ocorrido no teste anterior, foi feita a mensuração dos diâmetros das 

colônias bacterianas, de forma a verificar se o mesmo padrão permanecia ou se a 

presença do filtro de infravermelho o alteraria. Contudo, é possível observar que o 

mesmo padrão surge: após as primeiras 24 horas (Figura 19), as colônias sobreviventes 

à irradiação azul mostraram tamanho reduzido (0,31 ± 0,07 mm) em comparação com 

aquelas irradiadas com luz vermelha (0,51 ± 0,1 mm; p = 1
-15

) e com o controle (0,56 ± 

0,09 mm; p = 1
-11

), o que não ocorreu na comparação entre controle e colônias 

irradiadas com luz vermelha (p = 0,086). Após 48 horas de incubação, contudo, a média 

de tamanho entre as colônias dos diferentes grupos não mostraram diferença entre si, o 

crescimento final após este período gerou colônias de tamanhos muito próximos, como 

pode ser observado na Figura 20. 

 

 

Figura 17 - Contagem de colônias em culturas de S. aureus após aplicação de luz azul 

ou vermelha com uso de filtro de infravermelho entre LEDs e culturas durante 4 horas. 
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Figura 18 - Contagem de colônias em culturas de S. aureus após aplicação de luz azul 

ou vermelha com uso de filtro de infravermelho entre LEDs e culturas durante 6 horas.              

* Diferença estatisticamente significativa pelo teste U de Mann-Whitney para amostras 

independentes (p < 0,05). 

 

 

Figura 19 - Crescimento bacteriano, mensurado pelo diâmetro das colônias após 

aplicação de 6 horas da fotoemissão com uso de filtro de infravermelho, após 24 horas 

de incubação. * Diferença estatisticamente significativa pelo teste t de Student para 

amostras independentes (p < 0,05). 
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Figura 20 - Crescimento bacteriano, mensurado pelo diâmetro das colônias após 

aplicação de 6 horas da fotoemissão com uso de filtro de infravermelho, após 48 horas 

de incubação. 

 

 Por fim, de forma a testar a possível relação entre a luz azul e os materiais de 

fabricação das placas de Petri utilizadas na ação antimicrobiana da luz azul, um novo 

teste foi feito, seguindo o mesmo padrão já descrito. No caso das placas de vidro, a 

média de colônias do grupo controle foi de 144 ± 6,56, no grupo exposto a luz vermelha 

foi de 147,33 ± 9,41 e no grupo exposto à luz azul foi de 31,66 ± 5,68, evidenciando 

inibição considerável neste caso. Padrão semelhante foi encontrado no caso das placas 

de poliestireno, em que o grupo controle mostrou contagem de 145 ± 20,29 colônias, o 

grupo exposto à luz vermelha mostrou 143 ± 11,27 e o grupo exposto à luz azul mostrou 

apenas 34,33 ± 10,67 colônias (também mostrando intensa inibição). Em ambos os 

casos, houve diferença significativa entre o grupo exposto à luz azul e grupo controle (p 

= 0,049 para os dois casos através do teste U de Mann-Whitney para p < 0,05), sendo 

que as importantes percentagens de inibição demonstrada nos dois grupos (77,9 ± 4,74 e 

75,98 ± 8,32 %) não mostrou diferença significativa (p = 0,745 através do teste t de 

Student para p < 0,05), conforme pode ser observado na Figura 21. Este resultado é um 

indicativo de que o material das placas não mostra influência na ação antimicrobiana 

notificada, uma vez que em ambos os casos houve a inibição e ela foi virtualmente 

igual. 
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Figura 21 - Percentagem de inibição da luz azul sobre S. aureus semeada em placas de 

vidro e de poliestireno. 

 

4.4. Aplicação da luz azul previamente à semeadura de bactérias 

 

 Os testes realizados até então evidenciam que a aplicação da luz sobre placas 

após a semeadura da bactéria é um protocolo eficaz, mas, que traz possíveis problemas 

que, baseando nos experimentos anteriores, podem ser resolvidos com os ajustes aqui 

demonstrados. Contudo, este tipo de aplicação ainda pode trazer limitações, como o 

maior risco de contaminação por outros agentes infecciosos ou mesmo por fagos e, 

principalmente, a necessidade de tempos prolongados de exposição à luz. Pensando 

nisso, foi feita a aplicação da luz em meio de cultura líquido contendo o agente 

infeccioso previamente à sua semeadura em ágar e posterior incubação. Além de trazer 

o potencial de diminuir o tempo de aplicação para análises in vitro, este método traz 

como vantagem adicional a facilidade em se preparar a amostra para testes bioquímicos 

e/ou moleculares (uma vez que a amostra já estará em solução líquida). 

 Desta forma, para o primeiro teste, houve a aplicação de luz azul em S. aureus 

inoculada em solução salina. Os LEDs foram posicionados a 2 cm da superfície do 

líquido, cada tubo recebeu 1 mL da diluição realizada e foi feita contagem de colônias 

nas placas semeadas após o teste. Como é possível observar na Figura 22, os grupos 

controles mostraram quantidades similares de colônias tanto para os tempos de 120 min 

(228 ± 39), 180 min (209 ± 21) e 240 min (221 ± 26,05), quanto para os tempos 
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menores de 10 min (249,66 ± 11,06), 30 min (259,33 ± 9,45) e 60 min (267 ± 13,52). 

