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RESUMO 

 

A terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) tem sido amplamente utilizada 

em Periodontia por permitir redução de periodontopatógenos, com ausência de 

efeitos sistêmicos colaterais e mínimas possibilidades de resistência bacteriana. 

Surge assim uma boa alternativa adjuvante para o tratamento da doença periodontal 

(DP), como para os pacientes com Síndrome de Down (SD) que possuem maior 

severidade e alta prevalência dessa doença. O objetivo desse estudo foi avaliar a 

efetividade da aPDT como adjuvante da raspagem e alisamento corono-radicular 

(RACR) em pacientes com SD. Foram realizadas avaliações dos parâmetros clínicos 

como: índice de placa (IP), índice gengival (IG), nível clínico de inserção (NCI), 

profundidade (PS) e sangramento à sondagem (SS) no período inicial e após 1 e 3 

meses do tratamento. Para a aPDT, foi utilizado laser vermelho (658nm; 0,1W; 

2229J/cm²; 10s por ponto), com o corante azul de metileno (AM) como agente 

fotossensibilizador na concentração de 100µg/ml, com tempo de pré-irradiação de 3 

minutos, com repetidas sessões após 3,7 e 14 dias. As análises estatísticas foram 

realizadas com testes paramétricos e não paramétricos (p<0,05). Participaram desse 

estudo 33 pacientes com SD, randomizados aleatoriamente em dois grupos: C 

(RACR), composto por 6 mulheres e 11 homens (27±9,16 anos) e aPDT (realizadas 

associação da aPDT com a RACR), composta por 9 homens e 7 mulheres 

(27,12±9,74anos). Os pacientes são os principais responsáveis pela sua escovação 

(100%) com baixíssima ajuda pelos pais e/ou responsáveis na supervisão ou reforço 

da escovação (12,12%). Houve melhora de todos os índices periodontontais nos 

tempos inicias (baseline), como após 1 e 3 meses  tanto para o grupo C (redução da 

PS de 0,97mm do baseline para 3 meses; redução do SS de  16,13% do baseline 

para 3 meses; redução do IP de 11,29% do baseline para 3 meses, redução do NCI 

de 0,09mm do baseline para 3 meses) e para o grupo aPDT (redução da PS de 

1,56mm do baseline para 3 meses, redução do SS de 16,77% do baseline para 3 

meses, redução do IP de 13,81% do baseline para 3 meses, redução do NCI de  

0,13mm do baseline para 3 meses). Conclui-se que ambos os tratamentos 

resultaram em melhoras clínicas (PS, SS, IP, NCI) significantes no tratamento da 

doença periodontal em pacientes com SD. 

 

Palavras-chave: Síndrome de Down. Doença Periodontal. Terapia Fotodinâmica 

Antimicrobiana. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 
 

Antimicrobial photodynamic therapy on periodontal disease treatment in 
patients with Down’s syndrome 

 
Antimicrobial photodynamic therapy (aPDT) has been widely used in 

Periodontics to obtain reduction of periodontopathogenic bacteria with absence of 

systemic side effects and minimal bacterial resistance. Therefore, a good adjuvant 

alternative for periodontal disease (PD) treatment arises, especially for patients with 

Down syndrome (DS) who present greater severity and high prevalence of PD. The 

aim of this study was to evaluate the effectiveness of aPDT as an adjuvant of scaling 

and root planning (SRP) for treatment of PD in patients with DS. Periodontal clinical 

exam was evaluated by: plaque index (PI), gingival index (GI), clinical attachment 

loss (CAL), probing depth (PD) and bleeding on probing (BOP) in baseline, one and 

three-month treatment periods. The aPDT protocol was red laser (658nm; 0.1W; 

2229J/cm², 10s per point), methylene blue dye (MB), 100µg/ml, with a 3-minute pre-

irradiation. aPDT sessions were repeated after 3, 7 and 14 days. Statistical analysis 

was performed using parametric and non-parametric tests (p<0.05). 33 patients with 

DS participated in this study, randomly assigned into two groups: C (SRP), 

composed of 6 women and 11 men (27 ± 9.16 years old) and aPDT (SRP + aPDT), 

composed of 9 men and 7 women (27.12 ± 9,74 years old). Patients were the main 

contributors to the brushing (100%) with very low support by parents and/or 

guardians in monitoring or enhancing brushing (12.12%). There was improvement of 

clinical parameters in baseline (B), and after 1 and 3 months for group C (reduction 

on PB of 0.97mm from baseline to 3 months; reduction on BOP of  16.13% from 

baseline to 3 months; reduction on PI of 11.29% from baseline to 3 months, reduction 

on CAL of 0.09mm from baseline to 3 months) and for the aPDT group (reduction on 

PB of 1.56mm from baseline to 3 months, reduction on BOP of  16.77% from 

baseline to 3 months, reduction on PI of 13.81% from baseline to 3 months, reduction 

on CAL of 0.13mm from baseline to 3 months). In conclusion, besides an 

improvement in periodontal condition, aPDT as an adjuvant of SRP did not enhance 

the clinical periodontal parameters in relation to SRP alone.  

 

Keywords: Down’s syndrome. Periodontal Disease. Antimicrobial Photodynamic 

Therapy. 
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Introdução 
“A verdadeira viagem do descobrimento não consiste em 

 procurar novas paisagens, mas em ter novos olhos”.  
(Marcel Proust) 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A doença periodontal (DP) é caracterizada como uma alteração patológica 

infecto-inflamatória que acomete os tecidos de sustentação e proteção do dente 

(FLEMMING, 1999). Seu grau de destruição é determinado pela relação do potencial 

patogênico do biofilme dentário (HAFFAJEE, SOCRANSKY, 1994; SOCRANSKY et 

al., 1998) frente à resposta imunológica do hospedeiro (SALVI, LANG, 2005).  

Pacientes com síndrome de Down (SD) possuem uma herança autossômica 

ocasionada por um erro na divisão celular, resultando na presença de um 

cromossomo a mais no par 21(trissomia do cromossomo 21) (LEJEUNE, GAUTIER, 

TURPIN, 1959). Esses pacientes apresentam alta prevalência de DP quando 

comparado com controles saudáveis ou outros pacientes com necessidades 

especiais (CUTRESS, 1971; REULAND-BOSMA, DIJK, WEELE, 1986; DESAI, 

FAYETTEVILLE, 1997). Essa alta suscetibilidade a DP não pode ser atribuída 

somente à baixa/falta de higiene oral, mas também associada à condição congênita 

nesses indivíduos, envolvendo mecanismos da resposta imunológica (SWALLOW, 

1964; SAXEN, AULA, WESTERMARCK, 1977; OTSUKA et al., 2002). A prevalência 

de DP em adolescentes com SD é de 30% a 40%, sendo que em indivíduos com 

idade próxima aos 30 anos a prevalência sobe para cerca de 100% (REULAND-

BOSMA, DIJK, WEELE, 1986). 

