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RESUMO 

 
 
As bactérias orais formam sociedades complexas onde diferentes espécies co-
habitam a mesma região, além da presença de material extracelular, formando um 
biofilme. A capacidade de aderência a determinadas superfícies varia entre 
diferentes espécies bacterianas e diferentes superfícies da cavidade oral, assim a 
presença de biomateriais modifica as condições naturais, podendo trazer 
desequilíbrio na relação biofilme x hospedeiro. Os braquetes metálicos são 
multicolonizados por várias espécies bacterianas, incluindo microorganismos 
cariogênicos e patógenos periodontais, reforçando a necessidade de higiene bucal 
meticulosa e medidas preventivas adicionais para manter a saúde bucal em 
pacientes ortodônticos. A terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) é uma terapia 
alternativa/coadjuvante nas infecções orais. O objetivo deste trabalho é avaliar a 
atividade da TFDa usando curcumina como agente fotossensibilizante em biofilme 
periodontal multiespecies. Quatro diferentes grupos serão testados: G1: sem 
tratamento, G2: iluminado com LED, G3: com curcumina, G4: com curcumina e 
iluminado com LED (TFDa). Será avaliada a atividade metabólica do biofilme, pela 
técnica do TTC e a quantificação das espécies bacterianas, pela técnica do 
Checkerboard. Os resultados mostram que G3 e G4 reduziram complexo vermelho 
(prevalentes nos casos de doenças periodontais), porém o grupo G4 , além disso, 
aumentou complexo amarelo e verde (prevalentes na saúde periodontal). Assim, 
podemos inferir que o TFDa contribui para um desvio do perfil microbiano que está 
relacionado ao quadro de saúde periodontal in vitro. Além disso, o grupo G3 
aumentou a proporção do complexo laranja, apesar de não ser estatísticamente 
significante.   
 
Descritores: fotoquimioterapia; curcumina; biofilmes; anti-infecciosos 
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ABSTRACT 
 
Oral bacteria form complex societies where different species inhabit the same region, 
in addition to the presence of extracellular material, forming a biofilm. The ability to 
adhere to certain surfaces varies between different bacterial species and different 
surfaces of the oral cavity, so the presence of biomaterials modifies natural 
conditions, which can bring imbalance in the biofilm x host relationship. Metal 
brackets are multicolonized by several bacterial species, including cariogenic 
microorganisms and periodontal pathogens, reinforcing the need for meticulous oral 
hygiene and additional preventive measures to maintain oral health in orthodontic 
patients. Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) is an alternative / adjuvant 
therapy for oral infections. The objective of this work is to evaluate the activity of 
aPDT using curcumin as a photosensitizing agent in multispecies periodontal biofilm. 
Four different groups will be tested: G1: without treatment, G2: illuminated with LED, 
G3: with curcumin, G4: with curcumin and illuminated with LED (aPDT). The 
metabolic activity of the biofilm will be evaluated using the TTC technique and the 
quantification of bacterial species using the Checkerboard technique. Results show 
that G3 and G4 reduced the red complex (prevalent in cases of periodontal 
diseases), but the G4 group, in addition, it increased the yellow and green complex 
(prevalent in periodontal health). Thus, we can infer that aPDT contributes to a 
deviation of the microbial profile that is related to the periodontal health condition in 
vitro. In addition, the G3 group increased the proportion of oranges, despite not being 
statistically significant. 
 
Keywords: photochemotherapy; curcumin; biofilms; anti-infective agents 
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1. INTRODUÇÃO  
 

A cavidade oral humana é um ambiente bastante complexo do ponto de vista 

da colonização de microorganismos (microbioma). Cerca de 700 diferentes espécies 

já foram identificadas, entre bactérias, vírus e fungos. Os microorganismos, 

especialmente as bactérias, são encontradas formando sociedades complexas onde 

diferentes espécies co-habitam a mesma região, além da presença de material 

extracelular cuja maior parte é produzida por elas mesmas, formando um biofilme.  