Os grupos experimentais mostraram acentuada inibição em todos os tempos: 10 min 

(99,33 ± 41,78; p = 0,049), 30 min (59,33 ± 12,34; p = 0,049), 60 min (1,33 ± 1,52; p = 

0,049), 120 min (0,66 ± 0,57; p = 0,046), 180 min (2,33 ± 0,57; p = 0,046) e para 240 

min a supressão foi total. Embora pareça um resultado promissor, é necessário pontuar 

que a transparência da solução salina e a falta de nutrientes estejam associadas à luz 

azul para que inibição tão potente seja observada em tempos de aplicação tão curtos. 

Assim, seguindo o mesmo padrão de aplicação, mas, usando o BHI como meio 

líquido, o experimento foi repetido, desta vez usando apenas os tempos de exposição 

que geraram maior inibição no teste anterior: 2, 3 e 4 horas. Este experimento trouxe 

resultados diferentes e interessantes na comparação com o teste em que a S. aureus foi 

inoculada em solução salina. 

 

 

Figura 22 - Inibição bacteriana gerada por exposição da luz azul diretamente sobre a 

solução contendo o inoculo. 

 

 Inicialmente, como esperado, a proliferação foi consideravelmente aumentada 

em relação aos testes anteriores, e em relação ao próprio experimento. Os grupos 

controle mostraram aumento de sua proliferação conforme o tempo aumenta (resultado 

esperado considerando o meio rico em nutriente): média de 898,66 ± 17,61 colônias em 

2 horas, 1120,33 ± 94,93 colônias em 3 horas e 1853,33 ± 54,15 em 4 horas. As médias 
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-50

0

50

100

150

200

250

300

350

10 30 60 120 180 240

Q
u

an
ti

d
ad

e
 d

e
 c

o
lô

n
ia

s 

Tempo de exposição à irradiação luminosa (min) 

Controle

Experimental



44 

 

horas, 551,33 ± 62,3 em 3 horas e 55,66 ± 6,5 em 4 horas, sendo que, conforme pode 

ser observado na Figura 23, em todos os casos houve diferença significativa entre 

grupos (p = 0,00001 para 2 horas, p = 0,001 para 3 horas, p = 0,000001 para 4 horas). 

O padrão mais interessante encontrado foi a diferença na inibição em relação ao 

tempo de exposição aumenta (Figura 24). Em 2 horas de exposição, a percentagem de 

inibição encontrada foi de 61,37 ± 3,49 %, a qual varia para 50,51 ± 7,25 % em 3 horas, 

mas, aumenta significativamente após 4 horas, chegando a 96,99 ± 0,3 %. Não houve 

diferença significativa entre 2 e 3 horas (p = 0,127), é possível observar a tendência da 

inibição manter-se na mesma intensidade, mas, a percentagem aumenta bruscamente em 

4 horas (p = 0,049 tanto entre 2 e 4 horas, quanto entre 3 e 4 horas). Acredita-se que, até 

3 horas, a tentativa da bactéria de compensar a ação nociva gerada pela luz azul ainda é 

relativamente efetiva, contudo, a partir de 4 horas o acúmulo desta ação passa a 

suplantar as capacidades de defesa da bactéria, o que se traduz em uma inibição mais 

acentuada, com tendência a se ser total em tempos de exposição mais prolongados. 

 

 

Figura 23 - Contagem de colônias no teste de aplicação da luz azul em S. aureus 

inoculada em BHI. * Diferença estatisticamente significativa pelo teste t de Student para 

amostras independentes (p < 0,05) nas comparações entre grupos controle e 

experimental de cada protocolo. 
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Figura 24 - Percentagem de inibição no teste de aplicação da luz azul em S. aureus 

inoculada em BHI. * Diferença estatisticamente significativa pelo teste U de Mann-

Whitney para amostras independentes (p < 0,05) entre o tempo de 4 horas e os tempos 

de 2 e 3 horas. 

 

 De forma a verificar se existiria diferença nesta inibição no caso de uso de tubos 

feitos de diferentes materiais, o experimento foi repetido através do mesmo protocolo, 

mas, com a adoção apenas do tempo de 4 horas e a adição do teste com uso de tubos 

Falcon modificados (cujo material de construção é o polipropileno). Conforme 

esperado, houve grande inibição em ambos os casos. No caso dos tubos de vidro, a 

média para o grupo controle foi de 1929 ± 56 colônias e o grupo experimental mostrou 

72,66 ± 8,32, e para o caso dos tubos de polipropileno a média do grupo controle foi de 

1915 ± 116,06 colônias e do grupo experimental foi de 75,33 ± 19,75, sendo 

significativamente diferente em ambos os casos (p = 0,049 para os dois protocolos, pelo 

teste U de Mann-Whitney – p < 0,05). As percentagens de inibição não mostraram 

diferença significativa (p = 0,775), sendo 96,22 ± 0,48 % para os tubos de vidro e 95,98 

± 1,27 para os tubos Falcon (Figura 25). Este resultado é um indicativo de que o 

material do recipiente, neste caso, não afeta a ação da luz azul, o que merece ser 

confirmado em testes mais específicos em estudos futuros. 
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Figura 25 - Percentagem de inibição no teste de aplicação de luz azul em S. aureus 

inoculada em BHI em tubos de vidro ou de polipropileno. 