O tratamento de eleição para a DP é orientação de higiene bucal associado 

a raspagem e alisamento corono-radicular (RACR) para eliminação do biofilme, 

cálculo e cemento contaminado. Entretanto, tal procedimento não é totalmente 

eficaz, principalmente em áreas com bolsas ≥5mm  (WAERHAUG, 1978; RABBANI, 

ASH, CAFFESSE, 1981; GELLIN et al., 1986; ADRIAENS, ADRIAENS, 2004), 

promovendo um déficit no controle da microbiota subgengival que pode apresentar 

periodontopatógenos com capacidade de invasão tecidual e celular (LAMONT, 

YILMAZ, 2002; TRIBBLE, LAMONT 2010), efetiva eliminação da smear layer 

produzida pela instrumentação radicular (POLSON et al., 1984; HANES; POLSON, 

1989; AMARAL et al., 2011) e a  eliminação de endotoxinas da superfície radicular 

(FINE, 1980), prejudicando o sucesso do tratamento. 
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Atualmente tem crescido o interesse no efeito antimicrobiano por meio do uso 

da terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), o que pode ser bastante útil na 

periodontia, já que um grande número de bactérias e outros microrganismos podem 

ser consideravelmente reduzidos após a sua utilização (ALMEIDA et al., 2006). Os 

trabalhos clínicos ainda são controversos, sendo que alguns estudos tem 

demonstrado resultados positivos, como por meio da redução de bactérias 

periodontopatogênicas (ALMEIDA et al., 2006; CARVALHO et al., 2010; FONTANA  

et al., 2009; THEODORO et al., 2012; CAPPUYNS et al., 2012; CAMPOS et al., 

2013), redução do sangramento à sondagem  (CHONDROS et al., 2009; 

CHRISTOULIDES et al., 2008; LULIC et al., 2009; LUI, CORBET, JIN, 2011; GE et 

al. 2011; BERAKDAR et al., 2012; GIANNELLI et al., 2012; CHITSAZI et al., 2014; 

KOLBE et al., 2014; CAMPANILE et al., 2015), redução da  profundidade de 

sondagem (LULIC et al., 2009; LUI, CORBET, JIN, 2011; NORO-FILHO et al., 2012; 

GIANNELLI et al., 2012; CAMPOS et al., 2013; MONGARDINI et al., 2014; 

MOREIRA et al., 2014; BETSY et al., 2014; CAMPANILE et al., 2015), redução de 

mediadores inflamatórios (LUI, CORBET, JIN, 2011; LUCHESI et al., 2013; KOLBE 

et al., 2014; CAMPANILE et al., 2015) aumento nos fatores de crescimento (SOUZA 

et al., 2013; FRANCO et al., 2014) e aumento na expressão de genes que regulam a 

formação óssea (ANDRADE et al., 2013; FRANCO et al., 2014).  Há também a 

biomodificação radicular por ação dos corantes da aPDT descritas por trabalhos in 

vitro de nosso grupo de pesquisa (DAMANTE et al., 2013; DUCATI et al., 2013; 

KARAM, 2013, FERREIRA et al., 2014; DAMANTE, 2015). A aPDT atua sobre 

organismos multiresistentes e aparentemente não induz resistência bacteriana 

(GOIS et al., 2010), com baixo risco de toxicidade sistêmica (PETER et al., 2000).  

Portanto, mostra-se como uma técnica promissora para o tratamento da DP 

em pacientes com SD. Na literatura, há somente um relato de caso envolvendo uso 

da aPDT em pacientes com SD com obtenção de bons resultados clínicos à curto 

prazo (SOUZA et al., 2011) 

Neste contexto, diante das atuais evidências dos benefícios adicionais da 

aPDT na otimização da RACR e eficácia no  tratamento da DP, como também pela 

ausência de estudos clínicos randomizados com a aPDT em pacientes com SD, o 

presente trabalho possui caráter inovador com grande relevância clínica, científica e 

social.



 

 

Revisão de literatura 

“Aqueles que se sentem satisfeitos  

sentam-se e nada fazem. Os insatisfeitos são os únicos  

benfeitores do mundo.”  

(Walter S. Landor) 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Para fins didáticos, esta revisão de literatura será dividida em tópicos 

abordando os aspectos referentes à etiologia e tratamento da DP em pacientes com 

SD, como também o uso e os fatores envolvidos na aPDT. 

 

 

2.1 SÍNDROME DE DOWN 

 

A saúde bucal é um estado de harmonia, normalidade ou higidez da boca e 

só tem significado quando acompanhada, em certo grau, da saúde geral do 

indivíduo, já que ambas atuam concomitantemente (CHAVES, 1986). Isso deve ser 

reforçado principalmente naqueles pacientes com algum grau/tipo de 

comprometimento sistêmico, como os chamados “pacientes com necessidades 

especiais” (PNE). 

Os PNEs são aqueles indivíduos que apresentam determinados desvios dos 

padrões de normalidade, identificáveis ou não, que por isto, necessitam de atenção 

e abordagem especiais por um período de sua vida ou indefinidamente (MUGAYAR, 

2000). 

A denominação “pacientes com necessidades especiais” foi adotada pela 

Odontologia seguindo uma tendência global das áreas médicas. Essa terminologia 

refere-se às pessoas que apresentam condições médicas, sociais, psicológicas ou 

físicas que os diferenciam dos demais, o que faz necessitarem de cuidados 

especiais que modifica o curso normal de um tratamento odontológico (GLASSMAN, 

MILLER, 1998). 

A International Association for Disability and Oral Health (SANTOS, HADDAD, 

2003) classifica como “paciente especial” não somente quem possui uma 

deficiência, como também aqueles com restrições de capacidades advindas da 

idade ou agravos adquiridos, limitando, de alguma forma, sua função intelectual, 

física ou social. 
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A necessidade e a grande demanda de atendimento a essa parcela da 

população brasileira fez com que se criasse a Odontologia para Pacientes com 

Necessidades Especiais, que foi reconhecida como uma nova especialidade durante 

a 2ª Assembléia Nacional das Especialidades Odontológicas (ANEO) em 2002, pelo 

Conselho Federal de Odontologia (ABOPE, 2010). 

Socialmente, o termo mais adequado é “pessoas com deficiência” (PCD). 

Nesse sentido vale reforçar que termos como “portador” ou “deficientes” também 

devem ser evitados, já que se refere a uma característica passageira (“porto uma 

carteira”) ou exprimem preconceito (possuir uma deficiência não significa que a 

pessoa é deficiente, incapaz de desenvolver outras habilidades) (RESENDE, VITAL, 

2008). 

Tendo como base as definições acima, podemos ter como exemplo de PCD 

pessoas com Síndrome de Down (SD).  

 A Síndrome de Down é uma condição genética, reconhecida há mais de um 

século, descrita inicialmente por John Langdon Down (1899).  A SD c  onstitui uma 

das causas mais frequentes de deficiência mental, compreendendo cerca de 18% do 

total de casos de deficiências intelectuais nas instituições especializadas. 

É uma das anomalias cromossômicas mais frequentes, com uma incidência 

populacional de aproximadamente um em cada 600 nascimentos vivos (NETTINA, 

1999).  

Estima-se que 3% da população mundial possuam a trissomia no 

cromossomo 21, com maior prevalência em indivíduos brancos, sendo rara em 

negros (SCHWARTZMAN, 1999).   

No último Censo populacional realizado em 2010, 23,9% dos entrevistados 

disseram possuir alguma deficiência, sendo que 2.617.025 declararam ter 

deficiência intelectual. Estima-se que, aproximadamente, 300 mil indivíduos com SD 

vivem no Brasil (MOVIMENTO DOWN, 2012). Esse número não é preciso, devido às 

ferramentas utilizadas para avaliação e ser baseado em amostragem. 

A SD é a desordem cromossômica mais comum tendo como origem um 

cromossomo 21 extra (Trissomia Simples - 95% dos casos) (HASSOLD, SHERMAN, 
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2000), ou por mosaicismo (indivíduo apresenta população de células com 46 

cromossomos e outra parcela com a Trissomia do 21) (HASSOLD, SHERMAN, 

2000) ou pela triplicação do braço longo do cromossomo 21, 14 ou 15 (translocação 

- 2,2% dos casos) (BORGES-OSORIO, ROBINSON, 2002; MUSTACCHI, ROZONE, 

1990). 

