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RESUMO 

 

 

Objetivo: Desenvolver um enxaguatório oral baseado em uma formulação de 
microemulsão como veículo para o fotossensibilizador (FS) curcumina e avaliar a 
efetividade in vitro do produto desenvolvido, associada à Terapia Fotodinâmica 
antimicrobiana (PDT). Métodos: Foi construído um diagrama de fase pseudoternário 
(DFPT) para seleção das potenciais formulações de microemulsão (ME) a serem 
avaliadas. Foi realizada a caracterização físico-química da ME escolhida por meio de 
ensaios de tamanho de gotícula, medidas de potencial zeta, pH, densidade relativa e 
perfil reológico. Foi padronizada metodologia analítica para doseamento da 
curcumina na formulação desenvolvida por espectrofotometria por UV/Vis. O produto 
foi submetido a estudo de estabilidade acelerada. Avaliou-se a efetividade in vitro da 
PDT antimicrobiana mediada por LED (Light Emitting Diode) azul (450nm±10nm) de 
emissão em dois tempos de radiação (10 e 30 minutos) e intensidade de 18 mW/cm2 
associada à formulação desenvolvida contendo FS curcumina em duas 
concentrações distintas (30 e 60 µg.mL-1) sobre biofilme de Candida albicans (ATCC 
90029), Staphylococcus aureus meticilino resistente (ATCC 33591)  e Escherichia 
coli (ATCC 25922). Resultados: O produto final foi definido com a composição de 
Polietilenoglicol 400, polissorbato 80, óleo de linhaça, sorbitol, água e curcumina.  
pH de  6,21 ± (0,036), densidade relativa de 1 ±0,0003  g/ml, tamanho de gotículas 
de 13,86 ± 0,20 nm, índice de polidispersividade igual a 0,151 ± 0 ,0565, potencial 
zeta de -10,3 ± 2,6  e comportamento de fluxo newtoniano de baixa viscosidade 1,64 
± 0,01 cP.  A formulação final se mostrou estável durante o armazenamento sobre 
condições forçadas. Houve redução significativa UFC. mL-1 em todos os 
microrganismos testados (ANOVA 5% e pós-teste de Bonferroni). As maiores 
reduções de UFC. mL-1  foram de 5,6175 log 10 UFC.mL-1  no grupo PDT (10’) e 
PDT (30’), ambos com 30 µg.mL-1 em E. coli;  5,181 log 10 UFC.mL-1  no grupo PDT 
(30’) e 30 µg.mL-1 em MRSA; e  3,497 log 10 UFC.mL-1  no grupo PDT (30’), 60 
µg.mL-1 em C. albicans. Conclusão: O enxaguatório contendo curcumina 
desenvolvido é fisicamente estável e efetivo in vitro na aplicação em PDT 
antimicrobiana sobre biofilme dos microrganismos testados. 

 

 
Palavras-chave: diodo emissor de luz; biofilme; curcumina; enxaguatório bucal; 
microemulsão. 
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ABSTRACT 

 

 

Objective: To develop an oral mouthwash based on a microemulsion 
formulation as a vehicle for the photosensitizer dye (FS) curcumin and to evaluate 
the in vitro effectiveness of the developed product, associated with antimicrobial 
Photodynamic Therapy (PDT). Methods: A pseudomembrane phase diagram (DFPT) 
was constructed for the selection of potential microemulsion (ME) formulations to be 
evaluated. The physico-chemical characterization of the selected ME was carried out 
by means of droplet size tests, zeta potential measurements, pH, relative density and 
rheological profile. Analytical methodology was used for the determination of 
curcumin in the formulation developed by UV / Vis spectrophotometry. The product 
was subjected to accelerated stability study. The in vitro effectiveness of diffusion-
emitting diode (450nm±10nm) -mediated (Light Emitting Diode) PDT in two irradiation 
times (10 and 30 minutes) associated with the developed formulation containing FS 
curcumin at two distinct concentrations (30 and 60 μg.mL-1) on biofilms of Candida 
albicans (ATCC 90029), methicillin-resistant Staphylococcus aureus (ATCC 33591)  
and Escherichia coli (ATCC 25922). Results: The final product was defined as 
Polyethylene glycol 400, polysorbate 80, linseed oil, sorbitol, water and curcumin. pH 
of 6.21 ± 0.036, relative density of 1 ± 0.0003 g / ml, droplet size of 13.86 ± 0.20 nm, 
polydispersity index equal to 0.151 ± 0.0565, zeta potential of - 10.3 ± 2.6 and 
Newtonian flow behavior of low viscosity 1.64 ± 0.01 cP. The final formulation was 
stable during storage under forced conditions. There was significant UFC reduction. 
mL-1 in all tested microorganisms (ANOVA 5% and Bonferroni post-test). The largest 
UFC reductions. mL-1 were 5.6175 log 10 CFU.mL-1 in the PDT (10 ') and PDT (30') 
groups, both with 30 μg.mL-1 in E. coli; 5,181 log 10 UFC.mL-1 in the PDT group (30 ') 
and 30 μg.mL-1 in MRSA; and 3,497 log 10 CFU.mL-1 in the PDT group (30 '), 60 
μg.mL-1 in C. albicans. Conclusion: The curcumin-containing rinse developed is 
physically stable and effective in vitro in the antimicrobial PDT application on biofilm 
of the tested microorganisms. 

 
 
Key words:light emitting diode; biofilm; curcumin; mouthwash; microemulsion 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Cárie e doenças periodontais estão entre as doenças crônicas mais comuns no 

mundo atual. Afeta 60% a 90% das crianças em idade escolar e quase 100% da 

população adulta (CARDOSO, 2017). As doenças orais exercem ônus social, 

econômico e financeiro enorme em uma escala global. A prevalência de periodontite 

crônica na população geral é aproximadamente 30%. A periodontite generalizada 

severa está presente 5-15% da população em todo o mundo e é considerada uma 

das principais causa da perda de dentes (EKE, 2015; AIMETTI, 2015; HOLDE, 2017; 

GROENEWEGEN, 2018)  

No Brasil, a saúde oral é um dos três mais importantes motivos para demanda 

por cuidados de saúde.  As afecções da cavidade oral são doenças relevantes do 

ponto de vista da saúde pública em função de sua magnitude e transcendência, com 

reconhecidos impactos sobre a qualidade de vida dos indivíduos acometidos 

(ANTUNES et al, 2018; LEE, 2019).  

Para uma boa saúde oral, é necessária a remoção eficiente dos biofilmes orais, 

no entanto, mesmo em pacientes bem orientados, a limpeza adequada de áreas de 

difícil alcance e da margem gengival é um procedimento que conserva uma série de 

dificuldades. Escovação e limpeza interdental é especialmente difícil para os 

pacientes idosos e àqueles com limitações físicas ou mentais, com dentes mal 

posicionados ou isolados, e ainda para os usuários de aparelhos ortodônticos 

(SÄLZER, 2015; TAKENAKA, 2019). Isso é mais crítico em indivíduos com 

condições de risco presentes como pacientes HIV positivos, que realizam tratamento 

radioquimioterápico, usuários de antidepressivos e os portadores de alguma outra 

doença de base como diabetes (NITTAYANANTA, 2014; MACHADO, 2014; DE 

SANCTIS, 2019; MLADENOVIC, 2019). Para esse grupo de indivíduos, muitas 

vezes, ainda se faz necessária a associação de uma terapia medicamentosa 

antifúngico-antibiótica e uso de enxaguatórios orais (NOVAES, 2019). 

A utilização de enxaguatórios orais como método complementar de higiene oral 

já é consolidada na Odontologia, pois são de fácil utilização e aceitação, refrescante, 

expressa bom efeito antimicrobiano, inclusive, atingindo áreas de maior dificuldade 

(DUDDI, 2014). Os diversos enxaguatórios auxiliam no combate aos microrganismos 
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causadores de afecções orais como a cárie dentária, placa bacteriana, cálculo 

dental, gengivite e periodontite e ainda possuem efeito importante no combate à 

halitose (AL-MAWERI, 2019). 

Enxaguatórios contendo gluconato de clorexidina são os produtos mais 

utilizados como tratamento adjuvante no controle do biofilme dentário causador de 

doenças orais relevantes como cárie e periodontite. O uso desses tem-se mostrado 

ser muito eficaz na redução da acumulação de biofilme dentário, sendo considerado 

padrão ouro para o seu controle (LIZARELLI, 2019; MARKOWITZ, 2019; SILVA, 

2019). No entanto, vários efeitos colaterais foram observados com o seu uso, como 

o manchamento dos dentes e da língua, alteração temporária da percepção do 

paladar, aumento dos depósitos de cálculo, sensação de queimação e 

genotoxicidade das células epiteliais intra-orais (OSSO, 2013).  

Outro ponto importante é a carência de produtos de higiene oral para pacientes 

de alto risco e para crianças, que em muitos casos não conseguem realizar 

bochecho devido a suas condições físicas ou necessitam de cuidadores para realizar 

a higiene oral (TENT, 2018).  

Outro problema dos enxaguatórios é que embora alguns já não utilizem o 

álcool em sua formulação, muito ainda apresentam como componente na 

composição. A maioria dos enxaguatórios contém entre 5 e 25% de álcool, que é 

utilizado para estabilizar e dissolver os ingredientes ativos, proporcionar uma 

sensação refrescante, aumentar o prazo de validade e prevenir a contaminação por 

microrganismos (MAEKAWA, 2010). O uso de produtos contendo álcool é 

desaconselhado em crianças, gestantes, lactantes, diabéticos, etilistas, pacientes 

que usam metronidazol, pacientes com xerostomia, pacientes com mucosite ou que 

estejam realizando radioterapia de cabeça e pescoço e pacientes 

imunocomprometidos (JONESET et al, 2019; LEE et al, 2018; WYGANOWSKA et al, 

2018; MAHATTANADUL et al, 2018). Outra preocupação são as reações de 

hipersensibilidade aos componentes das fórmulas tradicionais devido à necessidade 

de uso prolongado em alguns casos (MOHAMED et al, 2018).  

Além dos efeitos mencionados, o principal e mais impactante efeito colateral do 

uso dos enxaguatórios e outros tipos de agentes antimicrobianos como antifúngicos 

e antibióticos na Odontologia é, sem dúvida, a geração de espécies de 

microrganismos resistentes (HAMBLIN, 2016). Assim, novas perspectivas na 

utilização de agentes antimicrobianos na Odontologia, se fazem necessárias. Uma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20VE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30833486
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das técnicas antimicrobianas que emergem como condição profilática e/ou 

terapêutica aos procedimentos convencionais é a Terapia Fotodinâmica (do Inglês, 

Photodynamic Therapy – PDT) Antimicrobiana, que é apontada na literatura nacional 

e internacional como uma nova e promissora abordagem (AL-MAWERI , 2019; 

PÉREZ, 2019). Trata-se de um método antimicrobiano de alta eficiência 

independentemente do status de resistência antibiótica presente (HAMBLIN, 2016).  

Embora muitos estudos clínicos e experimentais já tenham comprovada a 

eficácia da PDT com finalidade antimicrobiana em diversos procedimentos 

odontológicos como na Endodontia, na Periodontia e na Implantodontia 

(MOHAMMAD, 2016; BETSY, 2017; SIGRUN, 2017), ainda são raros os estudos 

que enfatizem a possibilidade do emprego desta técnica para controle do biofilme 

oral (NEDA, 2018). 

A associação da PDT a outra tecnologia, a nanotecnologia, através do 

desenvolvimento de um enxaguatório microemulsionado pode potencializar a ação 

antimicrobiana da Terapia Fotodinâmica, já que poderá contribuir para que o 

fotossensibilizador se espalhe e se fixe sobre a mucosa oral, em tempo suficiente 

para que os microrganismos alvos o absorvam e apresentem sensibilidade à luz 

(Leite et al, 2014). Além disso, pode aumentar a permeabilidade do 

fotossensibilizador sobre as barreiras biológicas dos microrganismos, aumentando e 

tornando mais eficiente a morte microbiana (ROCHA, 2017). 

Outras vantagens importantes seriam o aumento da estabilidade do  

compartimentalizado nas gotículas de óleo, contribuindo para retardar sua auto-

oxidação; o aumento da solubilidade do  fotossensibilizador no veículo, e a 

propriedade de mascarar o seu sabor (MASSIMINO e YOSHIOKA, 2014). Isso 

contribuirá para que se tenha um produto estável e armazenável pronto para uso em 

consultório sem qualquer prévia preparação, reduzindo o tempo dos procedimentos 

da PDT.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 CÁRIE E DOENÇA PERIODONTAL – AFECÇÕES DE IMPORTÂNCIA NA 

SAÚDE ORAL 

 

 

A cárie dentária e doenças periodontais exercem ônus social, econômico e 

financeiro em uma escala global. A prevalência de periodontite crônica na população 

geral é aproximadamente 30%. A periodontite generalizada severa está presente 5-

15% da população em todo o mundo e é considerada uma das principais causas da 

perda de dentes (EKE, 2015; AIMETTI, 2015; HOLDE, 2017; GROENEWEGEN, 

2018). A cárie é reconhecida como uma das doenças crônicas mais comuns no 

mundo hoje, afetando 60% a 90% das crianças em idade escolar e quase 100% da 

população adulta (BAL et al, 2019).  

A colonização das superfícies dos dentes por bactérias é um fator etiológico 

importante nas doenças orais mais comuns - cáries dentárias, gengivite e doenças 

periodontais destrutivas (SHAH, 2018). Espécies bacterianas orais endógenas, tais 

como Streptococcus mutans, Lactobacillus, Streptococcus sobrinus, e os seus 

metabolitos têm um papel complexo na iniciação e progressão da cárie dentária 

(LEE, 2019; YOO, 2019). Infecções odontológicas, porém, podem abrigar até 500 

espécies de microrganismos, que podem alcançar a corrente sanguínea e causar 

algum tipo de bacteremia, levando a uma infecção sistêmica com agravantes em 

pacientes debilitados (GERMANO 2018; YU, 2019).  

Nos últimos 20 anos, pelo menos, tem havido um declínio da cárie e da doença 

periodontal na maioria dos países industrializados. Esse padrão é resultado de uma 

série de ações na saúde pública, incluindo o uso eficaz de fluoretos, em conjunto 

com a mudança de condições de vida, estilos de vida e melhores práticas de 

autocuidado (CHARLES, 2018; PARKINSON, 2018; SADEQ, 2019). No Brasil isso 

foi favorecido pela expansão do atendimento odontológico na rede pública, após a 

implantação do SUS, da Estratégia de Saúde da Família e dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (ANTUNES, 2016). No entanto, as diferenças entre as 

tecnologias de prevenção disponíveis e a sua plena divulgação e aplicação, também 

ampliam as desigualdades sociais e étnicas que influenciam as condições de saúde 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parkinson%20CR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29289727
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oral entre diferentes populações (FILHO ET AL, 2014; GROENEWEGEN, 2018; D 

ASAI, 2018; AL-QADAMI, 2019; AUNG, 2019).  

Quanto à prévia presença de patologias sistêmicas, Silva (2018) constatou que 

a população HIV positiva estudada possui um índice CPO-D de 11,4, classificado 

como “muito alto” (segundo Ministério da Saúde a classificação do índice CPO-D 

“muito baixo” é aquela que varia de 0,0 a 1,1; “baixo” que varia de 1,2 a 2,6; 

“moderado” que varia de 2,7 a 4,4; “alto” que varia de 4,5 a 6,5 e “muito alto” que 

varia de 6,6 a mais). Groenewegen (2018) avaliou a ocorrência de periodontite em 

uma população estado unidense e percebeu que a prevalência e severidade da 

doença são maiores nos pacientes com infecção por HIV em comparação com 

controles, particularmente em homens. Esse e outros estudos demonstram a baixa 

condição de saúde oral em grupos populacionais específicos (FILHO et al, 2014; 

DURAN 2018; LEE, 2019; SILVA, 2018). 

Nesse contexto, é de suma importância a prevenção eficaz da cárie e de 

possíveis doenças periodontais, principalmente na população de alto risco: 

imunocomprometidos, pacientes hospitalizados ou com doenças de base como 

diabetes (ARAÚJO et al, 2016). Esse controle pode ser conseguido por uma 

variedade de métodos que melhoram o nível de higiene oral (SPREADBOROUGH, 

2016; LIZARELLI, 2017; LEE, 2019). A remoção mecânica da placa bacteriana 

através de escovação e uso de fio dental, além do tratamento odontológico como a 

remoção do cálculo dental e polimento é amplamente utilizada. Porém, devido à 

dificuldade de tratamento nesse grupo de pacientes, muitas vezes se faz necessária 

a realização de cirurgias de acesso ou cirurgias regenerativas para recuperar o 

tecido periodontal, além da associação de medicações antimicrobianas (ZAURA e 

TWETMAN, 2019; MARKOWITZ, 2019).  

 

 

2.2 CONTROLE DO BIOFILME DENTÁRIO NA PREVENÇÃO DE DOENÇAS 

ORAIS 

 

 

Biofilmes são comunidades biológicas com elevado grau de organização, onde 

os microrganismos possuem estruturação física e coordenação metabólica. As 
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células encontram-se ligadas umas às outras, envolvidas por uma matriz extracelular 

de natureza polimérica produzida por elas. Essa matriz apresenta canais, por onde 

atravessam fluídos contendo nutrientes, metabólitos secretados, enzimas, oxigênio, 

sais e compostos orgânicos. A associação das células em biofilmes constitui uma 

forma vantajosa de desenvolvimento que permite benefícios reprodutivos e 

metabólicos, além de defensivos aos outros organismos, às substâncias 

antimicrobianas e à defesa do hospedeiro (DENTINO et al., 2013; JOIA, 2017). O 

biofilme oral tem importante papel na etiologia das doenças que acometem a 

cavidade oral, apresentando grandes implicações para a qualidade de vida e 

repercussões na saúde sistêmica (JOIA, 2017). 

O principal mecanismo de controle de biofilme oral são os métodos de higiene 

oral e a remoção mecânica do biofilme, porém, não são eficazes sozinhos em todos 

os indivíduos, visto que nos pacientes, mesmo bem orientados, a limpeza adequada 

de todas as áreas intra-orais é dificultosa visto que as bactérias formadoras de 

biofilme oral também podem ser detectadas na mucosa oral, na língua e nas 

amígdalas além de se alojarem em bolsas periodontais, sulcos, furcas e 

concavidades orais (SORO et al, 2014). Escovação e limpeza interdental é 

especialmente difícil para os pacientes idosos com limitações físicas ou mentais, 

crianças, indivíduos com dentes mal posicionados ou isolados, ou com aparelhos 

ortodônticos (SÄLZER, 2015; TAKENAKA, 2019). Isso é ainda mais crítico em 

indivíduos com condições de risco presentes como pacientes HIV positivos, sobre 

tratamento radioquimioterápico e antidepressivos ou portadores de alguma outra 

doença de base como diabetes (NITTAYANANTA, 2014; MACHADO, 2014; DE 

SANCTIS, 2019; MLADENOVIC, 2019).   