 

 Como teste adicional, foi testado como seria esta inibição de S. aureus, tanto em 

solução salina quanto em BHI, na presença e ausência de agitação, de forma a verificar 

se a maior oxigenação do meio afetaria tal ação (especialmente considerando que S. 

aureus é uma bactéria preferencialmente aeróbica). Conforme ilustrado na Figura 26, no 

caso do uso de solução salina, houve diferença entre ausência e presença de agitação 

nos grupos controles (p = 0,049), sendo que a média de colônias na ausência de agitação 

foi menor (23,33 ± 2,51 colônias) em relação à presença de agitação (72,33 ± 5,85 

colônias); contudo, em ambos os casos a inibição gerada pela luz azul foi pronunciada e 

não teve diferença entre si (sem agitação houve 2,3 ± 1,15 colônias, com agitação houve 

1,33 ± 0,57 colônias; p = 0,239). 

 Diferente deste padrão, quando o meio líquido foi o BHI, a proliferação foi mais 

pronunciada. Os grupos controles não mostraram diferença significativa entre si (com 

agitação houve 125,66 ± 22,47 colônias, sem agitação houve 125,33 ± 11,93 colônias; p 

= 0,827), mas, na presença de agitação o grupo experimental mostrou mais colônias 

(25,66 ± 5,68) em comparação com o grupo na ausência de agitação (4,66 ± 2,3; p = 

0,046). Em relação à percentagem de inibição (Figura 27), o grupo em BHI com 

agitação mostrou o menor valor (79,11 ± 5,56) e foi significativamente menor em 

relação a todos os outros grupos (p = 0,049 em todos os casos), diferença que não 

existiu na comparação dos outros grupos entre si. Considerando o tempo de exposição 

adotado, que foi de 2 horas, a inibição ainda mostra-se considerável, mas, este resultado 

pode indicar que na presença de um meio rico em nutrientes e com maior oxigenação a 

S. aureus é capaz de tolerar a ação nociva da luz azul com maior intensidade. 
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Figura 26 - Contagem de colônias no teste de aplicação de 2 horas da luz azul em S. 

aureus inoculada em solução salina e em BHI, na presença ou ausência de agitação. 

SCA: solução salina 0,9% com agitação; SSA: solução salina 0,9% sem agitação; BCA: 

BHI com agitação; BSA: BHI sem agitação. * Diferença estatisticamente significativa 

pelo teste U de Mann-Whitney entre os grupos controles com uso de solução salina (p < 

0,05). ** Diferença estatisticamente significativa pelo teste U de Mann-Whitney entre 

os grupos experimentais com uso de BHI (p < 0,05). 

 

 

Figura 27 - Percentagens de inibição no teste de aplicação de 2 horas da luz azul em S. 

aureus inoculada em solução salina e em BHI, na presença ou ausência de agitação. 

SCA: solução salina 0,9% com agitação; SSA: solução salina 0,9% sem agitação; BCA: 

BHI com agitação; BSA: BHI sem agitação. * Diferença estatisticamente significativa 

pelo teste U de Mann-Whitney entre os SCA, SSA e BSA em relação ao grupo BCA (p 

< 0,05). 
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 Embora os resultados com uso de agitador sejam interessantes, o protocolo aqui 

usado traz possíveis complicações relacionadas à aplicação em placas após semeadura, 

uma vez que tal teste também faz uso de recipiente aberto de grande superfície e 

descoberto durante o procedimento. Assim, para os testes seguintes havia a necessidade 

de um método que mostrasse inibição interessante em menores tempos de exposição. 

 Para tal, foi feito teste com os tubos de ensaio de vidro de 4 mL posicionados de 

forma inclinada. O primeiro teste foi feito com uso de S. aureus, inoculada em BHI, 

com a exposição de extrema de 13 horas. Com este tempo de exposição, as placas 

controle mostraram proliferação em nível alto, ocupando toda a superfície do meio de 

cultura e impossibilitando a contagem de colônias; contudo, mesmo com uso de tal 

tempo, o grupo experimental mostrou certa quantidade de colônias sobreviventes (12 ± 

4,35), o que foi um resultado interessante ao evidenciar que, em meio rico em 

nutrientes, mesmo em um tempo tão prolongado de exposição a luz azul não inibiu 

completamente a S. aureus no uso específico do protocolo aqui adotado. 

 Assim, optou-se por usar maior diluição (1:100000) e um tempo reduzido de 3 

horas para permitir colônias isoladas e boa inibição, visando o uso de tal protocolo para 

o estudo de resistência. Neste teste, novamente, foi usada a luz vermelha como controle 

extra. Como pode ser verificado na Figura 28, não houve diferença na contagem de 

colônias entre o controle (55,66 ± 6,02 colônias) e a amostra irradiada com luz vermelha 

(48,33 ± 17,03 colônias; p = 0,521), mas, houve inibição considerável pela luz azul (4 ± 

4,35 colônias), apresentando diferença em relação à amostra irradiada pela luz vermelha 

(p = 0,012) e ao controle (0,0003). Desta forma, o teste mostrou-se eficaz, provando-se 

interessante para ser usado como protocolo para os testes subsequentes já planejados e 

mesmo para testes futuros. 

 

 

Figura 28 - Contagem de colônias no teste de aplicação da luz azul em S. aureus 

inoculada em BHI depositado em tubos posicionados inclinados em 9,5°. * Diferença 

significativa pelo teste t de Student para amostras independentes (p < 0,05). 
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4.5. Ação antimicrobiana da luz azul em diferentes agentes infecciosos 

 

 Após a bateria de testes realizados até este ponto, optou-se pelo uso de tubos 

inclinados para os testes subsequentes. Para testar a ação da luz azul em outros agentes 

infecciosos, optou-se por usar como meio líquido a solução salina 0,9%, diluição de 

1:10000 e o tempo de 4 horas. 

