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Terapia fotodinâmica no tratamento da queilite angular – relato de caso
Photodynamic therapy in treatment angular cheilitis – case report
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Resumo
Introdução – A queilite angular é uma descrição clínica para a lesão em região de comissura la-

bial, com acometimento uni ou bilateral, podendo apresentar descamação, rompimento do tecido
epitelial, expondo o tecido conjuntivo e provocando algia, sendo o agente etiológico o fungo Can-
dida geralmente do tipo albicans. É uma doença multifatorial e em seu desenvolvimento vários fa-
tores predisponentes podem desempenhar papel importante, como ação irritante de medicamentos,
perda de dimensão vertical, utilização de próteses dentárias, xerostomia, acúmulo salivar, imunos-
supressão nas várias modalidades como exemplo nos indivíduos com câncer e HIV. E nesses indi-
víduos ainda servem para evidenciar a falha da terapêutica antiretroviral e/ou aumento da
imunossupressão. Frente às limitações das terapêuticas convencionais para o tratamento da can-
didíase oral, ou mesmo nos casos de resistência aos fungos nas medicações instituídas, outras for-
mas de tratamento devem ser preconizadas. Este artigo evidencia a utilização da terapia
fotodinâmica no tratamento da candidíase, como uma alternativa eficaz de tratamento, consistindo
na associação do laser de baixa intensidade de potência ao fotossensibilizador azul de metileno,
aplicado sobre a queilite angular.
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Abstract
Introduction – The angular cheilitis is a clinical description for the region of injury in the labial

commissure, with unilateral or bilateral involvement, which may present flaking, disruption of the
epithelial tissue, exposing the conjunctive tissue and causing algia and the etiologic agent is the
Candida fungus and usually the albicans type. As a multifactorial disease in its development se-
veral predisposing factors may play an important role, as the irritating action of drugs, loss of the
vertical dimension, the use of dental prostheses, xerostomia, salivary accumulation, immunosup-
pression in several forms as in special care patients and/or HIV+ ones. In these individuals it also
serves to highlight the failure of the antiretroviral therapy and/or increased immunosuppression.
Facing the limitations of conventional therapies for the treatment of oral candidiasis even in cases
of resistance of fungi to the medications imposed other forms of treatment should be instead indi-
cated. This article highlights the use of the photodynamic therapy in the treatment of candidiasis,
as an effective alternative form of treatment, consisting in the association of the low-intensity laser
to the blue methylene photosensitizer, applied on the angular cheilitis.
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Introdução

O termo candidose ou candidíase bucal é uma deno-
minação coletiva dada a um conjunto de desordens tendo
como agente etiológico leveduras do gênero Candida na
cavidade bucal7,18.
A queilite angular é uma dermatose comum, caracteri-

zada por inflamação, fissuração e maceração dos ângu-
los da boca. Ela possui alguns sinônimos como: perléche,
comissurite labial e boqueira. Trata-se de uma doença de

caráter multifatorial, em cujo desenvolvimento vários fato-
res predisponentes podem desempenhar papel impor-
tante, podendo surgir pelo acúmulo de material salivar ou
ação irritante de medicamentos e dentifrícios de próteses
dentárias, ou pela perda de dimensão vertical1,4.
Em Odontologia, a cavidade bucal é o habitat de uma

rica flora microbiana, a qual é integrada por vírus, bacté-
rias, fungos e protozoários. Entre esses microrganismos e
o hospedeiro, desenvolve-se processo de contínua adap-
tação e readaptação, verdadeiro vínculo biológico, o qual



garante a condição de vida saprofítica, e, portanto, a
compatibilidade de sua existência com a saúde individual.
Estabelece-se assim, um estado de equilíbrio que se su-
bordina por um lado às condições locais e sistêmicas do
indivíduo e, do outro, à composição dessa população mi-
crobiana e às características de seus componentes25.
Almeida et al.1 (2007) reportaram a candidíase como a

infecção fúngica oral mais comum no homem. A C. albi-
cans participa como componente normal da microflora bu-
cal, e 30 a 50% das pessoas simplesmente possuem o mi-
crorganismo em suas bocas, sem evidência clínica de
infecção, e a incidência aumenta com a idade.
Os fungos, em algumas situações como diabetes, leu-

cemias, linfomas, neoplasias diversas, anemias aplásticas,
antibioticoterapia prolongada, situações oportunistas, estão
favoráveis no desenvolvimento de infecções, sendo o fungo
oportunista por excelência a Candida do tipo albicans6.
Geralmente o diagnóstico de candidíase é evidente cli-

nicamente, mas pode ser confirmado por esfregaço cito-
lógico, sendo ummétodo eficaz de fácil manipulação, prin-
cipalmente para confirmação da presença de fungos19.
Frente às limitações das terapêuticas convencionais

para o tratamento da candidíase oral, em especial a quei-
lite angular, outras formas de tratamento devem ser pre-
conizadas, como a utilização dos lasers. Wainwright26

(1998) apontou que a utilização da terapia fotodinâmica
tem sido utilizada no tratamento de doenças infecciosas
de origem bacteriana, fúngica e algumas doenças cau-
sadas por vírus e parasitas.
O objetivo deste trabalho foi evidenciar uma nova al-

ternativa de tratamento utilizando-se a terapia fotodinâ-
mica em um caso de queilite angular.