O mesmo ocorre com pacientes hospitalizados e em Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI). A dificuldade de locomoção, condição de saúde debilitada, 

especialmente aqueles submetidos à ventilação mecânica, favorece a um controle 

de biofilme oral deficiente (SACHDEV, 2013). Souza (2017) identificou uma alta 

prevalência de patogénios respiratórios, tais como Pseudomonas spp. e 

Acinetobacter spp em saliva e biofilme dental nos pacientes hospitalizados. Níveis 

significativos de Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae e Enterobacter 

cloacae também foram encontrados no biofilme de pacientes de UTI. O biofilme oral 

pode conter microrganismos altamente resistentes a antibióticos e agentes 
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patógenos pulmonares, promovendo um ambiente ideal para o seu crescimento e 

desenvolvimento, o que facilita a colonização das vias aéreas inferiores, bem como a 

colonização por bactérias originadas da cavidade oral (SILVA, 2016; PORTO, 2016). 

Diante do exposto, a supressão de microrganismos patógenos orais nesse 

grupo de indivíduos é um requisito importante para a prevenção da reicidiva da 

doença após o tratamento (FILHO, 2014; MEGALAA, 2018; ANTUNES, 2018; 

PARKINSON, 2019). Para tanto, em tais casos, a utilização de enxaguatórios com 

antimicrobianos em conjunto com os métodos mecânicos de higiene oral é 

recomendável (DEHGHANI, 2019). O uso de enxaguatórios orais contendo 

antimicrobianos altera a formação da placa bacteriana pela inibição do crescimento, 

metabolismo e a colonização de microrganimos (SILVA, 2019). 

 Além da cárie e periodontite ocasionada por uma higiene oral deficiente, 

existe ainda uma ampla variedade de lesões orais que acometem pacientes em 

tratamentos especiais e doenças de base. É o caso de pacientes HIV positivos e 

oncológicos. O sistema imunológico comprometido, afeta demasiadamente a saúde 

oral que acaba por repercutir em outros sistemas orgânicos debilitando ainda mais o 

indivíduo e comprometendo sua saúde geral (JIANG, 2017; JEHN, 2019; 

GROENEWEGEN, 2019). O controle mecânico, químico ou medicamentoso do 

biofilme intra-oral pode ser muito difícil, ineficaz e desestimulante (FILINA, 2019). 

Esses pacientes expressam condições particulares que aumentam a virulência dos 

patógenos dos biofilmes microbianos intra-orais contribuindo para a dificuldade de 

manutenção e controle desses biofilmes, como por exemplo, ter uma alimentação 

rica em ingestão de sacarose, associada a uma higiene oral inadequada, fazer uso 

de medicações que diminuem o fluxo salivar (xerostomia) e conseqüentemente, 

favorecem a multiplicação dos biofilmes intra-orais (PETRUZZI, 2014; SILVA, 2018). 

Nesse contexto, alguns microrganismos são importantes causadores de 

patologias em cavidades orais e insucesso em tratamentos odontológicos. Entre eles 

estão o Streptococcus mutans, Staphylococcus aureus meticilino resistente e 

Cândida albicans. Estes dois últimos são algumas das principais espécies 

microbianas facultativas e resistentes da cavidade oral causadora de falhas no 

tratamento do canal radicular (NIRUPAMA, 2014). Além disso, existem relatos do 

Staphylococcus aureus como agente etiológico de varias infecções endodonticas, 

osteomielite mandibular e mucosite em idosos dependentes de nutrição parenteral 
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(SMITH, 2001). Pinto (2013) relata a importância do controle de placa bacteriana e 

do tratamento das cáries dentárias e doenças periodontais na redução significativa 

da presença de Staphylococcus aureus na cavidade oral, diminuindo, assim, a 

incidência de pneumonia aspirativa. O Streptococcus mutans, por sua vez, tem sido 

foco de vários estudos desde que foi descoberto o seu potencial de indução de 

cárie, demonstrada em modelos animais (NASCIMENTO, 2015). 

A candidose oral também é uma patologia importante da cavidade oral. É um 

problema comum, causado pela Cândida albicans, que se instala como uma 

infecção crônica sem evoluir para grave envolvimento sistêmico, porém existe essa 

grande preocupação quando se trata de pacientes imunocomprometidos (MARINHO, 

2016). 

Em pacientes portadores de HIV/AIDS a candidíase oral e orofaringeana pode 

ser uma fonte frequente e significativa de desconforto oral, dor, perda de paladar, e 

aversão à comida. Para alguns pacientes com HIV/SIDA, a candidíase oral também 

pode levar a complicações secundárias altamente significativas, como candidíase 

esofágica e desnutrição (FILINA, 2018; D ASAI, 2018; GROENEWEGEN, 2019). 

Patton e colaboradores (2014) relataram que o custo anual médio do uso de 

fluconazol (dose de 200mg) como profilaxia antifúngica por paciente HIV/AIDS por 

dia, gera um custo anual, nos EUA de $ 4.267 dólares.  

Devido à possibilidade de simbiose entre os microrganismos que habitam a 

cavidade oral, é possível encontrar todas as espécies em uma mesma microbiota. 

Nirupama (2014) realizou o isolamento e identificação de bactérias patogénicas na 

cavidade oral de pacientes com dentaduras removíveis e detectou presença 

significativa de espécies de Escherichia coli. Alvares (2014) salienta a presença da 

Escherichia coli em canais repetidamente abertos e fechados, de pacientes 

submetidos a tratamentos inadequados, incluindo antibioticoterapia incorreta, 

mostrando que a Escherichia coli pode ser um importante causador de infecções 

secundárias. 

Além dos microrganismos citados, existe ainda a presença de outras espécies 

emergentes, principalmente em pacientes em tratamento multidrogas. Rocha e 

colaboadores (2006) observaram a presença de enterobactérias representadas por 

Enterobacter cloacae em 60,71% dos indivíduos infectados pelo HIV e 

Pseudomonas aeruginosa em nove indivíduos estudados.  Um achado preocupante 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Asai%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30424484
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Groenewegen%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30528870
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visto que este último é um microrganismo virulento que carrega genes de resistência 

antimicrobiana e está associado a inúmeras infecções de alta relevância nos 

indivíduos imunocomprometidos. 

Ainda em relação aos pacientes de alto risco, Monti e colaboradores (2014) 

abordou a presença de espécies microbianas frequentes no ambiente subgengival 

de pacientes HIV positivos e que são incomuns indivíduos saudáveis, tais como 

Enterobacter faecalis, Clostridium clostriiforme, Klebsiella pneumoniae, Mycoplasma 

salivarium, Pseudomonas aeroginosa, Acinetobacter baumanii, Helicobacter pylori. 

Muitos desses microrganismos são superinfectantes e frequentemente se 

apresentam como responsáveis pela resistência aos antimicrobianos amplamente 

utilizados na Medicina e Odontologia (MONTI et al, 2014; SEBASTIAN et al, 2019). 

O uso indiscriminado de agentes antimicrobianos orais têm se mostrado um 

fator relevante para a seleção de microrganismos altamente resistentes a 

antibióticos que podem gerar complicações sistêmicas severas. Tent (2019) 

identificou que as infecções de cabeça e pescoço supurativa de origem 

odontogênica são os tipos mais frequentes de infecções de cabeça e pescoço, 

sendo que 7-10% de todos os antibióticos atualmente prescritos para o seu 

tratamento foram ineficientes devido à resistência microbiana. Na ausência de 

tratamento adequado e na presença de microrganismos multiresistentes, o processo 

infeccioso pode se estender rapidamente ao longo da face cervical, dos espaços 

fasciais laterias da cervical, mediastinal, pulmão ou cérebroe pode evoluir para 

falência de múltiplos órgãos, choque séptico-tóxico e morte (DEANGELIS et al,  

2014; SHAH et al. 2016; HEIM N et al. 2017; ȚENȚ et al. 2018; TENT, 2019). 

Sebastian e colaboradores (2019) avaliou a sensibilidade de antibióticos em 

infecções de oriegem odontogênica e evidenciou que a amoxicilina foi o fármaco 

mais comumente utilizado em todos os casos e obteve a maior resistência (96,55%) 

para todos os microrganismos. 

Diante do exposto, apesar de ser interessante o emprego da profilaxia 

antifúngica e antibiótica nos pacientes de alto risco, o principal e mais impactante 

efeito colateral do uso desses agentes é, sem dúvida, a geração de espécies de 

microrganismos resistentes (HAMBLIN, 2016; SILVA, 2018; FILINA, 2018; 

GROENEWEGEN, 2019). A perspectiva de descobrir novas classes de antibióticos é 

considerada bastante baixa, embora melhorias incrementais ainda estejam sendo 

feitas (CZAPLEWSKI, 2016; DRAENERT, 2015). Em alguns países, os níveis de 
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resistência são superiores a 25%, e estudo recente indica que cerca de 25 000 

pacientes morrem anualmente nos Estados Unidos a partir de uma infecção com 

bactérias resistentes a múltiplas drogas (MDR) (GIACOBBE, 2018). Segundo Cole 

(2014), na Europa, além de mortalidade, as infecções bacterianas resistentes 

custam € 1,5 bilhões por ano com relação à saúde extra e perdas de produtividade. 

 

 

2.3 IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DE ENXAGUATÓRIOS ORAIS.  

 

 

A utilização de agentes de controle químico deve complementar a escovação 

dentária, nos casos em que se verificam dificuldades no controle do biofilme 

(RAMOS et al, 2014). Os enxaguatórios orais com ação antimicrobiana são 

adjuvantes na manutenção da higiene oral, contribuindo para a redução do número 

de microrganismos patogênicos (BALTZER, 2014; RABIN, 2015; DEHGHANI, 2019). 

Os enxaguatórios orais são a forma mais simples para veiculação de 

substâncias antissépticas, sendo uma mistura de componente ativo (antimicrobiano), 

água, eventualmente álcool, surfactantes, umectantes e flavorizantes (DEHGHANI, 

2019; KERDAR, 2019). Os agentes químicos para higienização oral, além de 

servirem como veículo aos agentes terapêuticos, também devem colaborar para 

remoção de manchas e controle da halitose (SUZUKI, 2019; BICAK, 2018).  

Atualmente a utilização de bochechos com fluoreto de sódio é utilizada como 

tratamento adjuvante no controle da cárie e periodontite. Estes são eficazes na 

redução da cárie por inibir os microrganismos orais que utilizam os hidratos de 

carbono, bloqueando as enzimas que estão envolvidas na via glicolítica bacteriana 

(GAO et al, 2019; SILVA et al, 2019). Enxaguatórios contendo gluconato de 

clorexidina, também são utilizados e é considerado o suplemento mais popular e 

eficiente para intervenção química durante a gestão da gengivite. Tem-se provado 

ser muito eficaz na redução da acumulação de biofilme dentário, sendo considerado 

padrão ouro para o seu controle (LIZARELLI, 2019; MARKOWITZ, 2019; SILVA, 

2019).  
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Um fator importante a ser considerado com relação aos efeitos dos 

enxaguatórios orais é que, os produtos, principalmente a base de clorexidina, são 

eficazes para redução de biofilme e inflamação gengival, no entanto, um número de 

efeitos secundários foi observado com o uso em longo prazo (TWETMAN, 2016; 

HAYDARI, 2017). Os efeitos incluem manchas nos dentes e língua, alteração 

temporária na percepção do sabor, um aumento em depósitos de cálculo, sensação 

de queimadura e genotoxicidade de células epiteliais orais (OSSO, 2013; AL-

MAWERI, 2019). Por estas razões, este agente antimicrobiano é indicado em 

situações clínicas específicas por curtos períodos de tempo. Concentrações baixas 

de clorexidina (0,05% ou 0,06%) éatualmente comercializado para o uso diário de 

longa duração (JAMES, 2017). No entanto, ainda há falta de evidência sobre os 

efeitos antibiofilme dental e anti-gengivite e quaisquer efeitos adversos associados 

com seu uso. (MUSTAFA, 2019; TAKENAKA, 2019). 

Outro fator preocupante é a resistência microbiana com relação às soluções 

antimicrobianas tradicionais (STANEVICIUTE, 2019). O uso dessas soluções deve 

ser orientado pelo profissional de saúde oral, uma vez que o uso indiscriminado 

destes produtos pode contribuir para um desequilíbrio ecológico da microbiota oral e 

desenvolvimento de resistência microbiana frente aos agentes utilizados (BARBOSA 

et al, 2019; TAKENAKA, 2019).  

Outro ponto importante é a necessidade de desenvolvimento de novos 

produtos para pacientes de alto risco. A disponibilidade de enxaguatórios orais 

contendo diferentes ingredientes ativos – como óleos essenciais, clorexidina e 

cloreto de cetilperidíneo – é grande. A maioria dos enxaguatórios contém entre 5 e 

25% de álcool, que é utilizado para estabilizar e dissolver os ingredientes ativos, 

proporcionar uma sensação refrescante, aumentar o prazo de validade e prevenir a 

contaminação por microrganismos (MAEKAWA, 2010). 

No entanto, algumas preocupações têm sido levantadas acerca dos possíveis 

efeitos colaterais na cavidade oral devido ao uso prolongado de enxaguatórios 

contendo álcool (LEE et al, 2018; WYGANOWSKA et al, 2018; MAHATTANADUL et 

al, 2018). O uso desses produtos é desaconselhado em crianças, gestantes, 

lactantes, diabéticos, alcoólicos, pacientes que usam metronidazol, pacientes com 

xerostomia, membros de algumas religiões, pacientes com mucosite ou que estão 

submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço e pacientes imunocomprometidos. 

Alguns destes quadros são condições predisponentes para o aparecimento de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Takenaka%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30733843
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candidoses (JONES et al, 2019). Outra preocupação são as reações de 

hipersensibilidade aos componentes das fórmulas tradicionais devido à necessidade 

de uso prolongado dos mesmos nesses pacientes como já foi relatado em relação 

ao uso da clorexidina (MOHAMED et al, 2018). 

 

 

2.4 NOVIDADES E INOVAÇÕES PARA CONTROLE DE BIOFILMES 

BACTERIANOS INTRAORAIS. 

 

 

Nos últimos anos houve um aumento das tentativas de desenvolver agentes 

antimicrobianos ideais a fim de contrapor o surgimento de bactérias resistentes a 

antibióticos (BALTZER, 2014). A abordagem antibiofilme ideal é facilitar a dispersão 

de biofilmes formados, eliminar patógenos e inibir a formação de novos biofilmes, 

evitando a eliminação de microrganismos comensais que possam causar disbiose 

microecológica (RABIN, 2015; WUET et al, 2015; GAO, 2017). Diferente dos 

antibióticos convencionais, como a clorexidina, algumas das novas estratégias de 

tratamento para infecções por biofilme visam especificamente direcionar 

características únicas dos mesmos a fim de minimizar ou eliminar a resistência do 

biofilme oral às drogas (KUANG, 2018). 

Novas estratégias vêm sendo criadas ou inovadas para a ruptura e/ou inibição 

do biofilme oral com menores efeitos adversos, incluindo nanomateriais, sais de 

amônio quaternário, pequenas moléculas de arginina e os produtos naturais 

(HEMEG, 2017; LIANG, 2017; KUANG, 2018). 

Dentre as últimas inovações na área de saúde oral, destaca-se a 

nanotecnologia. Nanomateriais, como prata, óxido de cobre, nanopartículas de óxido 

de zinco, óxido de titânio e grafeno, podem ser usados para controlar a formação de 

biofilme (ALLAKER, 2014; BESINIS, 2015; HEMEG, 2017); Polietilenoimina de 

amônio quaternário, quitosana e nanopartículas de sílica também têm sido sugeridas 

como eficazes no controle de biofilme (BESINIS, 2015; KUANG, 2018).  

Certos nanomateriais metálicos possuem alta capacidade de controle do 

biofilme oral. Entre eles, o nitrato de prata e as nanopartículas de prata (AgNPs) são 

os mais eficazes contra patógenos orais (BESINIS, 2014). Panpaliya (2019) verificou 

que nanopartículas de prata exibiam melhor efeito bacteriostático e bactericida, com 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20VE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30833486
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uma concentração cinco vezes menor em comparação com a clorexidina. No entanto 

a descoloração da dentina pode ser verificada com a sua aplicação (ULUSOY et al, 

2018).  

Outro componente muito utilizado em nanotecnologia é a quitosana. Estudos 

mostram que a quitosana é capaz de inibir o crescimento e a aderência de 

Streptococcus mutans e outros estreptococos (CARVALHO, 2014; AHMED, 2019). 

As nanopartículas de quitosana, embora menores que a quitosana, ainda têm 

atividade antimicrobiana (COVARRUBIAS, 2018). Vários estudos utilizam-se da 

propriedade mucoadesiva da quitosana para associá-la a outros agentes 

antimicrobianos em nanoestruturas e assim, potencializar o efeito antibiofilme. 

Ashrafi et al (2019) avaliou o efeito de óleos essenciais de Mentha piperita 

carregados em um nanogel de quitosana com efeito inibidor sobre a formação de 

biofilme de Streptococcus mutans na superfície dentária. A formulação mostrou alto 

potencial para ser aplicado em cremes dentais ou enxaguatórios orais, embora uma 

forma farmacêutica para o produto ainda não foi estabelecido. Mhaske (2018) 

avaliou a atividade antimicrobiana da associação de quitosana à clorexidina em 

enxaguatórios orais e mostrou que ambos foram eficazes no controle de placa 

bacteriana dentária e que a combinação de ambos fornece resultados ainda 

melhores. Os estudos encontrados, no entanto, somente avaliaram a formação de 

biofime de Streptococcus mutans, não levando em consideração a existência de 

outros microrganismos gram negativos e fungos na microbiota oral.  

Outras pesquisas têm despontado por utilizar compostos naturais na tentativa 

de minimizar os efeitos tóxicos dos agentes antimicrobianos orais tradicionais. 

Formulações contendo Camellia sinensis, própolis, Cramberry, Mentha piperita 

foram encontrados na literatura com atividade antimicrobiana contra Helicobacter 

pylori, Salmonella, Staphylococcus aureus e Escherichia coli (ONG, 2017; 

RADAFSHAR, 2017; KHAIRNAR, 2018; ASHRAFI, 2019). A atividade antimicrobiana 

da própolis se mostrou semelhante à ação da clorexidina contra patógenos orais 

(ONG, 2017). O mesmo foi visto com a Camellia sinensis que mostrou seguro e 

viável para controle de placa bacteriana (RADAFSHAR, 2017). No entanto, mais 

estudos são necessários para se avaliar a toxicidade dos componentes e surgimento 

de reicidiva de infecções (KUANG, 2018).  
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Esses e outros estudos apontam que todas essas intervenções, exceto a 

remoção mecânica dos biofilmes com escovação periódica diária, têm efeito 

colateral indesejado e muitas não contribuem para a reicidiva das manifestações 

orais de origem infecciosa (ARDIZZONI, 2018).  