 Todas as bactérias testadas sofreram inibição pela luz azul, mas, o único fungo 

testado não mostrou o mesmo padrão (Tabela 3). Em relação à inibição, os maiores 

valores foram em relação às espécies S. aureus, P. aeruginosa e K. pneumoniae, 

seguidas por E. coli e E. faecalis e a menor percentagem sendo para S. epidermidis 

(Figura 29). 

 

Tabela 3 - Contagem de colônias no teste de inibição em diferentes agentes infecciosos. 

Agentes infecciosos Controle Experimental p 

S. aureus 203 ± 6 2,3 ± 0,57 0,046 (teste U) 

E. faecalis 393 ± 28,21 131,33 ± 11,59 0,049 (teste U) 

S. epidermidis 677 ± 47,57 393,66 ± 15,01 0,001 (teste t) 

E. coli 339,33 ± 12,01 134 ± 16 0,049 (test U) 

P. aeruginosa 605,66 ± 10,02 1,33 ± 1,52 0,049 (teste U) 

K. pneumoniae 265 ± 14,53 2,3 ± 2,52 0,049 (test U) 

C. albicans 127,66 ± 16,04 107 ± 22,11 0,26 (teste t) 

 

 

Figura 29 - Percentagens de inibição geradas pela luz azul em diferentes agentes 

infecciosos. 
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4.6. Teste inicial de resistência bacteriana à luz azul 

 

 Como descrito anteriormente, este experimento foi feito apenas com as espécies 

S. aureus, E. coli e P. aeruginosa através da repetição de aplicações de luz azul por 7 

vezes. A comparação entre os dois grupos controles usados, para as três bactérias, não 

mostrou diferenças significativas (os valores de p variaram entre 0,127 e 0,1 em todas as 

comparações feitas pelo teste U de Mann-Whitney para p < 0,05), o que é um indicativo 

de que as cepas que nunca sofreram irradiação por luz azul (Controle 1) mostram o 

mesmo padrão de proliferação em relação às cepas sobreviventes a aplicações anteriores 

(Controle 2) (Figuras 30, 31 e 32). 

 

 

Figura 30 - Quantidade de colônias obtidas após sucessivas exposições à luz azul no 

teste de resistência para a S. aureus. 

  

 

Figura 31 - Quantidade de colônias obtidas após sucessivas exposições à luz azul no 

teste de resistência para a E. coli. 
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Figura 32 - Quantidade de colônias obtidas após sucessivas exposições à luz azul no 

teste de resistência para a P. aeruginosa. 

 

Em todas as aplicações houve inibição significativa em relação aos controles de 

cada espécie em cada aplicação individual (p = 0,049 em todas as comparações feitas 

pelo teste U de Mann-Whitney para p < 0,05), como pode ser notado nas Figuras 30, 31 

e 32. Contudo, ao observar o padrão das percentagens de inibição é possível notar 

diferentes tendências para cada espécie (Figuras 33, 34 e 35). 

 Ao comparar 1ª e 7ª aplicações de luz azul, foi possível notar um indicativo de 

aumento na sensibilidade no caso da S. aureus (de 52,21 ± 9,32 % para 84,38 ± 6,91 %; 

p = 0,009), ausência de alterações de inibição para a P. aeruginosa (de 69,66 ± 8,37 % 

para 65,88 ± 7,99 %; p = 0,602) e tendência a resistência no caso da E. coli (de 97,52 ± 

2,44 % para 75,97 ± 7,18 %; p = 0,049).  

 

 
Figura 33 - Percentagens de inibição no teste de resistência à luz azul em S. aureus. A 

linha reta representa o ajuste da curva. 
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Figura 34 - Percentagens de inibição no teste de resistência à luz azul em E. coli. A 

linha reta representa o ajuste da curva. 

 

 
Figura 35 - Percentagens de inibição no teste de resistência à luz azul em P. 

aeruginosa. A linha reta representa o ajuste da curva. 

 

O grave problema de saúde pública mundial que é a resistência bacteriana vem 

fomentando a busca por novas terapias eficientes e seguras, a qual vem se intensificando 

conforme mais espécies resistentes são descobertas. Nesta busca por melhores métodos 

de combate bacteriano, algumas técnicas dentro da fototerapia vêm mostrando grande 

potencial, especialmente a fotoemissão de baixa intensidade de luz azul (entre 400-480 

nm) (84, 94).  

O uso da luz azul permitiria aplicação tópica em possíveis sítios de entrada para 

infecções potencialmente graves (2, 46, 74, 78), ou seja, sua aplicação em seres 

humanos estaria retida ao combate tópico, permitindo o tratamento de infecções em 

feridas ainda em seu início ou mesmo permitindo a aplicação preventiva, o que a médio-

longo prazo pode evitar quadros de infecções sistêmicas e diminuir índices de infecções 
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hospitalares. Além disso, sendo comprovada a sua eficácia, a luz azul poderia ser usada, 

também, como agente esterilizante de produtos de comércio destinados à exportação, ou 

mesmo de instrumentos de uso médico (como cateteres, sondas, drenos, etc) (84). 

