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RESUMO 

 

 

Andrade PVC. Avaliação de mediadores inflamatórios após a terapia fotodinâmica 
no tratamento de bolsas periodontais residuais de pacientes em manutenção 
periodontal [dissertação] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da terapia fotodinâmica (PDT) no 

tratamento de bolsas residuais de pacientes portadores de periodontite crônica em 

manutenção periodontal, através da avaliação de parâmetros imunológicos, durante 

12 meses de acompanhamento. Foi conduzido um estudo prospectivo intervencional 

com 28 pacientes com periodontite crônica, que foram submetidos ao tratamento 

periodontal não-cirúrgico e apresentaram ao menos quatro sítios com bolsas 

residuais para serem submetidos à PDT. Os pacientes foram pareados em gênero, 

idade e média de profundidade clínica de sondagem (PCS) dos sítios experimentais, 

e assim sorteados em grupo teste (PDT) ou grupo controle. A intervenção foi feita no 

início do estudo, aos três, seis e nove meses e a coleta do fluido gengival foi 

realizada antes da intervenção, uma semana após, três e 12 meses depois. A 

avaliação imunólogica, realizada por meio do Luminex, quantificou os níveis de dez 

citocinas: interleucina (IL) IL-1α, IL-1β, IL-8, IL-1ra, fator de crescimento de 

fibroblastos (FGF), fator de crescimento vascular endotelial (VEGF), interferon- γ 

(IFN- γ), fator de necrose tumoral- α (TNF-α), IL-4 e IL-10. Em relação a essa 

análise, verificou-se que para o FGF, IL-4 e TNF-α não houve diferença estatística 

entre os grupos (p>0,05) em qualquer momento do estudo. Os mediadores IL-1α, IL-

1β, IL-8 e VEGF apresentaram diferença significativa (p<0,05) entre os grupos, ao 

passo que os mediadores IL-1ra e IFN-γ demonstraram diferença estatística 

(p<0,01) ao longo do tempo em ambos os grupos e a IL-10 apresentou diferença 

estatística (p<0,01) aos 03 meses para o grupo PDT. Dentro dos parâmetros 

apresentados, a PDT se mostrou superior na modulação da inflamação. 

 

Palavras-chave: Doenças periodontais. Laser. Terapia fotodinâmica. Inflamação 

  

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Andrade PVC. Evaluation of inflammatory mediators following photodynamic therapy 
in the treatment of residual periodontal pockets of periodontal patients in 
maintenance [dissertation] São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de 
Odontologia; 2014. Versão Corrigida. 
 
 
 
The objective of this study was to evaluate the impact of photodynamic therapy 

(PDT) in the treatment of residual pockets of patients with chronic periodontitis in 

periodontal maintenance, by evaluating immunological parameters during 12 months 

of follow up. . An interventional prospective study in 28 patients with chronic 

periodontitis, who underwent non-surgical periodontal treatment and had at least four 

sites with residual pockets to undergo PDT was conducted. Patients were matched 

for gender, age and average probing pocket depth (PPD) of the experimental sites, 

and so drawn in group test (PDT) or control group. The intervention was done at 

baseline, at three, six, nine and gingival fluid collection was performed before 

intervention, a week after three and 12 months later. Immunological evaluation 

performed by the Luminex quantified levels ten cytokines: interleukin (IL) IL-1α, IL-1β, 

IL-8, IL-1ra, fibroblast growth factor (FGF), vascular growth factor endothelial 

(VEGF), interferon-γ (IFN-γ), Tumor necrosis factor α (TNF-α), IL-4 and IL-10. In 

relation to this analysis, it was found that FGF, IL-4 and TNF-α was not different 

between groups (p> 0.05) at any time of the study. The mediators IL-1α, IL-1β, IL-8 

and VEGF showed a significant difference (p <0.05) between the groups, whereas IL-

1ra mediators and IFN-γ showed a statistical difference (p <0.01) over time in both 

groups and IL-10 showed statistically significant difference (p <0.01) at 03 months for 

PDT group. Within the given parameters, the PDT was superior in the modulation of 

inflammation 

 

Keywords: Periodontal diseases. Laser. Photodynamic therapy. inflammation 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A periodontite crônica é uma doença inflamatória dos tecidos de suporte dos 

dentes causada por grupos específicos de microrganismos, acompanhada pela 

destruição progressiva do ligamento periodontal e do osso alveolar (Armitage, 1999). 

A destruição do tecido periodontal ocorre principalmente como resultado das 

respostas imuno-inflamatórias de um hospedeiro susceptível frente a uma ameaça 

microbiana persistente (Schenken, 2006).  

Os periodontopatógenos produzem diversos fatores que podem estimular as 

células do hospedeiro a ativar uma variedade de respostas que levam à produção de 

potentes mediadores inflamatórios, tais como o metabólito do ácido araquidônico, 

prostaglandina-E2 (PGE2), enzimas conhecidas como metaloproteinases da matriz 

(MMPs) e as citocinas interleucina (IL) IL- 1α, IL-1β, IL-8 e fator de necrose tumoral 

alfa (TNF-α) (Schwartz et al., 1997).  

Sabe-se que a difusão de produtos bacterianos, especialmente os produzidos 

por bactérias Gram-negativas, leva à inflamação local e causa a migração de 

leucócitos polimorfonucleares (PMNs). Os PMNs ativados e os macrófagos 

constituem uma importante fonte de mediadores pró-inflamatórios (Curfs et al., 

1997), os quais em elevada produção leva a destruição dos  tecidos periodontais no 

hospedeiro (Offenbacher et al., 1993).  

O tratamento periodontal consiste no debridamento mecânico das superfícies 

radiculares com o objetivo de reduzir a carga bacteriana e alterar as condições 

ambientais dos nichos microbianos para que, consequentemente, haja uma redução 

da resposta inflamatória do hospedeiro (Angaji et al., 2010). Entretanto, alguns sítios 

não respondem favoravelmente ao tratamento da doença periodontal e, levando em 

consideração aspectos locais, isso ocorre provavelmente devido à invasão tecidual 

por patógenos específicos ou regiões de difícil acesso à raspagem, como lesões de 

furca, concavidades e bolsas muito profundas que limitam o alcance do 

debridamento mecânico, e por isso demandam a necessidade de abordagens 

complementares ao tratamento inicial (Sanz et al., 2012).  

As bolsas periodontais residuais, que são os sítios com profundidade clínica 

de sondagem (PCS) maior ou igual a 4 mm, após o tratamento inicial, carregam o 

risco da presença contínua de patógenos periodontais e podem ser recolonizadas 
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por uma microbiota incompatível com a saúde periodontal (Westfeld et al., 1998; 

Claffey; Egelberg, 1995; Renvert; Persson, 2002). Nesse caso, bolsas residuais 

podem requerer a execução de procedimentos complementares, como cirurgias 

periodontais ou uso de antimicrobianos (Pedrazzoli et al.,1991; Van Winkelhoff et al., 

1996), com a finalidade de aumentar a chance de condições clínicas compatíveis 

com saúde periodontal. 

A adição da antibioticoterapia sistêmica ao tratamento periodontal tem como 

finalidade eliminar os microrganismos persistentes das bolsas periodontais após o 

tratamento mecânico. Essa terapia, entretanto, é controversa devido à possibilidade 

de desenvolvimento de organismos resistentes e da sua limitação em penetrar na 

matriz extracelular do biofilme dental (Adriaens et al., 1998; Cortelli et al., 2006; 

Herrera et al., 2008). 

Dessa maneira, novas abordagens terapêuticas complementares ao 

tratamento periodontal convencional vêm ganhando espaço na periodontia. A 

aplicação do laser no campo da periodontia tem recebido grande interesse científico 

ao longo das últimas décadas, e uma variedade de sistemas de lasers têm sido 

investigados em vários estudos in vitro e in vivo (Theodoro et al., 2006; de Andrade 

et al., 2008; Cappuyns et al., 2012).  

Quando utilizado no tratamento de doenças periodontais inflamatórias, os 

lasers podem contribuir com a diminuição da inflamação e a redução bacteriana nas 

bolsas periodontais (de Andrade et al., 2008; Ishikawa et al., 2009). Diversos 

estudos avaliaram a eficácia do laser, tanto em alta como em baixa intensidade, na 

regulação de mediadores inflamatórios relacionados à doença periodontal (Quadri et 

al., 2005; Gómez et al., 2011; Luchesi et al., 2013), entretanto pouco se sabe sobre 

o efeito da PDT sobre mediadores inflamatórios em bolsas periodontais residuais ao 

longo do tempo. 

Dessa forma, o presente estudo utilizou a PDT com o objetivo de superar as 

limitações da raspagem e alisamento radicular em sítios periodontais não 

responsivos, representados por suas condições clínicas e regulação de parâmetros 

inflamatórios.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 
 

A doença periodontal se desenvolve como o resultado de um desequilíbrio 

entre os microrganismos presentes na placa dental e os mecanismos de defesa do 

hospedeiro (Oliveira et al., 2009). A perpetuação da resposta do hospedeiro frente a 

um desafio bacteriano persistente perturba os mecanismos homeostáticos e resulta 

na libertação de mediadores biológicos tais como as citocinas IL-1, IL-6, TNF-α, 

MMPs e PGE2. Estes mediadores da inflamação promovem a destruição 

extracelular da matriz no periodonto e estimulam a reabsorção óssea (Page,1998; 

Giannobile, 2008; Saglam et al., 2014). 

A IL-1 é uma citocina pró-inflamatória importante na iniciação e 

desenvolvimento da periodontite. É produzida principalmente por neutrófilos e 

macrófagos e se apresenta nas formas α e β. A IL-1α e a IL-1β atuam como 

receptores agonistas e a IL-1ra como receptor antagonista da IL-1 (Delaleu; Bickel, 

2004). A citocina na forma β é a mais predominante, e regula a produção de PGE-2, 

leucotrienos e fator ativador de plaquetas em vários tipos celulares, levando à 

ativação dos osteoclastos e à reabsorção óssea.  Além disso, ela causa a apoptose 

das células produtoras de matriz, limitando a capacidade reparativa do periodonto 

(Raisz; Rodon,1996; Agarwal et al.,1998).  Já a forma α é capaz de inibir a atividade 

dos osteoblastos e promover a atividade dos osteoclastos, além de estimular a 

produção das MMPs (Bostanci et al., 2007). 