Assim, a utilização de novas técnicas coadjuvantes a terapêutica tradicional 

nos casos de infecções orais, como o emprego da PDT é apontada como uma nova 

e promissora abordagem não somente para a eliminação dessas infecções como 

para um efetivo tratamento profilático das mesmas, evitando o aparecimento e a 

reicidiva dessas lesões e resistência microbiana (SILVA, 2018; ALVES, 2014; 

KUANG, 2018).  

 

 

2.5 TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA (PDT). 

 

 

2.5.1  Definição e histórico 

 

 

A Terapia Fotodinâmica (do Inglês, Photodynamic Therapy – PDT) 

Antimicrobiana, baseia-se em uma reação fotoquímica bastante estudada para 

aplicação na área da saúde. Nessas reações são usadas moléculas conhecidas 

como s fotossensibilizadores (FS), os quais são previamente utilizados na 

impregnação das células alvo. Estes são irradiados no espectro de luz ultravioleta ou 

luz visível, em determinados comprimentos de onda. Segundo Zanin (2003), na PDT, 

a eliminação de microrganismos está relacionada com a ativação do  depositado no 

organismo alvo, que após sensibilização transforma oxigênio molecular em oxigênio 

singlete (1O2), que é uma espécie reativa de oxigênio que apresenta citotoxicidade. 

Em geral, o processo causa danos à célula microbiana, mas não são tóxicos às 

células do hospedeiro (ROCHA et al, 2017). 

A terapia fotodinâmica tem sido empregada nas diversas especialidades da 

Odontologia com o objetivo de redução da carga bacteriana. PDT em bactérias orais 

começou a ser investigada mais profundamente a partir da década de 90, quando 

Dobson e Wilson (1992) e Wilson et al. (1993) apud Rancan (2017) demonstraram 
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bons resultados em reduzir a carga bacteriana utilizando o laser de Hélio-Neônio 

associado aos FSs azul de toluidina, azul de metileno, ftalocianina e 32 

hematoporfirina. 

 

 

2.5.2 Mecanismo de ação da terapia fotodinâmica 

 

 

A PDT é conhecida como fotossensibilização letal (VALLE, 2019), em que é 

necessária uma impregnação prévia das células microbianas com o FS, para 

posterior exposição dessas a uma fonte de luz (ZHANG, 2018). O mecanismo 

proposto ocorre no momento em que o FS, uma vez impregnado nas células alvo 

passa a ser irradiado por uma fonte de luz apropriada, absorvendo fótons que 

excitarão as moléculas do FS que passarão do estado fundamental (S0) para o 

estado excitado singlete (S1) (ROCHA et al, 2017; DEHGHAN, 2017). Este estado S1 

tende a retornar para o estado fundamental, emitindo energia na forma de 

fluorescência, ou sem emissão de energia, sem emissão de luz, havendo 

interconversão e cruzamento inter-sistemas (SPRINGER, 2004) Devido ao processo 

de cruzamento inter-sistemas, ocorre inversão espontânea do spin do elétron 

excitado. A molécula do FS pode passar do estado S1 para o estado excitado triplete 

(T1) caracterizado pelo tempo de vida muito mais longo do que o estado S1 (CHEN, 

2018). Uma vez formado o T1, este estado pode participar em várias reações, 

podendo decair ao estado S0 com emissão de fosforescência, ou reagir por 

mecanismos fotoquímicos do tipo I ou II. A molécula excitada, portanto, pode 

transferir sua energia para outras moléculas ou começar a reação direta do seu 

estado excitado (ORMOND, 2013). Esses processos são responsáveis pela sua 

fotoatividade e seus efeitos fototerapêuticos (KAMKAEW, 2013, ROCHA et al, 2017). 

No mecanismo tipo I, o FS no estado (S1) (estado excitado singlete) ou T1 

(estado excitado triplete) pode, por reações de oxidação e redução com diferentes 

compostos orgânicos (RH), gerar espécies reativas como peróxidos (ROO-), ânion 

superóxido (O2
-), ânion radical hidroxila (OH-), provocando a destruição da 

membrana ou de macromoléculas que constituem as células microbianas (OLIVEIRA 

et al, 2015; ROCHA et al, 2017). 
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No mecanismo tipo II, a molécula no estado T1 transfere sua energia para a 

molécula de oxigênio cujo estado fundamental é triplete (3O2), formando finalmente 

seu estado excitado singlete (1O2) (GRYN'OVA et al, 2015). O oxigênio singlete é o 

fator intermediário no processo fotodinâmico, sendo o principal responsável pela 

inativação da célula alvo. Segundo Rocha e colaboradores (2017) o 1O2 pode induzir 

várias reações em cadeia com componentes moleculares da célula, tais como: DNA, 

proteínas, fosfolipídios da membrana celular, mitocôndrias, lisossomos, etc., tendo 

como resultado a morte da célula microbiana. Estes processos podem ocorrer 

simultaneamente e a importância de cada um depende da molécula alvo, da 

eficiência da transferência de energia do FS para o O2, do solvente e da 

concentração de O2 (DUMOULIN, 2012). 

 

2.5.3  Agente fotossensibilizador 

 

 

Alguns FS são amplamente utilizados em PDT, devido às suas características 

de baixa toxicidade na ausência de luz em células de mamíferos e seletividade para 

o tecido alvo, tais como porfirinas, clorinas, bacterioclorinas, ftalocianinas e 

curcumina (PERUSSI, 2007). O FS, que pode ser administrado tópico ou 

sistemicamente, irá corar as células dos microrganismos e será capaz de absorver 

luz em um comprimento de onda específico (SIQUEIRA, 2016). Um  ideal deve ser 

de fácil obtenção, atendendo às normas de boas práticas de fabricação, às 

especificações dos ensaios de controle de qualidade, além de ter baixo custo e 

estabilidade durante o armazenamento (ALMEIDA et al, 2017; ABRAHAMSE, 2016). 

A radiação em PDT deve ser realizada por uma luz em comprimento de onda 

adequado ao espectro de absorção do FS utilizado, levando-se em consideração a 

capacidade de penetração da luz no tecido biológico e o espalhamento de luz na 

área da lesão (Nascimento et al, 2016). Nesse contexto, o espectro de absorção do 

FS deve ser analisado para aplicação em PDT, sendo necessário que absorva a 

energia da luz emitida para que possa passar pelo processo de transição eletrônica, 

ocasionando a morte microbiana (ZHANG, 2018). 

O FS curcumina vem sendo muito pesquisado nos últimos anos para aplicação 

em PDT, embora os seus mecanismos de ação antimicrobiana como FS não sejam 
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totalmente compreendidos (PLOTINO, 2018). É usado na culinária como tempero e 

também como composto medicinal há séculos (ABRAHAMSE, 2016). Em PDT as 

características físico-químicas da curcumina a elegeram como excelente FS, pois a 

extensa conjugação eletrônica presente no esqueleto diarileptanoide da curcumina 

confere à molécula uma intensa absorção na região do visível com faixa de absorção 

de 300nm a 500nm e pico máximo (λmáx) em 430nm (LIANG, 2006). Observações 

experimentais, porém, mostram que a curcumina sofre efeito solvatocrômico, já que 

ao modificar a polaridade do solvente existe uma alteração do λmáx da curcumina, 

sendo esta vermelha em metanol e amarela em diclorometano (SANTIAGO, 2015).  

A curcumina (Figura 1) existe de duas formas em um equilíbrio tautomérico, a 

1,3-dicetônica e enólica, sendo que a última é a mais energeticamente estável 

(SILVA, 2012). 

 

 

Figura 1: Equilíbrio tautomérico da curcumina. 

 

Além da polaridade do solvente, o pH também interfere no λmáx da curcumina, 

já que em sua estrutura há três hidrogênios ácidos , sendo os hidrogênios 

adjacentes às duas carbonilas os mais ácidos deles (pKa = 8,38), que poderão ser 

abstraídos em função do pH do meio. Em faixas de pH entre 3 e 7 existe um 

equilíbrio ceto-enólico da curcumina deslocado preferencialmente para o sentido do 

enol, em razão da presença de uma ligação de hidrogênio intramolecular e de uma 

maior planaridade da molécula, o que favorece a conjugação na cadeia carbônica 

(SANTIAGO, 2015). 

Quando reage com ácido bórico, a curcumina produz um composto vermelho 

chamado rosocianina (LIU et al, 2019) Curcuminóides têm sido exclusivamente 

estudados devido a sua ampla variedade de propriedades farmacológicas, em 

especial à atividade antitumoral (YEDJOU, 2019). 

A curcumina é o componente majoritário dos rizomas de Curcuma longa e 

atualmente pode ser obtida comercialmente como uma mistura de três 
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componentes: curcumina (CUR, ~77%); desmetoxicurcumina (DMC, ~17%); e 

bisdesmetoxicurcumina (BDMC, ~3%). Possui atividade farmacológica apresentando 

ação anti-inflamatória, antimicrobiana, cicatrizante e digestiva (Santiago, 2015). É 

ativada pela luz azul e encontra a maioria de suas aplicações como FS em PDT na 

odontologia sendo descrita sua propriedade de erradicar patógenos orais 

(ABRAHAMSE, 2016) 

O potencial antimicrobiano da curcumina em PDT é tema de várias pesquisas 

recentemente publicadas, sendo a maioria delas relacionada a doenças orais 

(ARAUJO et al, 2018; SILVA et al, 2016; SANTEZI, 2018). O seu uso mostrou eficaz 

contra as mais variadas espécies microbianas, sendo efetiva na descontaminação 

de cavidades orais com concentrações que variam de 20 a 40µM com redução de 

mais de 70% do biofilme (RICCI, 2017). Alguns estudos usando PDT e curcumina 

como FS reportam notável atividade antimicrobiana contra Staplylococcus aureus 

usando concentrações de 2,5 a 50 µg/mL (NUÑES, 2013, ARAÚJO et al, 2018) 

Estudos mostram redução significativa de patógenos orais desde aqueles 

específicos da microbiota oral, como o Streptococcus mutans e Candida albicans, 

como também microrganismos importantes em infecções secundárias como 

Staphylococcus aureus e E.coli, o que confere à PDT a propriedade de atuar como 

um bom método para desinfecção oral (SILVA, et al, 2016; SAKIMA et al, 2018).   

Panhóca (2016) estudou a PDT sobre o biofilme de Streptococcus mutans 

utilizando a curcumina e luz LED azul. Os resultados apresentaram redução 

significativa das unidades formadoras de colônia (UFCs). Araújo (2012) avaliou a 

suscetibilidade geral de patógenos da flora salivar à PDT após sensibilização com 

curcumina e exposição à luz azul a 450 nm. Foi observadauma redução 

estatisticamente significativa na população bacteriana no grupo submetido à PDT (p 

<0,05). Hsieh e colaboradores (2018) avaliou os efeitos da PDT em biofilmes 

compostos de Candida albicans e efetivamente erradicou o biofilme estudado. 

Bhavya e Hebbar (2019) estudaram a eficácia da PDT no tratamento de infecções 

causados por Escherichia coli e Staphylococcus aureus na presença de FS exógeno 

(curcumina).Os resultados indicaram uma redução máxima de 5,94 ± 0,22 e 5,91 ± 

0,20log CFU/mL para Escherichia coli e Staphylococcus aureus, respectivamente, a 

partir do tratamento com curcumina (20μM) a 13J/cm2 de luz azul. 

Alguns estudos relatam excelente efeito citotóxico da curcumina como FS para 

protocolo de PDT sobre Candida albicans (DIGOVIGO et al, 2011).  Campos (2013) 
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verificou que o TPI da curcumina sobre o biofilme é uma variável importante nos 

resultados obtidos e que períodos mais longos (máximo usado de 20 minutos) foram 

importantes para que a curcumina penetrasse mais profundamente no biofilme e 

reduzisse o metabolismo da Candida albicans (CAMPOS, 2013). 

Tessaroli (2010) apresentou alguns estudos da fototoxicidade do FS curcumina 

contra Enterococcus faecalis e Streptococcus intermedius (bactérias gram positivas) 

e contra Escherichia coli (bactéria gram negativa). O FS foi adicionado e depois de 

30 minutos as culturas celulares foram irradiadas com uma luz azul emitida por tubos 

fluorescentes. Mudanças no tempo de incubação, na dose de radiação e, sobretudo, 

no modo de preparo do influenciaram na atividade fototóxica da curcumina. 

Muitos estudos de PDT com FS curcumina costumam utilizar bochechos com 5 

mL de solução de FS (1,5 mg/mL) por 1 minuto de TPI, expelindo-a logo em seguida 

para PDT em mucosa oral. Este tipo de aplicação não possui uma forma 

farmacêutica definida (SALLUM, 2015). 

Apesar de inúmeros estudos usando a curcumina como FS, este composto 

polifenólico apresenta características hidrofóbicas, e é praticamente insolúvel em 

água, o que limita a sua solubilidade/dispersão em meio líquido e também a sua 

biodisponibilidade (CODEVILLA e al, 2015). Devido a isso, uma formulação 

incorporando curcumina requer um veículo apropriado para aplicação em PDT. 

Neste contexto, a microemulsão surge como um veículo interessante, podendo 

incorporar o fármaco na forma solúvel e permitindo sua administração na mucosa 

oral (NUÑES, 2013). 

 

 

2.6 ENXAGUATÓRIO ORAL MICROEMULSIONADO 

 

 

2.6.1 Microemulsão – conceito 

 

 

As emulsões têm sido amplamente utilizadas na indústria farmacêutica (KAUL 

et al, 2018). As emulsões são sistemas dispersos constituídos de duas fases líquidas 

e imiscíveis entre si (fases aquosa e oleosa), estabilizadas pela adição de agentes 
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tensoativos, localizados na interface óleo/água (FRANGE e GARCIA, 2009). É 

importante considerar que as emulsões são sistemas dispersos termodinamicamente 

instáveis devido à alta energia livre na interface entre as duas fases, sendo que o 

tensoativo atua reduzindo a tensão interfacial, podendo, em muitos casos, ser usado 

em mistura com outros tensoativos ou em combinação com co-tensoativos 

(PASCOA, 2012; FORMARIZ, 2008).  

Tensoativos são compostos orgânicos que têm comportamento anfifílico, isto é, 

possuem duas regiões coexistindo em uma única molécula, uma hidrofóbica e outra 

hidrofílica, e usualmente são empregados para render estabilidade a emulsões 

(CRUZ, 2013). Podem ser classificados como não iônicos, catiônicos, aniônicos ou 

anfóteros.  Tensoativos catiônicos e aniônicos apresentam cargas elétricas na parte 

hidrofílica e ao se dissociarem em água, formam íons (FAIT, 2019). Tensoativos 

anfóteros em condições relativamente neutras de pH, contêm tanto carga negativa 

quanto carga positiva equilibradas, e seu caráter é afetado quando o pH do meio 

sofre alterações. Já o tensoativo não iônico não fornece íons em solução aquosa e 

sua solubilidade em água se deve à presença de grupos funcionais que possuem 

forte afinidade pela água, como alcoóis, glicóis, éteres e ésteres (KAUR, 2017). 

Dependendo do tamanho do glóbulo formado e da técnica utilizada, as 

emulsões podem ser classificadas em microemulsões (ME), nanoemulsões e 

macroemulsões (figura 2) (CALLENDER et al, 2017). 
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Figura 2: Tipos e tamanhos típicos de diâmetro de gota das macro, nano e microemulsões, 
no caso representadas como sistema do tipo óleo-em-água. Após a adição do tensoativo, a 
sua porção apolar orienta-se para a fase oleosa (nesse caso a interna), enquanto a porção 
polar orienta-se para fase aquosa (externa). Fonte: Callender S, P et al. Utilidade de 
microemulsão em produtos farmacêuticos: Implicações para o fornecimento de múltiplas 
drogas. Int J Pharm. 2017 Jun 30;526(1-2):425-442. 

 

Dentre a classificação supracitada, as MEs são sistemas coloidais opticamente 

transparentes, termodinamicamente estáveis, com gotículas variando tipicamente de 

10 a 100 nm de diâmetro, que se formam espontaneamente após a mistura de óleo, 

água e um agente tensoativo (XAVIER-JUNIOR et al, 2017). Podem ser do tipo O/A 

(óleo-em-água), A/O (água-em-óleo) ou bicontínuas dependendo das propriedades 

físico-químicas dos tensoativos e, eventualmente, co-tensoativos utilizados (KAUL et 

al, 2018). Enquanto as emulsões do tipo macro são opticamente turvas e leitosas e, 

normalmente, só podem ser obtidas após agitação mecânica e aquecimento, as MEs 

apresentam isotropia, sendo límpidas e transparentes, e são formadas 

espontaneamente a partir da mistura dos seus componentes (DAMASCENO et al, 

2011). 

Além das diferenças básicas entre macroemulsões e microemulsões, existem 

na literatura, equívocos com relação aos termos microemulsão e nanoemulsão 

(SILVA, 2015). Apesar de ambas apresentarem componentes e estruturas 

semelhantes, as MEs apresentam maior estabilidade termodinâmica que as 

nanoemulsões. Além disso, as nanoemulsões são cineticamente estáveis, podendo 

ser armazenadas por longos períodos, mas não são termodinamicamente estáveis 

como as microemulsões, apresentando-se como preparações leitosas (LIMA, 2018). 

As proporções de surfactantes nas microemulsões são maiores do que as 

empregadas nas nanoemulsões, resultando em gotículas menores e inseridas na 

escala nanométrica (PARIZE, 2009; SILVA, 2015). 

Em um sistema microemsulsionado A/O, a água é a fase interna descontínua 

dispersada na fase externa contínua de óleo. O inverso é verdadeiro para um 

sistema de microemulsão de O/A, onde no interior da gotícula ou fase interna se 

encontra o óleo, enquanto na fase externa encontra-se a água. As moléculas de 

tensoativo e co-tensoativos se encontram na interface entre as duas fases 

(CALLENDER, 2017). Outra estrutura que pode ser formada é a bicontínua. Neste 

último caso, os componentes hidrofílicos e lipofílicos formam ME com estrutura de 

canais adjacentes alongados com gotículas na faixa de 1-100 nm, formando uma 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Callender%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28495500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=callender%2C+microemulsion
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rede de tubos aquosos em uma matriz oleosa ou o contrário, uma rede de tubos 

oleosos em uma matriz aquosa (FORMARIZ, 2008).  