A capacidade de aderência a determinadas superfícies varia entre diferentes 

espécies bacterianas, bem como a composição do material extracelular produzido, 

assim sendo, pode-se observar diferentes perfis bacterianos (microbioma) nas 

diferentes regiões da cavidade oral. Entretanto, o microbioma não é determinado 

exclusivamente pela capacidade de aderência bacteriana, o hospedeiro participa 

ativamente da determinação desse perfil microbiano. Sem entrar em excessivos 

detalhes sobre a variabilidade genética individual dos receptores celulares, é certo 

que as barreiras inatas e a resposta adaptativa (imunológica) participam ativamente 

desse equilíbrio: microbioma x hospedeiro. O desequilíbrio dessa relação pode 

determinar o estado de doença. (ØILO & BAKKEN, 2015) 

Uma vez que as caraterísticas da superfície são importantes na colonização, 

não é surpresa que a presença de biomaterias na cavidade oral induzam 

modificações qualitativas e quantitativas do biofilme oral. (ØILO & BAKKEN, 2015) 

Aparelhos ortodônticos tem a capacidade de influenciar significativamente a 

microbiota oral, independentemente do tipo de aparelho. Alterações significativas da 

microbiota foram registradas 1 mês após o início do tratamento.(LUCCHESE et al., 

2018) 

No que concerne ao tipo de aparelho, foi observado que a contaminação 

microbiana nos braquetes metálicos foi superior à dos alinhadores, quando utilizados 

por um mês. Os aparelhos fixos linguais apresentaram maior contaminação 

microbiana que os fixos labiais, seguidos pelos alinhadores. (GUJAR et al., 2020) 

YENER et al. (2020) também observaram que o acúmulo de biofilme na terapia 

ortodôntica lingual é superior à terapia ortodôntica labial. 

O estudo in vitro de GASTEL et al. (2009) determinou que diferentes tipos de 

braquetes apresentam diferentes capacidades de aderência aos microorganismos, 

de modo que, o referido autor classificou os braquetes como: alta capacidade de 
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adesão bacteriana, média capacidade de adesão bacteriana e baixa capacidade de 

adesão bacteriana.   

Os braquetes metálicos em uso por 1 mês foram multicolonizados por várias 

espécies bacterianas, incluindo microorganismos cariogênicos e patógenos 

periodontais, reforçando a necessidade de higiene bucal meticulosa e medidas 

preventivas adicionais para manter a saúde bucal em pacientes ortodônticos. 

(ANDRUCIOLI et al., 2012) 

De acordo com RISTC et al. (2008) e THORNBERG et al (2009), as 

alterações da microbiota oral registradas em pacientes ortodônticos parecem ser 

consistentes com as modificações ocorridas em pacientes com falta de higiene 

bucal, apresentando gengivite e/ou doenças periodontais. Além disso, os 

dispositivos ortodônticos podem representar um fator de risco direto para doenças 

periodontais, pois estão frequentemente relacionados ao aumento de espécies 

periodontopatogênicas. 

Em vista dessa vulnerabilidade, fica patente o cuidado a higiene oral que se 

deve observar durante a terapêutica ortodôntica. Para tanto, além dos métodos 

tradicionais de higienização, métodos coadjuvantes vem sendo estudados. 

Bochechos orais com gluconato de clorexidina a 0,12% podem ser úteis para 

reduzir os níveis de microorganismos patogênicos periodontais gram-negativos em 

pacientes com aparelhos ortodônticos fixos. Considerando o aumento da quantidade 

de endotoxina bacteriana após o uso de gluconato de clorexidina, são necessárias 

mais pesquisas para desenvolver procedimentos clínicos ou agentes 

antimicrobianos com ação contra a endotoxina bacteriana aderida aos braquetes 

metálicos. (NELSON-FILHO et al., 2011) 

Uma técnica coadjuvante alternativa para o tratamento/controle de 

contaminação bacteriana oral é a terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa) 

  A TFDa é uma técnica de duas etapas que emprega um fotossensibilizador 

(FS) que é administrado sistemicamente ou topicamente, em seguida é realizada a 

iluminação com um comprimento de onda específico de luz com capacidade excitar 

o FS. P FS excitado libera espécies reativas de oxigênio (EROs) na presença de 

oxigênio molecular ambiente, podendo exercer efeitos letais sobre células 

cancerígenas e/ou patógenos microbianos. A TFDa tem dupla seletividade: o FS 

pode ser projetado para ser específico para câncer ou infecções, e a luz pode ser 

espacialmente confinada a área da lesão ou infecção. (HU et al., 2018) 
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Entre os vários tipos de FS, destacamos a curcumina. A curcumina é o 

principal pigmento amarelo isolado do açafrão (Curcuma longa). Várias propriedades 

farmacológicas da curcumina foram relatadas, como antioxidantes e anti-

inflamatórios, antibacterianos, antifúngicos, e anticarcinogênicos, principalmente 