A IL-8 tem a capacidade de induzir a migração de polimorfonucleares os 

quais, ao chegar ao local da inflamação, promovem o recrutamento de mais PMNs e 

o acúmulo e ativação de monócitos, macrófagos e linfócitos (Raisz; Rodon, 1996). 

O TNF-α é um potente mediador inflamatório que regula positivamente a 

produção de colagenase, PGE-2, quimiocinas e citocinas e, da mesma forma que a 

IL-1β, exercem efeitos pró-inflamatórios estimulando a reabsorção óssea e a 

produção de MMP2 e MMP8 (Graves; Cochran,2003; Bastos et al., 2009).  A IFN-γ 

também é uma citocina pró-inflamatória, produzida pelos macrófagos e está 

implicada na modulação da produção da IL-1β e na indução da TNF-α (Figueredo et 

al., 2008). 

A IL- 10 é uma citocina produzida por monócitos, células T e macrófagos, 

sendo implicada na supressão da destruição dos tecidos, na inibição da síntese das 
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citocinas pró-inflamatórias e no aumento da produção da IL-1ra. Dessa maneira, 

acredita-se que a IL-10 tenha um papel regulador importante na limitação da 

duração e extensão da resposta inflamatória aguda (Goutoudi et al., 2004). A 

interleucina-4 (IL-4) é secretada a partir de células T auxiliares e tem sido associada 

na ativação dos macrófagos para regular negativamente a síntese de mediadores 

pró-inflamatórios tais como: IL-1β, IL-6 E PGE-2 (Te Velde et al.,1990). Essas 

citocinas descritas são consideradas importantes marcadores da doença 

periodontal. 

Nas últimas décadas para o tratamento da doença periodontal foram 

realizadas várias tentativas com o intuito de complementar as medidas 

antimicrobianas (Séguier et al., 2010).  Alguns estudos demonstraram que o uso da 

antibioticoterapia sistêmica, quando associado à raspagem e alisamento corono-

radicular, apresenta um benefício adicional em pacientes com alto risco de 

progressão da doença periodontal.  Entretanto o risco para o desenvolvimento de 

resistência microbiana e também efeitos colaterais, como intolerância 

gastrointestinal e hipersensibilidade aos antibióticos, torna a sua indicação mais 

cautelosa (Angaji et al., 2010; Zandbergen et al., 2013). A utilização de agentes 

antimicrobianos de uso local, por meio do uso de dispositivos contendo 

antimicrobianos, como chip de clorexidina ou gel de metronidazol, poderia ser uma 

alternativa complementar ao tratamento mecânico, entretanto os estudos 

demonstram que esses agentes não promovem benefício adicional (Querido; 

Cortelli, 2003).  

Nos últimos anos, muitos estudos investigaram o uso dos lasers de alta 

intensidade como coadjuvante na terapia periodontal (Karlsson et al., 2008) visando 

uma redução da microbiota. Entretanto, os resultados não se mostraram favoráveis 

demonstrando que a sua atuação parece não proporcionar benefícios adicionais ao 

tratamento periodontal não cirúrgico. (de Andrade et al.,2008; Euzebio et al., 2013). 

A aplicação dos lasers de baixa intensidade, devido a suas propriedades 

bioestimuladoras, tem sido muito recomendada para a cicatrização de feridas e 

redução de dor. (Ozcelik et al.,2008) Mais recentemente, despertou-se na 

comunidade científica um maior interesse sobre o seu uso através da terapia 

fotodinâmica (PDT) e sua capacidade antimicrobiana. Dessa forma, a PDT foi 

introduzida como uma terapia coadjuvante promissora ao tratamento periodontal. 

(Walsh et al., 2003). 
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A Terapia Fotodinâmica 

 

 

A PDT envolve a associação da luz laser a um corante, o fotossensibilizador. 

O biofilme é impregnado pelo agente fotossensibilizador que se torna excitado 

quando irradiado, essa reação transfere energia às moléculas de oxigênio da célula 

bacteriana, dessa forma são formados o oxigênio singleto e os radicais livres, formas 

altamente reativas e capazes de destruir sistemas biológicos, levando à morte 

celular (Meisel; Kocher, 2005). Dessa maneira, a PDT pode ser um complemento ao 

tratamento periodontal possibilitando melhor desinfecção da superfície radicular.  

A atuação da terapia fotodinâmica no biofilme dental foi comprovada por 

estudos in vitro (Dobson; Wilson, 1992; Sarkar; Wilson, 1993). Esses estudos 

demonstraram que o oxigênio singleto é capaz de agir diretamente nas moléculas da 

matriz extracelular do biofilme degradando polissacarídeos, deixando os 

microrganismos vulneráveis ao efeito fotoquímico, diferentemente dos antibióticos 

(Soukos et al., 2003; Konopka; Goslinski, 2007). Microrganismos organizados no 

biofilme oral são menos sensíveis aos antibióticos. Ao se administrar a medicação 

por via oral é difícil manter as concentrações terapêuticas para os sítios alvo e 

organismos alvo. Dessa forma, os patógenos podem desenvolver resistência a 

determinadas drogas. A principal vantagem da PDT é o não favorecimento a 

resistência bacteriana. Polissacarídeos presentes na matriz extracelular do biofilme 

oral são altamente sensíveis ao oxigênio singleto (Raghavendra et al., 2009). 

Os corantes empregados na PDT caracterizam-se por serem atóxicos para 

as células humanas. Os mais utilizados como substâncias fotossensibilizadoras na 

odontologia são: azul de toluidina e azul de metileno. Esses corantes têm a 

capacidade de absorver a luz visível e participar das reações fotoquímicas. Uma 

substância fotossensibilizadora para ser considerada ideal deve ser biologicamente 

estável, apresentar baixa toxicidade, uma boa absorção da luz no espectro 

vermelho, hidrossolubilidade e fácil eliminação pelo organismo (Garcez, 2003; 

Wainright , 2004; Hamblin; Hason, 2004).  

A efetividade da PDT na redução de periodontopatógenos foi confirmada por 

estudos em animais (Sigusch et al., 2005; de Almeida et al., 2007), que 

demonstraram a penetração do corante no tecido epitelial sem provocar ulceração e 
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inflamação do tecido conjuntivo, indicando a segurança do método para os tecidos 

(Komerik et al., 2006). 

 Os corantes azul de metileno e azul de toluidina atuam como agentes 

fotossensibilizadores capazes de provocar morte celular de periodontopatógenos 

como: Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Fusobacterium nucleatum, 

Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia,  quando submetidos à PDT (Wilson 

et al., 1993; Chan; Lai, 2003; Souza, 2007; Qin et al., 2008). O emprego do 

fotossensibilizador isoladamente, sem irradiação com laser, não se mostrou eficiente 

na redução da viabilidade de culturas de periodontopatógenos, quando comparadas 

às que também receberam irradiação (Wilson et al., 1993, Chan; Lai, 2003). Da 

mesma maneira, o fotossenssibilizador isolado não foi capaz de reduzir 

significativamente a viabilidade das culturas de periodontopatógenos coletados de 

placa subgengival de pacientes com periodontite crônica (Sarkar; Wilson, 1993; Qin 

et al., 2008). Ainda, em um estudo em ratos, de Almeida et al. (2007) incluíram um 

grupo tratado apenas com azul de metileno e concluíram que essa terapia não foi 

capaz de minimizar os efeitos da microbiota presente nas áreas com ligaduras. 

A efetividade da PDT na redução de periodontopatógenos foi confirmada por 

estudos em animais (Sigusch et al., 2005; de Almeida et al., 2007), que 

demonstraram a penetração do corante no tecido epitelial sem provocar ulceração e 

inflamação do tecido conjuntivo, indicando a segurança do método para os tecidos 

(Komerik et al., 2006). 

 

Terapia Fotodinâmica e a avaliação de mediadores inflamatórios 

 

O laser de baixa potência é utilizado mais comumente em processos 

fotobiológicos (Karu et al., 1999), nos quais os eventos desencadeados resultam na 

melhora do metabolismo, síntese de colágeno, aumento na atividade de leucócitos e 

liberação de fatores de crescimento, acelerando dessa forma a reparação dos 

tecidos (Schindl et al., 2002; Damante et al., 2009).  Woodruff et al. (2004) por meio 

de uma meta-análise, confirmaram o papel da biomodulação dos tecidos pelo laser 

de baixa potência ao demonstrarem que o mesmo é capaz de acelerar a proliferação 

de fibroblastos gengivais e a diminuição da inflamação local. 

A aplicação do laser no campo da periodontia tem recebido grande interesse 

científico ao longo das últimas décadas.  Muitos estudos in vitro e in vivo avaliaram o 
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laser em baixa intensidade como adjunto à terapia periodontal convencional, 

sugerindo que os lasers podem contribuir com a diminuição da inflamação e redução 

bacteriana nas bolsas periodontais.  Portanto, a terapia com laser de baixa potência 

constitui em uma das abordagens utilizadas na tentativa de modular a inflamação, 

visando o controle da doença instalada (Sakurai et al., 2000; Schwarz et al., 2003; 

Quadri et al., 2005; Haypek et al., 2006; Ishikawa et al., 2009). 

A fototerapia é muito pesquisada também para a cicatrização de feridas.  Para 

a cicatrização de feridas periodontais são necessárias interações complexas entre 

células dentro do periodonto, incluindo fibroblastos e osteoblastos.  Segundo Hakki e 

Bourzoukt (2012) durante a aplicação do laser sobre o tecido periodontal existe uma 

interação da luz com os fibroblastos.  Os efeitos positivos da fototerapia sobre o 

processo de cicatrização de feridas podem estar relacionados com a indução da 

proliferação de células, síntese de proteínas e liberação de fatores de crescimento 

(Kreisler et al., 2002; Pourzarandian et al., 2005). Os fatores de crescimento 

desempenham um papel essencial nas atividades biológicas, como proliferação, 

diferenciação e apoptose (Hakki;Bozkurt, 2012). 

