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A infecção causada por espécies do gênero Cryptococcus possui relevância clínico-epidemiológica 

devido ao aumento no número de pacientes imunossuprimidos após o tratamento para transplantes, 

terapia antineoplásica e principalmente aqueles que apresentam a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida. Atualmente, a meningite criptococócica é considerada a segunda causa de infecção do 

Sistema Nervoso Central e uma das principais causas de morbimortalidade nesta população. A 

terapia fotodinâmica (TFD) é uma modalidade terapêutica na qual associa-se um corante e uma 

fonte de luz com capacidade para fotoativação do corante, que uma vez irradiado gera moléculas 

tóxicas e de vida curta chamadas Espécies Reativas de Oxigênio, capazes de causar danos celulares 

que levam à sua morte. O objetivo do estudo foi avaliar a eficácia da TFD sobre a viabilidade do C. 

neoformans. No experimento foi empregado como fonte de luz um fotopolimerizador tipo Light 

Emitting Diode (LED) com potência de 1200 mW/cm² e o corante eosina (Eo) como 

fotossensibilizador. A linhagem de C. neoformans (ATCC 1109) foi cultivada em meio YAG por 72 

horas a 37ºC e posteriormente diluída em cloreto de sódio 0,9% até atingir a concentração de 

1x106 células/mL. Um mL desta suspensão fúngica foi incubada com concentrações decrescentes de 

Eo (10-4, 10-5, 10-6 e 10-7 Mol.L-1) em placa de cultura de células, por 5 minutos, seguida por um 

minuto de irradiação com LED a 1 cm de distância. Como controle negativo, suspensões adicionais 

foram tratadas isoladamente apenas com o fotossensibilizador, LED ou solução de NaCl 0,9%. Após 

este procedimento, 100 uL das amostras foram semeadas em placas de Petri acrescidas de meio 

YAG, incubadas a 37°C por 72 horas e posteriormente quantificadas as unidades formadoras de 

colônias (UFC/mL). Os dados foram apresentados como a média da triplicata de 10 preparações 

diferentes e analisados no programa estatístico Graph Pad Prism 6.0. A associação da Eo com o LED 

reduziu significativamente a carga fúngica na concentração de 10-4 Mol.L-1, quando comparada 

com a solução fisiológica (p<0.0001), sugerindo que a irradiação do corante levou a produção 

suficiente de espécies reativas de oxigênio capazes de causar a morte celular, princípio básico de 

funcionamento da terapia fotodinâmica. O corante testado não apresentou capacidade fungicida na 

ausência da fonte de luz, o que permite concluir que a TFD mediada pela eosina associada a fonte 

de luz LED é eficaz no controle de C. neoformans, nas condições testadas. Estudos adicionais in vitro 

e em modelos animais são necessários para a fundamentação dos resultados obtidos e aplicabilidade 

terapêutica da técnica. 
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As feridas cutâneas constituem um sério problema de saúde pública, refletindo em maior 

morbimortalidade e déficits financeiros para as instituições de saúde. O profissionalismo médico está 

intimamente relacionado com a problemática supracitada, sendo necessário ir além do empirismo, 

ou seja, é preciso basear os conhecimentos sobre lesões cutâneas em evidências científicas. 

Observa-se desde a graduação de medicina considerável desinteresse pelo ensino e aprendizado de 

feridas, refletindo na qualidade da prevenção e tratamento prestados futuramente a esses 

portadores de lesão de pele. A observação do plano de ensino das academias de medicina e do 

comportamento desses estudantes em relação ao tratamento de feridas faz surgir o questionamento 

do conhecimento dos mesmos sobre o assunto em questão. Com base nessa problemática, o 

presente trabalho tem como objetivo analisar artigos científicos na base de dados SCIELO e LILACS 

sobre o conhecimento do tratamento de feridas cutâneas pelos acadêmicos de medicina no Brasil, 

nos últimos dez anos, assim como o impacto dessa prática educacional para assistência aos 

pacientes portadores dessas lesões. Foi feita de revisão bibliográfica sobre a temática nos últimos 

dez anos, 2005 a 2014, na base de dados SCIELO, sobre a referida temática. Não foram 

encontradas pesquisas realizadas nesse período com os descritores ensino, conhecimento, medicina 

e feridas. Foram encontrados artigos com temática semelhante, porém para acadêmicos e/ou 

profissionais de enfermagem. Há uma crescente necessidade do domínio dos profissionais médicos 

acerca do conhecimento fisiopatológico, diagnóstico e tratamento dessas injúrias. Urge-se a 

necessidade de pesquisa nesse campo, a fim de incentivar ensino teórico e prático sobre o tema nas 

academias de medicina para que se formem profissionais mais informados com a finalidade de 

melhorar a assistência futura aos portadores de lesão.  
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