Semelhante à luz vermelha e infravermelha, a fototerapia em comprimentos de 

onda azul gera aumento de produção de ATP e síntese proteica ligada à proteção e 

duplicação celular em células de mamíferos, porém, diferente de tais comprimentos de 

onda, a luz azul gera aumento na produção de EROs, indicando que aplicações em 

parâmetros extremos desta faixa de luz tem potencial para prejudicar, também, possíveis 

tecidos hospedeiros (81, 83). Contudo, estudos in vitro com células humanas como 

queratinócitos e fibroblastos vêm revelando que, mesmo frente a certo aumento nos 

níveis de EROs, estas células se mantém ativas e com boa capacidade proliferativa após 

exposição à parâmetros de emissão de luz azul capazes de inibir bactérias, o que indica 

que esta pode ser, de fato, uma terapia viável (75, 87, 88). Além disso, estudos in vivo 

com uso de ratos ou camundongos que tiveram feridas induzidas e infectadas por 

bactérias como S. aureus, P. aeruginosa e S. epidermidis, evidenciam que há boa 

inibição gerada por luz azul nas infecções (inibição esta que é acentuada ao ser 

associada ao tratamento medicamentoso), sendo que análises microscópicas de tecidos 

hospedeiros relatam pouco ou nenhum dano (75, 86, 87, 95), reforçando o potencial 

desta possível terapia antimicrobiana alternativa. 

Como em outras modalidades de fototerapia, a fotoemissão antimicrobiana tem 

como principal parâmetro a ser considerado o comprimento de onda, uma vez que sua 

ação fotobiomoduladora depende de sua absorção por cromóforos presentes nas células 

alvo (85). 

Por estar presente no âmbito clínico em diferentes especialidades, a luz vermelha 

é estuda por diversos pesquisadores quanto a sua interação com bactérias. Estudos in 

vitro indicam que a ação de comprimentos de onda entre 625-1000 nm (do vermelho ao 

infravermelho) não gera aumento no crescimento de bactérias (incluindo S. aureus, E. 

coli e P. aeruginosa) e fungos quando a irradiação ocorre isoladamente nesses agentes 

infecciosos (44, 46, 53, 58, 59, 73, 81, 95-97), o que sugere que tais comprimentos de 

onda não interagem com cromóforos existentes nestes agentes infecciosos. O presente 

estudo se mostra em concordância com tais relatos, uma vez que a luz vermelha em 660 

nm foi exaustivamente testada em aplicações de inóculos em diferentes meios de cultura 

e não mostrou nenhuma ação notificável, ou seja, não gerou inibição, mas, também não 

foi capaz de acelerar a proliferação bacteriana, se mostrando inerte a estes agentes. 
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Contudo, esta linha de pesquisa é relativamente recente e ainda mostra 

resultados conflitantes, especialmente considerando que, como dito anteriormente, 

respostas celulares frente ao estímulo da fotoemissão dependem principalmente do 

comprimento de onda usado (já que cada comprimento tem potencial para afetar 

limitados cromóforos) (16, 50, 59, 60). Relatos de experimentos in vivo evidenciam que 

a luz vermelha, na verdade, pode auxiliar no combate a infecções ao aumentar migração 

de macrófagos para o sítio de infecção e estimular a fagocitose dos patógenos, 

representando um mecanismo de combate indireto (61); porém, é necessário que esta 

ação seja estudada com maior profundidade para verificar se este mecanismo sempre 

ocorre. 

Considerando os resultados aqui expostos e os diversos relatos da literatura 

citados, o indicativo mais fidedigno é de que a luz entre 600-1100 nm pode afetar 

determinados agentes infecciosos apenas de forma indireta (ao otimizar respostas 

imunológicas), o que faz com que outras modalidades de fototerapia possam ser 

consideradas para investigação de ação antimicrobiana. 

Quanto à luz azul, no presente estudo diferentes protocolos in vitro foram 

utilizados e todas as bactérias estudadas sofreram importante inibição. Este resultado se 

mostra em concordância com a maioria dos relatos da literatura, os quais notificam ação 

antimicrobiana da luz azul em comprimentos de onda entre 400-470 nm e em variadas 

fluências/doses contra as bactérias S. aureus, E. coli, P. aeruginosa, K. pneumoniae, E. 

faecalis e S. epidermidis (2, 8, 16, 17, 46, 60, 74, 75, 78, 79, 81, 84, 89, 90, 94, 95, 98-

107) além de variadas cepas de Streptococcus mutans, Porphyromonas gingivalis, 

Staphylococcus pseudintermedius, Salmonella enterica, entre outras, tanto em estado 

planctônico quanto em biofilmes (73, 79, 84, 88, 107). 

Alguns trabalhos apontam que o fracionamento das aplicações de luz azul possui 

ainda maior potencial antimicrobiano em diferentes espécies, relatando que uma mesma 

fluência fracionada em duas ou mais aplicações é capaz de gerar maior inibição do que 

aplicação única deste mesmo valor (2, 16, 78, 79, 90). Apesar da presente pesquisa não 

ter verificado este fenômeno, acredita-se que o possível uso clínico da luz azul, de fato, 

pode ter maior eficiência nesta forma de aplicação, especialmente considerando as 

descrições atuais acerca do mecanismo de ação desta técnica (90). 

Existe o relato de que tanto dispositivos laser quanto emissores LED mostram a 

mesma capacidade bactericida (78), um dado interessante, pois os LEDs possuem 
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grande variedade de comprimentos de onda específicos, além de representar uma 

tecnologia barata e de fácil manuseio (46, 78). 