A incidência aumenta com o avanço da idade materna (HOKK et al., 1983). O 

envelhecimento do gameta feminino é a explicação mais provável para o efeito da 

idade materna na maior predisposição em gerar um filho com SD (BORGES-

OSORIO, ROBINSON, 2002). 

Estas características fazem com que a trissomia do cromossomo 21 seja a 

condição aneuplóide mais comum compatível com a vida pós nascimento (NETTINA, 

1999). Isso porque há grande risco e alta prevalência de aborto espontâneo, 

aumentando proporcionalmente com o aumento da idade da mãe (SAVVA et al., 

2006).  

A expectativa de vida de uma criança com SD está relacionada ao alto risco 

de mortalidade já nos primeiros anos de vida (principalmente de 0 a 5 anos). Nesse 

período inicial, ocorre alta incidência de infecções respiratórias (33,1%) e as 

cardiopatias congênitas (12,8%), que ocasionalmente levam à óbitos (BITTLES et 

al.,2007). 

Como uma condição complexa, a SD possui mais de 30 características 

clínicas, que são bastante variáveis, e estão relacionadas com a super expressão de 

genes específicos que se encontram no cromossomo 21 (CARTER et al., 1960).  

Entre as características clínicas importantes em indivíduos com SD estão: 

hipotonia generalizada (99%), microcefalia (85%), cardiopatias congênitas (50%) e 

alterações gastrointestinais congênitas (3%), deficiências no sistema imune, 

instabilidade atlanto-axial, maior incidência de ataques convulsivos e de leucemia 

(15 a 20 vezes maior), perda auditiva, hipotireoidismo e alterações oculares 

(MUSTACCHI, ROZONE, 1990; NIZETIC, 2001). 

Outras características fenotípicas, porém sem tanta complexidade médica 

são: baixa estatura, boca entreaberta (devido à pseudomacroglossia e/ou hipotonia), 
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mãos curtas e largas com uma única prega palmar transversa (linha simiesca – 

40%), quinto dedo encurvado (clinodactilia) (MUSTACCHI, ROZONE, 1990).  

Indivíduos com SD também apresentam senilidade precoce, com 

aparecimento da doença de Alzheimer. Após os 50 anos, o risco de 

desenvolvimento da doença é maior que 70%, provavelmente relacionado com 

danos na bainha de mielina das células nervosas decorrentes de mediadores 

genéticos (LAI, WILLIAMS, 1989, JOHANNSEN, CHRISTENSEN, MAI, 1996; 

HOLLAND et al., 1998; HOLLAND et al., 2000; JANICKI, DALTON, 2000). 

 

 

2.2 DOENÇA PERIODONTAL E SÍNDROME DE DOWN 

 

A DP pode ser considerada a doença crônica bucal mais comum entre adultos 

(DARVEAU, TANNER, PAGE, 1997). Cerca de 10 a 15% da população adulta 

apresentam bolsas periodontais com profundidade de sondagem ≥ 6 mm 

(PETERSEN, OGAWA, 2005), sendo a sua forma severa a sexta infecção mais 

comum no mundo (KASSEBAUM et al., 2014). 

Em estudo recentemente realizado nos Estados Unidos, observou-se que um 

em cada dois americanos, com idade maior ou igual a 30 anos, possui DP. Para a 

população idosa (com 65 anos ou mais), o percentual de ocorrência da DP nas 

formas moderada ou severa foi de 64% (EKE et al., 2012). 

O fator etiológico primário da DP é a placa bacteriana, porém sua interação 

com o hospedeiro é que vai determinar o grau e evolução da doença (SALVI, LANG, 

2005). 

Por apresentar características peculiares, faz parte da Classificação das 

Doenças Periodontais como doença periodontal associada à alteração genética 

(ARMITAGE 1999).  

A pobre higiene bucal não pode ser considerada como único fator 

determinante do maior aumento e severidade da DP em pacientes com SD, pois 

mesmo quando comparado com controles com semelhante grau de 

comprometimento intelectual, os valores são maiores na SD (SWALLOW, 1964). 
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Pacientes com SD possuem maior tendência e prevalência de perda óssea em 

comparação com controles de pacientes com outras necessidades especiais 

(BARKIN et al., 1980; BARR-AGHOLME et al., 1997; KHAN et al., 1975).  Saxén, 

Aula, 1977, avaliaram por meio de radiografias panorâmicas com intervalo de 5 anos 

e sem qualquer forma de tratamento, um grupo de pacientes com SD e outro com 

comprometimento intelectual. Notou-se que a perda óssea foi maior (aumento de 

6,8% em relação a 1,8% do grupo controle), e mais prevalente nos pacientes com 

SD (75% comparado a 42% do grupo controle). 

Vários estudos sugerem que anormalidades na resposta imunológica desses 

pacientes são fatores importantes que contribuem para essa alta incidência (AMANO 

et al., 2008; VIEIRA, PÉRET, PÉRET-FILHO, 2010;  CAVALCANTE et al., 2011). 

Vários são os motivos que colaboram para esses achados clínicos, tais como:  

• defeito na quimiotaxia por neutrófilos (IZUMI et al., 1989; YAVUZYLMAZ 

et al., 1993; SREEDEVI, MUSHI, 1998); 

• aumento na quantidade de prostaglandina E2 no fluido gengival (BARR-

AGHOME et al., 1997); 

• aumento da atividade da matriz metaloproteinase (MMPs) por neutrófilos 

e fibroblastos gengivais (HALINEN et al., 1996; KOMATSU et al., 2001; 

(TSILINGARIDIS, YUCEL-LINDBERG, MODÉER, 2003); 

• defeito na ativação e adesão pela molécula de adesão intercelular (ICAm-

i) por linfócitos, como também aumento na expressão do receptor 

molecular CD8 nos linfócitos (COSSARIZZA et al., 1990; LIN et al., 2001). 

 

2.2.1 Fatores associativos 
 

Um atendimento odontológico ideal deve envolver uma abordagem integral do 

paciente, principalmente quando esse paciente é sindrômico. Dessa forma, é 

fundamental o conhecimento de outras características estomatológicas e sistêmicas 

que influenciam na etiologia, manejo terapêutico e podem repercutir no prognóstico 

da DP. 
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2.2.2 Fatores Locais (Alterações Estomatológicas) 

 

Em relação à cavidade bucal, observa-se palato ogival e profundo, 

macroglossia associada à hipotonia muscular, língua fissurada, prevalência reduzida 

de lesões de cárie e aumentada de doença periodontal (MUSTACCHI, PERES, 

2000).  

Também são observadas anomalias dentárias como a presença de dentes 

conóides, oligodontia e atraso e alteração na sequencia de erupção dentária (REY, 

BIRMAN, 1990), microdontia, hipocalcificação dos dentes, fusão e geminação 

dentária (CIAMPONI, GUARÉ, 2000). 

A pseudomacroglossia refere-se a não necessariamente a um tamanho 

aumentado da língua, mas devido a características do indivíduo, a fazem parecer 

maior do que considerado “normal” (MUGAYAR, 2000). Em pacientes com síndrome 

de Down, a cavidade bucal é diminuída, principalmente pela hipotonia muscular e o 

fator de serem respiradores bucais, o que não promove um adequado 

desenvolvimento dos maxilares. Dessa forma, a língua de pacientes com SD não 

trata-se de uma macroglossia verdadeira, mas sim de uma pseudomacroglossia.  

 Essa alteração acaba por tornar-se um verdadeiro desafio durante o 

atendimento odontológico. Além da hipotonia permitir movimentos desordenados, 

muitas vezes acaba cobrindo a face lingual dos dentes inferiores, dificultando 

procedimentos como sondagem, restauração e tratamento periodontal, além de uma 

projeção anterior para fora da boca e o acumulo de saliva na comissura labial, 

levando ao aparecimento de queilite angular. 