 

 

Figura 3: Representação esquemática dos sistemas de microemulsão A/O (esquerda), O/A 
(meio) e estrutura bicontínua (direita) Fonte: Callender S, P et al. Utilidade de microemulsão 
em produtos farmacêuticos: Implicações para o fornecimento de múltiplas drogas. Int J 
Pharm. 2017 Jun 30;526(1-2):425-442. 

 

 

As MEs são formadas pela combinação de três a quatro componentes 

essenciais: fase aquosa, fase lipofílica, tensoativo e, quando necessário, co-

tensoativo (MEHTa, 2015). Existe a necessidade de essas substâncias serem 

cuidadosamente escolhidas quali e quantitativamente para aplicação em mucosa 

oral, já que seu uso é limitado devido à sua toxicidade, irritação potencial e 

mecanismo de ação (NAOUI, 2011). Os óleos e os tensoativos utilizados na 

formação de MEs suaves e não agressivas devem ser biocompatíveis, não tóxicos e 

clinicamente aceitáveis (PRETO, 2016). 

A formação de sistemas microemulsionados se dá pelo equilíbrio entre as 

propriedades lipofílicas e hidrofílicas do tensoativo, que resulta em uma máxima 

solubilização da água e do óleo (LIMA et al, 2018). Para se obter uma formação 

espontânea desses sistemas, o mesmo deve apresentar estabilidade termodinâmica, 

com baixa tensão interfacial, próxima ao zero, o que contribuirá para que as 

gotículas da fase interna tenham uma dimensão nanométrica (NASTITI et al, 2017). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Callender%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28495500
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=callender%2C+microemulsion
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=callender%2C+microemulsion
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2.6.2 Diagrama de fases pseudoternário (DFPT). 

 

 

As microemsulsões são selecionadas a partir da construção do diagrama de 

fases pseudoternário (DFPT) (NASTITI, 2017). Para a sua construção é necessário 

realizar a titulação de amostras com diferentes composições, e após um tempo, 

realizar a inspeção visual dos resultados, os quais podem se apresentar como 

emulsões líquidas opacas, separação de fases, como sistemas translúcidos ou 

opticamente transparentes de baixa ou alta viscosidade (LEITE, 2009).  O DFPT é 

construído em três dimensões a partir de dados obtidos. O gráfico gerado após as 

análises indica as proporções nas quais os componentes devem ser misturados 

(SILVA et al, 2009).  

Após a obtenção do gráfico, são selecionados pontos de regiões com 

características indicativas de microemulsão que podem ser caracterizados quanto ao 

pH, condutividade elétrica, índice de refração, tamanho de gotícula, índice de 

polidispersão e potencial zeta. Dessa forma, se define a formulação com as 

melhores características físico-químicas e de estabilidade (SILVA et al 2009).  

 

 

2.6.3 Espalhamento de luz dinâmico e potencial zeta. 

 

 

O raio hidrodinâmico das gotículas é de extrema importância para definir o tipo 

de formulação, pois uma emulsão tem o raio em torno de 1000 nm, enquanto 

microemulsões e nanoemulsões apresentam raios menores que 100 nm e 200 nm, 

respectivamente (FORMARIZ et al, 2008). 

O espalhamento de luz dinâmico é aplicado na caracterização de partículas, 

emulsões e moléculas que foram dispersas ou dissolvidas em um líquido. O 

movimento browniano (aleatório) das partículas ou moléculas em suspensão faz com 

que a luz laser seja espalhada com intensidades e ângulos diferentes (ALBERNAZ, 

2014). A análise dessas flutuações de intensidade resulta na velocidade do 
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movimento browniano e assim, o tamanho do raio dessas partículas pode ser 

determinado. A característica importante do movimento browniano possibilita a 

estimativa desse tamanho, sendo que partículas pequenas apresentam movimento 

rápido enquanto partículas grandes apresentam movimento lento (MALVERN, 2004). 

Usando a equação de Stokes-Einstein é possível calcular o diâmetro efetivo (Def), ou 

diâmetro hidrodinâmico das partículas em equilíbrio térmico com o solvente 

(FRIBERG e BOTHOREL, 1988): 

 

𝐷𝑒𝑓 = 𝑘𝐵𝑇/3𝜋𝜂𝐷T 

 

Onde: 

𝑘𝐵: Constante de Boltzmann 

T: Temperatura 

𝐷T: Coeficiente de difusão translacional (movimento brawniano) 

𝜂: Viscosidade do solvente. 

 

Destaca-se que partículas com o tamanho maior do que 1 µm estarão sujeitas 

ao movimento gravitacional, além do browniano, o que faz com que essa técnica 

seja adequada apenas para a caracterização de partículas < 1 µm (MALVERN, 

2004) 

A determinação do índice de polidispersividade (PdI) é bastante útil para 

caracterizar a distribuição das populações de tamanho das gotículas analisadas. O 

PdI se refere à variedade do tamanho da amostra relativo à sua distribuição por 

intensidade (MALVERN, 2004). Esse valor varia de 0 a 1 e, quanto menor, mais 

monodispersa e, consequentemente, menos heterogênea é a amostra. Valores 

menores que 0,3 são indicativos de baixa polidispersão (NEMEN e SENNA, 2011). 

O potencial zeta é um importante indicador de estabilidade física do sistema 

disperso. Está relacionado com cargas de superfície, oriundas da dissociação de 

grupos funcionais na superfície da partícula, no meio dispersante ou pela adsorção 

de espécies iônicas presentes no meio aquoso onde a gotícula da microemulsão 
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está dispersa (BALLEST, 2013). Se as cargas elétricas forem de mesma natureza, 

aparecerá uma força elétrica de repulsão que as manterá afastadas. Caso contrário, 

se as partículas tiverem cargas elétricas de natureza oposta, em diferentes 

proporções, teremos forças elétricas de atração que farão ocorrer o fenômeno de 

floculação e/ou coalescência, além de estar sujeita a sedimentar no fundo do 

recipiente ou formar sobrenadante na superfície, ocorrendo separação de fases com 

o tempo de armazenamento, reduzindo sua estabilidade cinética. O potencial zeta 

em relação a uma superfície de referência pode ser medido em miliVolts (mV), 

podendo ser um número positivo ou negativo. O valor medido fornece uma indicação 

a respeito da estabilidade da dispersão. Dispersões com valores de potencial zeta 

superiores a +20 mV, ou inferiores a -20 mV, são considerados estáveis, enquanto 

formulações com valores acima de -20 mV e abaixo de +20 mV podem se 

apresentar instáveis e flocular. Como se percebe, esta propriedade das 

microemulsões permite uma avaliação objetiva sobre o comportamento estável ou 

não das mesmas (AULTON, 2016). 

A força iônica do meio e a escolha do tipo de tensoativo influenciam 

diretamente o potencial zeta e tamanho de gotícula. Quanto maior a força iônica do 

meio, menor o tamanho das gotículas formadas. Como consequência, aumentando a 

força iônica da solução aquosa, reduz-se a capacidade da fase orgânica de 

incorporar água e biomoléculas. Por outro lado, tem sido relatado que em força 

iônica muito baixa, não ocorre separação de fases, mas sim uma microemulsão 

estável (CRUZ, 2013). O potencial de estabilidade das microemulsões com 

tensoativos não iônicos é justificado em função de sua relativa estabilidade a 

agentes que alterem as propriedades do meio, como acidez, salinidade e 

temperatura, se comparada à dos tensoativos iônicos (AULTON, 2016).  

Apesar do potencial zeta das MEs com tensoativos não iônicos ser próximo a 

zero, a formulação possui estabilidade estérica ou polimérica: a capacidade de 

formar camadas adsorvidas ao redor das gotículas, de modo que a aproximação das 

suas superfícies e a agregação para o estado coagulado é inibida (AULTON, 2016). 

 

 

2.6.4 Aspectos reológicos das microemulsões. 
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A avaliação das características reológicas das MEs serve como auxílio na 

caracterização físico-química do produto acabado, principalmente no que se refere à 

sua qualidade e estabilidade física. Estudos reológicos também oferecem 

parâmetros relacionados ao processamento da formulação, já que a viscosidade tem 

influência nas características de enchimento das embalagens em processos 

industriais de produção em larga escala e também na remoção do produto do 

material de acondicionamento (SANTOS, 2015). Os aspectos reológicos também 

influenciam as características de espalhamento e aderência do produto à mucosa 

oral, bem como a impregnação do  FS pelas células alvo (NÚÑES, 2013). 

Os aspetos reológicos podem ser classificados como sendo do tipo newtoniano 

ou não-newtoniano. Um fluido newtoniano apresenta uma viscosidade constante, em 

dada temperatura, independentemente da força aplicada (ABDULLAH, 2013). A 

relação entre a tensão de cisalhamento (força de cisalhamento x área) e a gradiente 

local de velocidade é definida usando uma relação linear, sendo a viscosidade do 

fluido determinada pela constante de proporcionalidade (DAMASCENO, 2011). De 

modo contrário, um fluido não-newtoniano caracteriza-se pela alteração da 

viscosidade quando se altera a tensão de cisalhamento aplicada (ABELS, 2014).  

As MEs usualmente comportam-se como fluidos newtonianos, de baixa 

viscosidade, semelhante à água, até mesmo quando elevadas concentrações de 

gotículas estão em dispersão e não apresentam comportamento tixotrópico 

(DAMASCENO, 2011). Tixotropia caracteriza-se pelas alterações reológicas ao 

longo do tempo quando aplicada uma tensão de cisalhamento constante. Assim, 

temos fluidos com tixotropia ou fluidos com anti-tixotropia ou reopexia. Se ao longo 

do tempo a viscosidade da formulação diminuir, para uma tensão de cisalhamento 

constante, diz-se que apresenta um comportamento tixotrópico (SAIDLER, 2015). 

 

 

2.6.5 Aplicação das microemulsões. 

 

 

Substâncias farmacologicamente ativas, quando veiculadas em formas 

farmacêuticas tradicionais, normalmente não conseguem atingir concentração ideal 
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no tecido alvo porque, entre o local de aplicação e onde deve haver o efeito 

farmacológico, existe uma série de barreiras biológicas, as quais expõem os tecidos 

normais do organismo aos efeitos potencialmente tóxicos do fármaco ou a 

degradação do ativo antes de chegar ao local onde haverá o efeito farmacológico 

(OLIVEIRA, 2004). A nanotecnologia, sobretudo as microemulsões, tem progredido 

no campo da pesquisa e desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos e 

cosméticos, aumentando a sua eficácia ao aperfeiçoar a permeabilidade dos 

fármacos através das barreiras biológicas ou promovendo seu espalhamento em 

mucosas, facilitando o contato com as áreas a serem submetidas a um dado 

tratamento, tal como a PDT (KAUL et al, 2018). As MEs são capazes de minimizar 

os efeitos potencialmente tóxicos dos fármacos, sendo capaz de penetrar as 

barreiras epiteliais devido às propriedades de seus componentes e ao tamanho 

pequeno das suas micelas (MITSOU et al, 2019). 

 Os cosmecêuticos são preparações farmacêuticas que contêm fármacos ou 

outros princípios ativos cuja eficácia precisa ser comprovada por meio de estudos 

apropriados. São indicados para o tratamento e a profilaxia de doenças superficiais 

ou sistêmicas (BARIL et al, 2012), associando as propriedades dos cosméticos com 

os princípios ativos usados em medicamentos. Nesta categoria podem ser inclusos 

os enxaguatórios orais contendo princípios ativos para tratamentos específicos 

(RUIZ et al, 2017). Nanocosmecêuticos usados para cuidados com a pele, cabelos, 

unhas e lábios, para condições como rugas, fotoenvelhecimento, hiperpigmentação, 

caspa e danos aos cabelos e para saúde oral têm sido amplamente utilizados (LI D 

et al, 2011). 

 A formulação de uma microemulsão apropriada para fins farmacêuticos é 

um grande desafio, pois todos os excipientes devem ser escolhidos com cuidado 

para obter um produto final não tóxico, não irritante, e que melhore a penetração e a 

biodisponibilidade do veículo (RAJERA et al, 2011). Os sistemas microemulsionados 

mais utilizados utilizam álcoois de cadeia curta em sua composição como co-

tensoativos, o que os torna inadequados para uso farmacêutico por apresentarem 

toxicidade (LEITE, 2009). Nesse contexto, as microemulsões livres de álcool têm 

sido desenvolvidas, utilizando alguns tensoativos como polissorbato 80, óleo de 

rícino etoxilado associado à co-tensoativos como propilenoglicol e polietilenoglicol 

400, o que as torna de alta relevância farmacêutica por apresentarem reduzida 

toxicidade (SINTOV e SHAPIRO, 2004).  
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Alguns estudos de desenvolvimento de nanotecnologias para uso tópico são 

encontrados (BOONME et al, 2016; JAGDALE, 2017; LIMA et al, 2018). Leite (2009) 

desenvolveu uma microemulsão para aplicação oral com finalidade antimicrobiana 

contendo extrato de Baccharis dracunculifolia. Alguns estudos utilizando as 

formulações nanotecnológicas associado àPDT foram encontrados na literatura nos 

últimos anos (MOHAMMADI, 2017; LI T e YAN L, 2018; SINGH, 2019). Suzuki 

(2015) avaliou a atividade da curcumina natural nanoencapsulada para inativação 

fotodinâmica, os resultados mostraram que é possível deixar a curcumina natural 

solúvel em água de forma estável através do nanoencapsulamento e a formulação é 

capaz de inativar bactérias e fungos. Mima (2019) avaliou os efeitos da PDT 

mediada pela curcumina em nanopartículas poliméricas em um modelo murino de 

candidíase oral, o tratamento mostrou-se seguro e eficaz contra Candida albicans.  

Nesse contexto as MEs funcionam como veículo para a incorporação do FS 

curcumina. Entre suas vantagens está a o retardo da auto-oxidação do FS; aumento 

da estabilidade e solubilidade do mesmo em fluídos orgânico, além de mascarar o 

sabor do curcumina. Esta proteção conferida ao ativo poderá potencializar o seu 

efeito antimicrobiano quando associado à PDT, além de facilitar a adesão pelos 

pacientes em protocolos clínicos.  O presente trabalho trata-se de uma pesquisa 

inédita e de impacto, já que é de suma importância conduzir pesquisas para criar 

formulações farmacêuticas que possibilitem terapias fotodinâmicas eficazes, de 

forma localizada, sem efeitos sistêmicos. O desenvolvimento de uma formulação 

microemulsionada de uso oral para esse fim, possibilitará o aperfeiçoamento de 

protocolos clínicos mais efetivos na eliminação de patógenos das infecções orais e, 

consequentemente, no restabelecimento da saúde desses tecidos, favorecendo a 

implementação dessa rotina de atendimento e tratamento dos pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mohammadi%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29225632
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Singh%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30799920
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1   OBJETIVO GERAL  

 

 

Avaliar a efetividade in vitro da PDT antimicrobiana mediada por LED (Light 

Emitting Diode) azul (450nm) de emissão em dois tempos de radiação (10 e 30 

minutos) e intensidade de 18 mW/cm2 associada a um enxaguatório baseado em 

uma formulação de microemulsão (ME) como veículo para o FS curcumina em duas 

concentrações distintas (30, 60 µg.mL-1) sobre biofilme de Candida albicans, 

Staphylococcus aureus meticilino resistente (MRSA) e Escherichia coli. 

 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Construir diagrama de fase pseudoternário para seleção das potenciais 

formulações de microemulsão a serem avaliadas; 

 Caracterizar a microemulsão para administração na cavidade oral contendo o  

FS curcumina por meio de ensaios de tamanho de gotícula, medidas de potencial 

zeta, pH e perfil reológico e densidade relativa. 

 Avaliar a estabilidade física e padronizar metodologia analítica para 

doseamento de curcumina na formulação desenvolvida; 

 Avaliar a efetividade in vitro da PDT antimicrobiana mediada por LED (Light 

Emitting Diode) azul (450nm) de emissão em dois tempos de radiação (10 e 30 

minutos) associada à formulação desenvolvida contendo FS curcumina. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1  DELINEAMENTO DA PESQUISA E LOCAL DO ESTUDO 

 

 

Trata-se de uma pesquisa in vitro do tipo experimental desenvolvida em duas 

etapas, sendo a primeira desenvolvida no laboratório de Farmacotécnica de do 

Instituto Multidisciplinar em Saúde, da Universidade Federal da Bahia- IMS/UFBA, 

em Vitória da Conquista, Bahia e uma segunda parte, no laboratório de Microbiologia 

do mesmo Instituto. 

 

 

4.2 ETAPA 1: DESENVOLVIMENTO E AVALIAÇÃO FARMACOTÉCNICA DE 

MICROEMULSÃO PARA INCORPORAÇÃO DO  FS CURCUMINA 

 

 

4.2.1  Seleção dos componentes da formulação: Caracterização do ativo e 

teste de solubilidade 

 

 

As análises de solubilidade foram realizadas em sala climatizada a 25 °C. A 

solubilidade foi testada em diferentes solventes: azeite de oliva, óleo de rícino, óleo 

de abacate, óleo de macadâmia, óleo de linhaça, propilenoglicol e polietilenoglicol 

(PEG 400). 

Foi adicionado 0,01g de curcumina padrão (Sigma Aldrich, Referência C1386 - 

65% Curcumina e 35% outros curcuminoides, San Luis, Missouri, EUA) em 12 mL de 

solvente distribuído em frascos de vidro transparente. As amostras foram 

submetidas ao ultrassom (Lavadora ultrassônica soniclean 2, Sanders, Thebarton, 

Australia) por 2 horas a 25ºC, e posteriormente embaladas em papel alumínio para 

proteção contra a luz e deixadas em repouso a temperatura ambiente por 24h para 

verificar a ocorrência de precipitação. Após este tempo, as amostras foram 

analisadas macroscopicamente. Foi avaliada a ocorrência de precipitação, turbidez 

https://www.google.com/search?q=sigma-aldrich+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtY-Yoz03MTdRNzUooykzMUAN3M9nlUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixnvWizcjiAhXiILkGHXn-BIoQmxMoATASegQICRAK
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ou aspecto translúcido. Os veículos que apresentaram o melhor potencial para 

solubilizar a curcumina foram escolhidos para formulação da microemulsão. 