As células epiteliais desempenham um papel importante nos eventos 

reparativos, pois elas são responsáveis por estimular os tecidos conjuntivo e epitelial 

pela expressão de fatores de crescimento (Basso et al., 2013). O fator de 

crescimento específico do endotélio (VEGF) promove a proliferação e a 

diferenciação de células endoteliais e também induz a hiper-permeabilidade 

microvascular e a remodelação da matriz. Dessa maneira, o VEGF promove um 

papel importante na angiogênese, inflamação e cicatrização de feridas (Hakki; 

Bozkurt, 2012). O fator de crescimento de fibroblastos (FGF) está envolvido na 

transmissão de sinais entre epitélio e conjuntivo e influencia o crescimento e 

diferenciação epitelial, além de promover quimiotaxia, proliferação e diferenciação 

de células reparadoras, pelo estímulo de fibroblastos e células endoteliais (Lynch, 

1994; Webb et al., 1998). 

Saygun et al. (2008) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar se a 

irradiação com o laser de baixa potência poderia aumentar a produção de FGF e 

IGF-1(fator de crescimento semelhante a insulina), a partir de fibroblastos gengivais 

humanos.  No total foram 30 amostras, divididas em três grupos: grupo de dose 

única (685nm, 2J/cm2), grupo com mesma dose por dois dias consecutivos e grupo 

controle. Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos 
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irradiados, entretanto em ambos os grupos laser houve um grande aumento da 

proliferação de células. 

Diversos estudos na literatura tem relatado que a terapia periodontal 

associada ao laser de baixa potência pode acelerar a cicatrização de feridas 

periodontais (Sakurai et al., 2000; Amorim et al.,2006). 

Vários estudos investigaram a ação do laser de baixa potência na produção 

de PGE2, um estimulador da inflamação e reabsorção óssea por fibroblastos da 

gengiva de humanos in vitro e in vivo, e foi sugerido que o laser de baixa potência 

inibe a sua produção (Sakurai et al., 2000).  Ainda, Shimizu et al. (2007) irradiaram 

fibroblastos humanos do ligamento periodontal, células responsáveis pela produção 

de colágeno com um papel importante na regeneração periodontal, e demonstraram 

que o laser inibiu significativamente a produção de prostaglandina E2 e IL-1β.  Tem 

sido sugerido também que o uso do laser de baixa potência, após a raspagem e 

alisamento radicular, reduz a expressão de MMP-8 e a síntese de PGE-2 frente à 

presença de estímulo bacteriano (Ohlrich et al., 2009). 

Qadri et al. (2005), em um ensaio clínico do tipo boca-dividida, avaliaram os 

efeitos da irradiação do laser de baixa potência no tratamento adjuvante da doença 

periodontal. Todos os pacientes foram submetidos à raspagem e alisamento 

radicular.  Uma semana após a terapia, foi realizada coleta do fluido gengival nas 

bolsas periodontais e na semana seguinte foi iniciada a terapia com laser uma vez 

por semana, durante seis semanas.  Um hemi-arco foi irradiado com o laser e o 

outro com placebo.  Uma semana após a última sessão de laser foi feita nova coleta 

do fluido gengival.  O grupo teste apresentou menor volume de fluido gengival e 

menor valor de MMP-8, o que leva a concluir que o laser reduziu os padrões 

inflamatórios nesses pacientes. 

Pejcic et al. (2010) realizaram um ensaio clínico para avaliar os efeitos da 

irradiação do laser de baixa potência sobre o tratamento periodontal. Trinta 

pacientes foram submetidos à raspagem e alisamento radicular, uma semana após a 

conclusão dos procedimentos básicos.  O grupo teste foi submetido à irradiação com 

laser de baixa potência nas bolsas periodontais residuais, todos os dias durante dez 

dias. Todos os pacientes do grupo teste foram examinados antes e após o 

tratamento conservador e com o laser e os pacientes do grupo controle foram 

examinados antes e após a terapia conservadora. Todos os pacientes foram 

reavaliados durante um, três e seis meses.  Os resultados do estudo nos leva a 
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concluir que o grupo teste apresentou uma diminuição constante dos índices 

avaliados, demonstrando uma significativa redução da inflamação gengival nos 

pacientes irradiados. 

O papel biomodulador do laser de baixa potência nos tecidos periodontais 

está consagrado na literatura.  No entanto, há poucas informações sobre o efeito da 

PDT na modulação imunológica por meio da análise dos biomarcadores 

inflamatórios após o tratamento periodontal (Kolbe et al., 2014). 

Braham et al. (2009), em um estudo in vitro, demonstraram o potencial da 

PDT em inativar as citocinas inflamatórias IL-1β e TNF-α. Esses resultados não 

foram confirmados mais tarde por Sorkhdini et al.(2013) em um estudo em cães, no 

qual  avaliaram as mesmas citocinas inflamatórias por meio de um modelo de estudo 

de indução da doença periodontal  com ligadura de seda nos dentes superiores e 

inferiores. Também em um estudo em animais, Garcia et al.(2013) demonstraram 

que a PDT foi capaz de reduzir os níveis de RANKL e OPG em ratos com 

periodontite induzida. 

Com o objetivo de comparar os efeitos biológicos locais da PDT e da terapia 

periodontal convencional em bolsas residuais, Giannpoulou et al.(2012) realizaram 

um estudo clínico em 32 pacientes com periodontite crônica. Todos os pacientes 

incluídos no estudo tinham histórico de tratamento periodontal convencional prévio, 

com sítios com profundidade clínica de sondagem ≥ 4 mm e sangramento à 

sondagem na reavaliação. Todos os sítios residuais passaram por debridamento 

mecânico com ultrassom e em seguida, os pacientes foram alocados em grupo teste 

(PDT) e grupo controle. O fluido gengival foi coletado antes do tratamento, quatorze 

dias, dois e seis meses após a intervenção de todos os pacientes. Foram avaliados 

22 diferentes biomarcadores, entretanto a PDT não demonstrou nenhum benefício 

adicional. 

Luchesi et al. (2013) em um estudo do tipo boca-dividida, avaliaram os efeitos 

imunológicos da terapia fotodinâmica como co-adjuvante à terapia mecânica em 

pacientes com lesões de furca classe II. Observou-se uma diminuição dos níveis de 

GM-CSF, IL-8, e IL-6 no grupo PDT aos três meses e aos seis meses. Apenas a IL -

1β se manteve em níveis mais baixos quando comparado ao grupo controle, 

entretanto, no estudo de Oliveira et al.(2009) em pacientes com periodontite 

agressiva, tanto a raspagem quanto a PDT resultaram em efeitos similares quantos 

aos níveis de TNF-α e RANKL. 
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Franco et al. (2014) em um ensaio clínico do tipo boca-dividida  comparou o 

tratamento periodontal convencional e o tratamento periodontal convencional 

seguido da PDT  em quinze pacientes com periodontite severa, para os níveis 

clínicos e imunológicos por um período de três meses. A utilização da PDT em 

conjunto com o tratamento periodontal convencional demonstrou ter um papel 

superior para a FGF e RANKL. 

Diante dos estudos clínicos presentes na literatura até o momento, observa-

se que ainda não existe evidência suficiente sobre a eficácia da aplicação da PDT 

como coadjuvante ao tratamento da periodontite crônica, analisados em longo 

período por dados imunológicos com métodos quantitativos reprodutíveis.         
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo deste estudo foi avaliar a terapia fotodinâmica como complemento 

ao tratamento periodontal não cirúrgico de bolsas periodontais residuais de 

pacientes em manutenção periodontal, por meio da avaliação de mediadores 

inflamatórios, durante 12 meses de acompanhamento. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

 

4.1 Delineamento do estudo 

 

 

Este estudo fez parte de um ensaio clínico aleatório controlado duplo-cego 

paralelo, no qual teve como desfecho principal a análise dos dados clínicos dos 

pacientes incluídos. Portanto, o cálculo amostral foi realizado considerando-se 

clinicamente relevante uma diferença entre os grupos de 1,0 mm no Nível Clínico de 

Inserção (NCI). Utilizando um poder de 90% para detectar essa diferença e um nível 

de significância de 5%, seriam necessários 17 sujeitos por grupo. Considerando uma 

perda no acompanhamento dos pacientes de 10%, foram recrutados 19 indivíduos 

por grupo.  

Os sujeitos da pesquisa foram incluídos consecutivamente de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão e em seguida, pareados por sexo, idade e média de 

profundidade clínica de sondagem após a reavaliação. Estes indivíduos procuraram 

atendimento odontológico nas clínicas da Disciplina de Periodontia da FOUSP. 

 

 

Critérios de inclusão 

 
 

 Portadores de Periodontite Crônica Generalizada Severa– presença de 

perda de inserção proximal ≥ 5 mm em mais de 30% dos dentes presentes 

(Tonetti;Claffey, 2005). Além disso, o indivíduo deveria apresentar pelo 

menos 2 sítios com PCS > 7mm antes do tratamento periodontal;  

 Presença de pelo menos 10 dentes na cavidade oral;  

 Idade entre 35 e 75 anos; 

 



28 

 

 Presença de pelo menos quatro sítios com profundidade clínica de 

sondagem (PCS) ≥ 4 mm, e pelo menos um sítio com PCS ≥ 5 mm, com ou 

sem sangramento à sondagem após a reavaliação (06 semanas); 

 

 Índice de placa ≤ 30% na reavaliação.  

Critérios de exclusão 

 

 Necessidade de antibioticoterapia profilática;  

 Uso de medicação que interferisse na reparação dos tecidos periodontais, 

descritos na literatura; 

 Uso de contraceptivo hormonal ou reposição hormonal; 

 Pacientes diabéticos, fumantes, imunodeprimidos, gestantes ou lactantes;  

 Tratamento periodontal prévio e/ou uso de antibiótico, nos últimos 6 meses; 

 Presença de discrepâncias oclusais severas e/ou uso de aparelhos 

ortodônticos; 

 Dentes pilares ou retentores de próteses, dentes com mobilidade grau II e III, 

dentes com lesão endodôntica, dentes com lesão de furca na reavaliação.  