 

2.2.3 Fatores Comportamentais 

 

Apesar dos distúrbios clínicos importantes, indivíduos com SD podem ter um 

bom desenvolvimento neuromotor e capacidade de socialização quanto mais 

precocemente receberem os cuidados médicos e odontológicos adequados, além de 

educação que atenda às suas necessidades especiais, de forma que eles e seus 

familiares possam ter uma boa qualidade de vida. 
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Entre as características observadas nos indivíduos com SD, somente duas ocorrem 

em praticamente 100% dos casos: retardo mental e modificações neuropatológicas 

idênticas às observadas em indivíduos com a Doença de Alzheimer (principalmente 

em indivíduos com SD com mais de 50 anos) (NIZETIC, 2001). 

Pacientes adultos com SD podem apresentar características de quadros 

neuropatológicos de demência, problemas comportamentais, mudanças de 

personalidade, diminuição da sociabilidade, apatia, frequência aumentada de 

convulsões e perda da habilidade cognitivas associadas ao início da Doença de 

Alzheimer (DA) (ROIZEN, PATTERSON, 2003). 

Segundo a literatura, crianças com síndrome de Down demonstram atrasos 

globais em seu desenvolvimento com reflexos importantes no desempenho social, 

mental, emocional e familiar (MÄÄÄTTÄ et al., 2006; KROEGER, NELSON 2006; 

CAMARATA et al. 2006; FENISTEN, SINGH, 2007; HOWELL et al., 2007). Este 

atraso global relaciona-se a alterações do desenvolvimento neuropsicomotor, da 

cognição, da linguagem, da socialização e de autocuidados (YODER, WARREN, 

2004; YPSILANT et al., 2005; MÄÄÄTTÄ et al., 2006; VICARI, 2006; LORUSSO et 

al., 2007). Atrasos do desenvolvimento constituem limites para aprendizagem, 

dificultando a inserção social. 

 A caracterização fenotípica do desenvolvimento de habilidades na SD é 

relacionada às anormalidades estruturais e funcionais do sistema nervoso central 

(SILVA, KLEINHANS, 2006) e, apesar destes indivíduos apresentarem fenótipos 

físicos semelhantes, a competência para aprendizagem é diversificada, dependendo 

de inúmeras variáveis interferentes nos processos do desenvolvimento. 

 A síndrome de Down é a causa genética mais comum de retardo mental 

(BITTLES et al., 2007; AÏT YAHYA-GRAISOM et al., 2007). Contestabile et al. (2007) 

relataram que este retardo é caracterizado pela redução do número de neurônios 

corticais e pelo tamanho do cérebro. Silva, Kleinhans (2006), referem que todos os 

neurônios formados serão afetados na maneira como se organizam em diversas 

áreas do sistema nervoso não somente alterações na estrutura formada pelas redes 

neuronais, mas também nos processos funcionais da comunicação. Entretanto, 

inúmeras variáveis corroboram para o desenvolvimento das funções corticais. Os 

efeitos do ambiente participam no processo de desenvolvimento, proporcionando 
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interações relevantes para adequação do desempenho e desenvolvimento das 

crianças.  

 Milles et al., (2006) afirmam que na síndrome de Down são esperadas 

características fenotípicas específicas do comportamento de linguagem que incluem 

alterações na sintaxe expressiva, erros na emissão de morfemas gramaticais e 

déficits na inteligibilidade da fala. Isso pode levar a um verdadeiro desafio na 

comunicação, como na relação paciente-profissional. 

Yoder, Warren (2004) analisaram projeção do desenvolvimento de linguagem 

receptiva e expressiva em 39 crianças com alterações intelectuais (17 com síndrome 

de Down). Os resultados mostraram que as crianças com SD foram negativamente 

afetadas em relação ao desenvolvimento de linguagem expressiva e receptiva e a 

variação entre elas não foi significante. 

 

2.2.4 Fatores Sistêmicos 

 

A prevalência de malformações cardíacas congênitas nos pacientes com  SD 

é alta (VIDA et al., 2005; JAIYESIMI; BAICHOO, 2007). Aproximadamente 40% das 

crianças com SD possuem alguma malformação cardíaca, sendo que grande parte 

delas são passíveis de correção cirúrgica durante a infância tendo como resultado 

um excelente prognóstico e uma maior longevidade (DESAI, FAYETTEVILLE, 1997). 

A principal implicação odontológica das cardiopatias congênitas é o alto risco 

em desenvolver a endocardite infecciosa. Os pacientes com alterações cardíacas 

devem ser encaminhados ao cardiologista para tratamento paralelo aos cuidados 

odontológicos (BARNETT et al., 1988). 

 Outra alteração sistêmica encontrada nesses pacientes é a obesidade. A 

obesidade é caracterizada pelo aumento de gordura corporal decorrente de um 

desequilíbrio no balanço energético, em paralelo à participação de fatores genéticos, 

ambientais e comportamentais (OLIVEIRA et al., 2009a). 

  A obesidade gera inúmeras consequências orgânicas e psicossociais ao 

indivíduo. Está associada a diversas comorbidades, tais como diabetes mellitus, 
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doenças cardiovasculares, certos tipos de câncer e distúrbios respiratórios do sono, 

representando um considerável problema de saúde pública (KOPELMAN, 2000). 

Uma maior concentração de gordura abdominal/visceral é encontrada nos 

pacientes com SD quando comparados com a população sem a síndrome 

(FONSECA, AMARAL, 2005). Isto confirma que o peso corporal e o índice de massa 

corporal (IMC) acima da média são características notórias nesses pacientes 

(CRONK et al., 1988). Desta forma, o IMC, a relação cintura quadril (RCQ) e a 

circunferência de cintura (CC) podem ser utilizadas como variáveis de avaliação do 

comportamento da gordura sérica com a finalidade de vigilância e o 

acompanhamento como fatores de risco para alguns tipos de doenças (ORDOÑEZ, 

ROSETY, 2007). 

A hipotonicidade muscular, característica típica da SD, além de reduzir o 

nível da atividade muscular, pode também gerar menor gasto calórico, resultando 

em maior acúmulo de adiposidade visceral, excesso de peso e obesidade, fatores 

esses que podem contribuir para a resistência à insulina e consequentemente o 

desenvolvimento de diabetes tipo 2 (CHEN et al., 2000) 

O sobrepeso e a obesidade estão associados a um indicador de risco para a 

doença periodontal, mensurados por meio do IMC e circunferência abdominal 

(Bittencourt et al., 2011). O estudo de Marthur et al. (2011) mostrou que a 

prevalência de doença periodontal foi maior em indivíduos obesos (88%) comparado 

a indivíduos não obesos (74,4%), concordando com os resultados publicados por AI-

Zahrani et al.(2003). 