 

 

4.2.2 Construção do diagrama de fases pseudoternário (DFPT). 

 

 

Para a construção do DFPT foi realizada titulação de amostras com diferentes 

composições. Os excipientes utilizados foram óleo de origem vegetal selecionado 

conforme descrito no item 4.1.1, com capacidade de solubilizar a curcumina no óleo, 

tensoativo não iônico polissorbato 80 (Tween 80 – Neon), Ricino etoxilado 

(Cremophor® RH 40- Embacaps), monolaurato de sorbitano (Span TM 20- Croda), 

propilenoglicol (Infinity Pharma), polietilenoglicol 400 (PEG 400- Dinâmica), sorbitol 

70% (Via Farma) e água miliQ (Milli-Q® Direct- Merk, Darmstadt, Alemanha). Foi 

realizada inicialmente uma inspeção visual das amostras, sendo classificados como 

emulsões líquidas opacas, sistemas instáveis com separação de fases, sistemas 

translúcidos ou opticamente transparentes de baixa ou alta viscosidade (sugestivos 

de microemulsões).  

Inicialmente as misturas dos componentes tensoativos e co-tensoativos foram 

adicionadas a fase oleosa selecionada na proporção de 9:1 para realizar uma 

triagem de um sistema isotrópico, com potencial para construir um DFPT com áreas 

amplas de microemulsão.  

Após selecionar os componentes, as misturas de tensoativos e cotensoativos 

escolhidos na triagem foram adicionadas à fase oleosa nas proporções de 1:9, 2:8, 

3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 7:3, 8:2 e 9:1. As titulações com água deionizada foram realizadas, 

utilizando uma pipeta automática ajustada para 1000 µL, adicionando a fase aquosa 

gota a gota, em temperatura ambiente. Durante a titulação, a mistura foi 

homogeneizada, usando ultrassom por 5 minutos e observando as mudanças do 

aspecto visual. Foi plotado um gráfico do DFPT indicando os pontos com formação 

de emulsões líquidas opacas, separação de fases, como sistemas translúcidos ou 

opticamente transparentes de baixa viscosidade (características representativas das 

microemulsões) ou alta viscosidade (Cristal líquido). 
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4.2.3 Incorporação da curcumina nas formulações de microemulsão 

selecionadas. 

 

 

Foram escolhidos 3 pontos no DFPT melhor característico de microemulsão 

para os testes físico-químicos. A curcumina nas concentrações de 60 µg.mL-1  e 30 

µg.mL-1 foi incorporada nas microemulsões selecionadas. Observou-se a 

solubilidade do ativo nas formulações, de modo a garantir que não ocorressem 

precipitações do ativo nas preparações selecionadas. A preparação escolhida foi 

então diluída na proporção de 1:5 com água Milli-Q® (Merk, Darmstadt, Alemanha), 

sendo esta defininda como a concentração final dos seus componentes. 

 

Figura 4: Enxaguatório desenvolvido após a diluição na prorpoção 1:5 com água Milli-Q® 

(Merk, Darmstadt, Alemanha). 

 

 

4.2.4 Caracterizações físico-químicas do produto. 

 

 

Foram selecionados pontos do DFPT indicativos de microemulsão para 

caracterização das formulações. 

A determinação do pH foi realizada utilizando-se o pHmetro (MS- Tecnopom 

Instrumentação®, modelo mpA-210, São Paulo, Brasil). O ensaio foi realizado em 
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triplicata em temperatura ambiente (25 ± 2 °C) e o eletrodo previamente calibrado 

com tampões de pH 4,0 e 7,0. 

A densidade relativa foi determinada pelo método do picnômetro, seguindo-se 

a metodologia descrita na Farmacópeia Brasileira (2003), utilizando-se como 

referência água ultrapura Milli-Q® (Merk, Darmstadt, Alemanha). Os picnômetros 

(SPlabor, São Paulo, SP, Brasil)  utilizados foram de 5 mL de capacidade e para 

retirar as bolhas de ar formadas no sistema o mesmo foi levado a banho ultrassom 

(UltraSonic – USC 1400, Belo Horizonte MG, Brasil) por 05 minutos. A densidade foi 

determinada na temperatura de 25,0 ± 0,5° C em triplicata. 

Os ensaios para determinação de tamanho de gotícula e índice de 

polidispersão, potencial zeta e medidas de condutividade foram realizados usando o 

equipamento Zetasizer Nano Zs modelo ZEN3601 (Malvern Instruments Ltd., 

Grovewood, Reino Unido) equipado com laser a 633 nm com ângulo fixo de 173º, a 

temperatura de 25ºC usando dispersão dinâmica de luz. Para tanto, preparou-se 100 

g da formulação final. Em seguida, filtrou-se em filtro de seringa 0,22 µm. Os ensaios 

foram realizados em triplicata e os resultados obtidos foram coletados e analisados 

no Zetasizer Software (Malvern Instruments Ltd., Grovewood, Reino Unido). 

A avaliação do perfil reológico das microemulsões foi realizada utilizando 

reômetro Brookfield modelo LVDV-III ULTRA (BrasEq®, São Paulo, Brasil). As 

medidas foram realizadas a velocidades de rotação progressivamente mais altas (40 

a 150 rpm) para se obter as curvas ascendentes. As velocidades de rotação foram 

definidas de acordo com a capacidade de leitura do equipamento. A partir dos 

resultados, o coeficiente de viscosidade dinâmico das formulações analisadas foi 

caracterizado. 

 

 

4.2.5 Avaliação do espectro de absorção da curcumina na formulação 

desenvolvida 

 

 

Foram preparados quatro soluções para análise: enxaguatório 

microemulsionado contendo curcumina, enxaguatório microemulsionado sem 
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curcumina, solução padrão de curcumina. Vários diluentes foram testados, sendo 

selecionada uma mistura de ácido acético 0,5% e PEG 400 na proporção de 80:20 

v/v para garantir a solubilização da curcumina. Todas as amostras foram preparadas 

na concentração de 4 µg/mL para determinação do pico de absorção da curcumina. 

As leituras foram realizadas em espectrofotômetro UV-1800 (Shimadzu, Quioto, 

Japão) (Figura 8), utilizando como branco a solução de ácido acético 0,5% e PEG 

400 na proporção de 80:20 v/v. Os espectros foram realizados em triplicata. As 

amostras foram mantidas protegidas da luz até o momento da leitura. 

 

 

4.2.6 Doseamento da curcumina por espectrofotometria no UV. 

 

 

As medidas foram realizadas usando a técnica espectrofotometria no UV-Vis 

(Eikonal, Modelo SP 220, São Paulo, Brasil). Para isso, cubetas padronizadas de 

quartzo de 1 cm foram utilizadas. O método analítico foi validado quanto aos 

parâmetros de seletividade, linearidade, precisão e exatidão do método. A mistura 

ácido acético 5% e Polietilenoglicol (PEG 400) na proporção 80:20 v/v foi usada 

como diluente dos padrões e amostras e o comprimento de onda para leitura foi 430 

nm. 

A seletividade do método foi determinada quanto às varreduras espectrais 

realizadas conforme descrito no item 4.1.5, sendo comparados os espectros da 

formulação placebo, formulação com curcumina e solução padrão de curcumina para 

verificar possíveis interferências na quantificação da curcumina no comprimento de 

onda selecionado. 

A linearidade do método foi avaliada para demonstrar a relação de 

proporcionalidade entre a concentração e o valor de absorvância de acordo com a 

lei de Lambert-Beer. A curva de calibração foi construída empregando três réplicas 

de cada concentração e o coeficiente de correlação (r) foi calculado. Preparou-se 

solução padrão estoque de curcumina na concentração de 100 μg.mL-1. A seguir 

diluições foram preparadas no intervalo de concentrações de 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 

4.5, 5.0 μg.mL-1, sendo usado o mesmo diluente.  
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 O parâmetro precisão foi avaliado primeiramente quanto à precisão intra-

ensaio (repetibilidade), a fim de demonstrar a concordância entre os resultados 

obtidos dentro de um curto período de tempo. Desta forma, realizou-se determinação 

das concentrações baixa (2.0 μg.mL-1), média (3.5 μg.mL-1) e alta (5.0 μg.mL-1) em 

triplicata no mesmo dia. A precisão inter-ensaio (precisão intermediária) foi avaliada 

analisando-se o perfil de dissolução nas mesmas condições no dia consecutivo.  

 A precisão foi estabelecida como a dispersão das medidas ao redor do seu 

valor médio e expressa matematicamente pelo desvio padrão relativo (% DPR), 

calculado pela equação 1, apresentada a seguir: 

 

% DPR = (Desvio padrão / Média) X 100  (Equação 1) 

 

A exatidão foi avaliada por meio da porcentagem de recuperação de 

quantidades conhecidas de curcumina em soluções padrão nas concentrações baixa 

(2.0 μg.mL-1), média (3.5 μg.mL-1) e alta (5.0 μg.mL-1) em triplicata. O ensaio foi 

realizado no mesmo dia (intra-ensaio) e em dias diferentes (inter-ensaio). 

 A exatidão foi calculada pelo percentual de recuperação (E) expresso pela 

equação 2, apresentada a seguir: 

 

E = Concentração média experimental X 10       (Equação 2) 

                  Concentração teórica 

 

 

4.2.7 Teste de estabilidade acelerada 

 

 

Os ensaios de caracterização descritos no item 4.1.3, bem como as 

determinações de tamanho de gotícula, índice de polidispersão, potencial zeta e 

medidas de condutividade usando o equipamento Zetasizer Nano Zs modelo 

ZEN3601 (Malvern Instruments Ltd., Grovewood, Reino Unido). Também foram 
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realizadas medidas de pH (MS- Tecnopom Instrumentação®, modelo mpA-210, São 

Paulo, Brasil) e determinação da densidade relativa para caracterizar a estabilidade 

física do produto.  

Os ensaios foram realizados 24 horas após o preparo das formulações (tempo 

zero) e comparados com os resultados de amostras armazenadas a temperatura de 

40ºC ± 2ºC por 15, 30 e 60 dias segundo o Guia para a Realização de Estudos de 

Estabilidade Acelerada (BRASIL, 2005).  

Foi avaliada também a variação de teor da curcumina na formulação durante o 

período informado usando o método espectrofotomérico padronizado conforme o 

item anterior. 

 

 

4.3 ETAPA 2: ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DA PDT MEDIADA PELAS 

FORMULAÇÕES FARMACÊUTICAS NANOTECNOLÓGICAS CONTENDO 

CURCUMINA 

 

 

Para avaliar a atividade antimicrobiana da PDT mediada pelas formulações 

nanotecnológicas contendo cucumina foram utilizadas as cepas ATCC de Candida 

albicans (ATCC 90029), Escherichia coli (ATCC 25922) e Staphylococcus aureus 

meticilino resistente (ATCC 33591). 

 

 

4.3.1 Grupos experimentais 

 

 

Foram utilizados como corpos-de-prova 270 stops de silicone (Maquira, 

Curitiba, PR, Brasil) de utilização odontológica, medindo 1,5 mm de diâmetro e 1 mm 

de altura, que foram esterilizados e armazenados para os testes experimentais. Para 

a realização do experimento cada grupo foi constituído por 10 corpos de prova 

divididos de acordo com o microrganismo a ser testado, tipo e concentração do FS 
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além de diferentes tempos de radiação. Os grupos foram: Controle em que nenhum 

tratamento foi realizado (L-C-); Somente FS (L-C+);Somente luzes em seus diversos 

tempos de radiação (L+C-) e Grupos PDT em que foram utilizadas Luz e 

Enxaguatório com FS em diferentes concentrações (L+C+).Estes foram distribuídos 

aleatoriamente entre os grupos testados, conforme demonstrado no quadro x. 

 

Quadro 1: Distribuição dos corpos de prova de silicone entre os grupos 

experimentais. 

 

 

Tratamentos 

Número de corpos de 

prova 

MRSA E. coli C. albicans 

Controle L-C- 10 10 10 

Enxaguatório com curcumina 30µg.mL-1 (1mL do ) L-C+ 10 10 10 

Enxaguatório com curcumina 60µg.mL-1 (1mL do ) L-C+ 10 10 10 

Laser 10 minutos L+C- 10 10 10 

Laser 30 minutos L+C- 10 10 10 

PDT 10 minutos e enxaguatório com curcumina 30 

µg.mL-1 ; L+C+ (1 mL de  + laser) 

10 10 10 

PDT 10 minutos e enxaguatório com curcumina 

60µg.mL-1 (1mL de +laser) L+C+ 

10 10 10 

PDT 30 minutos e enxaguatório com curcumina 

30µg.mL-1 (1mL de +laser) L+C+ 

10 10 10 

PDT 30 minutos e enxaguatório com curcumina 

60µg.mL-1 (1mL de +laser) L+C+ 

10 10 10 

Total de corpos de prova: 270 

 

 

4.3.2  Formação dos biofilmes monoespécie 
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Para a formação dos biofilmes monoespécies que foram utilizados nos testes 

de atividade antimicrobiana da PDT, foi realizada primeiramente a ativação das 

espécies bacterianas Escherichia coli e Staphylococcus aureus meticilino resistente 

em caldo Brain Heart Infusion – BHI (KASVI, Maringá, PR. Brasil) incubado por 24 

horas a 35º + 2º C em estufa B.O.D (Demanda Bioquímica do Oxigênio- SPlabor, 

São Paulo, SP, Brasil) e a ativação de Candida albicans em caldo Sabouraud 

dextrose com os mesmos padrões de incubação. Após a ativação, alíquotas de 100 

µL do crescimento foram semeadas em placa de Petri contendo ágar BHI (KASVI, 

Paraná. Brasil) e incubadas por 24 horas a 35º + 2º C em estufa B.O.D (Demanda 

Bioquímica do Oxigênio- SPlabor, São Paulo, Brasil).  

As culturas recentes de 24h de incubação foram utilizadas para padronização 

de suspensões contendo 1x106 cél./mL dos microrganismos. As suspensões foram 

padronizadas em espectrofotômetro (Eikonal, Modelo SP 220, São Paulo, Brasil), 

cujos valores de densidade óptica (D.O.) e comprimento de onda (λ) para a 

quantidade de 1x106 cél./mL estão descritas no quadro abaixo, segundo a 

metodologia de Silva (2008). 

 

Quadro 2 : Comprimento de onda e densidade opticas utilizados para obtenção das 

suspensões contendo 1x106 cél./mL dos microrganismos utilizados (SILVA; 2008).  

 

Microrganismo Comprimento de onda Densidade óptica 

Candida albicans 530 nm 0,284 

Escherichia coli 590 nm 0,324 

Streptococcus mutans 398nm 0,620 

Staphylococcus aureus meticilino 

resistente 

490nm 0,374 

 

No interior do fluxo laminar, placas estéreis de cultura de células de 24 poços 

foram preenchidas com 3 mL de meio de cultura caldo BHI (KASVI, paraná. Brasil) 
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para realização dos testes experimentais da atividade antimicrobiana da PDT sobre 

Escherichia coli, e Staphylococcus aureus meticilino resistente e para os testes 

sobre Candida albicans foi utilizado o caldo Saboraud dextrose (KASVI, Paraná. 

Brasil). Assim, para a formação do biofilme com vistas aos testes experimentais da 

atividade antimicrobiana da PDT, após o preenchimento e contaminação dos poços 

das placas de cultura de células de 24 poços, foram acrescentados aos mesmos os 

corpos-de-prova estéreis de silicone, sobre o qual o biofilme se formará. As placas 

foram então vedadas e incubadas a 35º + 2º C por 7 dias para a formação dos 

biofilmes, segundo a metodologia de Araujo e colaboradores (2018) Silva e 

colaboradores (2019). Durante o período de incubação as condições de cultivo 

(umidade e nutrição) foram verificadas diariamente. Caso houvesse evaporação do 

meio de cultura, o mesmo foi reposto para a manutenção da quantidade padronizada 

durante os sete dias de formação dos biofilmes no estudo. 

 

 

4.3.3 Fotossensibilizadores 

 

 

Foi utilizado o FS Curcumina [1,7-bis (4-hidroxi-3-metoxifenil) -1,6-heptadieno-

3,5-diona] (Sigma Aldrich, Referência C1386 - 65% Curcumina e 35% outros 

curcuminoides, San Luis, Missouri, EUA) para o preparo de soluções de estoque 

obtidas a partir das diluições da curcumina no enxaguatório microemulsionado 

desenvolvido nas concentrações de 30 e 60 µg.mL-1. As soluções foram filtradas 

através de filtros de membrana com poros de 0,22 µm (Millipore, São Paulo, Brazil) e 

armazenadas ao abrigo da luz e em condições adequadas até a utilização. 

 

 

4.3.4 Fonte de luz 

 

 

https://www.google.com/search?q=sigma-aldrich+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtY-Yoz03MTdRNzUooykzMUAN3M9nlUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixnvWizcjiAhXiILkGHXn-BIoQmxMoATASegQICRAK
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Para a realização dos testes experimentais, foi utilizado o equipamento 

Biotable® RGB (MMOptics, São Carlos, SP, Brasil) que consiste em uma mesa 

iluminadora de LEDs com os comprimentos de onda de 430, 530 e 630 nm (azul, 

verde e vermelho, respectivamente). Os LEDs estão dispostos no equipamento de 

maneira que cada poço da placa de cultura (KASVI, Maringá, PR. Brasil) de células 

de 24 poços seja iluminado por apenas um LED permitindo produzir iluminação 

uniforme em toda placa (Figura 5). A potência do sistema pode ser variada, 

ajustando-se o tempo e intensidade para entregar a dose desejada. O sistema 

possui resfriamento por passagem de água corrente para que a temperatura seja 

dissipada e não interfira nos resultados. Os comprimentos de onda utilizados no 

estudo foi o de 430 nm, com intensidade de 18 mW/cm2.  

 

 

Figura 5:Biotable® RGB (MMOptics, São Carlos, SP, Brasil) 

 

 

4.3.5  Condições experimentais 

 

 

Os corpos-de-prova com o crescimento dos biofilmes monoespécies foram 

transferidos, com o auxílio de pinças estéreis, para poços de placa de cultura de 

células contendo 1mL de soro fisiológico estéril para lavagem e remoção do excesso 

de meio de cultura. Logo após, os corpos-de-prova foram transferidos para poços de 
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placa de cultura de células, onde cada poço continha1 mL do enxaguatório (30 ou 

60µg/mL, nos grupos L-C+ e L+C+) e deixados em repouso em ambiente escuro 

pelo período de 5 min (período de pré-radiação). Após o período de pré-radiação os 

corpos-de-prova foram transferidos para novos poços vazios e submetidos à 

radiação nos tempos de 10 e 30 min (grupos L+C+ e L+C-). Após a radiação, os 

corpos de prova foram introduzidos individualmente em tubos de polipropileno 

estéreis (de 1,5 ml) contendo 1 mL de soro fisiológico estéril e agitados em aparelho 

agitador de tubos tipo vortex (Biosystem, modelo AP56, Curitiba, PR, Brasil) durante 

1 min para desprendimento do biofilme, obtendo-se uma suspensão inicial. A partir 

desta, foram realizadas diluições decimais de 10-1, 10-2 e 10-3. A suspensão inicial e 

as demais diluições foram semeadas em duplicata, em placa de Petri contendo meio 

de cultura ágar BHI (para Escherichia coli e Staphylococcus aureus meticilino 

resistente) ou Sabouraud dextrose (Candida albicans) que foram incubadas a 35º 

+2ºC durante 24 horas. Após o período de incubação, foi realizada contagem das 

unidades formadoras de colônias (UFC.mL-1) com o auxílio de um contador de 

colônias (Phoenix, modelo CP602, Araraquara, SP, Brasil). Nos grupos controle (C-

L-) nenhum tratamento foi realizado, ou seja, os corpos-de-prova, impregnados pelo 

biofilme formado, foram apenas submetidos a etapa de lavagem e remoção do 

excesso e introduzidos diretamente nos tubos de polipropileno contendo soro 

fisiológico estéril, em seguidas foram agitados para obtenção da suspensão inicial e 

demais diluições, conforme descrito nos demais grupos experimentais.  