 

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa 

da FOUSP (protocolo 211/2008), anexos B e C e obteve apoio de auxílio à pesquisa 

da FAPESP (apêndice E). Os indivíduos que participaram deste estudo leram, 

entenderam e assinaram o termo de consentimento livre-esclarecido aprovado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa da FOUSP (Apêndice A) e em seguida, após uma 

anamnese completa (Apêndice B) foram encaminhados para a realização de exame 

radiográfico.  
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4.3 Coleta de dados clínicos 

 

 

Foram analisados os seguintes parâmetros clínicos: índice de placa visível 

(IPV) (Ainamo; Bay, 1975), índice de sangramento à sondagem (IS) (Greenstein et 

al., 1981), profundidade clínica de sondagem (PCS) (Glavind; Löe, 1967) e  nível 

clínico de inserção (NCI) (Glavind; Löe, 1967). Para a mensuração dos parâmetros 

clínicos, uma sonda computadorizada de pressão controlada (Florida Probe 

System®, Florida Probe Corporation – Gainesville, Fl, EUA) foi utilizada por um 

examinador treinado e calibrado para uma maior precisão na obtenção dos dados 

clínicos. (Apêndice C). Na calibração os pacientes foram reexaminados para as 

variáveis PCS e NCI, com um intervalo de uma semana entre os dois exames. A 

reprodutibilidade dos exames foi verificada por meio do coeficiente de correlação 

intra-classe para as variáveis contínuas (PCS e NCI) e pelo coeficiente kappa, 

apresentando 82% e 90% respectivamente de reprodutibilidade (Figura 4.1). 

 

 

4.4 Coleta do fluido gengival 

 

 

O exame imunológico foi realizado a partir das amostras de fluido gengival 

das bolsas periodontais dos sítios experimentais. Para a coleta do fluido gengival, foi 

feita a remoção da placa supragengival com uma cureta periodontal e os sítios foram 

isolados com rolos de algodão estéreis e um sugador de saliva para diminuir o risco 

de contaminação salivar. Os dentes foram delicadamente secos com jato de ar por 

dez segundos e em seguida, uma tira de papel absorvente (Periopaper Collection 

Strip; Oraflow, Plainview, NY, EUA), foi introduzida na bolsa periodontal, onde 

permaneceu por 30 segundos (Figura 4.2). Amostras visivelmente contaminadas 

com sangue foram descartadas e o volume do fluido gengival foi determinado 

utilizando-se um aparelho apropriado (Periotron 6000, IDE Interstate, Amityville, NY) 

e calculado em μl, por meio de uma curva-padrão pré-estabelecida.  

Logo após, as tiras de papel foram colocados em “poll” em microtubos 

estéreis codificados de acordo com cada paciente, e colocados cuidadosamente em 
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gelo seco durante a coleta e transporte e em seguida armazenados em biofrezer a -

80°C até a análise das amostras.  

 

 

   

     

 

Figura 4.1- Coleta dos dados clínicos com a 
Flórida Probe 

Figura 4.2- Coleta do fluido gengival 

 

 

 

4.5 Protocolo de tratamento 

 

A anamnese completa e encaminhamento para o exame radiográfico (14 

radiografias periapicais) foram feitos após a primeira inclusão dos sujeitos na 

pesquisa. A coleta dos dados clínicos (IPV, IS, PCS, NCI) foi realizada e registrada 

sob a forma de periograma completo com o programa Florida Probe System®. 

Subsequentemente foi realizado o tratamento periodontal não-cirúrgico que consistiu 

de acordo com o seguinte protocolo clínico: 

  

1) Raspagem preliminar: realizada uma sessão de raspagem supra e subgengival 

preliminar em todos os dentes com aparelho de ultrassom (Mini-Piezon – SEM, 

Suíça).  

2) Orientação de higiene bucal: realizada com auxílio de um espelho de mão, 

quando a técnica de Bass foi instruída ao paciente com o uso de uma escova 

convencional macia, fornecida ao paciente nesta consulta. Escovas interdentais, 
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escovas de tufo e fio dental também fornecidos e o paciente foi orientado a utilizá-los 

diariamente de maneira individualizada para cada região. A instrução de higiene e 

motivação foi realizada a cada sessão ao longo do tratamento periodontal.  

3) Remoção de fatores retentivos de placa: excessos cervicais de material 

restaurador foram removidos com brocas em alta rotação ou tiras de lixa, cavidades 

de cárie foram seladas com material restaurador provisório, dentes condenados 

foram extraídos.  

4) Raspagem subgengival: feita em quatro ou seis sessões (uma para cada 

quadrante ou sextante) com raspadores manuais (curetas Gracey 5-6, 11-12, 13-14 

e Gracey mini-five) (Hu-Friedy – Chicago,IL,USA) e o mesmo aparelho de ultrassom  

com pontas próprias para áreas subgengivais (pontas SEM®: DS-011ª, DS-16ª, DS-

003ª, DS-011ª) sob anestesia local, por dois especialistas em periodontia, até que 

fossem obtidas superfícies dentais livres de cálculo.  

 

5) Revisão: sessão para a revisão da raspagem subgengival, com o objetivo de 

eliminar  o cálculo residual e realizar controle de placa supra e subgengival de todos 

os sítios.  

 

4.6 Reavaliação do Tratamento Periodontal  

 

 

  A reavaliação foi realizada seis semanas após o término do tratamento 

(Segelnick; Weinberg, 2006), e novo exame periodontal completo foi realizado. 

Foram considerados sítios experimentais aqueles que apresentaram, na reavaliação, 

profundidade clínica de sondagem (PCS) ≥ 4 mm. Indivíduos que apresentaram pelo 

menos um sítio com PCS ≥ 5 mm, dentre pelo menos quatro sítios com PCS ≥4 mm 

após a reavaliação permaneceram no estudo para receber os procedimentos 

experimentais (Tonetti et al., 2012). Os indivíduos que não preencheram os critérios 

de elegibilidade acima descritos nesta fase do estudo não puderam participar da 

fase experimental e foram encaminhados conforme as suas necessidades 

individuais. 

  Os sujeitos foram aleatoriamente alocados para grupo teste ou controle, de 

acordo com uma sequência aleatória gerada pelo computador. O sigilo de alocação 
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foi obtido através do uso de envelopes opacos selados. Os envelopes numerados 

continham no seu interior uma ficha informando para qual grupo o indivíduo seria 

alocado. Os envelopes foram abertos sequencialmente, pelo pesquisador 

responsável pelo procedimento experimental. Este não sabia para qual grupo o 

próximo paciente seria alocado até a abertura do próximo envelope. A sequência 

aleatória e o sigilo de alocação nos envelopes foram realizados por um estatístico 

independente.  

 A primeira coleta do fluido gengival dos quatro sítios selecionados foi feita 

previamente ao procedimento experimental.  

  

4.7 Procedimento Experimental 

 

  Os pacientes foram alocados em dois grupos (teste ou controle). Os sítios 

de dentes pertencentes aos pacientes do grupo teste foram submetidos à PDT. Após 

o isolamento relativo com roletes de algodão, a fotossensibilização ocorreu através 

da irrigação subegengival em toda extensão do dente, por meio de seringa 

descartável, do fundo da bolsa a margem gengival, com 1 mL do fotossensibilizador 

azul de metileno a 0,01% (Chimiolux®, Hypofarma, Belo Horizonte, MG, Brasil), o 

qual atuou por cinco minutos. (tempo pré-irradiação, de acordo com o fabricante). O 

excesso de corante extravasado foi lavado com água (Figura 4.3). 

 

            

 

Figura 4.3 – O fotossensibilizador é dispensado 
na bolsa periodontal 

Figura 4.4 – Irradiação com o laser 
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 A irradiação ocorreu logo após a introdução da fibra óptica (200 μm de 

diâmetro) no interior da bolsa periodontal, previamente demarcada com o 

comprimento da PCS do sítio e com movimentos de apical para cervical. O aparelho 

de laser diodo (Laser Hand® – MM Optics, São Carlos, SP, Brasil) com comprimento 

de onda de 660 nm, foi utilizado na potência máxima 40 mW, por 90 s, com dose de 

90 J/cm2 (Figura 4.4) 

 Os sítios dos dentes dos pacientes do grupo controle receberam irrigação 

subgengival em mesmo volume e pelo mesmo tempo, porém com solução salina. A 

ponta ativa do aparelho de laser foi posicionada da mesma maneira, pelo mesmo 

tempo, angulação e movimentos utilizados no grupo teste, contudo sem ativação do 

aparelho (procedimento sham). O medidor de energia Laser Check® (Coherent 

Molectron Portland, EUA) foi utilizado antes de cada irradiação, com o intuito de 

padronizar a energia aplicada nos sítios estudados.  

 

 
4.8 Procedimento de coleta duplo-cego  
 
 
 Um pesquisador foi responsável pela inclusão dos pacientes e coleta dos 

dados clínicos, outro pesquisador foi responsável pela coleta imunológica e 

processamento das amostras. Outros dois investigadores realizaram o tratamento e 

manutenção periodontal e por fim, outro pesquisador foi responsável pelo sorteio e 

alocação aleatória dos indivíduos nos grupos experimentais e pelo procedimento 

experimental. Portanto, os pacientes e o examinador estavam cegos para a 

intervenção. 

 

 

4.9 Avaliação após tratamento - curto prazo 

 

 

  Após uma semana do procedimento experimental, foi realizada a segunda 

coleta de fluido gengival dos sítios experimentais. Essa avaliação imunológica teve 

como objetivo comparar os níveis de fatores pró-inflamatórios antes e após o 

procedimento experimental. 
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4.10 Acompanhamento e avaliação após tratamento - longo prazo 

 

 

  Além da avaliação em curto prazo, os pacientes passaram pelo 

procedimento experimental aos três, seis, nove e doze meses, seguindo pela 

manutenção periodontal, sendo que a coleta imunológica foi realizada aos três e 

doze meses.  

  Os indivíduos tiveram manutenção periodontal a cada três meses, durante 

doze meses. Foram realizados procedimentos de controle de placa supragengival, 

por meio de raspagem e polimento com taça de borracha e pasta profilática em 

todos os sítios da cavidade bucal e orientação de higiene bucal (AAP, 1998). Se um 

sítio apresentasse perda de inserção adicional maior que dois mm, este seria 

excluído da análise. 

 As sequências dos procedimentos clínicos estão resumidamente 

apresentadas no fluxograma (Figura 4.5). 