Um estudo recente com camundongos mostrou que altas taxas de ingestão 

de antibiótico (penicilina) durante a fase de desenvolvimento (infância), promove 

consideráveis alterações na microbiota intestinal, promovendo alterações 

metabólicas importantes na vida adulta e resultando em obesidade (COX et al., 

2014). Isso deve servir como um alerta a pais, cuidadores e também profissionais da 

saúde, pois os pacientes com SD utilizam bastante antibiótico na infância. 
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2.2.5 Tratamento Periodontal aos pacientes com Síndrome de Down 

 

 A literatura não apresenta muitos estudos clínicos envolvendo o tratamento 

periodontal aos pacientes com SD com associação a produtos/técnicas não 

convencionais, sendo a maioria deles apresentados no quadro abaixo (Quadro 1). 
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Quadro 1 - Estudos clínicos envolvendo técnicas/produtos como adjuvantes ao tratamento da doença periodontal em pacientes com Síndrome de Down (por 
favor, colocar sobre o quadro) 

Autores 
Desenho do 

estudo 
Duração Grupos Intervenção 

Período de 

intervenção 

Participação dos 

pais/cuidadores 

Motivação do 

paciente 

Agente 

químico 
Principais resultados 

Conclusão 

Loesche, Nafe, 
1973 

Estudo 
clinico 

randomizado 

52 
semanas 

15 SD (13H, 2M), 7-
14 anos  

Teste: recebeu 
Kanamicina 

Controle: sem 
adjuvante 

Aplicação da 
pasta de 

Kanamicina na 
concentração de 

5% ou 100% 

A cada 5 
semanas, com 5 

dias 
consecutivos 

Ausente (Não 
permitido 

escovação dos 
dentes) 

Ausente 

Kanamicina 
(antibiótico 
de amplo 
espectro) 

Influência positiva do 
antibiótico na redução 
da quantidade (peso 

úmido) da placa 
supragengival, sem 

repercussão nos 
parâmetros periodontais. 

Necessidade de novos 
antimicrobianos que 

atuem de maneira 
mais efetiva na não 
recolonização da 

placa. 

Stabholz et al. 
1991 

Prospectivo 3 meses 

30 SD (ambos os 
gêneros), 8-13 anos. 
Grupo I (n = 10) - 
dentes revestidos 
com o sistema de  

CLX 
Grupo II (n = 10) - 
dentes revestidos 
com uma solução 

placebo 
Grupo III (n = 10) - 

controle 

Aplicação de 
um sistema de 
liberação de 

CLX nos dentes 

2x na semana 
durante 21 dias 

Ausente Ausente CLX 

Grupo I- redução do IP, 
IG e % sangramento; 
não houve diferença 

estatística em relação ao 
Grupo II. 

Grupo I e II- redução 
nos parâmetros clínicos 
com diferença estatística 
em relação ao Grupo III 

A aplicação de CLX 
nas superfícies dos 

dentes, afeta a 
formação de placa e 

gengivite em 
pacientes com SD. 

Shapira et al, 
1996 

Prospectivo 30 meses 
20 SD 

institucionalizados (9 
H/ 11 M), 8-13 anos 

Programa de 
prevenção de 

saúde bucal com 
preparo inicial + 

RACR 

Manutenção 
periodontal a 
cada 4 meses. 

Presente Presente 
Aplicação 
de flúor 
tópico 

Após 30 meses de 
estudo, a redução do IP, 
IG e % de sangramento, 
com diferença estatística 

para IP e IG. 

Um programa de 
saúde odontológico 

preventivo bem 
planejado e com 
estimulação pode 

levar a um alto grau 
de sucesso na 

prevenção de doenças 
dentárias em 

populações jovens 
com SD. 

Cichon et al, 
1998 

Clínico 
controlado 

12 
semanas 

10 SS (4M/ 6H), 20-
31 anos 

Grupo controle: 11 

RACR + 
instrução de 

higiene bucal 
(somente no 

Inicial Presente Presente Ausente 
SD: não houve diferença 

estatística em todos 
parâmetros. 

A falta de resultados 
clínicos positivos nos 

pacientes com SD 
pode ser devido a falta 
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pacientes com 
paralisia cerebral (4 

M e 7 H), 23-53 anos. 

baseline) no controle de placa 
em combinação com 

uma alteração na 
resposta imunológica. 

Sakellari et al, 
2001 

Longitudinal 
(Série de 

casos) 

 

6 meses 
5 SD (2M e 3H), 26-

37 anos 

Uso do 
ultrassom e 

bochecho com 
CLX 0,12% 
diário por 1 
mês. Depois 

RACR e a cada 
6 semanas  

RACR + reforço 
de instrução de 
higiene bucal. 

A cada  6 
semanas 

Presente Presente Presente 

Houve diferença 
estatística para PS, IP 
SS do baseline para 3 
meses, não havendo 

entre 3 e 6 meses. Sem 
diferença para o ganho 

do NCI. 

Um acompanhamento 
rigoroso e frequente, 
com RACR poderia 

melhorar a saúde 
periodontal nestes 

pacientes. Com base 
nos resultados desse 
estudo, sugerem que 
uma modalidade de 
tratamento com a 

inclusão de RACR a 
cada 3 meses pode 
trazer benefícios 

clínicos. 

Shyama et al, 
2003 Longitudinal 

 

3 Meses 112 SD (45H e 67M) 

Programa de 
prevenção com 

escovação 
supervisionada 

na escola 

2 vezes  por 
semana 

Presente Presente Ausente 

IP(%) = 1.93 (±0.43) 
para  final com0.95 
(±0.53) p<0.001;                          

IG(%) = 2.00 (±0.47) 
para final com 0.83 

(±0.56) p<0.001 

Manter a motivação 
dos pacientes com SD 
é a chave do sucesso 

de um programa 
preventivo a longo 

prazo. 

Zaldivar-
Chiapa et al, 

2005 

Boca 
dividida 

 

12 meses 
14 SD (5M e 9H, ±25 

anos 

RACR (NC) ou 
RACR + 

cirurgia (C) 

RACR: 
1x/semana (2 

meses iniciais); 
2x ao mês 

(4meses); e 1x 
ao mês (no 6 
meses até  1 

ano) 

Presente Presente Ausente 

Baseline-->1ano                                             
IP NC (2.21 ± 0.89 --> 
1.10 ± 0.80 - p<0.001), 
C (2.18 ± 1.01 --> 1.02 
± 0.84 p<0.001). IG NC 

(1.71 ± 0.67 1.65 --> 
0.85 ± 0.86 p<0.001) C 
(1.65 ± 0.68 -->0.88 ± 

0.88 p<0.001). Não 
houve diferença entre os 

grupos. PS e NCI-  
(p<0.001) com melhora 

clínica  em ambos os 
grupos, independente da 

O tratamento 
cirúrgico pode ser 

aconselhável para o 
tratamento de bolsas 
profundas. Algumas 

funções dos 
neutrófilos são 

deficientes, mas eles 
não parecem afetar a 

resposta à terapia 
periodontal. 

Independente do 
tratamento, a 
manutenção 
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profundidade inicial da 
bolsa, sem superioridade 

de uma técnica. 

periodontal é 
fundamental. 

Zigmond et al., 
2006 

Paralelo 120 
meses 

30 SD (13M, 17H, 
23.3±4 anos; 28 

Controle saudável 
(19M, 9H, 22.8±5 

anos; 

Programa de 
prevenção 

(instrução de 
higiene bucal) 

A cada  6 meses 
(RACR + 

reforço das 
instruções) 

Presente Presente Ausente 

Média da PS (3,07± 
0,94) e da perda do NCI 
(3.09±0,93) é maior nos 

pacientes com SD 

Necessários mais 
programas 

preventivos efetivos, 
inclusive associando 

agentes 
antimicrobianos. 

Cheng et al., 
2008 

Série de 
casos 

prospectivo 
12 meses 

21 SD (14H e 7M 
25.3 ± 5.5 anos) 

RACR + 
bochecho e gel 

de CLX e 
retornos 
mensais 

1 vez ao mês Presente Presente 

Gel de CLX 
1% (como 
dentifrício) 
e bochechos 

à 0,2%. 
Ambos 

usados duas 
vezes ao 

dia. 

Valores correspondente 
do Baseline para após 1 

ano: 
IP 84,1% -->23,6%                       
SS 82,1% --> 29,6%                       
PS 3,2mm -->1,8mm                      

NCI  ganho de 0, 61mm 

As respostas de cura 
após a RACR com o 

uso adjuvante de CLX 
e retornos mensais 

foram satisfatórios . 
Tal regime de 

tratamento parece 
adequado e benéfico 

para adultos com SD e 
periodontite crônica. 