Revisão da literatura

Segundo Turano e Turano24 (2002), a possibilidade de
aparecimentos de lesões decorrentes de um incorreto
planejamento de próteses, como a queilite angular, são
causados por erros no estabelecimento da dimensão ver-
tical ou ainda, por ajustes oclusais insuficientes.
Goiato et al.10 (2002) relataram que pacientes idosos

apresentam uma série de características sistêmicas e bu-
cais peculiares para o aparecimento de lesões orais, como
rebordo alveolar reduzido, mucosa menos resiliente, tecido
muscular em degeneração, o que portanto, exigem maior
precisão na adaptação de suas próteses aos tecidos.
MacEntee13 (1993) relatou que o avanço da idade acar-

reta em uma diminuição da secreção salivar do paciente,
que pode causar dor ou sensação de queimação na boca
dificultando a deglutição, a fala e a mastigação, ocasio-
nando também diminuição do paladar, aderência da lín-
gua na base da prótese, falta de retenção.
Na prática odontológica atual, não é incomum observar-

se lesões orais decorrentes da utilização de aparatos pro-
téticos iatrogênicos ou perda da dimensão vertical de
oclusão, ou até mesmo de uma inadequada higienização
de próteses pelos pacientes pela não orientação prestada
pelos profissionais cirurgiões-dentistas15.
Vários medicamentos antifúngicos vêm sendo desen-

volvidos para o tratamento da candidíase bucal. Os mais

utilizados atualmente são os derivados poliênicos, como
a nistatina. Em contrapartida, a resistência a estes medi-
camentos vem sendo um grande desafio para a clínica. A
casuística de cura clínica se equivale aos azóis sistêmicos
(fluconazol, cetoconazol, itraconazol), que promovem
maiores intervalos sem a doença, mas estão associados
com outros problemas. O itraconazol e o cetoconazol ne-
cessitam de acidez gástrica para uma absorção ade-
quada, e os três agentes são associados com diversas in-
terações medicamentosas. Além disso, o uso amplamente
disseminado dos azóis sistêmicos tem aumentado a pre-
valência de candidíase resistente à droga1.
A maioria dos agentes antifúngicos atuam sobre os es-

teróis da membrana celular fúngica ou contra enzimas que
regulam a síntese de ácidos nucléicos. Embora os agen-
tes antifúngicos sejam eficazes, acarretam uma série de
efeitos colaterais, isso se dá devido às células fúngicas e
humanas possuírem estruturas eucarióticas, fato que limita
o avanço da terapia antifúngica6.
Desta forma, diversos estudos científicos, propõem a

utilização de um laser de emissão vermelha associado a
um fotossensibilizador azul como método promissor para
redução microbiana. Surge então, como alternativa para
o tratamento da candidíase da mucosa oral, em suas di-
ferentes formas, a terapia fotodinâmica. A Candida albi-
cans, em sua forma leveduriforme ou hifal, também é
sensível a PDT com os corantes azuis12,20-21.
Na Odontologia, o LASER (Light Amplification by Stimu-

lated of Radiation ou amplificação da luz por emissão esti-
mulada de radiação) tem sido empregado em diversas si-
tuações clínicas, como em anti-sepsia de feridas, em
preparos cavitários, na redução de populações bacterianas
de canais radiculares e em bolsas periodontais. A asso-
ciação a corantes fotossensibilizadores potencializa a ca-
pacidade de o laser terapêutico produzir inativação micro-
biana. O processo é denominado terapia fotodinâmica
antimicrobiana ou APDT (Antimicrobial Photodynamic The-
rapy). A APDT consiste na associação de um agente fo-
tossensibilizador, como o azul de metileno, geralmente
exógeno, administrado por via tópica, a uma fonte de luz vi-
sível, com o objetivo de provocar inativação microbiana. A
APDT não deve ser considerada substituta de outros fár-
macos ou terapêuticas convencionais, mas como uma
nova modalidade de tratamento de infecções localizadas e
como tratamento complementar eficaz de infecções bucais,
principalmente em casos de microrganismos resistentes8.
Souza et al.21 (2006), tiveram como objetivo avaliar in vi-