 

 

 

 

Figura 4.5 – Fluxograma 



35 

 

4.11 Percepção de efeitos adversos  

 

 

 Através de um questionário de efeitos adversos (Apêndice D), os indivíduos 

julgaram o nível de desconforto do tratamento, desconforto ao mastigar, edema e 

dor – escala visual analógica (EVA) de 0 a 10 – 100 mm, durante as consultas de 

avaliação clínica e coleta de dados (Tomasi et al., 2008; Cappuyns et al., 2012).  A 

cada visita, um dos investigadores realizou um exame intra-oral para verificar a 

incidência de lesões ou eventos adversos, na cavidade bucal dos participantes. Os 

participantes também foram arguidos a respeito de possíveis sintomas. 

 

 

4.11 Análise dos mediadores inflamatórios  

 

 

  As amostras de fluido gengival foram analisadas no Laboratório de 

Imunologia do Instituto de Ciências Biomédicas – ICB 4 da Universidade de São 

Paulo. 

 

 

4.12 Extração do fluido gengival das amostras 

 

 

  Para cada pool (quatro sítios coletados de cada paciente) foram 

adicionados 300 L de solução salina tampão fosfato (PBS). Em seguida, foi 

realizada agitação vigorosa por três vezes consecutivas, durante 30 segundos a 

cada tubo. Os periopapers foram removidos e as amostras centrifugadas a 10.000g 

por 10 minutos a 4°C (Eppendorf, 5417R, EUA), subsequentemente o sobrenadante 

foi removido e as amostras congeladas a - 80oC até o processamento das mesmas. 
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4.13 Análise do Fluido Gengival pelo método Luminex 

 

  

  Para análise do fluido gengival foi utilizado o kit Luminex Perfomance Assay 

– Human Cytokine Premixed Kit A (R&D Systems, Minneapolis, Minn). Foram 

analisados os seguintes mediadores inflamatórios: IL-1β, IL-1α, IL-8, IL-10, IL-4, IL1-

ra , TNF-α, VEGF, IFN-γ e FGF. O ensaio foi desenvolvido de acordo com o 

protocolo do fabricante. 

 O fundo da placa de 96 poços com filtro foi molhado com a solução tampão 

de lavagem (R&D Systems), a solução foi aspirada dos poços usando uma sucção a 

vácuo (Millipore Corporation, Billerica, MA). Após a retirada do tampão, foram 

adicionadas esferas conjugadas com anticorpos anti-citocinas (R&D Systems), 

seguidas de duas lavagens com tampão de lavagem. Posteriormente, 50L µl da 

solução do fluido gengival e padrões (curva padrão e branco) foram adicionados em 

cada poço e a placa foi incubada por uma noite à 4oC, sob agitação. 

 Novamente a placa foi lavada com a solução tampão de lavagem e foram 

adicionados 50 µl da solução de anticorpo de detecção biotinilado (R&D Systems) a 

cada poço à placa que foi incubada por 1h sob agitação. Após esse período, novas 

lavagens com a solução tampão de lavagem foram realizadas e foram adicionados 

50 µl da solução de estreptavidina conjugada com PE (R&D Systems), a placa que 

foi incubada por 30 minutos sob agitação. Novas lavagens foram realizadas com a 

solução tampão de lavagem e o complexo de anticorpos. Citocinas e esferas foram 

ressuspendidos com 100 µl de tampão de ensaio por poço (R&D Systems).  

 As placas foram analisadas em duplicata no Bioplex 200 Suspension Array 

System/ Luminex (BioRad, Hercules, CA) por meio do Software Bio-Plex Manager, 

versão 6.0 (BioRad, Hercules, CA). Os parâmetros para a corrida do kit para 

citocinas humanas foram ajustadas para fator baixo do fotomultiplicador durante a 

calibração, 50 esferas por região mensuradas em 100 µl de volume da amostra. 

Baseado na curva padrão foi determinado os níveis de citocinas encontrados nos 

soros e no fluído gengival de cada paciente.  
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4.13 Análise estatística 

 

 

 O nível médio de cada biomarcador no fluido gengival foi calculado pela 

média entre os indivíduos por poll, a cada tempo experimental em cada grupo 

separadamente. Os dados obtidos foram computados e submetidos à análise 

estatística utilizando o programa estatístico GraphPad Prism versão 6.0 (GraphPad 

Software, Inc., La Jolla, USA). Foram calculadas as médias dos grupos teste e 

controle.  

 O teste t de Student foi utilizado para verificar se havia diferença significativa 

entre os grupos, para a análise ao longo do tempo e para as variáveis PCS e NCI e 

também para cada biomarcador no fluido gengival, foi realizada a análise de 

variância (ANOVA). Foi utilizado o teste post hoc de Tukey para comparações 

múltiplas. 

 A comparação entre os grupos teste e controle, em relação ao questionário 

de efeitos adversos (EVA) foi feita pelo teste t de Student. 

 Todos os testes foram realizados considerando um nível de significância de 

5%.  
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5 RESULTADOS 

 

 

  Entre abril de 2010 a agosto de 2012 foram examinados 483 voluntários que 

compareceram a clínica odontológica da disciplina de Periodontia da FOUSP para o 

exame de triagem. Destes, 86 indivíduos foram recrutados para o tratamento 

periodontal não-cirúrgico (primeira etapa do estudo) de acordo com os critérios de 

elegibilidade. Após o tratamento periodontal, 48 sujeitos foram excluídos para a 

segunda etapa do estudo, por não apresentarem de acordo com os critérios de 

inclusão, bolsas residuais elegíveis para o procedimento experimental. Dessa 

maneira, durante a reavaliação foram incluídos 38 pacientes aleatoriamente nos 

grupos PDT e controle e em seguida, estes foram pareados em sexo, idade e média 

de profundidade clínica de sondagem, o que resultou na participação de 28 sujeitos, 

14 no grupo teste e 14 no grupo controle (Figura 5.1). 
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Figura 5.1- Diagrama representativo do recrutamento e acompanhamento dos indivíduos  
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5.1 Características clínicas dos sítios dos indivíduos do estudo  
 

 

 Os indivíduos do grupo teste e controle foram pareados de acordo com 

idade, sexo e pela diferença máxima de 0,25 mm na média da PCS dos quatros 

sítios experimentais. De acordo com a tabela 5.2 não foram observadas diferenças 

significativas em relação ao grupo PDT e o grupo controle em relação à média de 

idade. 

 A tabela 5.2 mostra que o tratamento periodontal promoveu redução de PCS 

e ganho clínico de inserção nos dois grupos em relação ao início. As alterações nos 

dois grupos foram significativas ao longo do tempo, porém não houve diferença 

entre os grupos para esses dois parâmetros. 

 

 
Tabela 5.2 - Dados demográficos e características clínicas dos pacientes dos grupos teste e controle 

antes do tratamento periodontal e no início do estudo. 
 
 

Variáveis Grupo Teste Grupo Controle  

N 14 14  

Mulheres  7 7  

Idade (anos) 49±9,6 50±7,9  

30-39 (N) 2 2  

40-49 (N) 5 5  

50-59 (N) 5 5  

60-69 (N) 2 2  

Parâmetros periodontais Teste Controle P 

PCS (mm) 4,69±0,11 4,71±0,11 >0,05 

NCL (mm) 5,54±0,24 5,5±0,30 >0,05 

IPV (%) 54,21±23,50 47,11±27,82 >0,05 

IS (%) 45,42 ±23,07 37,63±23,40 >0,05 
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  A tabela 5.3 mostra que os dois grupos apresentaram uma redução da 

profundidade clínica de sondagem, ganho clínico de inserção, redução no índice de 

placa e redução no número de sítios com sangramento a sondagem. Não houve 

diferença entre os grupos para qualquer parâmetro, entretanto todos os parâmetros 

apresentaram alterações significativamente positivas quando comparadas ao início 

do estudo. 

 
 
Tabela 5.3 - Média, desvio padrão (DP) e comparação dos grupos experimentais com relação à PCS 

e NCI (sítios experimentais) 
 
 

Parâmetros 

clínicos 

Grupos Início 

Média/DP 

3 meses 

Média/DP 

12 meses 

Média/DP 
P (Anova) 

PCS (mm) PDT 4,69 ± 0,11 3,58 ± 0,22 a 3,62 ±0,26 >0,05 

 Controle 4,71 ± 0,11 3,19 ±0,19 a 3,25 ±0,26 a,b  

NCI (mm) PDT 5,54 ± 0,24 4,5 ± 0,34 4,61 ±0,30 >0,05 

 Controle 5,5 ± 0,30 4,09 ±0,34 a 3,94 ± 0,32 a  

IS (%) PDT 53,5 ±26,02 17,8±16,5a 17,85±15,3a >0,05 

 Controle 44,6±16,83 17,8±16,5a 16,07±14,36a  

IP (%) PDT 17,85± 3,42 10,71 ± 6,83a 12,5± 4,2a >0,05 

 Controle 14,28 ± 3,44 10,51± 3,77a   5,35± 3,94a  

 
a - diferença estatística em relação a inicial (p<0,01) 
b - diferença estatística em relação a 7 dias (p<0,001) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

5.2 Análise dos níveis dos marcadores inflamatórios 

 

   A análise dos níveis da IL-1α demonstrou que o grupo controle apresentou 

um aumento progressivo dos seus níveis até os três meses, apresentando uma 

diferença estatisticamente significante em relação ao início e sete dias seguindo de 

uma redução, enquanto que o grupo teste se manteve sempre em equilíbrio quando 

comparado a análise inicial, devido a essa diferença no comportamento desta 

interleucina, houve diferença entre os grupos aos sete dias (p=0,03), três meses 

(p=0,03) e doze meses (p=0,02). (Anexo A). 

 

 
 
 
 
 

 
 

      

Figura 5.4 – Níveis de IL-1α(pg/µl) no fluido gengival dos pacientes PDT e controle. Início, 7 dias, 3 
meses e 12 meses. Dados expressos em média ± DP; a - p<0,01 comparados aos 
valores do início do estudo; b - p<0,05 comparados aos valores dos 7 dias; c- p ˂0,05 
comparados aos valores dos 3 meses 

           

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

 

 

  A análise da IL-1β demostrou que o grupo controle apresentou um aumento 

progressivo dos níveis desta citocina durante todos os tempos experimentais, o 

mesmo não foi observado no grupo teste. Aos doze meses, o grupo controle 

apresentou maiores níveis desta citocina quando comparados com o início do 

estudo e sete dias, enquanto que o grupo teste conseguiu se manter em estabilidade 

quando comparado a análise inicial. Dessa maneira, observaram-se diferenças 

estatisticamente significantes entre os grupos aos três meses (p= 0,04) e doze 

meses (p= 0,03).  