Teitelbaum et 
al., 2009 

Clínico 
cross-over 

3 meses 

40 SD (ambos os 
gêneros e idade entre 

7-13 anos). 

 

G1 - pasta com 
F/ G2 - pasta F 
+ CLX/ G3 - 

pasta F + CLX+ 
evidenciador 
placa/ G4 - 
pasta F + 

evidenciador de 
placa 

10 dias cada 
fase, com 

intervalo de 15 
dias entre cada 

um. 

Presente Presente 
Flúor e 
CLX 

Valores da comparação 
do Baseline para o final 

do tratamento, com 
redução: IP = G1-15% 

G2 - 11% G3 - 64% 
G465%; SS = G1 -8%  

G2 - 21% G3 - 37% G4- 
18%. 

A combinação dos 
fármacos (CLX, flúor 

e eritrosina - 
evidenciador) dentro 

de dentifrício pode ser 
útil no controle do 

biofilme e na redução 
do sangramento 

gengival. Só com o 
evidenciador (sem 

CLX) mostrou 
redução do IP. 

Freedman et 
al., 2011 

Cross- over 
randomizado 

24 meses 

27 DS, 15M, 12H  
média de 25.4 anos 

 

 

Fase 1: verniz 
de CLX a 1% a 

+ profilaxia 
trimestral + 
aplicação de  

verniz de CLX a 
1% diariamente. 
Fase 2: verniz 

3 e 6 meses Presente Presente 
Verniz de 
CLX a 1% 
ou a 40% 

Houve 
significativamente 

menor média de PS e IG 
para a fase de controle 
em comparação com a 

fase 1. Não houve 
diferença significativa 
entre uma fase 1 com o 

Dos vários regimes 
investigados neste 

estudo, gel CHX (1%) 
aplicada em casa 

diariamente, 
juntamente com 

semestral profilaxia 
profissional, pode ser 
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RACR = raspagem e alisamento corono radicular; CLX= clorexidina; SD= Síndrome de Down; F=flúor; H=homens, M=mulheres. 

de CLX a 40% a 
cada +   

profilaxia 
semestral + 
aplicação de  

verniz de CLX a 
1% diariamente. 
Fase controle: 

verniz de CLX a 
1% todo dia em 

casa +  
profilaxia 
semestral 

controle, como também 
entre a fase 1 e 2. Houve 
significativamente mais 
baixos índices médios 
sangramento gengival 
para a fase dois, em 

comparação com a fase 
de controle. 

a maneira mais eficaz 
e eficiente de manter a 
saúde periodontal em 
indivíduos com SD, 

como também o 
verniz de CLX (40%) 
pode oferecer algum 
benefício adicional, 
embora pode levar a 

efeitos colaterais 
indesejados, como 

alteração no paladar. 

Souza et al., 
2011 

Relato de 
caso 

2 
semanas 

Paciente com SD, 
gênero feminino e 

com 17 anos 

RACR + 
aplicação de 

aPDT com AM 
0,01% e laser 

GaAlAs 
(660nm; 0,04W; 

4J/cm²) 
transmucosa 

boca toda 

Única Ausente Ausente 

AM 
(0,01%) por 
5 minutos 

pré-
irradiação 

Diminuição da PS em 
2mm e redução do SS e 

melhora no IG. 

A aPDT mostrou-se 
efetiva como 

adjuvante a RACR 

Gautami et al., 
2012 

Relato de 
caso 

12 meses 
Paciente com SD, 
gênero feminino e 

com 25 anos 

RACR + 
aplicação de 

fibra de 
tetraciclina 

(2mg) dentro da 
bolsa 

periodontal 

Única Ausente Ausente 

Fibra de 
tetraciclina 
+ bochecho 

com 
solução de 

CLX 

Após um ano de 
acompanhamento, 

paciente, com intervalos 
regulares de visitas, 
manteve melhora em 
todos os parâmetros  

clínicos e radiográfico. 

Tratamento  precoce 
com RACR em 

intervalos regulares 
com combinação de 

agentes locais e 
bochechos com CLX 

podem ajudar na 
prevenção da 

progressão da DP em 
pacientes com SD 
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A compreensão e destreza do paciente, como também adoção do tratamento 

pela família (por meio da supervisão e reforço da escovação), é um verdadeiro 

desafio e que pode levar a resultados falsos negativos. Nesse sentido, Freedman et 

al., 2011 em seu estudo utilizou como critério de exclusão àqueles pacientes que 

não tinham/recebiam colaboração dos pais.  

A busca de tratamentos adjuvantes ao tratamento periodontal é antiga e 

compreender como isso acontece e como podemos melhorar, tanto a qualidade 

periodontal, quanto a frequência desses atendimentos, são ferramentas importantes 

e de interesse do clínico. Para compreensão da importância de estratégias e 

atendimento clínico no quadro 1 podemos notar alguns estudos clínicos, até mesmo 

de relatos de casos, que propuseram alguma forma de tratamento adjuvante para a 

saúde periodontal. O quadro foi modificado de uma revisão sistemática realizada por 

nosso grupo de pesquisa, ainda em aguardo de publicação. No quadro foram 

incluídos também relatos de casos para melhor conhecimento de novas 

técnicas/procedimentos. 

Um dos estudos pioneiros em propor opções adjuvantes ao tratamento 

periodontal foi desenvolvido em 1973 por Loesche, Nafe. Os autores avaliaram 15 

pacientes com SD, que foram randomizados em dois grupos: parte recebeu uma 

pasta de sulfato de kanamicina (um antibiótico de amplo espectro) ou placebo para 

aplicação tópica. Os intervalos de intervenção eram a cada 5 semanas (com cinco 

de aplicação), com 52 semanas de acompanhamento. Nesse período, os pacientes 

ou responsáveis não podiam realizar a escovação dos dentes desses pacientes. 

Notou-se influência positiva do antibiótico na redução da quantidade (peso úmido) 

da placa supragengival, porém sem efeito sobre o índice gengival. Obviamente, um 

desenho de estudo dessa magnitude é inviável nos dias atuais por questões éticas, 

porém naquele momento era bastante atribuído a etiologia da DP às bactérias da 

placa dentária e pouco se conhecia sobre a resposta imunológica desses pacientes. 

 O tempo de acompanhamento pós terapia é muito importante, sendo que 

varia de algumas semanas (como de 2 ou 3 semanas, nos trabalhos de Souza et al., 

2011 ou Shyama et al, 2003 e Teitelbaum et al., 2009 respectivamente), para até 

alguns anos (2,5 anos até 10 anos, Shapira et al, 1996 e Zigmond et al., 2006, 

respectivamente). O que tem se notado também é a presença de resultados 
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positivos a curto prazo, sendo que a longo prazo, terapias realizadas incialmente 

perdem a sua efetividade.  

Como notamos em Freedman et al., 2011, não é somente a alta concentração 

do agente antimicrobiano que leva a melhoras clínicas, mas sim a frequência de 

aplicação (diária) associada a retornos periódicos para RACR. Quando comparados 

a terapias intervencionistas realizadas apenas no período inicial (CICHON et al, 

1998, ZALDIVAR-CHIAPA et al, 2005), os resultados clínicos ao longo do tempo não 

foram tão animadores, quantas as intervenções rotineiras de outros trabalhos 

(STABHOLZ et al. 1991; SHAPIRA et al, 1996; SAKELLARI et al, 2001; SHYAMA et 

al, 2003; CHENG et al., 2008). 