 

 

4.3.6  Análise estatística da atividade antimicrobina da PDT  

 

 

Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o programa Graphipad 

Prism (versão 5 – 2007, Graphipad Software Inc.). Assim, os dados referentes à 

UFC/mL foram transformados em log10 e, em seguida, foi aplicado o teste de 

normalidade Shapiro-Wilk para verificação da aderência aos pressupostos de 

normalidade. Verificada a normalidade dos dados, o teste ANOVA 5% com pós-teste 

de Bonferroni foi aplicado para comparação entre os grupos. 
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Objetivo: Desenvolver um enxaguatório oral baseado em uma formulação de 

microemulsão como veículo para o fotossensibilizador (FS) curcumina e avaliar a 

efetividade in vitro do produto desenvolvido, associada à Terapia Fotodinâmica 

antimicrobiana (PDT). Métodos: Foi construído um diagrama de fase pseudoternário 

(DFPT) para seleção das potenciais formulações de microemulsão (ME) a serem 

avaliadas. Foi realizada a caracterização físico-química da ME escolhida por meio de 

ensaios de tamanho de gotícula, medidas de potencial zeta, pH, densidade relativa e 

perfil reológico. Foi padronizada metodologia analítica para doseamento da curcumina 

na formulação desenvolvida por espectrofotometria por UV/Vis. O produto foi 

submetido a estudo de estabilidade acelerada. Avaliou-se a efetividade in vitro da PDT 

antimicrobiana mediada por LED (Light Emitting Diode) azul (450nm) de emissão  em 

dois tempos de radiação (10 e 30 minutos) associada à formulação desenvolvida 

contendo FS curcumina em duas concentrações distintas (30 e 60 µg.mL
-1

) sobre 

biofilme de Candida albicans (ATCC 90029), Staphylococcus aureus meticilino resistente 

(ATCC 33591)  e Escherichia coli (ATCC 25922). Resultados: O produto final foi 

definido com a composição de Polietilenoglicol 400, polissorbato 80, óleo de linhaça, 

sorbitol, água e curcumina.  pH de  6,21 ± (0,036), densidade relativa de 1 ±0,0003  g/ml, 

tamanho de gotículas de 13,86 ± 0,20 nm, índice de polidispersividade igual a 0,151 ± 0 

,0565, potencial zeta de -10,3 ± 2,6  e comportamento de fluxo newtoniano de baixa 

mailto:drfransilva@yahoo.com.br
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viscosidade 1,64 ± 0,01 cP.  A formulação final se mostrou estável durante o 

armazenamento sobre condições forçadas. Houve redução significativa UFC. mL
-1

 em 

todos os microrganismos testados (ANOVA 5% e pós-teste de Bonferroni). As maiores 

reduções de UFC. mL
-1

  foram de 5,6175 log 10 UFC.mL
-1

  no grupo PDT (10’) e PDT 

(30’), ambos com 30 µg.mL
-1

 em E. coli;  5,181 log 10 UFC.mL
-1

  no grupo PDT (30’) e 

30 µg.mL
-1

 em MRSA; e  3,497 log 10 UFC.mL
-1

  no grupo PDT (30’), 60 µg.mL
-1

 em C. 

albicans. Conclusão: O enxaguatório contendo curcumina desenvolvido é fisicamente 

estável e efetivo in vitro na aplicação em PDT antimicrobiana sobre biofilme dos 

microrganismos testados. 

 

Palavras-chave: diodo emissor de luz; biofilme; curcumina; enxaguatório bucal; 

microemulsão. 

 

Introdução  

 

 Cárie e doenças periodontais estão entre as doenças crônicas mais comuns no mundo 

atual. Afeta 60% a 90% das crianças em idade escolar e quase 100% da população adulta 
1,2

. 

As doenças orais exercem ônus social, econômico e financeiro enorme em uma escala global 

3,4,5,6
. Para uma boa saúde oral, é necessária a remoção eficiente dos biofilmes orais, no 

entanto, mesmo em pacientes bem orientados, a limpeza adequada de áreas de difícil alcance 

e da margem gengival é um procedimento que conserva uma série de dificuldades 
7,8

.  

Os diversos enxaguatórios auxiliam no combate aos microrganismos causadores de 

afecções orais como a cárie dentária, placa bacteriana, cálculo dental, gengivite e periodontite 

e ainda possuem efeito importante no combate à halitose 
9,10

. Enxaguatórios contendo 

gluconato de clorexidina são os produtos mais utilizados como tratamento adjuvante no 

controle do biofilme dentário causador de doenças orais relevantes como cárie e periodontite, 

sendo considerado padrão ouro para o seu controle 
11,12,13

. No entanto, vários efeitos colaterais 

foram observados com o seu uso, como alteração temporária da percepção do paladar, 

aumento dos depósitos de cálculo, sensação de queimação e genotoxicidade das células 

epiteliais intra-orais 
14

.  

Além dos efeitos mencionados, o principal e mais impactante efeito colateral do uso dos 

enxaguatórios e outros tipos de agentes antimicrobianos como antifúngicos e antibióticos na 

Odontologia é, sem dúvida, a geração de espécies de microrganismos resistentes 
15

. A 

cavidade oral foi recentemente apontada como um reservatório potencial de genes de 

resistência a antibióticos que podem ser transferidos através de transferência de genes 
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horizontal entre as bactérias presentes em biofilmes orais 
16,17

. Assim, novas perspectivas na 

utilização de agentes antimicrobianos na Odontologia, se fazem necessárias. Uma das técnicas 

antimicrobianas que emergem como condição profilática e/ou terapêutica aos procedimentos 

convencionais é a Terapia Fotodinâmica (do Inglês, Photodynamic Therapy – PDT) 

antimicrobiana, que é apontada na literatura nacional e internacional como uma nova e 

promissora abordagem 
10,18

. Trata-se de um método antimicrobiano de alta eficiência 

independentemente do status de resistência antibiótica presente 
15

.  

A associação da PDT à uma outra tecnologia, a nanotecnologia, através do 

desenvolvimento de um enxaguatório microemulsionado poderá potencializar a ação 

antimicrobiana da Terapia Fotodinâmica e contribuir para que o  fotosensibilizador (FS) se 

espalhe e se fixe sobre a mucosa oral, em tempo suficiente para que os microrganismos alvos 

o absorvam e apresentem sensibilidade à luz 
19

. Além disso, poderá aumentar a 

permeabilidade do FS sobre as barreiras biológicas dos microrganismos, aumentando e 

tornando mais eficiente a morte microbiana 
20

. Com o enxaguatório oral microemulsionado é 

possível ter um produto estável e armazenável pronto para uso em consultório sem qualquer 

prévia preparação, reduzindo o tempo dos procedimentos da PDT 
21

. 

Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi desenvolver e caracterizar um 

enxaguatório oral baseado em uma formulação de microemulsão (ME), contendo curcumina e 

avaliar a sua efetividade in vitro em PDT antimicrobiana mediada por LED (Light Emitting 

Diode) azul (450nm) de emissão em dois tempos de radiação (10 e 30 minutos) sobre biofilme 

de C. albicans (ATCC 90029), MRSA (ATCC 33591) e E. coli (ATCC 25922). 

 

Material e métodos 

 

Seleção dos componentes da formulação: Caracterização do ativo e teste de solubilidade 

 

As análises de solubilidade foram realizadas em sala climatizada a 25 °C. A 

solubilidade foi testada em diferentes solventes: azeite de oliva, óleo de rícino, óleo de 

abacate, óleo de macadâmia, óleo de linhaça, propilenoglicol e polietilenoglicol 400 (PEG 

400). Foi adicionado 0,01g de curcumina padrão (Sigma Aldrich, Referência C1386 - 65% 

Curcumina e 35% outros curcuminoides, San Luis, Missouri, EUA) em 12 mL de solvente 

https://www.google.com/search?q=sigma-aldrich+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtY-Yoz03MTdRNzUooykzMUAN3M9nlUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixnvWizcjiAhXiILkGHXn-BIoQmxMoATASegQICRAK
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distribuído em frascos de vidro transparente. As amostras foram submetidas ao ultrassom 

(Lavadora ultrassônica soniclean 2, Sanders) por 2 horas a 25ºC, e posteriormente embaladas 

em papel alumínio para proteção contra a luz e deixadas em repouso a temperatura ambiente 

por 24h para verificar a ocorrência de precipitação. Após este tempo, as amostras foram 

analisadas macroscopicamente. Foi avaliada a ocorrência de precipitação, turbidez ou aspecto 

translúcido. Os veículos que apresentaram maior potencial para solubilizar a curcumina foram 

selecionados para formulação da microemulsão. 

 

Construção do diagrama de fases pseudoternário (DFPT) 

 

Para construção do DFPT usou-se óleo de origem vegetal com propriedade de 

solubilizar a curcumina como fase oleosa, polissorbato 80 (Tween 80 – Neon, SP. Brasil), 

rícino etoxilado (Cremophor® RH 40) ou monolaurato de sorbitano (Span 20 – Croda, SP. 

Brasil) como tensoativo não-iônico, propilenoglicol (Infinity Pharma, SP. Brasil), 

Polietilenoglicol 400 (PEG 400, Dinâmica, SP. Brasil) e/ou sorbitol 70% (Via Farma, Cas:50-

70-4, SP. Brasil) como co-tensoativo e água ultrapura (Milli-Q® Direct- Merk, Darmstadt, 

Alemanha) como fase aquosa. Após selecionar os componentes, as misturas de tensoativos e 

co-tensoativos foram misturadas à fase oleosa nas proporções de 1:9, 2:8, 3:7, 4:6, 5:5, 6:4, 

7:3, 8:2 e 9:1. As amostras foram tituladas com água ultrapura a temperatura ambiente e 

homogeneizadas em banho ultrassônico por 5 minutos. Foi plotado um gráfico do DFPT, 

indicando os pontos com formação de emulsões líquidas opacas, separação de fases, sistemas 

translúcidos ou opticamente transparentes de baixa viscosidade (características representativas 

das MEs) ou sistemas translúcidos com alta viscosidade (cristal líquido). 

 

Incorporação da curcumina nas microemulsões 

 

Foram selecionados três pontos no DFPT com características indicativas de ME. O 

ponto com melhores características físico-químicas foi diluído em água na proporção de 80:20 

de água e ME respectivamente A curcumina foi incorporada nas formulação final nas 

concentrações de 30 e 60 µg.mL
-1

. Observou-se a solubilização do ativo nas formulações, sem 

precipitação do ativo. 
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Caracterizações físico-químicas do produto 

 

As preparações estudadas foram submetidas a ensaios de tamanho de gotícula, medidas 

de potencial zeta, pH, condutividade e perfil reológico. A determinação do pH foi realizada 

utilizando-se o pHmetro ((MS- Tecnopom Instrumentação®, modelo mpA-210, São Paulo, 

SP, Brasil), modelo mpA-210. O ensaio foi realizado em triplicata a temperatura ambiente (25 

± 2°C). A densidade relativa foi determinada usando picnômetro (SPlabor, São Paulo, SP, 

Brasil) 
22,23

. Os picnômetros utilizados foram de 5 mL de capacidade, sendo os mesmos 

levados a banho ultrassônico (UltraSonic – USC 1400, Belo Horizonte MG, Brasil) para 

retirar as bolhas de ar. A densidade foi obtida a temperatura ambiente e em triplicata. Os 

ensaios para determinação de tamanho de gotícula e índice de polidispersão, potencial zeta e 

medidas de condutividade foram realizados usando o equipamento Zetasizer Nano Zs modelo 

ZEN3601 (Malvern Instruments Ltd., Grovewood, Reino Unido). As medidas baseadas na 

dispersão dinâmica de luz foram realizadas usando laser a 633 nm com ângulo fixo de 173º, a 

temperatura de 25ºC. Os resultados obtidos foram coletados e analisados no Zetasizer 

Software (v.6.12). A avaliação do perfil reológico da formulação desenvolvida foi realizada 

utilizando reômetro Brookfield (modelo LVDV-III ULTRA- BrasEq®, São Paulo, Brasil). As 

medidas foram realizadas a velocidades de rotação progressivamente mais altas (40 a 150 

rpm) para se obter as curvas ascendentes. As velocidades de rotação foram definidas de 

acordo com a capacidade de leitura do equipamento. A partir dos resultados, o coeficiente de 

viscosidade dinâmico das formulações analisadas foi caracterizado. 

 

Espectro de absorção da curcumina no ultravioleta-visível (UV-Vis) 

 

Foram analisadas três amostras para determinação do pico de absorção da curcumina no 

UV: enxaguatório microemulsionado com curcumina, enxaguatório microemulsionado sem 

curcumina e solução padrão de curcumina. As amostras foram preparadas na concentração de 

4.0 µg.mL
-1

 usando ácido acético 0,5% e PEG 400 como diluente na proporção de 80:20 v/v e 

analisadas em espectrofotômetro UV-1800 (Shimadzu, Quioto, Japão). As varreduras 

espectrais foram realizadas em triplicata. As amostras foram mantidas protegidas da luz até o 

momento da leitura. 
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Doseamento da curcumina 

 

Foi preparada a solução padrão estoque de curcumina na concentração de 100 µg.mL
-1

 

diluída em ácido acético 0,5% e polietilenoglicol (PEG 400) 80:20 v/v. A seguir, foram 

preparadas diluições usado o mesmo diluente para obter soluções padrão de curcumina nas 

concentrações de 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0 μg.mL
-1

. Foi avaliada a relação de 

proporcionalidade entre a concentração e o valor de absorvância de acordo com a lei de 

Lambert-Beer. As leituras foram realizadas a 430 nm. A seletividade do método foi 

determinada pela comparação dos espectros da formulação placebo, formulação com 

curcumina e solução padrão de curcumina. Os parâmetros de linearidade, precisão intra e inter 

ensaios e exatidão intra e inter ensaios do método foram avaliados.  

 

Teste de estabilidade acelerada 

 

Os ensaios foram realizados 24 horas após o preparo das formulações (tempo zero) e 

comparados com os resultados de amostras armazenadas a temperatura de 40ºC ± 2ºC por 15, 

30 e 60 dias. Os ensaios de caracterizações físico-químicas do produto, bem como as 

determinações de tamanho de gotícula, índice de polidispersão, potencial zeta e medidas de 

condutividade foram realizadas para determinar a estabilidade física do produto. Foi avaliada 

também a variação de teor da curcumina na formulação durante o período informado usando o 

método espectrofotométrico padronizado. 

 

Atividade antimicrobiana da PDT do enxaguatório bucal microemulsionado contendo 

curcumina 

 

Grupos experimentais 

 

Foram utilizados como corpos-de-prova 270 stops de silicone (Maquira, Curitiba, PR, 

Brasil) de utilização odontológica, medindo 1,5 mm de diâmetro e 1 mm de altura, que foram 
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esterilizados e armazenados para os testes experimentais. Para a realização do experimento 

cada grupo foi constituído por 10 corpos de prova divididos de acordo com o microrganismo a 

ser testado, tipo e concentração do fotossensibilizante além de diferentes tempos de radiação. 

Os grupos foram: Controle em que nenhum tratamento foi realizado (L-C-); Somente  FS (L-

C+); Somente luzes em seus diversos tempos de radiação (L+C-) e Grupos PDT em que 

foram utilizadas Luz e Enxaguatório com  FS em diferentes concentrações (L+C+).  

 

Formação dos biofilmes monoespécie 

 

Para a formação dos biofilmes monoespécies que foram utilizados nos testes de 

atividade antimicrobiana da PDT, foi realizada primeiramente a ativação das espécies 

bacterianas E. coli (ATCC 25922) e MRSA(ATCC 33591) em caldo Brain Heart Infusion – 

BHI (KASVI, Maringá, PR. Brasil) incubado por 24 horas a 35º + 2º C em estufa B.O.D 

(Demanda Bioquímica do Oxigênio- SPlabor) e a ativação de C. albicans (ATCC 90029)  em 

caldo Sabouraud dextrose (KASVI, Maringá, PR. Brasil) com os mesmos padrões de 

incubação. Após a ativação, alíquotas de 100 µL do crescimento foram semeadas em placa de 

Petri contendo ágar BHI (KASVI, Maringá, PR. Brasil) ou ágar Saboraud (C. albicans) e 

incubadas por 24 horas a 35º + 2º C em estufa B.O.D (Demanda Bioquímica do Oxigênio- 

SPlabor).  

As culturas recentes de 24h de incubação foram utilizadas para padronização de 

suspensões contendo 1x10
6
 cél./mL dos microrganismos. As suspensões foram padronizadas 

em espectrofotômetro (Shinadzu modelo UV-1203, Kyoto, Japan), cujos valores de densidade 

óptica (D.O.) e comprimento de onda (λ) para a quantidade de 1x10
6
 cél./mL estão descritas 

no quadro abaixo, segundo a metodologia de Silva (2008). 
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Quadro 1: Comprimento de onda e densidade opticas utilizados para obtenção das 

suspensões contendo 1x10
6
 cél./mL dos microrganismos utilizados. Silva (2008) –  

 

Microrganismo Comprimento de onda Densidade óptica 

C. albicans 530 nm 0,284 

E. coli 590 nm 0,324 

MRSA 490nm 0,374 

 

No interior do fluxo laminar, placa estéreis de cultura de células de 24 poços foram 

preenchidas com 3 mL de meio de cultura caldo BHI (KASVI, Maringá, PR. Brasil) para 

realização dos testes experimentais da atividade antimicrobiana da PDT sobre E. coli e MRSA 

e para os testes sobre C. albicans foi utilizado o caldo Saboraud dextrose (KASVI, Maringá, 

PR. Brasil). Assim, para a formação do biofilme com vistas aos testes experimentais da 

atividade antimicrobiana da PDT, após o preenchimento e contaminação dos poços das placa 

de cultura de células de 24 poços, foram acrescentados aos mesmos os corpos-de-prova 

estéreis de silicone, sobre o qual o biofilme se formará. As placas foram então vedadas e 

incubadas a 35º + 2º C por 7 dias para a formação dos biofilmes, e durante o período de 

incubação as condições de cultivo (umidade e nutrição) foram verificadas diariamente. Caso 

houvesse evaporação do meio de cultura, o mesmo foi reposto para a manutenção da 

quantidade padronizada durante os sete dias de formação dos biofilmes no estudo. 