 

 

 

 

 
 

Figura 5.5 – Níveis de IL-1β (pg/µl) no fluido gengival dos pacientes PDT e controle. Início, 7 dias, 3 
meses e 12 meses. Dados expressos em média ± DP; a - p<0,001 comparados aos 
valores do início do estudo b - p<0,001 comparados ao valor dos 7 dias 
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 No inicio do estudo, bolsas residuais de pacientes de ambos os grupos 

experimentais apresentavam níveis semelhantes de IL-8 presentes no fluido 

gengival. Após sete dias do tratamento experimental sítios que receberam a PDT 

demonstraram uma leve redução nos níveis dessa citocina, redução esta que 

passou a ser significativa (p=0,04) após três meses, quando comparada ao grupo 

controle (Figura 5.6). 

 

 

 
Figura 5.6 - Níveis da IL-8 (pg/µl) no fluido gengival dos pacientes PDT e controle. Início, 07 dias, 03 

meses e 12 meses. Dados expressos em média ± DP; * P < 0,05 comparados aos 
valores do grupo controle 
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 Com relação aos níveis de TNF-α, a análise do fluido gengival revelou não 

haver diferença entre os grupos em qualquer momento do estudo (p > 0,05). 
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Figura 5.7 – Níveis de TNF-α (pg/µl) no fluido gengival dos pacientes PDT e controle. Início, 7 dias, 3     
e 12 meses após o tratamento. Dados expressos em média ± DP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



46 

 

 No início do estudo não foi observada uma detecção significativa em relação 

aos níveis da IFN-γ no fluido gengival dos pacientes de ambos os grupos. Nos 

tempos experimentais seguintes, foi encontrada uma significativa (p < 0,001) 

presença dessa citocina em relação ao inicio do estudo, porem sem diferença 

(p˃0,05) entre os grupos PDT e controle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.8 – Níveis de IFN-γ (pg/µl) no FG dos pacientes do grupo PDT e controle no início, 7 dias, 3 e 

12 meses após o tratamento. Dados expressos em média ± DP; a - p<0,001 
comparados aos valores do início do estudo. 
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 Para a análise da IL-4, durante todos os períodos experimentais os dois 

grupos não apresentaram diferenças estatísticas (p>0,05). 
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Figura 5.9 – Níveis de IL-4 (pg/µl) no FG dos pacientes do grupo PDT e controle no início, 7 dias, 3 e 
12 meses após o tratamento. Dados expressos em média ± DP 
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  A análise da figura 5.10 sugere que a terapia fotodinâmica promoveu um 

aumento dos níveis da IL-10 aos três meses quando comparados ao início e sete 

dias, esse mesmo aumento não se observou no grupo controle. Não houve diferença 

significativa entre os grupos.  
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Figura 5.10 – Níveis de IL-10 (pg/µl) no fluido gengival dos pacientes PDT e controle. Início, 7 dias, 
3 meses e 12 meses.Dados expressos em média ± DP; a - p<0,001 comparados aos  
valores do inicio do estudo; b - p<0,01 comparados aos valores dos 7 dias 
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  A partir da análise da figura 5.11, nota-se que ao longo dos períodos 

experimentais os grupos PDT e controle apresentaram uma redução significativa dos 

níveis da IL-1ra em relação ao período inicial (P), entretanto não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos ao longo do estudo(p). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.11– Níveis de IL-1ra (pg/µl) no FG dos pacientes do grupo PDT e controle. Início, 7 dias, 3 
meses e 12 meses. Dados expressos em média ± DP; a- p< 0,05 comparados aos 
valores do início do estudo 
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 Para os níveis de FGF, o grupo PDT apresentou um aumento progressivo no 

fluido gengival até os três meses de terapia, seguindo com uma queda aos 12 

meses. O grupo controle apresentou um aumento progressivo dos seus níveis até os 

12 meses, entretanto não houve diferença significativa entre eles em qualquer 

momento.  
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Figura 5.12– Níveis da FGF (pg/µl) no fluido gengival dos pacientes PDT e controle. Início, 7 dias, 3 
meses e 12 meses. Dados expressos em média ± DP; P < 0,05 comparados aos 
valores do grupo controle 
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  Aos sete dias do procedimento experimental, a PDT promoveu um aumento 

estatisticamente significante (p=0,04) dos níveis de VEGF no grupo teste. Nos 

períodos experimentais de três e doze meses não houve diferença significativa entre 

os grupos. 

 

 

Figura 5.13 – Níveis de VEGF (pg/µl) no fluido gengival dos pacientes PDT e controle. Início, 7 dias, 3 
e 12 meses após o tratamento. Dados expressos em média ± DP; *- p < 0,05 
comparados aos valores do grupo controle 
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5.3 Avaliação dos efeitos adversos 

 
 

EVA Início 7 dias 3 meses 6 meses 9  meses 

PDT 

Controle 

1,47 ± 1,84    

1,00 ± 1,49 

0,47 ± 1,26 

0,13 ± 0,47 

1,11 ± 1,17 

0,45 ± 0,64 

0,92 ± 1,30      

0,69 ± 0,77      

4,36 ± 0,54        

0,62 ± 1,01 

P (Teste t) >0,05 >0,05 0,04* >0,05 >0,05 

 

Tabela 5.14 – Escala visual analógica para percepção dos efeitos adversos. Dados expressos em 

média ± DP; * P  0,05 
 
 

 
 Para a análise dos questionários dos efeitos adversos realizados durante as 

consultas, observou-se que aos três meses do estudo o grupo que recebeu a 

intervenção apresentou um maior desconforto ao procedimento experimental quando 

comparado ao grupo controle (P = 0,04) (Tabela 5.14). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

  Atualmente a PDT é considerada uma abordagem terapêutica adjuvante e 

promissora para o tratamento periodontal (Braun et al., 2008;Campos et al.,2013). 

No entanto, a literatura dispõe de poucos dados sobre o papel da PDT na 

modulação da resposta inflamatória em pacientes com doença periodontal (Kolbe et 

al., 2014).Dessa maneira, o presente estudo se propôs a avaliar a PDT como terapia 

complementar ao tratamento de bolsas periodontais residuais de pacientes em 

manutenção periodontal, através da avaliação de mediadores inflamatórios e fatores 

de crescimento os quais estão associados respectivamente a presença e 

cicatrização da doença periodontal.  

  Ao analisar a PCS nos sítios experimentais, durante os períodos de 

avaliações, observou-se um comportamento semelhante entre o grupo teste e o 

grupo controle, é importante ressaltar que os dois grupos apresentaram benefícios 

em relação ao início do estudo, entretanto apenas o grupo controle apresentou uma 

redução significante estatisticamente aos 12 meses de estudo quando comparado 

aos 3 meses, apesar do uso da Florida Probe  ter ajudado a detectar a diferença 

intra-grupos, essa diferença não é relevante clinicamente (Neto et al., 2001) . A 

Florida Probe foi utilizada com o intuito de padronizar a força durante as sondagens 

e dessa forma, possibilitar um exame periodontal com maior acurácia (Sild et al., 

1987).Em relação ao NCI, o grupo controle obteve diferenças intra-grupos e ambos 

os grupos obtiveram ganho de inserção aos três meses e doze meses quando 

comparados ao início do estudo. Para a análise do índice de sangramento e do 

índice de placa, pode-se perceber que embora não tenha havido diferença 

significativa entre os grupos para ambos os índices, o grupo PDT apresentou um 

resultado mais favorável quando comparado ao grupo controle. Esses resultados 

mostram que tanto a raspagem quanto a PDT, trouxeram benefícios clínicos 

adicionais no tratamento de bolsas residuais de pacientes em manutenção 

periodontal. 

   De acordo com (Zhong et al., 2007; Tabibzadeh et al., 2008) os diferentes 

parâmetros clínicos (profundidade clínica de sondagem, nível clínico de inserção, 

índice de sangramento e índice de placa) apresentam variações compatíveis com a 

severidade e a extensão da doença periodontal, portanto cada indivíduo apresenta 
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normalmente diferentes níveis de biomarcadores inflamatórios (Zhong et al.,2007; 

Tabibzadeh et al., 2011).Dessa maneira, para  equalizar esses fatores, os indivíduos 

nos grupos teste e controle foram pareados de acordo com sexo, idade e PCS dos 

sítios experimentais antes da análise imunológica.  

 As citocinas IL-1α e IL-1β são conhecidas pelos seus efeitos pró-

inflamatórios e sua capacidade de indução na reabsorção óssea (Van Dyke et al., 

1993). De modo interessante, no presente estudo, observou-se que apenas o grupo 

controle apresentou um aumento progressivo dos níveis dessas citocinas até os 12 

meses de seguimento. Este resultado pode ser comparado ao resultado encontrado 

por Lui et al.(2011), que apresentou uma maior redução da expressão da IL-1β no 

fluido gengival nas análises de uma semana e um mês após aplicação da terapia no 

grupo teste e também ao resultado mostrado no estudo de Luchesi et al.(2013) o 

qual apontou para uma diminuição constante dos níveis da IL-1β no grupo teste e 

uma tendência ao aumento no grupo controle. Esses achados podem ser justificados 

através de evidências na literatura que sugerem que a PDT leva ao aumento da 

atividade imunomoduladora dos tecidos, ao diminuir o estímulo dos linfócitos T e 

inativar importante marcadores pró-inflamatórios da doença periodontal 

consequentemente, gerando uma redução do número de células inflamatórias após 

terapia em pacientes com periodontite (Braham et al., 2009; Séguier et al., 2010). 