Uma revisão sistemática (DAMANTE et al., 2015), realizada por nosso grupo 

de pesquisa avaliou 9 artigos, notando que para uma melhora dos parâmetros 

clínicos o que é mais importante não é o agente adjuvante ou forma de tratamento, 

mas sim a frequência de atendimento (curtos intervalos, preferencialmente a cada 

duas semanas), motivação de pais e paciente e utilização de evidenciadores de 

placa, como também uso de agentes antimicrobianos (como a clorexidina). Ressalta-

se também a necessidade de mais estudos envolvendo outras opções de agentes 

antimicrobianos. 

Nesse contexto, faz-se necessário buscar novas alternativas que sejam 

capazes de eliminar de forma efetiva os periodontopatógenos presentes na interface 

dente-gengiva, como também auxiliar na resposta imunológica, alterando o curso do 

aparecimento e progressão da DP. 

Uma boa opção é a aPDT. Até o momento, só há um relato de caso (SOUZA 

et al., 2011), envolvendo aPDT e SD com obtenção de bons resultados clínicos à 

curto prazo.  

Espera-se da aPDT uma diminuição dos periodontopatógenos pela ação 

antimicrobiana, como também um possível efeito secundário do laser na modulação 

da resposta inflamatória.   
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2.4 TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA (aPDT) 

 

Como a aPDT é um campo relativamente novo  e controverso dentro da 

Periodontia, é pertinente que sejam feitas algumas explanações referentes as 

variáveis presentes nessa terapia e fundamentais para a aplicação clínica. 

 

2.4.1 Introdução e histórico 

 

O uso de luz no tratamento das doenças está relacionado com os primórdios 

das civilizações antigas, como Grécia, Egito e Índia. Somente a partir do início do 

século XX que a civilização ocidental começou a realizar trabalhos com luz, sendo 

que em 1903 o médico dinamarquês Niels Ryberg Finsen recebeu o prêmio Nobel 

de Medicina e Fisiologia por seus trabalhos com o uso de luz na medicina (REGAN, 

PARRISH, 1982). 

A divisão na área médica que utiliza a luz no processo de saúde-doença, do 

diagnóstico ao tratamento, é chamada de Fotomedicina. De maneira geral, são três 

formas de tratamentos com luz (REGAN, PARRISH, 1982):  

• Fototerapia: utiliza somente luz; 

• Fotoquimioterapia: uso da luz associada a compostos químicos com 

excitação via radiação ultra-violeta; 

• Terapia fotodinâmica (PDT): uso de compostos fotossensibilizadores (FS), 

“corantes”, que são excitados com comprimentos de onda com espectro 

compatível, levando a reações químicas pelo FS capazes de danificar 

sistemas biológicos (patógenos ou tecidos tumorais).  

Nesse presente trabalho, optou-se pela utilização do termo terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (aPDT), já que a literatura não é precisa e apresenta 

inúmeras terminologias e nomenclaturas (KÖMERIK; WILSON; POOLE, 2000; 

BONSTEIN et al., 2010; GOIS et al., 2010; ARENAS et al., 2013). Diferenciação 

deve ser feita entre PDT para a aPDT, sendo que, respectivamente, uma é utilizada 

para tratamento de tumores e outras doenças de pele e a outra tem como foco a 

redução de patógenos, sendo essa última abordada nesse trabalho. 
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Atualmente, a literatura científica tem evidenciado o uso da aPDT em 

Periodontia e Implantodontia (PASSANEZI et al., 2015), demonstrado que essa 

modalidade é eficaz e seguras para diversas condições clinicas, atuando sobre 

organismos multiresistentes e aparentemente não induzir resistência bacteriana 

(GOIS et al., 2010). 

 

2.4.2 Mecanismo de ação 

 

A aPDT utiliza o princípio de ativação de um FS por meio da energia luminosa 

e essa ativação resulta na transferência de energia ou elétrons  para o ambiente, 

com finalidade de formar espécies reativas de oxigênio (ROS) (NÚÑEZ, RIBEIRO, 

GARCEZ, 2013) 

A toxicidade do oxigênio é o resultado da ação de suas formas parcialmente 

reduzidas. As espécies tóxicas são formadas por redução (ganho de um elétron) de 

um ou mais elétrons do oxigênio. Como produtos têm o âniom superóxido (O2
-), 

radical hidroperoxila (HOO), radical hidroxila (HO), peróxido de hidrogênio (H2O2) ou 

o oxigênio singleto (1O2). (BURCH, 1989; FARR, KOGOMA, 1991; FERREIRA, 

MATSUBARA, 1997). 

Essas reações podem sem divididas da seguinte forma: 

• Reação do tipo I: o FS transfere cargas para o oxigênio formando radicais 

de oxigênio como superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio (H2O2), radical 

hidroxila (OH-) e radical hidroperoxila (HOO). Essa é a reação mais 

encontrada nos corantes fenotiazínicos, como o azul de metileno (SPÄTH 

et al., 2014), que  possui pico de absorção do espectro vermelho da luz, 

na banda de 664nm. 

• Reação do tipo II: o FS transfere energia formando o oxigênio singleto 

(1O2). O oxigênio singleto é extremamente reativo e pode danificar 

sistemas biológicos pela oxidação de macromoléculas, como lipídeos, 

ácido nucléico e proteínas (KIM, KIM, PARK, 2002). Alguns estudos 

(CAETANO et al., 2007; ARENAS et al., 2013) comprovaram a ocorrência 

de formação de oxigênio singleto nas reações com o AM, porém em 

menor escala que em outros FS.  
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O 1O2 ao danificar os lipídeos da membrana celular bacteriana, há a liberação 

de espécies reativas de oxigênio que interagem com vários alvos intracelulares, 

tornando difícil a resistência contra essa terapia (PERUSSI, 2007). 

O efeito da aPDT em bactérias é bem variado. As Gram positivas são mais 

susceptíveis por possuírem uma camada mais porosa de peptideoglicanos e 

lipoproteínas enquanto que as Gram negativas possuem maior resistência devido à 

sua parede celular complexa com duas bicamadas lipídicas. A hidrofobicidade e as 

cargas dos corantes geram interações diferentes com as organelas bacterianas. Um 

corante com carga positiva reage com as mitocôndrias, enquanto que um de carga 

negativa pode reagir com a membrana celular de um mesmo tipo de bactéria 

(NÚÑEZ, RIBEIRO, GARCEZ, 2013). 

Embora alguns autores afirmem que não há resistência bacteriana à aPDT 

(GOIS et al., 2010), Shih e Huang (2013) demonstraram resistência de 

Pseudomonas aeruginosa à aPDT com AM. Uma cepa ficou mais resistente, após 

10 repetições da terapia, através de mudança nas proteínas da membrana externa. 

Outros autores citam a capacidade de expelir AM pelas bombas de efluxo 

bacteriano, um mecanismo conhecido de resistência bacteriana a várias drogas 

(TEGOS et al., 2008; NÚÑEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013). Porém, existe 

unanimidade em afirmar que não existe resistência bacteriana ao oxigênio singleto 

(NÚÑEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013; SPÄTH et al., 2014). 

 

2.4.3 Técnica da aPDT 

 

Não há na literatura um protocolo definido sobre como realizar a aPDT. 

Observa-se a presença de muitas variáveis, como tipo e concentração do FS, luz, 

tempo de pré-irradiação, comprimento de onda, fluência e densidade de energia do 

laser (SOUKOS; GOODSON, 2011). Para compreender um pouco melhor a 

importância desses elementos, os mesmos serão abordados a seguir.   
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2.4.3.1 Fotossensibilizador (FS) 

 

Entre os corantes mais utilizados na aPDT estão os fenotiazínicos como o 

azul de toluidina (AT) e o azul de metileno (AM).  Porém, vários outros FS têm sido 

testados como verde malaquita (VILELA et al., 2012), rosa de bengala (GOULART et 

al., 2010a), ftalocianina (KUSSOVSKI et al., 1994), porfirina (GÓIS et al., 2010; 

NAKONIECZNA; GRINHOLC, 2012), fotoditazina (QUISHIDA et al., 2015) e 

eritrosina (GOULART et al., 2010b), obtendo-se resultados bastante promissores. 