A possibilidade de inibir diferentes agentes infecciosos evidencia a versatilidade 

da luz azul. Neste estudo, as bactérias K. pneumoniae, E. faecalis e S. epidermidis 

mostraram-se susceptíveis após aplicação da luz azul em inóculos preparados em 

solução salina 0,9%, o que motiva a verificação desta ação, também, com uso de meios 

de cultura ricos em nutriente de forma a confirmar que, independente de fatores 

externos, estas espécies podem ser combatidas com uso desta modalidade de 

fototerapia. 

Entretanto, mesmo tais resultados positivos relatados na literatura trazem certas 

contradições que devem ser trabalhadas. A definição dos parâmetros de emissão, por 

exemplo, representa um problema importante. Conforme pontuado por Hadis et al 

(2016) (36), a falta de detalhes na descrição dos parâmetros usados em um experimento 

é algo comum em artigos sobre fototerapia, o que por si só dificulta a reprodução de 

protocolos usados. Porém, um fator ainda mais preocupante é o entendimento limitado 

sobre fotofísica e fotoquímica que muitos pesquisadores desta linha de estudo mostram, 

fator que pode ser o potencial gerador de cálculos errôneos nos parâmetros de emissão 

luminosa divulgados. Equívocos em cálculos de potência radiométrica, irradiância e 

fluência podem levar a erros como: falha de calibragem de aparelhos de fototerapia por 

parte de fabricantes, erros na determinação de parâmetros terapêuticos por parte de 

profissionais da saúde, e mesmo erros a serem cometidos por pesquisadores em 

experimentos científicos. Ainda de acordo com estes autores, é necessário que grupos de 

pesquisa sobre fototerapia sejam interdisciplinares e incluam físicos e/ou químicos com 

vasto entendimento sobre interação entre luz e matéria em sua equipe, de forma a evitar 

este tipo de erro (36). 

Um possível exemplo neste contexto é a descrição de valores de fluência/dose 

dada por alguns trabalhos encontrados na literatura acerca da ação da luz azul contra a 

S. aureus. Em sua grande maioria, estes artigos relatam que a luz azul inibe esta bactéria 

eficientemente apenas com uso de doses em valores maiores (109-630 J/cm²) e, 

independente do protocolo de aplicação, a dose-dependência apenas passa a ser 

notificável a partir de valores moderados, sendo que valores menos intensos não geram 

inibição ou geram em intensidades pouco relevantes (2, 16, 46, 75, 78, 79, 81, 84, 86-

90, 95, 101-106). Contudo, existem relatos de que doses baixas (menores que 40 J/cm²) 

são capazes de gerar inibição em níveis não observados pelos trabalhos citados 
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anteriormente (8, 98, 100, 107). Este tipo de controvérsia, provavelmente, se dá por 

equívoco nos cálculos destes parâmetros; acredita-se que se todos os trabalhos tivessem 

adotado a mesma forma de se calcular tais parâmetros, os valores obtidos estariam todos 

em uma mesma janela. 

As equações utilizadas para cálculos de irradiâncias e fluências estimadas neste 

estudo fornecem valores referentes ao que é emitido pelo dispositivo e consideram os 

parâmetros de emissão informados pelo fabricante dos LEDs, mas, no contexto da 

fototerapia, devem-se considerar fatores adicionais como o que está sendo absorvido 

pela amostra (neste caso, desconsiderando o meio de cultura e placa de Petri), a 

profundidade em que o feixe gerado penetra na amostra, e é interessante a execução de 

testes radiométricos como forma de verificar se o que está sendo emitido coincide com 

as informações contidas no produto. Existem trabalhos que fornecem equações mais 

confiáveis para cálculo destes parâmetros a partir de dados obtidos por análises de 

maior precisão (36, 108), representando cálculos de complexidade consideravelmente 

maior se comparados às equações citadas. Assim sendo, considera-se de suma 

importância que os emissores aqui utilizados sejam testados em tal padrão e que a ajuda 

de físicos e/ou químicos com maior especialidade para realização dos cálculos seja 

fornecida para que os valores obtidos possam ser divulgados de forma fidedigna.  

O foco na definição destes parâmetros é importante, também, para otimizar a 

construção do protocolo de aplicação em placas de Petri. No presente estudo, 

inicialmente, as distâncias entre emissor e superfície foram adotadas considerando 

valores encontrados em outros artigos, mas, o que foi notificado é que este 

procedimento é inviável quando o emissor luminoso é LED, pois seu feixe pouco 

coerente e não colimado demanda do cálculo da área de feixe, o qual depende do ângulo 

de visão do diodo (que é específico e cujo valor é informado pelo fabricante através de 

data sheet do produto). 

As estimativas nos cálculos de fluências neste estudo mostram que valores a 

partir de 115 J/cm² são capazes de gerar importante inibição nas bactérias analisadas, o 

que estaria de acordo com a maioria dos relatos da literatura (86-90, 95, 101-106). 

Entretanto, diante do exposto, se faz necessária a realização de análises de maior 

confiança para obtenção de valores confiáveis com a finalidade de se evitar este tipo de 

equívico. Acredita-se que o cálculo de maior precisão nos fornecerá valores elevados de 

dose, o que faz com que o presente estudo fique de acordo com a literatura. 
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Um ponto considerado fundamental e que é negligenciado por muitos trabalhos é 

o relato acerca da temperatura gerada na superfície irradiada pela luz azul. Os LEDs 

usados neste estudo são capazes de gerar temperaturas agressivas a bactérias em 

distâncias curtas (3 mm entre LED e superfície gera 42,5° C em apenas 10 minutos), 

sendo que, considerando sua potência, a distância mínima de 1 cm foi adotada como 

medida de segurança. São raras as descrições de mensuração de temperatura em 

experimentos in vitro sobre ação antimicrobiana da luz azul (84), e este é um fator que 

deve ser tratado com cautela ao consideramos os resultados obtidos por certos estudos, 

pois temperaturas elevadas causam estresse térmico em bactérias, gerando inibição por 

mecanismos diferentes daqueles almejados na adoção de tal técnica. 