 A IL-8 é uma citocina pró-inflamatória que está presente em altos níveis no 

fluido gengival de pacientes com doença periodontal (Gamonal et al., 2000). Neste 

estudo, aos três meses do procedimento experimental, o grupo teste apresentou 

níveis reduzidos deste biomarcador quando comparado ao grupo controle. De modo 

semelhante, tanto o estudo de Luchesi et al. (2013) quanto Kolbe et al. (2014) 

apresentaram uma redução significativa dos níveis da IL-8 no grupo teste, aos três 

meses de seguimento. Interessantemente, ao utilizar a terapia fotodinâmica em um 

protocolo semelhante ao do presente estudo (660nm, 60 mW – fotossensibilizador 

azul de metileno 0,01%), Franco et al. (2014) não encontraram uma resposta 

positiva para essa interleucina na avaliação de 30 dias após a aplicação da PDT. A 

redução dos níveis de IL-8 obtidos neste estudo, bem como as descritas na literatura 

(Luchesi et al., 2013; Kolbe et al., 2014), podem estar relacionada à capacidade da 

PDT em modular a resposta do hospedeiro e influenciar as propriedades 

imunoestimuladoras de células apresentadoras de antígenos como proposto por 

Séguier et al. (2010). 
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 O TNF-α é considerado um importante marcador da doença periodontal 

devido ao seu papel na destruição dos tecidos periodontais (Graves;Cochran, 2003). 

O presente estudo não apresentou diferenças significantes entre os grupos PDT e 

controle em nenhum momento experimental para esse mediador inflamatório. Os 

mesmos resultados foram obtidos por Sorkhdini et al. (2013) na sua avaliação de 

três semanas e três meses após a aplicação da PDT e por Oliveira et al. (2009) três 

meses após a aplicação da terapia em pacientes com periodontite agressiva. Por 

outro lado, Pourabbas et al. (2014), encontraram níveis significantivamente 

reduzidos desta citocina no grupo controle três meses após a aplicação da PDT e 

ainda Andrade et al. (2009) , apresentaram uma diferença significativa dos níveis da 

referida citocina no grupo teste, trinta dias após a aplicação da PDT em bolsas 

residuais de pacientes com periodontite agressiva. 

  Níveis de IFN-γ não apresentaram diferença significativa entre os grupos 

PDT e controle, entretanto diferenças intra-grupos foram observadas nos dois 

grupos em relação ao início do estudo, onde quantidades ínfimas dessa citocina 

foram detectadas em ambos os grupos. Dessa maneira, nas análises subsequentes, 

ambos os grupos apresentaram diferenças significativas quando comparados ao 

início do estudo. Esses achados relacionados ao momento inicial do estudo não 

condizem com a relevância da presença do IFN- γ e sua associação com sítios 

periodontalmente comprometidos (Figueredo et al., 2008), uma vez que o equilíbrio 

da IFN-γ e da IL-4 está relacionado com o controle da inflamação periodontal (Tsai 

et al., 2007).  Assim sendo, os nossos resultados em relação ao IFN- γ são 

confrontados pelo estudo de Giannopoulou et al. (2012) o qual apresentou níveis 

elevados de IFN- γ no início do estudo e uma redução significativa dos níveis desta 

citocina no grupo PDT aos dois meses de acompanhamento e ainda, o estudo da 

Luchesi et al. (2013), o qual demonstrou um aumento expressivo desse biomarcador 

apenas no grupo controle aos três meses de seguimento de estudo. 

 A IL-4 tem um papel bem estabelecido na modulação da doença periodontal 

como um potente regulador da função dos macrófagos e inibidor da secreção de 

algumas citocinas pró-inflamatórias (Te Velde et al., 1990). Além disso, este 

mediador inflamatório tem mostrado um papel importante na indução, produção e 

secreção de colágeno (Aoudjehane et al., 2008). No presente estudo, ambos os 

grupos não apresentaram alterações nos níveis da IL-4 ao longo do tempo. Esses 

resultados foram semelhantes aos achados de Andrade et al. (2013), o qual também 



56 

 

não apresentou diferenças entre os grupos na avaliação de 21 dias. Por outro lado, 

Luchesi et al. (2013) apresentaram um aumento significativo dos níveis de IL-4 nos 

grupos teste e controle aos seis meses após a intervenção. 

 Dados na literatura demonstram que a IL-10 tem um papel protetor 

importante na doença periodontal ao atenuar a reposta do hospedeiro, promovendo 

uma diminuição da expressão de citocinas pró-inflamatórias e da atividade de 

células T (Gartel et al., 2004; Greghi et al., 2011). No presente estudo, o grupo que 

recebeu a PDT apresentou um aumento estatisticamente significante dos níveis de 

IL-10 em relação ao início e sete dias após a intervenção, apesar de não ter havido 

diferença significativa entre os grupos. Os resultados relacionados a IL-10 no 

presente estudo são comparáveis aos resultados de Luchesi et al. (2013) na sua 

análise de seis meses, na qual o grupo PDT apresentou um aumento dos níveis de 

IL-10. Entretanto, diferem dos achados de Andrade et al. (2013) na sua avaliação 

após 21 dias e  Franco et al. (2014) na análise de 30 dias.      

  A citocina IL-1ra atua regulando antagonicamente a IL-1. Dessa forma, 

existe uma correlação positiva entre a sua redução, a melhora dos parâmetros 

clínicos e o término do tratamento periodontal (Slotwinska et al., 2013). Ao avaliar os 

níveis da IL-1ra neste estudo, uma redução significativa foi observada nos dois 

grupos durante todos os tempos do estudo, quando comparados ao início. Este 

resultado difere ao encontrado por Giannopoulou et al. (2012), o qual não 

apresentou diferenças intra-grupos e entre grupos em nenhum momento do estudo. 

 Para também avaliar a influencia da PDT na cicatrização da ferida 

periodontal, foram quantificados os biomarcadores FGF e VEGF. Os fatores de 

crescimento desempenham um papel crucial na reparação periodontal, ao mesmo 

tempo o uso do laser de baixa potência pelo seu caráter bioestimulador, pode 

estimular e acelerar esse processo. (Mester et al., 1971; Wahl et al.,1983). Diversos 

estudos na literatura in vitro ou em animais demonstram resultados positivos para o 

FGF e VEGF após o uso do laser de baixa potência (Corazza et al., 2007; Feng et 

al., 2012; Hakki et al., 2012; Basso et al., 2013; Szymanska et al., 2013). 

 O VEGF é um potente estimulador da angiogênese, sua produção é ativada 

em ambiente celular com pouca concentração de oxigênio, condição comum nos 

processos inflamatórios (Kipshidze et al., 2001). Outro fator importante é o FGF que 

promove quimiotaxia, proliferação e diferenciação de células reparadoras, através do 

estímulo de fibroblastos e células endoteliais (Webb et al., 1998). Neste estudo, 
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apesar do aumento progressivo dos níveis de FGF no grupo teste, não foram obtidas 

alterações significativas intra-grupos e entre-grupos após a PDT, contrastando com 

os resultados de Saygun et al. (2008), no qual foram observados um aumento dos 

níveis de FGF nos grupos que receberam irradiação única e  por dois dias seguidos, 

ambos com laser de baixa potência sem uso de corante, em relação ao grupo 

controle. No estudo de Franco et al. (2014) na análise de 30 dias após a aplicação 

da terapia, foi observado um aumento significativo dos níveis de FGF no grupo teste, 

sendo que todos os pacientes foram submetidos a quatro sessões da PDT com  

intervalos de sete dias. 

 Diversas investigações demonstraram que o laser de baixa potência pode 

aumentar a proliferação de fibroblastos (Marques et al., 2004;Damante et al., 2008; 

Saygun et al., 2008), no entanto, os resultados são conflitantes em relação ao 

número ideal de aplicações e os efeitos de uma dose única. Apesar de Kömerik et 

al. (2003), através de um estudo em cães, sugerirem que a PDT não seria a terapia 

mais adequada para o auxílio na cicatrização de feridas, no presente estudo, após 

sete dias da aplicação da PDT, o grupo teste apresentou um aumento significativo 

dos níveis de VEGF, gerando uma diferença significativa entre os grupos. Mesmo 

que essa diferença não tenha sido mantida ao longo do tempo, este achado indica 

que a PDT pode estimular a angiogênese e a cicatrização da ferida periodontal na 

fase inicial pós-raspagem, 60 dias após o tratamento periodontal não cirúrgico. 

 Disparidades entre resultados sobre o papel da terapia fotodinâmica quanto 

ao perfil mediador da inflamação são descritos por vários estudos (Oliveira et al., 

2009; Marcacinni et al., 2010; Souza et al., 2013; Pourabbas et al., 2014), entretanto 

é importante ressaltar que, as condições clínicas como o tempo de atuação e 

concentração do fotossensibilizador nos tecidos, alteração do pH, presença de 

exsudato e fluido gengival no ambiente subgengival podem influenciar a eficácia da 

terapia (Wilson, 2004). Dessa maneira, a comparação entre os diversos estudos é 

dificultada pela vasta quantidade de protocolos de aplicação, como diversos 

parâmetros do laser, diferentes fotossensibilizadores e concentrações, e pelas 

variações nas condições clínicas periodontais e tratamentos periodontais 

empregados. 

 A escolha do aparelho de laser utilizado neste estudo foi baseada no 

sistema de entrega do laser e por entendermos que o acesso ao interior das bolsas 

periodontais com a fibra óptica seria facilitado, reforçando a ideia de que a irradiação 
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direta traria uma significante redução da carga microbiana e inflamatória dos tecidos. 

Para a escolha do azul de metileno de 0,01% como fotossensibilizador, levou-se em 

consideração a sua eficácia e segurança de acordo com a literatura (Usacheva et 

al., 2001; Shih; Huang, 2011) além da disponibilidade no mercado. O protocolo (660 

nm, 40 mW,  90 J/cm2) foi utilizado de acordo com o fabricante, o qual baseia-se no 

estudo de  Marroti et al. (2008).  

 O processamento das amostras pelo ensaio Luminex foi escolhido por se 

tratar de uma técnica de alto rendimento e precisão, o que possibilitou a análise dos 

dez mediadores inflamatórios presentes em um a única amostra. Dessa maneira, os 

custos por analitos e o tempo dos processamentos se tornaram relativamente baixos 

quando comparados aos imuno-ensaios convencionais.  

 Em relação aos efeitos adversos, embora a análise estatística tenha 

mostrado diferença significativa aos três meses de estudo, durante os atendimentos 

nenhum paciente solicitou o uso de anestesia para irrigação do fotossensibilizador 

ou irradiação com o laser. Portanto, pode-se entender que o grau de desconforto 

dos pacientes em ambos os grupos foi baixo, como já observado em estudos 

anteriores (Cappuyns et al., 2012; Müller Campanile et al., 2013). 