quando utilizada em altas doses. Devido à atividade antimicrobiana prolongada da 

curcumina e sua segurança avaliada em ensaios clínicos em seres humanos, ela foi 

usada como amostra estrutural para projetar os novos agentes antimicrobianos com 

atividades antimicrobianas modificadas e aumentadas por meio da síntese de vários 

derivados relacionados. Além disso, na TFDa mediada por curcumina, ela pode ser 

usada em baixas doses em combinação com a exposição à luz, com considerável 

efeito antibacteriano. Nesse contexto, a curcumina tem um pico de absorção 

bastante amplo (faixa de 300 a 500 nm), com uma banda de absorção máxima no 

comprimento de onda de 430 nm e pode ser usada como FS na TFDa. Vários 

estudos in vitro e ensaios clínicos foram realizados para investigar a ação 

bactericida e a desinfecção oral usando luz azul e curcumina. Na odontologia, TFDa 

pode reduzir a placa dentária e o risco de desenvolver cárie, além de contribuir para 

o tratamento de gengivite, periodontite, periimplantite e doenças endodônticas. 

(LEITE et al., 2014) 

 
2. PROPOSIÇÃO 
 
2.1. OBJETIVO GERAL 
 Avaliar a atividade antimicrobiana da terapia fotodinâmica antimicrobiana 

utilizando curcumina como fotossensibilizante em biofilme multiespécies. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Avaliar atividade metabólica em biofilme multiespécies da terapia 

fotodinâmica antimicrobiana utilizando curcumina como fotossensibilizante, pelo 

método colorimétrico do cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC). 

 Avaliação numérica do biofilme, individualizada para cada espécie, do efeito 

da terapia fotodinâmica antimicrobiana utilizando curcumina como 

fotossensibilizante, pelo método de hibridação DNA-DNA (Checkerboard)  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Formação de biofilme 

 

As espécies utilizadas no modelo de biofilme subgengival multiespécie in vitro 

estão listadas na Tabela 1, de acordo com os complexos de SOCRANSKY et al. 

(1998) A maioria das espécies foram cultivada em ágar triptônico de soja mais 5% 

de sangue de ovelha em condições anaeróbias (85% de nitrogênio, 10% de dióxido 

de carbono e 5% de hidrogênio); P. gingivalis foi cultivada em ágar triptônico de soja 

mais extrato de levedura, 1% de hemina, 5% de menadiona e 5% de sangue de 

ovelha, e T. forsythia foi cultivada em ágar triptônico de soja e extrato de levedura 

enriquecido com 1% de hemina, 5% de menadiona, 5% de sangue de ovelha e 1% 

de ácido N-acetilmurâmico. Após 24 h de crescimento, todas as espécies foram 

transferidas para tubos cilíndricos com meio de cultura de infusão cerebral do 

coração (BHI) (Becton Dickinson, Sparks, MD) suplementado com 1% de hemina. As 

espécies bacterianas foram deixadas crescer por 20 h e a densidade óptica do meio 

nos tubos será ajustada para conter aproximadamente 108 células / mL de cada 

espécie. As suspensões celulares individuais foram diluídas para obter um inóculo 

final de 15 mL de biofilme com 105 células / mL (Pingueiro et al., 2019). 

O modelo de biofilme multiespécies foi desenvolvido usando o dispositivo de 

biofilme Calgary (CBD) em uma placa de 96 poços (Nunc; Thermo Scientific, 

Roskilde, Dinamarca). Alíquotas de 150 µl de inóculo foram adicionadas aos poços, 

o que corresponde a ~ 104 células. Uma tampa contendo pinos de poliestireno foi 

usada para selar a placa de 96 poços (sistema Nunc TSP; Thermo Scientific, 

Roskilde, Dinamarca). As placas revestidas foram incubadas a 37 ° C em condições 

anaeróbicas. No dia 3, o meio gasto (caldo BHI com 1% de hemina e 5% de sangue 

de ovelha) foi substituído e as culturas de biofilme foram mantidas a 37oC sob 

condições anaeróbicas por mais quatro dias para obter biofilmes com sete dias de 

idade. 