tro os efeitos da irradiação a laser (685 nm) associado com
fotossensibilizadores na viabilidade de diferentes espécies
de Candida genus. As suspensões de Candida albicans,
Candida dubliniensis, Candida krusei e Candida tropica-
lis, foram obtidas com auxílio da câmera de Neubauer
com 106 células viáveis por mililitro. Foram removidas 10
amostras de cada uma das espécies que posteriormente
foram irradiadas com o laser de diodo (685) com 28 J/cm2

na presença de azul de metileno (0,1 mg/ml). A irradiação
laser na presença de azul de metileno reduziu um número
de CFU/ml em 88,6% para C. albicans, 84,8% para C. du-
bliniensis, 91,6% para C. krusei e 82,3% para C. tropica-
lis. Para este estudo os autores sugeriram o efeito fungicida
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nas espécies de Candida estudadas após a fotoativação
do azul de metileno pelo laser vermelho em 685 nm.
Teichert et al.23 (2002), após infectarem a mucosa oral

de camundongos com Candida sp e aplicarem a terapia
fotodinâmica, verificaram que o efeito desta dependeu da
concentração do fotossensibilizador, que foi maior à me-
dida que aumentava a concentração do corante, sendo o
índice 100% letal a 450 e 500 µg/ml.
Faria et al.5 (2007), também realizaram um estudo para

avaliação dos efeitos da terapia fotodinâmica na candi-
díase bucal em ratos. A candidíase experimental foi in-
duzida por inoculações orais de cepas de C. albicans.
Após sete dias, a lesão de candidíase formada no dorso
da língua dos animais foram tratadas em uma única ses-
são de terapia fotodinâmica, utilizando o azul de metileno
como fotossensibilizador. Os grupos que receberam a te-
rapia apresentaram menor alteração do epitélio e menor
resposta inflamatória crônica em relação ao grupo con-
trole. O grupo tratado apenas com laser apresentou lesões
epiteliais e resposta inflamatória crônica mais intensa do
que os demais grupos. O grupo tratado apenas com fo-
tossensibilizador demonstrou lesões teciduais semelhan-
tes ao grupo controle.
Wilson e Mia27 (1993) comprovaram in vitro que a via-

bilidade da Candida sp não foi afetada apenas pela ex-
posição aos lasers AsGa e He-Ne, mas quando as espé-
cies ficaram na permanência do azul de metileno na
concentração de 100 µg/ml, por um período de 5 minutos
e sofrerem aplicação do laser diodo (AsGa) por 120 se-
gundos, na potência de 11 mW, energia de 1,32 J e com-
primento de onda de 660nm foi constatada a erradicação
do fungo. O azul de metileno apresentou toxicidade à C.
albicans nas concentrações de 100 µg/ml e 1 mg/ml, re-
duzindo a contagem de células viáveis em 17 e 35% res-
pectivamente.
A sensibilidade dos microrganismos à PDT (Photody-

namic Therapy) sugere a aplicabilidade da técnica in
vivo, em infecções localizadas de pouca profundidade e
de microbiota conhecida. Pode-se citar como principais
vantagens desta terapia seu baixo custo, ausência ou
presença mínima de efeitos colaterais, ausência de ação

sistêmica e baixa toxicidade do azul de metileno, além de
reduzir a probabilidade de recorrência destas infecções23.

Relato de caso

Paciente A.C.M., 56 anos de idade, leucoderma, gênero
feminino, 2º grau completo, HET, foi atendida na Clínica da
Disciplina de Clínica Integrada, da Universidade Paulista –
UNIP – Campus Indianópolis – São Paulo, para diagnóstico
e tratamento de lesões orais recidivantes localizadas em co-
missura labial bilateral. Na anamnese relata possuir diabe-
tes mellitus e hipertensão controlada. Ao exame físico não
foram encontradas alterações dignas de nota. Ao exame clí-
nico intra e extra bucal observou-se lesões acometendo bi-
lateralmente a região de comissura labial, com úlceras fis-
surais, leito hiperêmico, hemorrágico e halo eritematoso
com presença de descamação e ruptura do epitélio, se-
guido de intensa algia. A paciente utilizava-se de prótese
parcial removível com má higienização. O diagnóstico das
alterações foi baseado nas características clínicas, confir-
mados por exame citológico. Embora o prognóstico seja fa-
vorável, no momento da anamnese a paciente relatou que
as lesões a acometem com remissões e recidivas freqüen-
tes há mais de dois anos e que já realizou diversas mano-
bras terapêuticas que resultaram em insucesso, como apli-
cação tópica de miconazol três vezes ao dia por um longo
período, e por vezes associado de forma sistêmica. Foi
realizado o teste para avaliação do fluxo salivar, que resul-
tou em valor moderado, confirmando presença de xerosto-
mia leve. Como conduta de tratamento, aplicou-se com
swab estéril, com leves toques, o agente azul de metileno
a 0,1 mg/ml em toda extensão da lesão seguido da aplica-
ção única do laser de baixa intensidade de potência (Arse-
neto de Gálio e Alumínio – GaAlAs) – a 790nm e 30 mW de
potência, durante 2 minutos e 20 segundos, de forma pon-
tual até contemplar toda área da lesão clínica, gerando
uma densidade de energia de 4 J/cm². A paciente foi ava-
liada no 3º e no 7º dia, e encontra-se em proservação há
mais de seis meses sem apresentar recidivas.
As Figuras 1 a 6 ilustram o caso clínico utilizando-se da