 

 fotossensibilizador 

 

Foi utilizado o FS Curcumina [1,7-bis (4-hidroxi-3-metoxifenil) -1,6-heptadieno-3,5-

diona] (Sigma Aldrich, Referência C1386 - 65% Curcumina e 35% outros curcuminoides, San 

Luis, Missouri, EUA) para o preparo de soluções de estoque obtidas a partir das diluições da 

curcumina no enxaguatório microemulsionado desenvolvido nas concentrações de 30 e 60. As 

soluções foram filtradas através de filtros de membrana com poros de 0,22 µm (Millipore, São 

Paulo, Brazil) e armazenadas em condições adequadas até a utilização. 

 

https://www.google.com/search?q=sigma-aldrich+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtY-Yoz03MTdRNzUooykzMUAN3M9nlUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixnvWizcjiAhXiILkGHXn-BIoQmxMoATASegQICRAK
https://www.google.com/search?q=sigma-aldrich+&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxYtY-Yoz03MTdRNzUooykzMUAN3M9nlUAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixnvWizcjiAhXiILkGHXn-BIoQmxMoATASegQICRAK
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Fonte de luz 

 

Para a realização dos testes experimentais, foi utilizado o equipamento Biotable
®
 RGB 

(MMOptics, São Carlos, SP, Brasil) que consiste em uma mesa iluminadora de LEDs com os 

comprimentos de onda de 430, 530 e 630 nm (azul, verde e vermelho, respectivamente). Os 

LEDs estão dispostos no equipamento de maneira que cada poço da placa de cultura de 

células de 24 poços (KASVI, Maringá, PR. Brasil) seja iluminado por apenas um LED 

permitindo produzir iluminação uniforme em toda placa. A potência do sistema pode ser 

variada, ajustando-se o tempo e intensidade para produzir a dose desejada. O sistema possui 

resfriamento por passagem de água corrente para que a temperatura seja dissipada e não 

interfira nos resultados. Os comprimentos de onda utilizados no estudo foi o de 430 nm, com 

intensidade de 18 mW/cm
2, 

segundo a metodologia de Araújo
46

.  

 

Condições experimentais 

 

Os corpos-de-prova com o crescimento dos biofilmes monoespécies foram transferidos, 

com o auxílio de pinças estéreis, para poços de placa de cultura de células (KASVI, Maringá, 

PR. Brasil) contendo 1mL de soro fisiológico estéril para lavagem e remoção do excesso de 

meio de cultura. Logo após, os corpos-de-prova foram transferidos para poços de placa de 

cultura de células, onde cada poço continha1 mL do enxaguatório (30 ou 60µg.mL
-1

, nos 

grupos L-C+ e L+C+) e deixados em repouso em ambiente escuro pelo período de 5 min 

(período de pré-radiação). Após o período de pré-radiação os corpos-de-prova foram 

transferidos para novos poços vazios e submetidos à radiação nos tempos de 10 e 30 min 

(grupos L+C+ e L+C-). Após a radiação, os corpos de prova foram introduzidos 

individualmente em tubos de polipropileno estéreis (de 1,5 ml) contendo 1 mL de soro 

fisiológico estéril e agitados em aparelho agitador de tubos tipo vortex (Biosystem, modelo 

AP56) durante 1 min para desprendimento do biofilme, obtendo-se uma suspensão inicial. A 

partir desta, foram realizadas diluições decimais de 10
-1

, 10
-2

 e 10
-3

. A suspensão inicial e as 

demais diluições foram semeadas em duplicata, em placa  de Petri contendo meio de cultura 

ágar BHI (para E. coli e MRSA) ou Sabouraud dextrose (para C. albicans) e incubadas a 35º 

+2ºC durante 24 horas. Após o período de incubação, foi realizada contagem das unidades 

formadoras de colônias (UFC.mL
-1

) com o auxílio de um contador de colônias (Phoenix, 
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modelo CP602, Araraquara, SP, Brasil). Nos grupos controle (C-L-) nenhum tratamento foi 

realizado, ou seja, os corpos-de-prova, impregnados pelo biofilme formado, foram apenas 

submetidos a etapa de lavagem e remoção do excesso e introduzidos diretamente nos tubos de 

polipropileno contendo soro fisiológico estéril, em seguidas foram agitados para obtenção da 

suspensão inicial e demais diluições, conforme descrito nos demais grupos experimentais.  

 

Análise estatística da atividade antimicrobina da PDT  

 

Para a análise estatística dos resultados foi utilizado o programa Graphipad Prism 

(versão 5 – 2007, Graphipad Software Inc.). Assim, os dados referentes à UFC.mL
-1

 foram 

transformados em log10 e, em seguida, foi aplicado o teste de normalidade Shapiro-Wilk para 

verificação da aderência aos pressupostos de normalidade. Verificada a normalidade dos 

dados, o teste ANOVA 5% com pós-teste de Bonferroni foi aplicado para comparação entre 

os grupos.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Seleção dos componentes da formulação 

 

 O estudo de solubilidade da curcumina em diferentes solventes mostrou que a mesma 

exibe uma lenta e baixa taxa de dissolução em água devido à sua hidrofobicidade, o que pode 

ser evidenciado pela baixa molhabilidade do pó em contato com meios aquosos 
24

. Quanto aos 

solventes testados, os resultados mostraram que os solventes PEG 400, propilenoglicol, óleo 

de linhaça e óleo de rícino apresentaram solubilização completa da curcumina, formando 

soluções límpidas e translúcidas, o que já era esperado considerando suas caracteríriscas 

apolares. O azeite de oliva, óleo de abacate e óleo de macadâmia apresentaram visível 

turbidez, indicando baixa solubilização do ativo. A alta solubilidade da curucmina em PEG 

400 foi um dos principais fatores que permitram a sua incorporação na formulação. O PEG 

400 estabelece ligações de hidrogênio tanto com os componentes da curcumina bem como 

com as moléculas da água, atuando como um eficiente agente dispersante. O PEG 400 é 
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amplamente utilizado em formulações de uso oral por possuir baixa toxicidade e baixo custo 

25
. 

 Desta maneira, selecionou-se o óleo de linhaça como fase oleosa e PEG 400 como co-

tensoativo para os testes seguintes. O tween 80 foi selecionado como tensoativo da 

formulação. São ésteres de ácidos graxos de sorbitano aprovados em várias farmacopéias, 

como a americana
 27

 e europeia 
26

.  

Apesar da curcumina não apresentar alta solubilidade em solução de sorbitol 70% p/v, a 

inclusão deste componente foi explorada na formulação com a função de edulcorar o 

enxaguatório bucal. O sorbitol é considerado um adoçante, possuindo ainda função como 

agente umectante e modificador da viscosidade em produtos alimentícios e cosméticos. O 

sorbitol é cerca de 60% tão doce quanto à sacarose, porém não apresenta potencial 

cariogênico. O sorbitol é resistente ao metabolismo por bactérias bucais que quebram 

açúcares e amidos para liberar ácidos que podem levar às cáries ou à corrosão do esmalte dos 

dentes, por isso é excelente flavorizante em produtos de uso oral 
74

.  

 

Diagrama de fases pseudoternário 

 

O DFPT foi construído conforme os critérios estabelecidos no teste anterior. Definiu-se 

o Tween 80 como tensoativo, mistura de PEG 400 e sorbitol como co-tensoativos e o óleo de 

linhaça como fase oleosa. O diagrama de fases foi plotado graficamente usando Software 

Origin 10.5.18.58059. Nota-se pela figura 1 a existência de área ampla com indicativo de 

formação de ME, com predominância de altas concentrações de tensoativos/co-tensoativos. 

Entretanto, nessas condições, quando a fase aquosa é diminuída, permite a formação de 

sistemas translúcidos ou opticamente transparentes de alta viscosidade, indicativos de cristais 

líquidos 
28

. Esses agregados tornam-se mais estruturados quando um óleo ou mesmo outros 

componentes, como outro tensoativo ou um álcool de cadeia média, é adicionado ao sistema 

tensoativo-água. Dessa forma, emulsões, microemulsões e mesofases liotrópicas de diferentes 

geometrias podem ser formadas 
28

.  

Dentre as regiões identificadas na DFPT, foram selecionados três pontos da região com 

ampla formação de MEs para caracterização físico-química. 
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Figura 1. Diagrama de fases pseudoternário formado por Tween 80, 

água/PEG400/sorbitol 70% (6:3:1) e óleo de linhaça.  (ME) sistemas translúcidos ou 

opticamente transparentes de baixa viscosidade (características representativas das 

microemulsões), (EO) Emulsão opaca; (SF) Separação de fases e (CL) sistemas translúcidos 

ou opticamente transparentes de alta viscosidade (Cristal líquido). 

 

Seleção da ME 

 

Foram selecionados três pontos do diagrama para avaliação do melhor sistema 

microemulsionado. Os critérios para escolha dos pontos foram: sistemas com maior 

concentração de água, concentração intermediária de tensoativos/co-tensoativos e menor 

concentração de fase oleosa. A seleção dos pontos foi baseada no aspecto macroscópico da 

formulação, direcionando a pré-seleção da composição das formulações. Os pontos 1, 2 e 3 

selecionados no DFPT foram avaliados quanto ao tamanho de gotículas e o índice de 

polidispersividade. Os resultados se encontram na tabela 1 
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Tabela 1. Tamanho de gotículas e o índice de polidispersividade das formulações 

inicialmente selecionadas (n=3). 

Microemulsão Tamanho de gotículas 

(nm)± DP 

Indice de 

polidispersividade ± DP 

Ponto 1 94 ± 1,5 0,487± 0,030 

Ponto 2 122 ± 9 0,441 ±0,030 

Ponto 3 346 ± 43,5 0,421±0,008 

 

 Quanto as caracterírsitcas físico-químicas, o ponto 1 apresentou menor tamanho de 

gotícula (94 ± 1,5 DP), sendo escolhido para os testes posteriores. É importante notar que 

todas as formulações inicialmente analisadas apresentaram índice de polidispersividade maior 

que 0,3, indicando uma alta polidispersão da fase oleosa dispersa. Este resultado pode ser 

associado ao elevado número de gotículas da fase dispersa, e/ou a aglomeração das gotículas, 

o que pode ocorrer devido ao tensoativo incluído na formulação ser do tipo não iônico (Tween 

80), levando a formação de um sistema floculado 
29

.  

 

Incorporação da curcumina à microemulsão selecionada. 

 

 Para obter o produto final, o ponto 1 foi diluído na proporção de 20:80 de ME e água 

respectivamente, sendo definido como a composição final do produto para avaliações 

posteriores. As características físico-químicas desta formulação foram avaliadas após a 

incorporação da curcumina em duas concentrações: 30 µg.mL
-1

 e 60 µg.mL
-1

. Os parâmetros 

fisico-químicos se encontram na tabela 2. 

Nota-se que após a diluição do ponto 1 (Tabela 2), houve redução do tamanho de 

gotícula (menor que 20nm), provavelmente relacionado à redução da concentração de fase 

dispersa anteriormente detectada, que possivelmente contribuía para formação de um sistema 

floculado. Caracterizou-se desta forma a sua natureza nanométrica da fase dispersa, com 

tamanho de gotícula inferior a 100nm 
28

.  

O PDI da formulação de ME (ponto 1) foi expressivamente reduzido a partir da sua 

diluição com água, pois anterior a diluição o sistema apresentava-se como floculado com alta 
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concentração de fase dispersa. A técnica de espalhamento de luz dinâmica pode detectar um 

flóculo como um único glóbulo de maior tamanho, levando à caracterização de um sistema 

floculado como polidisperso (PDI>0,3) 
30

. Após a diluição da formulação com água, os 

valores encontrados foram menores que 0,3 na formulação final, independente da variação de 

concentração de curcumina (de 30 a 60 µg.mL
-1

). O baixo valor de PDI, juntamente com o 

pequeno tamanho de gotícula é indicativo de maior estabilidade física do sistema 
30, 31

.  

 Os valores de densidade relativa e pH também não se alteraram com o aumento da 

concentração de curcumina na formulação (Tabela 2), tendo uma média de 6,28.  O pH se 

mostrou próximo da neutralidade e propício para administração na mucosa oral (pH salivar: 

7,00). Esse dado é relevante já que a dissolução dos tecidos dentais se inicia quando o pH na 

superfície dentária atinge valores abaixo de 5,5 
32

. Ao se ingerir substâncias ácidas ocorre 

queda do pH salivar provocando uma mudança do fluido na superfície do esmalte, 

favorecendo a solubilização de hidroxiapatitas e consequente desmineralização. Deste modo, 

a formulação apresenta potencial reduzido de induzir erosão dentária 
32, 33, 34

.   

As formulações permitiram a solubilização do ativo, apresentando forte coloração 

amarela, aspecto translúcido e com brilho, sem a visualização de precipitações. Associa-se a 

alta solubilidade do ativo (curcumina) na ME, principalmente, à presença do PEG 400, sendo 

que o tensoativo e a fase oleosa contribuíram de modo auxiliar para a solubilização da 

curcumina. Considerando a composição do sistema, com reduzido teor de fase oleosa, pode-se 

pressupor que o sistema formado é do tipo óleo-em-água (O/A), sendo que pelas 

características hidrofóbicas da curcumina, é esperado que o ativo estivesse solúvel no filme 

tensoativo ou nos glóbulos da fase dispersa, estando solúvel de maneira minoritária na fase 

dispersante aquosa.  

Em nível de fornecimento de informações para o controle de qualidade do produto 

desenvolvido, a densidade relativa foi caracterizada e nota-se que o valor obtido é de 1±0,000 

g/mL, evidenciando que a densidade do produto é próximo da densidade da água na 

temperatura de 20ºC. Isso permite fácil escoamento e bom espalhamento do produto na 

cavidade oral. 
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Tabela 2. Tamanho de gotículas, índice de polidispersividade, pH e densidade relativa das 

formulações de enxaguatório oral (n=3). 

Formulação Tamanho de 

gotícula ± DP 

(nm) 

PDI ± DP pH ± DP Densidade 

relativa ± DP 

Sem curcumina 16,66 ± 2,510 0,184± 0,090 6,47 ±0,025 

 

1 ±0,000 

 

30 µg.mL-1 14,66± 0,577 

 

0,143± 0,090 6,24± 0,083 

 

1± 0,000 

60 µg.mL-1 15,10 ± 0,056 

 

0,151 ± 0,056 

 

6,21±0,119 

 

1,00± 0,000 

 

nm, nanômetro; PDI, índice de polidispersividade; DP: Desvio padrão 

 

Avaliação do espectro de absorção da curcumina na formulação desenvolvida 

 

As varreduras espectrais do enxaguatório microemulsionado com e sem curcumina e 

solução padrão de curcumina de 4 µg.mL
-1

 estão apresentadas na figura 2. 
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Figura 2. Espectro de absorção do enxaguatório microemulsionado com e sem 

curcumina e solução padrão de curcumina a 4 µg.mL-1.  

 

Para solução padrão, detectou-se o pico de absorção máximo em 434 nm, e para a 

formulação, o pico deslocou-se para 426 nm. Pela figura 2, observou-se que a formulação de 

enxaguatório sem curcumina não apresentou picos de absorção na faixa de comprimento de 

onda de máxima absorção da curcumina. É possível notar que na faixa de 400nm a 500nm, o 

enxaguatório microemulsionado sem curcumina não apresenta absorbância expressiva.  

O pH de todas as soluções foram padronizadas para 4 visto que este é um fator que afeta 

os resultados analíticos. Laczkowski 
35

 realizou leituras da curcumina diluída em etanol e 

água (4:1) em pH variando de 3 a 7 e notou um  λmax de 430nm, sugerindo que o pico de 

absorção da curcumina é dependente do solvente e da faixa de pH. Os resultados desta 

pesquisa corroboram com os resultados da literatura quanto ao λmax encontrado (média de 

430nm). O ácido acético favoreceu a maior solubilidade da curcumina em todas as alíquotas 

testadas, conforme já consolidado na literatura 
72, 73

. 
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Doseamento da curcumina por espectrofotometria no UV-Vis 

 

Ao analisar a figura 2 foi possível caracterizar a seletividade do método analítico para 

quantificação da curcumina.  Observou-se que os componentes do enxaguatório não 

apresentaram picos de absorção na faixa de comprimento de onda de máxima absorção da 

curcumina que variou de 400nm a 500nm, sendo selecionado o comprimento de 430 nm para 

quantificação do fármaco. A linearidade foi caracterizada pela equação da reta y = 0.18465 (± 

0.00295) x + 0.00685 (± 0.00295). O coeficiente de correlação (r) foi 0.99683 (± 0.00111), ou 

seja, superior a r>0,99, indicando que os dados foram satisfatoriamente ajustados ao modelo 

matemático da regressão linear.  O resultado mostrou-se altamente preciso com DPR menor 

que 1% tanto no estudo inter-dia quanto intra dias, portanto, menor do que o valor máximo 

exigido de 5% segundo as especificações da RDC 166 da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária [36] (Tabela 3). O percentual de exatidão do método desenvolvido foi verificado 

para três níveis de concentração: baixa (2.0 μg.mL
-1

), média (3.5 μg.mL
-1

) e alta (5.0 μg.mL
-1

) 

e apresentou valor médio de 100,28 % no primeiro dia e 99,82% no segundo. Pequenas 

variações da concentração de curcumina podem ser prontamente quantificadas pelo método 

espectrofotométrico, bem como não há interferência dos excipientes no doseamento do 

produto final. Sendo assim, o método analítico desenvolvido demonstrou-se linear, seletivo, 

preciso e exato. 

 

Tabela 3. Resultados do estudo de precisão e exatidão intra-dia do método de doseamento da 

curcumina no enxaguatório oral usando espectrofotometria no UV. 