 

Microorganismos do biofilme multiespécies: 
 
Complexo Azul 
Actinomyces naeslundii ATCC 12104 
Actinomyces oris ATCC 43146 
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Actinomyces gerencseriae ATCC 23840 
Actinomyces israelii ATCC 12102 
Complexo Púrpura 
Veillonella parvula ATCC 10790 
Actinomyces odontolyticus ATCC 17929 
Complexo amarelo 
Streptococcus sanguinis ATCC 10556 
Streptococcus oralis ATCC 35037 
Streptococcus intermedius ATCC 27335 
Streptococcus gordonii ATCC 10558 
Streptococcus mitis ATCC 49456 
Complexo Verde  
Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 29523 
Capnocytophaga ochracea ATCC 33596 
Capnocytophaga gingivalis ATCC 33624 
Eikenella corrodens ATCC 23834 
Capnocytophaga sputigena ATCC 33612 
Complexo Laranja 
Streptococcus constellatus ATCC 27823 
Eubacterium nodatum ATCC 33099 
Fusobacterium nucleatum vincentii ATCC 49256 
Parvimonas micra ATCC 33270 
Fusobacterium nucleatum polymorphum ATCC 10953 
Campylobacter showae ATCC 51146 
Fusobacterium periodonticum ATCC 33693 
Prevotella intermedia ATCC 25611 
Complexo Vermelho 
Porphyromonas gingivalis ATCC 33277 
Tannerella forsythia ATCC 43037 
Complexo preto (outros complexos) 
Eubacterium saburreum ATCC 33271 
Streptococcus anginosus ATCC 33397 
Selenomonas noxia ATCC 43541 
Propionibacterium acnes ATCC 11827 
G. morbillorum ATCC 27824 
 
Quadro 1 – Biofilme bacteriano periodontal separado em diferentes complexos e 
identificados com diferentes cores, segundo SOCRANSKY et al. (1998) 
 
3.2 Divisão dos grupos 
 

Foram alocados os seguintes grupos: Grupo 1 – cultura de biofilme 

multibacteriano sem tratamento (controle). Os pinos com biofilme foram 

mergulhados em solução de DMSO por 10 min. Grupo 2 - cultura de biofilme 

multibacteriano irradiado com LED azul. Os pinos foram mergulhados em solução de 

DMSO por 5 min e irradiados por mais 5 min na mesma solução. Grupo 3 - cultura 

de biofilme multibacteriano tratado com curcumina. Os pinos foram mergulhados em 

solução de curcumina 30mg/L em DMSO por 10 min. Grupo 4 - cultura de biofilme 
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multibacteriano tratado com curcumina e irradiado com LED azul (TFDa). Os pinos 

foram mergulhados em solução de curcumina 30mg/L em DMSO por 5 min e 

irradiados por mais 5 min na mesma solução.  

 
3.3 Protocolo de irradiação 
 

Foi utilizado o emissor LED D-2000 (DMC, São Carlos, Brasil), λ = 460 ± 

30nm, irradiância ≈ 1000mW/cm2, por 5min a 3mm de distância do meio de cultura 

em dose única. 

 
3.4 Preparo da solução de curcumina 
 
 Foi preparada uma solução de Curcumina 30mg/L (Sigma-Aldrich, USA) em 

DMSO (Sigma-Aldrich, USA).  

 
3.5 Atividade metabólica do biofilme 
 

A atividade metabólica do biofilme multiespécies foi medida usando cloreto de 

2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC) (número de catálogo 17779; Fluka Analytical, Darmstadt, 

Alemanha) em um ensaio espectrofotométrico.  

O TTC é utilizado para diferenciação entre células metabolicamente ativas e 

inativas. Seu substrato branco é enzimaticamente reduzido a formazan vermelho 

1,3,5-trifenil pelas células vivas devido à atividade de várias desidrogenases. A 

mudança na cor do substrato é uma medida indireta da atividade metabólica 

bacteriana. Para medir a atividade metabólica dos biofilmes, os pinos foram 

transferidos para placas de 96 poços com 200 µl por poço de meio BHI fresco 

suplementado com 1% de hemina e 10% de uma solução de TTC a 1%.  

As placas foram incubadas em condições anaeróbicas por 8h a 37oC. A 

redução do TTC para formazan vermelho foi lida a 485nm usando um 

espectrofotômetro (Adaptado de MIRANDA et al., 2019) 

 

3.6 Hibridização DNA-DNA (Checkerboard) 

 

Nove pinos revestidos com biofilme de 7 dias de cada grupo foram 

transferidos para tubos Eppendorf contendo 150 µL de tampão TE (Tris-HCl 10 mM, 

EDTA 1 mM [pH 7,6]) e 100 µL de NaOH 0,5 M foram adicionados a cada tubo.  