terapia fotodinâmica em queilite angular.

Figuras 1 e 2. Lesão em comissura labial bilateral
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Discussão

Uma grande vantagem da terapia fotodinâmica é sua
ação local e restrita no tratamento, assegurando a manu-
tenção na ecologia sistêmica e na microflora oral que, nor-
malmente, é muito afetada pelos antibióticos. Esta terapia
constitui um benefício significativo por não agir indiscri-
minadamente nos complexos sistemas bacterianos no or-
ganismo do hospedeiro9,17.
Teichert et al.23 (2002) concluíram que a PDT é uma al-

ternativa em potencial à terapia com drogas anti-fúngicas
tradicionais (fluconazol, cetonazol, miconazol) em lesões
onde se tem a C. albicans como agente etiológico devido
aos resultados ineficazes e a resistência adquirida pelos
fungos.
Bliss et al.2 (2004), em um estudo in vitro, tiveram como

resultado em sua pesquisa, que a PDT poderá ser uma
abordagem alternativa para as atuais modalidades tera-
pêuticas anti-candida no estabelecimento da resistência
aos anti-fúngicos convencionais.
A banda de absorção do azul de metileno varia entre

620 e 700nm com ótima penetração nos tecidos e absor-
ção máxima em 665nm em solução aquosa. Devido à
baixa toxicidade, aceitação no campo médico e potencial
antimicrobiano fotoativo, o azul de metileno é o fotossen-
sibilizador ideal para terapêutica anti-fúngica23.
Wainwright26 (1998) ressaltou a importância de se ob-

servar na terapia fotodinâmica a concentração da droga
utilizada, pois esta deve ter um mínimo de toxicidade
para o paciente e uma boa absorção da luz que será emi-
tida por um laser de baixa intensidade, essa combinação
levará a liberação de um oxigênio reativo causando rea-
ções oxidativas e morte celular.
Segundo Calderone e Fonzi3 (2001), o agente etiológico

Candida albicans e outras espécies relacionadas podem
ser encontradas harmonicamente no organismo de indi-
víduos saudáveis, mas podem também tornar-se patogê-
nicas na presença de fatores predisponentes.
Menezes et al.14 (2007), relataram que estes fatores

podem ser locais, como próteses mal adaptadas ou hi-
gienizadas, xerostomia, uso de aparelho ortodôntico, ta-
bagismo ou álcool, e sistêmicos quando relacionados

Figura 3. Aplicação do azul de metileno a 0,1mg/ml com swab
estéril

Figuras 5 e 6. Remissão clínica da lesão (7º dia)

Figura 4. Aplicação pontual do laser de baixa potência de As-
GaAl
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principalmente a fatores hormonais e diabetes mellitus.
Para Grandi et al.11 (2007), a xerostomia é um dos fato-

res predisponentes mais importantes a candidíase bucal,
por alterar o equilíbrio da microbiota, limitar a mucosa da
ação mecânica da saliva e dos constituintes salivares an-
timicrobianos, como anticorpos e enzimas.
Tanida et al.22 (2001) citaram que a alta freqüência de

candidíase oral em idosos sugere que, com o avanço da
idade, o ambiente bucal torna-se permissivo a Candida
sp., isto é, a mucosa torna-se mais adesiva, enquanto os
níveis de fatores salivares inibitórios contra a adesão e o
crescimento do fungo diminuem.

Moreira et al.16 (2001) afirmaram ainda como fatores
predisponentes o período gestacional, idade avançada, e
imunossupressão, principalmente em indivíduos portado-
res do vírus da imunodeficiência humana (HIV)16.

Conclusão

Conclui-se que o tratamento da queilite angular utilizando
a terapia fotodinâmica evidenciou ausência de lesões clíni-
cas e citológicas, reforçando fácil aplicabilidade, sem a
presença de efeitos colaterais adversos, tornando-se um
método alternativo de tratamento efetivo e recomendado.
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