  

Concentração 

teórica 

Concentração 

real (µg.mL
-1

) 

Precisão intra-

dias 

Exatidão intra-

dias % 

Concentração 

real (µg.mL
-1

) 

Precisão inter-

dias 

Exatidão inter-

dias % 

2,0 1,92 ± DP 96,08 1,89 ± DP 94,59 

3,5 3,59 ± DP 102,51 3,63 ± DP 103,82 

5,0 4,89 ± DP 97,82 4,92 ± DP 98,36 

DP, desvio padrão. 
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Estabilidade acelerada  

 

O enxaguatório oral microemulsionado contendo curcumina 60 µg.mL
-1 

foi armazenada 

em estufa a 40 ± 2 ºC. A tabela 4 apresentam os resultados do estudo de estabilidade. 

 

Tabela 4. Estudo da estabilidade física a 40±2 °C do enxaguatório oral micromeulsionado 

 

Tempo 

(dias) 

Tamanho 

de gotícula 

± DP 

PDI ± DP Potencial 

zeta ± DP 

(mV) 

pH ± 

DP 

Teor 

± DP 

(%) 

Densidade 

relativa ± 

DP 

0 14 ± 1 0,151± 0,0565 -7,7 ± 1,2 6,24 ± 

0,11 

101,63 

± 0,78 

1,008± 

0,001 

15 27 ± 9 0,024 ± 0,030 ND 5,78 ± 

0,13 

101,12 

± 1,23 

1,017± 

0,002 

30 15 ± 1 0,159 ± 0,012 ND 5,70 ± 

0,04 

93,11 

± 0,33 

0,983± 

0,012 

60 27 ± 1 0,282 ± 0,002 -10,3 ± 2,6 6,12 ± 

0,15 

95,20± 

0,55 

1,016± 

1,155 

ND, não determinado; DP, desvio padrão; PDI, índice de polidispersividade 

 

Em relação ao aspecto macroscópico, em todos os tempos de amostragem durante o 

estudo de estabilidade, não houve alterações no aspecto da formulação. O produto se 

comportou como um sistema de fase única e homogêneo, sem indicativos de precipitações ou 

formação de grumos, e também sem apresentar alterações perceptíveis de cor e odor. 

Os valores de potencial zeta entre a análise inicial e após 60 dias não foram 

significativamente diferentes (p=0,0820). Apesar de não haver diferença estatística, os 

resultados de potencial zeta indicaram que os valores em ambos os tempos foram inferiores, 

em módulo, a 20 mV. Esse resultado se deve a utilização do tensoativo Tween 80. Por se 

tratar de um tensoativo não iônico, o Tween 80 promove a estabilização estérica dos glóbulos 

da fase dispersa, porém sem ter capacidade de promover a repulsão elétrica entre as mesmas, 
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visto não possuir cargas.  Isso sugere que a estabilização do sistema pelo tensoativo não 

iônico ocorre devido à formação de uma camada de hidratação do filme de tensoativo ao redor 

dos glóbulos de óleo da fase dispersa. Essa camada de água adsorvida ao redor das gotículas 

impede a aproximação das suas superfícies e a consequente coalescência da fase oleosa 
37

. 

O doseamento da curcumina na formulação pelo método analítico espectrofotométrico 

foi de 101,63 ± 0,78% (Tempo 0). Ao comparar os resultados obtidos com métodos analíticos 

para determinação de curcumina por Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) na 

literatura, o método espectrofotométrico proposto apresenta capacidade similar de determinar 

o analito em questão, uma vez que a faixa de linearidade do método desenvolvido pode ser 

considerada equivalente àquela dos métodos CLAE, utilizados para micropartículas 

poliméricas (0,5 a 10,0 µg.mL
-1

) e nanoemulsão lipídica (0,05-4,00 µg.mL
-1

) 
38, 39

. Sobre as 

análises de doseamento realizadas nos tempos de 30 e 60 dias de armazenamento a 40 °C 

houve uma redução significativa do teor de curcumina (p<0,05). Apesar de a diferença 

estatística indicar degradação da curcumina, pode-se perceber que a redução dos teores não 

foi superior a 10%, permitindo inferir que se for estabelecida uma especificação de teor de 

curcumina no produto entre 90-110%, o mesmo poderia ser considerado estável. 

Os valores de pH da formulação durante o estudo de estabilidade variaram de 5,70 a 

6,24, sendo a variação inferior a 0,50. Não houve diferença estatisticamente significativa para 

a densidade relativa da formulação durante o estudo de estabilidade (p>0,05). Com relação ao 

tamanho das gotículas, houve diferença estatística somente no tempo de 60 dias (p<0,05). O 

aumento do tamanho de gotículas após o armazenamento a 40 °C pode ter ocasionado a 

coalescência dos glóbulos de óleo, causando, portanto, o aumento do tamanho das gotículas 

da fase dispersa. De modo complementar, percebe-se que a análise em 60 dias indicou 

também um maior valor de índice de polidispersividade, o que pode estar correlacionado da 

mesma forma ao fenômeno da coalescência anteriormente descrito.  

 

A análise do perfil reológico da formulação e o coeficiente de viscosidade dinâmico são 

apresentados na figura 3. 
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Figura 3: Comportamento reológico da formulação desenvolvida. 

 

Os resultados mostram que a tensão de cisalhamento foi diretamente proporcional à taxa 

de cisalhamento (r>0,999). Os coeficientes de viscosidade dinâmicos foram de 1,64 ± 0,01 cP 

e 1,70 ± 0,01 cP, para a formulação no tempo inicial e após 60 dias em condições aceleradas, 

respectivamente. A formulação apresentou viscosidade baixa, sem diferença estatística entre 

os tempos de armazenamento (p=0,5032, teste t de Student). O aumento, embora não 

significativo, da viscosidade no tempo avaliado se deve a evaporação da água presente na 

formulação em temperatura extrema. A ME desenvolvida comportou-se como fluido 

newtoniano, sendo que neste caso, um resultado esperado 
40

. Os valores dos coeficientes de 

viscosidade dinâmicos foram baixos, e relativamente próximos ao valor da água. Com base 

nos resultados são esperados que a formulação apresentasse fácil espalhamento e escoamento. 

 

Análise do perfil antimicrobiano das formulações farmacêuticas contendo curcumina in vitro. 

 

Ao se comparar os grupos de análise na figura 4 é possível observar que houve 

diferença estatística entre todos os grupos comparados (p < 0,0001) em relação ao grupo 

controle (L-C-), com ênfase aos grupos que utilizaram o enxaguatório contendo curcumina L-

C+; L+C+ (10’); L+C+ (30’) a 30 µg.mL
-1

 e 60 µg.mL
-1

 (Figuras 4.E e 4.F). Esse dado é 

extremamente relevante, tendo em vista que foram selecionados para o estudo representantes 

de microrganismos gram positivo, gram negativo e fungo na forma de biofilme, mostrando 

que o tratamento é eficaz nesses representantes de microrganismos de interesse. 
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Para MRSA (Figura 4.A e 4.B) foi evidenciada uma redução nos grupos que utilizaram 

PDT com 10 e 30 minutos e curcumina a 30 µg.mL
-1

 (3,497 log 10 UFC.mL
-1 

 e 5,181 log 10 

UFC.mL
-1

 respectivamente). Ao se comparar os protocolos de PDT observa-se diferença 

estatística entre os grupos
 

que receberam radiação de 10 e 30 minutos (p < 0,05), 

demonstrando que a radiação de 30 minutos foi mais eficaz na redução microbiana. No 

entanto, ao se comparar os grupos PDT com 30 µg.mL
-1

 e 60 µg.mL
-1 

e
 
mesmo tempo de 

radiação não houve diferença significativa, o que evidencia que o efeito antimicrobiano sobre 

esta espécie não depende da concentração da curcumina e sim do tempo de radiação (Quanto 

maior o tempo de radiação, maior o efeito de morte microbiana). A alta redução de UFC.mL
-1

 

, sobretudo para gram-positivas, corrobora com aqueles encontrados na literatura para estes e 

outros patógenos orais 
44-46

. Araujo et al 
46

 estudou os efeitos da PDT em MRSA em 

cavidades ósseas associado à curcumina. Seus resultados motraram que a curcumina 

fotoativada promoveu tanto a ruptura completa da estrutura do biofilme quanto redução de 

UFC.mL
-1

, chegando à redução de 3,666 log10 CFU/mL com apenas 5 minutos de radiação.  

 Para a E. coli (Figura 4.C e 4.D) foi evidenciada uma redução nos grupos que 

utilizaram PDT e curcumina 30 µg.mL
-1

 nos tempos de 10 e 30 minutos (5,6175 log 10 

UFC.mL
-1

 em ambos os tempos), o que equivale a 99,9% de morte microbiana em ambos os 

tempos de radiação. O mesmo ocorreu com a curcumina na concentração de 60 µg.mL
-1

 

(4,134 log 10 UFC.mL
-1

 e 3,96 log 10 UFC.mL
-1

 respectivamente). É possível inferir que a 

concentração de 30 µg.mL
-1

 foi mais eficaz na redução microbiana. No entanto, entre os 

grupos com 30 µg.mL
-1

 e 60 µg.mL
-1 

e
 
mesmo tempo de radiação não houve diferença 

significativa (p < 0,05), o que evidencia que o efeito antimicrobiano independe do tempo de 

radiação e sim, da concentração do FS. Ou seja, para este patógeno, a maior eficiência 

antimicrobiana ocorre em concentrações mais baixas de curcumina. 

Para a C. albicans (Figura 4.E e 4.F) observa-se uma redução significativa no grupo 

PDT com 30 minutos e curcumina a 60 µg.mL
-1

 (3,497 log 10 UFC.mL
-1

, 89,4%). Ao se 

comparar os protocolos de PDT deste microrganismo, observa-se diferença estatística (p < 

0,05) entre os grupos
 
que receberam radiação de 10 e 30 minutos e mesma concentração 

(L+C+ 10’; L+C+ 30’), o que evidencia que o efeito antimicrobiano sobre C. albicans 

depende tanto da concentração de curcumina quanto do tempo de radiação, com resultados 

superiores em maiores tempo de radiação e concentração de curcumina. Os resultados 

encontrados foram superiores aos encontrados na literatura, embora todos eles mostrarem 

redução significativa de UFC.mL
- 1

 
47-49

. Daliri et al 
50

 mostraram que baixas concentrações 
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curcumina  in vitro eram eficazes para a inactivação de biofilmes de C. albicans quando 

associado com LED azul (460 nm). A redução, porém foi inferior a 2 log 10 UFC.mL-1 -1 .  

Os resultados foram semelhantes aos encontados por Hsieh et al 
72

 que realizou testes em PDT 

com curcumina a 80 µg.mL
-1 

e 30 minutos de radiação, porém a redução do microrganismo 

aderido ao biofilme foi inferior a 20%.  Os resultados dos testes microbiológicos se encontram 

nas figuras abaixo: 

 

Figura 4. Avaliação da atividade antimicrobiana em diferentes microrganismos, utilizando 

enxaguatório microemulsionado contendo curcumina em diferentes concentrações e tempos 

de radiação. 12.A: MRSA com curcumina a 30 µg.mL
-1

, 12.B: MRSA com curcumina a 60 

µg.mL
-1

; 12.C: E. coli com curcumina a 30 µg.mL
-1

; 12.D: E. coli com curcumina a 60 

µg.mL
-1 

12.E: C. albicans com curcumina a 30 µg.mL
-1

; 12.F: C. albicans com curcumina a 

60 µg.mL
-1

.
 
Controle: L-C-; Enxaguatório contendo curcumina: L-C+; Luz 10 minutos: L+C- 

(10’); Luz 30 minutos: L+C- (30’); PDT 10 minutos: L+C+ (10’); PDT 30 minutos: L+C+ 

(30’). Análise estatística ANOVA. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsieh%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29364155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hsieh%20YH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29364155
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Em suma os resultados demonstram que a PDT pode suprimir de forma considerável a 

viabilidade de microrganismos gram-positivos, gram-negativos e fungos em cavidade oral, 

independentemente do estatus de resistência antibiótica que o microrganismo apresente 

[51,52]. Entre as técnicas disponíveis, o PDT tem sido uma das respostas mais bem sucedidas 

em pesquisa clínica 
53,54

.  

 Dentre os maiores percentuais de redução microbiana encontrada, a classe de gram-

negativas, evidenciado pela E. coli teve a maior redução de UFC.mL
-1, 

seguido
 
pelo MRSA 

(Gram-positiva) e C. albicans (fungo). Os resultados contrapõem alguns estudos em PDT com 

curcumina na literatura, que afirmam que microrganismos gram-positivos tendem a ter a 

maior redução, seguido de gram-negativas 
57-61

. Este fato pode ser explicado devido à 

presença de tensoativos na formulação desenvolvida, entre eles o Tween 80 (polissorbato 80), 

classificado como do tipo não iônico 
62

. A presença de tensoativos na formulação pode 

diminuir a tensão interfacial entre óleo e água, rompendo as barreiras biológicas da célula 

alvo, entre elas o lipopolissacarídeos (LPS) em gram-negativas 
20,63-66

. Essas interações 

possivelmente ocorrem por interações apolares de cadeias alquílicas do lípideo A da LPS e 

dos tensoativos 
67,68

. Uma vez interagindo com a membrana, é possível remover a barreira 

adicional que, por sua vez, permite a maior penetração do FS e melhor ação bactericida dos 

radicais livres e oxigênio singlete gerados durante a fotoativação em PDT 
20

. Esse fato pode 

explicar a alta redução ocorrida para E.coli, na menor concentração de curcumina testada 

tanto em PDT (L+C+) quanto no grupo que não recebeu radiação LED (L-C+). Os 

mecanismos de ação do enxaguatório desenvolvido, porém, ainda precisam ser elucidados.  

Em relação ao desenvolvimento de produtos nanotecnológicos para PDT, em um 

recente estudo, a curcumina foi encapsulada em nanopartículas poliméricas para aplicação em 

PDT 
69

. As formulações sintetizadas melhoraram a solubilidade em água da curcumina, no 

entanto apresentou maior efeito antimicrobiano fotodinâmica para culturas planctônicas do 

que para os biofilmes de C. albicans e MRSA 
69

. Os resultados contrapõem aqueles 

encontrados na presente pesquisa, que mostrou alta redução dos biofilmes, embora tenha sido 

desenvolvida uma microemulão, nanotecnologia diferente do estudo apresentado. 

 A alta redução microbiana neste estudo pode ser explicada devido à curcumina estar 

encapsulada em gotículas nanométricas dispersas em um sistema microemulsionado do tipo 

óleo em água. O sistema de entrega de ME contribui para remoção mecânica da barreira 

adicional dos biofilmes formados, devido à presença de tensoativos e co-tensoativos na 
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formulação. Eles podem induzir pequenos distúrbios no lípido intercelular, permitindo o 

rompimento da matriz formada. Essas gotículas também são capazes de se dividir nos lipídios 

da célula microbiana, perturbando assim as estruturas e tornando-as mais permeáveis ao FS. 

Isso permite a melhor impregnação do FS na célula microbiana e, portanto, maior eficiência 

da PDT 
20

.  

 É possível inferir que a ME desenvolvido pode contribuir, inclusive, para 

descontaminação de cavidades orais em pacientes que sofrem de imunidade comprometida e 

patogenicidade de diversas infecções orais. Eles se beneficiarão da inativação fotodinâmica 

usando um sistema de entrega de ME 
70, 71

.  Além disso, o ME carregado com curcumina no 

estudo precisou de uma baixa intensidade de luz e concentração do FS para atingir uma 

redução mínima de 2-log10 na população microbiana nos três microrganismos testados. Isso 

permite a adoção de protocolos terapêuticos com tempos de radiação e concentrações menores 

em pacientes com maior sensibilidade da mucosa oral sem, no entanto, comprometer a 

eficiência antimicrobiana.  

 Os resultados sugerem que o encapsulamento da curcumina em gotículas nanométricas 

no enxaguatório formulado permitiu contornar os seus obstáculos na utilização clínica: 

aumentou a sua compatibilidade com ambiente aquoso (predominante na cavidade oral), 

permitiu retardar a degradação química, aumentar a sua biodisponibilidade e melhorar a 

interação com as barreiras biológicas dos microrganismos durante a PDT 
72

. Portanto, a 

abordagem baseada em ME desenvolvida tem a potencial de ser aplicado em estudos clínicos 

futuro, com baixa ou nenhuma toxicidade.  

 

CONCLUSÃO 

 

Foi possível desenvolver um enxaguatório bucal com característica de microemulsão 

contendo curcumina para desinfecção de cavidades bucais associadas à PDT com os seguintes 

componentes: PEG 400, tween 80, óleo de linhaça, sorbitol, água e curcumina (mantendo a 

estabilidade do produto na faixa de concentração de 30 a 60 µg.mL
-1

)  

Foi obtido um produto final com os seguintes resultados físico-químicos: pH de  6,21 ± 

(0,036), densidade relativa de 1 ±0,0003  g/ml, tamanho de gotículas de 13,86 ± 0,20 nm, 

índice de polidispersividade igual a 0,151 ± 0 ,0565, potencial zeta de -10,3 ± 2,6 (abaixo de 

20mv em módulo devido a utilização de tensoativo não iônico, que garante a estabilidade 
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estérica do produto) e comportamento de fluxo newtoniano de baixa viscosidade 1,64 ± 0,01 

cP.   

O produto se mostrou estável fisicamente em armazenamento por 60 dias em estufa 

40ºC ± 2ºC.  

O método analítico desenvolvimento para doseamento da curcumina na formulação 

desenvolvida se mostrou suficientemente linear, seletivo, preciso e exato. A concentração de 

curcumina doseada pelo método se mostrou dentro da faixa de (90-110 %), demonstrando que 

o mesmo pode ser armazenado sem degradação importante da curcumina.  

As maiores reduções de UFC.mL
-1

  foi de 5,6175 log 10 UFC.mL
-1

  no grupo L+C+ 

(10’) e L+C+ (30’), ambos com 30 µg.mL
-1

 em E. coli;  5,181 log 10 UFC.mL
-1

  no grupo 

L+C+ (30’) e 30 µg.mL
-1

 em MRSA; e  3,497 log 10 UFC.mL
-1

 no grupo L+C+ (30’), 60 

µg.mL
-1

  em C. albicans.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Foi possível desenvolver um enxaguatório bucal com característica de 

microemulsão contendo curcumina para desinfecção de cavidades bucais 

associadas à PDT com os seguintes componentes: PEG 400, tween 80, óleo de 

linhaça, sorbitol, água e curcumina (mantendo a estabilidade física do produto na 

faixa de concentração de 30 a 60 µg.mL-1). O produto também se mostrou estável 

fisicamente em armazenamento por 60 dias em estufa 40ºC ± 2ºC sem degradação 

importante da curcumina,  

 O enxaguatório microemulsionado contendo curcumina desenvolvido foi 

efetivo in vitro na aplicação em PDT antimicrobiana sobre biofilme de C. albicans, 

MRSA e E. coli com redução significativa de UFC/mL em todos os microrganismos 

testados.  

 