Mesmo distâncias que não geram temperaturas acima de 36° C podem gerar 

outro problema: a perda de integridade estrutural do meio de cultura. Na presente 

pesquisa, placas de Petri contendo AMH irradiadas por tempos prolongados (até 4 

horas) com emissor posicionado relativamente próximo (1-4 cm entre LED e superfície 

do ágar) geraram ressecamento do meio de cultura, provocando diminuição em sua 

profundidade e rachaduras em sua extensão. Conforme notificado aqui, esta falta de 

integridade estrutural impede que a bactéria se prolifere no local de maior ressecamento, 

gerando resultados falso-positivos. Este problema foi resolvido ao se adicionar um filtro 

de infravermelho entre emissor e culturas bacterianas, sendo que houve a inibição, mas, 

desta vez, sem a presença de anormalidades no meio de cultura, o que evidencia que, de 

fato, a inibição bacteriana é por ação da luz azul contra a bactéria. Entretanto, não há 

relatos na literatura sobre este fenômeno, sendo impossível prever se entre os trabalhos 

citados existem falso-positivos baseados neste viés em potencial. 

Considerando os fatores citados anteriormente, a forma de aplicação no 

experimento in vitro é algo que deve ser observado de forma a se evitar possíveis 

viesses metodológicos, especialmente quanto à relação entre parâmetros de emissão e o 

nível de inibição obtida. Neste estudo, a aplicação da luz após semeadura foi 

exaustivamente testada, foram feitos testes com uso de placas feitas de diferentes 

materiais, com aplicação direta ou com filtro de infravermelho entre LED e culturas 

bacterianas, em condições de emissão em que foi garantido que a temperatura não foi 

fator nocivo, todos os experimentos sempre executados em ambiente estéril, e em todas 

as situações a luz inibiu S. aureus. Este resultado está em concordância com trabalhos 

cuja forma de aplicação foi semelhante à usada nesta pesquisa (2, 8, 16, 17, 46, 60, 75, 

78, 81, 84, 94, 98, 101). Desta forma, este fator pode não representar um viés de maior 
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importância (como foi teorizado por este estudo antes da execução de tamanha 

diversidade de protocolos experimentais), entretanto, como esta forma de aplicação 

implica o uso de placas descobertas, é possível existir o risco de contaminação por 

outros microbianos ou mesmo por fagos (vírus que contaminam especificamente 

bactérias); por mais que este risco seja limitado, acredita-se que aplicar a luz em 

inóculos bacterianos em meio líquido contido em tubos de ensaio pode ser mais seguro. 

Além de trazer o potencial de aumentar a segurança da amostra em análises in 

vitro, aplicar a luz no inóculo em líquido traz como vantagem adicional a facilidade em 

se preparar a amostra para testes bioquímicos e/ou moleculares subsequentes, uma vez 

que ela já estará em solução líquida. No presente estudo, este método foi testado com as 

bactérias S. aureus, S. epidermidis, E. faecalis, K. pneumoniae, P. aeruginosa e E. coli 

em solução salina 0,9% e houve forte inibição mesmo com pouco tempo de aplicação, 

semelhante a estudo em que estas mesmas espécies foram inibidas ao serem inoculadas 

em tampão PBS e irradiadas com luz azul (103). Contudo, como este não é um meio 

rico em nutrientes, o teste foi refeito com uso de BHI, com o qual também houve 

inibição, mas, demandou maior tempo de exposição. 

O interessante em se usar meio líquido rico em nutrientes é o fato de manter a 

bactéria viável a proliferação durante o experimento (situação semelhante à de uma 

infecção). Este fator somado à maior turbidez do meio justifica a necessidade de maior 

tempo de emissão da luz azul para aquisição de maior inibição. Na presente pesquisa, 

houve um padrão interessante nesta forma de aplicação de luz: até 3 horas de emissão, 

as percentagens de inibição notificadas mostraram pequenas variações entre 50-60%, 

contudo, após 4 horas este valor elevou-se substancialmente até o nível de 96%; este 

resultado indica que existe um limiar a partir do qual a inibição por luz azul se torna de 

fato eficiente, sendo que a existência deste suposto limiar poderia, inclusive, justificar o 

porquê de certos artigos relatarem que não houve dose-dependência in vitro após 

irradiação de luz azul (8, 98, 100, 107). 

A aplicação da luz azul em meio líquido já foi relatada em alguns estudos (45, 

81, 89, 102, 103, 107), incluindo um estudo que buscou verificar o mecanismo de ação 

da luz azul contra a S. aureus ao fazer análises espectroscópicas em extratos obtidos da 

amostra logo após a irradiação (89), evidenciando a praticidade deste método. 