Os tubos contendo os pinos e a solução final foram fervidos por 10 min e a 
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solução foi neutralizada com a adição de 0,8 mL de acetato de amônio 5M. As 

amostras foram analisadas individualmente quanto à presença e níveis das 31 

espécies bacterianas usando a técnica de hibridação DNA-DNA.  

Resumidamente, após a lise das amostras, o DNA foi colocado em uma 

membrana de nylon usando um dispositivo Minislot (Immunetics, Cambridge, EUA) e 

fixado à membrana por cozimento a 120 ° C por 20 min.  

A membrana foi colocada em um Miniblotter 45 (Immunetics). As sondas de 

DNA genômico inteiro marcadas com digoxigenina para 31 espécies bacterianas 

foram hibridizadas em faixas individuais do Miniblotter.  

Após a hibridação, as membranas foram lavadas e as sondas de DNA foram 

detectadas usando um anticorpo específico para digoxigenina conjugado à fosfatase 

alcalina. Os sinais foram detectados usando o substrato AttoPhos (Amersham Life 

Sciences, Arlington Heights, EUA), e os resultados foram obtidos usando o Typhoon 

Trio Plus (Molecular Dynamics, Sunnyvale, EUA).  

Duas pistas em cada membrana continham os padrões contendo 105 e 106 

células de cada espécie. Os sinais obtidos foram convertidos em contagens 

absolutas por comparação com os padrões na mesma membrana.  

A falha na detecção de um sinal foi registrada como zero. Os valores obtidos 

dos grupos testados foram comparados com os valores dos controles negativos e 

positivos. Contagens abaixo do limite de detecção do método (1x104) foram 

consideradas zero. (MIRANDA et al., 2019; PINGUEIRO et al., 2019). 

 

3.7 Análise estatística 

 

Os dados de atividade metabólica foram analisados pelo teste post-hoc 

ANOVA Bonferroni, enquanto os dados da composição microbiana (Checkerboard) 

foram transformados via BOX-COX e analisados pelo teste post-hoc Bonferroni. Um 

nível de significância de 5% foi considerado em todos os testes. 

 
4. RESULTADOS 
 

Os resultados da atividade metabólica pela avaliação do TTC indicaram que 

todos os grupos tratados tiveram redução da atividade, indicando inviabilidade ou 
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morte celular. Entretanto, podem ser observadas apenas tendências de diferenças 

entre os grupos tratados, mas não diferenças estabelecidas (p<0,05). (Gráfico 1)   

 

 
 
Gráfico 1 - Atividade metabólica de biofilmes multiespécies tratados com os meios de 
controle (controle), LED, Curcumina e LED + Curcumina. Os biofilmes de controle foram 
considerados com 100% de atividade metabólica. Letras diferentes indicam significância 
estatística pela ANOVA seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni (P ≤ 0,05).  
 

 A análise dos vários grupos testados em relação aos complexos de 

SOCRANSKY (1998) indica que todos os grupos tratados tiveram influência 

significativa no complexo vermelho (representam as bactérias potenciamente 

patogênicas) e nos complexos verde e amarelo (representam as bactérias 

relacionadas ao quadro de saúde) quando comparados ao grupo controle. (Gráfico 

2) 
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Gráfico 2 - Proporção média de complexos bacterianos em quatro grupos tratados com 
biofilme. As cores representam diferentes complexos microbianos descritos por 
SOCRANSKY et al. (1998) Os dados foram transformados via BOX-COX e analisados por 
ANOVA de uma via, seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni. Letras diferentes indicam 
significância estatística de diferentes tratamentos dentro do mesmo complexo bacteriano (P 
≤ 0,05). (a) indica significância estatística apenas entre biofilmes de controle e biofilmes 
tratados com LED, (b) indica significância estatística entre biofilmes de controle e biofilmes 
tratados com curcumina, (c) indica significância estatística entre os biofilmes de controle e 
os biofilmes tratados com Curcumina + LED. 
 