  Este estudo mostrou que a PDT, quando utilizada dentro dos parâmetros 

descritos, apresentou uma redução significativa de quatro dos dez mediadores 

inflamatórios avaliados. Incluindo a capacidade antimicrobiana da PDT (de Almeida 

et al., 2007; Qin et al., 2008; Prates et al., 2011; Theodoro et al., 2012) , os 

resultados obtidos encorajam a utilização dessa terapia como um recurso adicional 

no tratamento da doença periodontal, principalmente no que diz respeito ao controle 

da resposta imuno-inflamatória do hospedeiro, entretanto mais estudos são 

necessários para que se possa amplificar a sua relevância e determinar protocolos 

mais eficazes.  
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7 CONCLUSÃO  

 

 

  O uso da PDT como coadjuvante ao tratamento de bolsas periodontais 

residuais de pacientes em manutenção periodontal resultou na modulação das 

citocinas IL-1α e IL-1β.  
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ANEXO A - Tabelas (Média e Desvio padrão) dos mediadores avaliados. 

 

Tabela 5.4 - Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de IL-1α    
IL-1α(pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

686,86±116,17 
 

582,48±90,38 

486,51±64,06 
 

783,22±97,26 

769,52±202,69 
 

1750,33±446,40a, b 

476,44±78,50 

752,21±86,54c 

P (Anova) >0,05 0,03* 0,03* 0,02* 

a - diferença estatística em relação ao baseline.(p<0,01) 
b- diferença estatística em relação a 7 dias.(p<0,05) 
c- diferença estatística em relação aos 3 meses.(p<0,05) 

* Significativo ao nível alfa de 5% 

 
Tabela 5.5- Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de IL-1β     
IL-1β(pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

336,19±57,60 
 

327,06±62,21 

294,36±56,81 
 

308,89±54,42 

264,89±79,70 
 

451,03±76,82 

428,51±81,13 

837,57±134,33a,b 

P (Anova) >0,05 >0,05 0,04* 0,03* 

a - diferença estatística em relação ao baseline.(p<0,001) 
b- diferença estatística em relação aos 7 dias.(p<0,001) 

* Significativo ao nível alfa de 5% 

 

 

 
  Tabela 5.6-Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de IL-8     
IL-8 (pg/µl) Início 07 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

502,28±85,21 
 

505,10±99,05 

485,52±137,34 
 

560,06±84,36 

321,54±85,58 
 

595,98±111,89 
 

414,44±120,28 
 

553,17±83,95 

P (Anova) >0,05 >0,05 0,04* >0,05 

* Significativo ao nível alfa de 5% 

 

 

Tabela 5.7 Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de VEGF     
TNF-α (pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 
 

2,74±0,42 
 

2,50±0,32 

2,93±0,72 
 

3,35±0,89 

3,56±0,58 
 

4,78±1,19 

1,81±0,32 
 

3,18±0,59 

P (Anova) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 
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Tabela 5.8 Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de IFN-γ     
IFN-γ (pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

0,0044±0,0008 
 

0,0041±0,0007 

2,43±0,50a  
 

2,49±0,28a 

2,59±0,34a  
 

2,69±0,57a 

1,94±0,41a 

2,27±0,49a 

P (Anova) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

a - diferença estatística em relação ao baseline.(p<0,01) 

 

Tabela 5.9 - Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de IL-4    
IL-4(pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

3,77±0,74 
 

3,95±0,50 

6,29±0,79 
 

6,38±1,13 

5,41±0,52 
 

5,07±0,98              

5,09±0,64 

4,36±0,54 

P (Anova) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Tabela 5.10 - Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de IL-10    
IL-10(pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

0,050±0,008 
 

0,056±0,024 

0,094±0,026 
 

0,236±0,112 

0,35±0,05a,b 

 

0,38±0,12 

0,23±0,07 

0,24±0,05 

P (Anova) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

a - diferença estatística em relação ao baseline.(p<0,001) 
b- diferença estatística em relação a 7 dias.(p<0,01) 

 

 

Tabela 5.11 Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de IL-Ira.     
IL-1ra(pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

16340,87±3575 
 

 15294,73±3096 

3796,87±534,15a  
 

4401,79±928,12a 

3605,19±408,06a 

 

 4219,56±1112,4a   

4410,60±853,48a  
 

3677,76±567,20a 

P (Anova) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

a - diferença estatística em relação ao baseline.(p<0,001) 
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Tabela 5.12 Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de FGF     
FGF (pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

17± 2,38  
 

16,97±2,24 

19,17±2,83 
 

19,91±3,42 

26,92±3,91 
 

25,91±5,70 

26,11±4,25 
 

31,16±5,84 

P (Anova) >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

 

Tabela 5.13 Média, desvio padrão e comparação entre os grupos com relação ao nível de VEGF     
VEGF(pg/µl) Início 7 dias 3 meses 12 meses 

PDT 
 
Controle 

40,89±3,23 
 

41,45±6,47 

67,16±11,60 
 

45,05±9,74 

64,54±12,26 
 

68,47±10,19 

51,08±5,29 
 

57,20±11,18 

P (Anova) >0,05 0,04* >0,05 >0,05 

* Significativo ao nível alfa de 5% 
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ANEXO B - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – FOUSP 

 

 
 

 



77 

 

ANEXO C - Adendo ao Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – FOUSP  
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APÊNDICE A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO DE PARTICIPAÇÃO EM 

PESQUISA 

“Terapia fotodinâmica como coadjuvante ao tratamento não-cirúrgico da 

periodontite crônica: ensaio clínico randomizado.” 

As informações abaixo são para esclarecer e pedir a sua participação 

voluntária nesse estudo que tem por finalidade avaliar possíveis benefícios de um 

tratamento complementar para doença periodontal.  

 O laser que será utilizado nessa pesquisa é o Diodo, associado a um 

corante para sensibilizar as bactérias que são encontradas nas bolsas periodontais, 

no que se denomina “Terapia Fotodinâmica”.  Esta terapia será utilizada como 

auxiliar no tratamento convencional da doença periodontal, pois em estudos prévios 

ela demonstrou ter capacidade de reduzir o número de bactérias que estão 

relacionadas à doença. 

Os pacientes que participarão deste estudo responderão a um questionário de 

saúde, e passarão pelo seguinte protocolo: 

 Termo de consentimento livre e esclarecido 

 Exame clínico – serão coletados alguns dados sobre o estado clínico 

periodontal dos dentes. Dependendo do grau de inflamação da gengiva 

poderá levar a algum desconforto na região, o qual desaparecerá após a 

remoção da sonda. 

 Exame radiográfico – serão feitas 14 radiografias periapicais.  Em poucos 

casos alguns pacientes relatam náuseas, dependendo da área da cavidade 

bucal em que o filme radiográfico está em contato. 

 Diagnóstico – feito sem a presença do paciente, por meio dos dados obtidos 

nos exames realizados. 

 Procedimentos básicos periodontais – tratamento que inclui raspagem, 

alisamento coronário-radicular, o qual será feito sob anestesia local, por meio 

de instrumentos ultra-sônicos e manuais, e orientação de higiene bucal. 

 Exames complementares microbiológicos – serão coletadas amostras da 

placa bacteriana subgengival.  O exame é praticamente indolor, poucos 

pacientes relatam uma leve sensação de pressão no local. 
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 Aplicação do laser e corante – não necessita anestesia, pois os pacientes não 

relatam dor durante a aplicação, a qual dura em torno de 2 minutos.  

 Controles periódicos no decorrer do estudo – serão realizados procedimentos 

de remoção de placa bacteriana por meio de polimento com taça de borracha 

e pasta abrasiva e ultra-som, nos intervalos de tempo pré- estabelecidos. 

Todos os procedimentos empregados fazem parte de um tratamento 

periodontal rotineiro, com exceção da aplicação o laser e do corante que só 

pertencem ao estudo. 

Qualquer intercorrência que venha a acontecer, como dor, sensibilidade ou 

outros desconfortos gerados pelo tratamento, o paciente terá todo o amparo 

necessário podendo entrar em contato com um dos membros da equipe de 

pesquisa, pelos telefones fornecidos ao início do estudo. 

A identificação do paciente será preservada de forma que seu nome não 

constará nas publicações subseqüentes à pesquisa, nem será citado em cursos, 

palestras ou aulas expositivas. Os dados obtidos serão utilizados somente para este 

estudo. 

O paciente não efetuará nenhum pagamento por sua participação nesta 

pesquisa, porém receberá o benefício de um tratamento periodontal completo. 

Fica esclarecido que o paciente terá o direito de desistir de participar da 

pesquisa a qualquer momento, de forma a imperar seu livre-arbítrio. Da mesma 

forma, o paciente que não se mostrar cooperador durante o estudo será excluído da 

pesquisa. 

Se houver dúvidas sobre a ética da pesquisa entre em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia (Av. Lineu Prestes 2227, 05508-

000 São Paulo.           

Após ler estas informações e de ter minhas dúvidas suficientemente 

esclarecidas pelo pesquisador concordo em participar de forma voluntária neste 

estudo. 

 

 

Nome completo:     

 _________________________ 

Data de nascimento:  ______RG:  ___________  Data da expedição:   
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Endereço:        

______Cidade/UF:    

CEP:      Telefones:    

      

Declaro estar de pleno acordo com os ternos acima, e opto pela participação 

voluntária na pesquisa supra-citada. 

São Paulo,        de                                 de      . 

       

Assinatura do paciente 
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APÊNDICE B - Anamnese completa  
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APÊNDICE C – Periograma completo realizado pela Florida Probe  
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APÊNDICE D – Questionário de efeitos adversos  

 

QUESTIONÁRIO DE EFEITOS ADVERSOS 

 

Nome:_________________________________________________ data:______ 

 

□ baseline    □ 7 dias      □ 3 meses     □ 6 meses     □ 9 meses     □ 12 meses 

 

 

SINTOMAS: 

DOR 

 

0_________________________________________10 

 

Outros sintomas: 

 

Intra-oral:  □ inchaço    □ sensibilidade dentária   □ manchas    

Extra-oral:  □ dor de cabeça    □ desconforto ao mastigar 

□outros_________________________________________ 

 

SINAIS: 

Intra-oral:  □ edema    □ ulceração  □ eritema    □ manchas    

Extra-oral: ______________□ outros___________________ 
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APÊNDICE E - Auxílio à pesquisa FAPESP  

 

 

 