Um teste presente neste estudo e que não foi relatado pelos artigos encontrados 

até o momento foi a comparação da aplicação da luz azul em meio líquido rico em 

nutriente contendo S. aureus na presença e ausência de agitação da amostra. O 
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protocolo preliminar aqui executado evidenciou que a inibição na presença de agitação 

(79,11 ± 5,56 %) é consideravelmente menor em relação à sua ausência (96,31 ± 1,6 %; 

p = 0,049), indicando que em ambiente mais arejado e rico em nutrientes esta bactéria 

se torna discretamente mais tolerante à luz azul, um apontamento importante 

considerando que em um ambiente hospedeiro as condições em que esta bactéria se 

encontraria são similares. Assim, considera-se pertinente que este protocolo seja 

refinado, com uso de modelo de agitação mais seguro, objetivando a comparação do 

mecanismo de ação entre estas duas circunstâncias. 

Na presente pesquisa, não foram realizados testes de investigação quanto ao 

mecanismo da ação antimicrobiana para as bactérias estudadas. Contudo, ao analisar o 

padrão de crescimento bacteriano em colônias sobreviventes após 24 e 48 horas da 

exposição à luz, foi notificada proliferação em velocidade inicial reduzida, mas, que 

mostrou-se igual ao controle após 48 horas, padrão semelhante encontrado em estudo no 

qual S. aureus foi exposta à baixas doses de luz azul (75). Este atraso pode indicar que a 

bactéria é capaz de lidar com as EROs geradas por estas exposições de menor 

intensidade, possivelmente por ação de enzimas como a superóxido dismutase, sendo 

que a partir de determinada dose, esta capacidade se torna inviável e a inibição se 

fortalece; em nosso estudo em meio líquido, isto representaria o limiar das 4 horas de 

exposição comentado anteriormente. No caso da S. aureus, este padrão corrobora com 

aqueles encontrados em estudos que investigaram o mecanismo de ação (75, 86, 89, 90, 

109), sendo importante testar se o mecanismo proposto pela literatura (90) ocorre em 

espécies como E. coli e P. aeruginosa, especialmente considerando que, diferente da S. 

aureus, estas espécies são Gram-negativas e as diferenças estruturais em suas 

membranas celulares (18) podem influenciar em tal mecanismo. 

Tão importante quanto esclarecer este mecanismo de ação é o estudo sobre 

possível desenvolvimento de resistência bacteriana à luz azul. Até o presente momento, 

apenas um trabalho foi encontrado na literatura sobre tal tema, sendo feito estudo de 

resistência de S. aureus frente à luz em 405 nm. Em tal pesquisa, baixa dose foi adotada 

e foram feitas setes aplicações consecutivas e foi observada elevada inibição até a 4ª 

aplicação, a partir da qual os valores reduziram-se até a 7ª aplicação, sendo que os 

autores argumentam que tal padrão é indicativo de possível resistência (76). 

Com base neste estudo, protocolo semelhante foi executado na presente 

pesquisa, sendo feito sete aplicações de luz azul (3 horas cada) em S. aureus, E. coli e P. 

aeruginosa inoculadas em meios de cultura líquidos. Diferente do trabalho publicado 
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(76), a S. aureus mostrou maior sensibilidade à luz azul conforme as aplicações 

consecutivas eram executadas, mostrando diferença significativa entre 1ª e 7ª aplicações 

(p = 0,009). Além disso, a P. aeruginosa mostrou padrão consistente de inibição (não 

houve aumento de sensibilidade e não houve indícios de resistência; p = 0,602). 

Entretanto, a E. coli mostrou percentagens de inibição cuja progressão representam 

indicativo de resistência, mostrando diferença significativa entre a porcentagem inicial e 

final (p = 0,049). 

Em sete aplicações houve padrões erráticos nos valores de inibição para as três 

bactérias, o que pode estar relacionado a fatores como o preparo da amostra. Além 

disso, é importante pontuar que um teste tão simples pode não permitir afirmar o 

surgimento ou não de resistência à luz azul, especialmente dada a complexidade de seu 

mecanismo de ação (o qual ainda está em estudo). Porém, em uma comparação entre as 

percentagens iniciais e finais de cada bactéria, em apenas sete aplicações seguidas, foi 

possível notar as tendências comentadas anteriormente, o que mostra que mesmo a 

fotoemissão de luz azul pode não representar exceção quanto ao surgimento de 

resistência bacteriana (no caso, em relação à E. coli) e fomenta a adição de testes 

moleculares de maior precisão ao protocolo aqui realizado para confirmação deste 

fenômeno. 

Assim, é possível notar que a luz azul mostrou intensa inibição em todas as 

bactérias estudadas, independente do padrão de aplicação da fotoemissão. Acredita-se 

que o protocolo in vitro final gerado pela presente pesquisa tenha potencial para ser 

usado com eficácia visando análises de maior complexidade subsequentes. Ressalta-se 

que a construção de melhor experimento para teste de resistência bacteriana seja 

desenvolvida e executada o quanto antes, de forma a melhor fundamentar o uso 

terapêutico da fototerapia antimicrobiana por luz azul. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Este estudo demonstrou que a luz azul possui ação antibacteriana em todos os 

protocolos in vitro testados, mostrando percentuais de inibição acima de 90%, indicando 

o uso de aplicação da fotoemissão em protocolos nos quais o agente infeccioso esteja 

em meio líquido rico em nutrientes como forma de otimizar testes de maior 

complexidade subsequentes. O teste de resistência mostrou que a luz azul pode induzir 

resistência em diferentes graus dependendo da bactéria analisada, sendo que entre as 

espécies estudadas a bactéria Escherichia coli mostrou a maior capacidade de 

desenvolver resistência. 
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