 

A análise individualizada das espécies bacterianas indica que o grupo 

curcumina e o grupo curcumina irradiada com LED azul foram bastante eficientes na 

redução significativa das Porphyromonas gingivalis, que é considerada a bactéria 

patogênica mais importante nos quadros de gengivite e periodontite.  
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Gráfico 3 - Contagens bacterianas médias (x105) tratadas com o controle do meio de cultura 
(controle), Led, Curcumina e Led + Curcumina. Os dados foram transformados via BOX-
COX e analisados por ANOVA unidirecional, seguida pelo teste post-hoc de Bonferroni para 
cada espécie bacteriana separadamente. (a) indica significância estatística apenas entre 
biofilmes de controle e biofilmes tratados com LED, (b) indica significância estatística entre 
biofilmes de controle e biofilmes tratados com curcumina, (c) indica significância estatística 
entre os biofilmes de controle e os biofilmes tratados com Curcumina + LED. 
 
5. DISCUSSÃO 
 
 Nossos resultados indicam que todos os grupos testados (LED, 

LED+curcumina, Curcumina) apresentam graus significativos, porém variados, de 

influência nos complexos verde e amarelo, além do vermelho. 

 Esse achado é significativo, pois os complexos verde e amarelo são 

compostos por bactérias que estão ligadas ao quadro de saúde gingival/periodontal. 

As bactérias desses complexos exercem um efeito inibitório sobre as bactérias do 

complexo vermelho, que estão relacionadas ao quadro de doença 

gingival/periodontal. (SOCRANSKY et al. 1998)  

Entretanto, essa sugestão não explica totalmente a redução encontrada no 

complexo vermelho em nossos achados. O grupo Curcumina foi o que mostrou 

maior redução do complexo vermelho, porém, o aumento dos grupos verde e 

amarelo foram mais discretos do que nos grupos LED e LED+Curcumina. O grupo 

LED+Curcumina foi, portanto, o que apresentou um melhor balanço entre esses 

complexos ligados a saúde (verde e amarelo) e a doença (vermelho). 

O equilibrio, alcançado através da competição, entre esses vários complexos, 

sustenta o conceito de microbioma oral e, o seu desequilíbrio é definido como 

disbiose, que, associado as características do hospedeiro, é responsável qela 

instalação da doença. (X, XX) 

Também é importante notar que os grupos Curcumina e LED+Curcumina 

apresentaram redução bastante significativa da bactéria que é classicamente ligada 

a doença gingival/periodontal: Porphyromonas gingivalis. (SOCRANSKY et al. 1998; 

MIRANDA et al., 2019; PINGUEIRO et al., 2019; NELSON-FILHO et al., 2011) 

A atividade inibitória do LED azul encontrada em nossos resultados é 

corroborada por outros autores que também mostraram inibição em culturas de: 

Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans. (WANG et al., 2017; ENWEMECA, 2013; DE LUCCA et al., 
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2012) 

A curcumina, por sua vez, também apresenta atividade antibacteriana por si 

só. Vários tipos de bactérias Gram positivas e Gram negativas tem seu crescimento 

inibido pela curcumina, entretanto, é a primeira vez que se demonstra sua atividade 

inibitória para as bactérias periodontais do complexo laranja (Eubacterium nodatum, 

Fusobacterium periodonticum)  e vermelho (Porphyromonas gingivalis). (TEOW et 

al., 2016; PRADITYA et al., 2019) 

 A curcumina como agente fotossensibilizante em TFDa já foi testado 

algumas vezes em ensaios clínicos e laboratoriais. Esses ensaios foram conduzidos, 

utilizando dois modelos metodológicos: (a) avaliação microbiológica de saliva – 

contagem de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) e (b) cultivo de bactérias 

cariogênicas em cavidades de cárie experimental. Apesar das diferenças nos 

tempos de irradiação e nas concentrações da solução de curcumina, todos 

encontraram redução significativa nas contagens de UFCs de saliva total ou na 

contagem UFCs de Lactobacillus acidophilus e Streptococcus mutans. (LEITE et al., 

2014; PANHOCA et al., 2016; ARAUJO et al., 2017) 

Apesar nossos achados inibitórios da TFDa com curcumina serem 

corroborados pela literatura, vale destacar que é a primeira vez que se ensaia uma 

quantidade tão ampla de microorganismos e, de um nicho bastante específico: sulco 

gengival.  

 

6. CONCLUSÕES 
 
 A TFDa com curcumina, a curcumina e o LED azul foram efetivos na redução 

do complexo vermelho de SOCRANSKY, especialmente na espécie Porphyromonas 

gingivalis. O LED azul foi efetivo no estímulo das bactérias dos complexos verde e 

amarelos de SOCRANSKY.         
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