Esses corantes costumam ser muito seguros, tanto que são utilizados em 

medicina para tratamento de tumores e outras enfermidades da pele. Estudos sobre 

a citotoxicidade dos corantes em cultura de células mostraram que neutrófilos 

mantiveram sua viabilidade alta quando tratados com FS como AM e AT. Já outros 

corantes como eritrosina, rosa de bengala, cristal violeta, causaram redução de sua 

viabilidade e alterações estruturais (TANAKA et al., 2012). 

O azul de metileno é bastante hidrofílico, com banda de absorção entre 610-

660nm. É importante lembrar que o pico máximo de absorção de um FS dependerá 

do meio no qual ele está dissolvido (SABINO, RIBEIRO, 2013). Altas concentrações 

do FS tendem a formam agregados, como também a presença do biofilme, alterando 

sua banda de absorção (USACHEVA et al., 2003).  

Devido sua alta solubilidade em água, é rapidamente eliminado do organismo, 

sendo baixa a sua toxicidade sistêmica (PETER et al., 2000).  

Lembrando que em Odontologia, mas precisamente em Periodontia, o uso 

local diminui de maneira expressiva o risco de toxicidade sistêmica. O cirurgião-

dentista consegue controlar a quantidade do FS, com posterior lavagem e 

eliminação do excesso (SABINO, RIBEIRO, 2013).  

O AM é metacromático formando complexos em presença de ânions, quando 

há aumento da concentração e outras reações, mudando seu espectro de absorção 

devido a alterações eletrostáticas e hidrofóbicas entre o corante e as moléculas 

adjacentes. Isso resulta em agregação do corante, muitas vezes na forma de 

dímeros. Os monômeros de metileno formam preferencialmente o oxigênio singleto, 

enquanto que os dímeros formam espécies reativas de oxigênio (NÚÑEZ, 2007). 
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Figura 1 - Estrutura química do azul de metileno (FONTE: NÚÑEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013). 

 

Tanto o AM, quanto o AT formam complexos metacromáticos com 

lipopolissacarídeos (LPS) bacterianos, porém o AT forma agregados maiores na 

superfície dos LPS causando maior fotodestruição. Algumas bactérias como a E. coli 

possuem porinas seletivas de cátions que irão atrair corantes mais hidrofílicos como 

o AM. Nesse caso, a morte bacteriana é via porinas e não LPS. O mecanismo de 

morte celular por AT seria mais por ligação com LPS da superfície bacteriana e o do 

AM via integração com proteínas de membrana como as porinas (USACHEVA et al., 

2003). 

Alguns autores associaram o peróxido de hidrogênio (H2O2) ao AM 

aumentando a morte bacteriana, principalmente de Gram negativas que são mais 

resistentes à aPDT devido a sua parede celular (GARCEZ et al., 2011).  

Trabalhos recentes têm procurado melhorar ainda mais os efeitos da aPDT 

como o uso de novos fotossensibilizadores que geram alta formação de oxigênio 

singleto como a fotoditazina (QUISHIDA et al., 2015) e derivados de fenaleno 

(SPÄTH et al., 2014) uma vez que não foi relatada a existência de resistência 

bacteriana ao oxigênio singleto. 

 Mais recentemente, tem se buscado associar nanopartículas de carga 

carregadas positivamente com o FS, facilitando a entrada do corante em biofilmes e 

otimizando sua fototoxicidade (KLEPAC-CERAJ et al., 2011). Em um estudo clínico, 

obteve-se diminuição no número de células apresentadoras de antígeno e aumentou 

da produção de colágeno nos tecidos gengivais (SÉGUIER et al., 2010).  

Antes da ativação da luz, é necessário que o corante se difunda e fique em 

contato com o local da aPDT. A esse período é chamado de tempo de pré-
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irradiação. Esse tempo é importante para o sucesso da terapia (JACKSON et al., 

1999). 

 

2.4.3.2 Luz 

 

Ao escolher um determinado composto (FS) para uso em aPDT devemos 

conhecer qual o espectro eletromagnético de absorção óptica, ou seja, quais os 

comprimentos de onda que este FS é capaz de absorver para que ocorra absorção 

da energia proveniente da fonte de luz. A absorção dessa luz pelo FS gera reações 

fotoquímicas que produzem as ROS, produto citotóxico importante que resultarão 

nos efeitos terapêuticos fotodinâmicos desejados (SABINO, RIBEIRO, 2013). 

Para resultado dos efeitos terapêuticos desejados, é importante também o 

conhecimento de alguns parâmetros conforme mencionados pela American 

Association of Physicists in Medicine (AAPM, 1995). 

• Densidade de potência (irradiância - Dp): é a medida da potência radiante 

incidente na superfície de um elemento, dividido pela área desse 

elemento. Em outras palavras, é o valor da potência da luz proveniente do 

orifício por onde sai a luz do aparelho de laser (por exemplo, a ponta da 

fibra óptica). Para seu cálculo, temos a seguinte expressão, em que P = 

Potência (W) e A refere-se à área (cm²): 

Dp (W/cm²) = P (W)/A (cm²) 

Alguns artigos trazem a densidade de energia como a taxa de fluência, 

medidas com a mesma unidade (W/cm²), porém com interpretações diferentes. A 

taxa de fluência, refere-se a medida no interior de tecido, já levando em conta a 

interação da radiação luminosa com o hospedeiro, o que é bastante difícil de ser 

mensurado (SABINO, RIBEIRO, 2013). 

• Densidade de energia (“dose” - D): é a quantidade de energia por unidade 

da área transferida ao tecido, em relação ao tempo. È dada pela seguinte 

expressão, em que P = Potência (W), t =  tempo de irradiação (s) e A = 

área (cm²): 
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D (J/cm²) = P (W)x t(s)/A (cm²) 

Muitas vezes a D é prescrita como “dose” de luz, pois na aPDT é a 

“quantidade de luz” suficiente para excitar o FS para obtenção do efeito 

fotodinâmico, sem causar danos aos tecidos circunvizinhos (SABINO, RIBEIRO, 

2013).  

De maneira lúdica, podemos interpretar a estimulação do FS com o balançar 

de um pudim de gelatina (FS) com uma mão. Pode-se pressionar com um dedo ou 

com toda a palma da mão (variação da área) e aplicar uma determinada força 

(potência). Se colocada muita força na ponta de um dedo e dependendo do tempo 

de pressão (densidade de energia), o pudim de gelatina pode até balançar 

(estimulação do FS), com posterior perfuração da gelatina (efeitos deletérios). Mas 

se a força for moderada é aplicada com a palma da mão (densidade de potência) 

com um tempo adequado (densidade de energia), pode-se alcançar o objetivo de 

balançar a gelatina (estimular o FS), sem causar danos. 

A fotodegradação do FS, como com o MB, importante para o efeito 

fotodinâmico, parece estar vinculado mais com a densidade de energia, pois 

conforme o aumento do tempo de irradiação há maior fotodegradação. Já a 

densidade de potência parece estar vinculada com a dinâmica de fotodegradação. 

Resumidamente, a fotodegradação é resultado da densidade de potência e tem seu 

efeito mais evidente de acordo com o tempo de irradiação (NÚÑEZ, 2007). 

Portanto, conhecer o tipo de luz e a forma como ela será administrada são 

pontos importantíssimos para o sucesso da aPDT. 

O laser (Amplificação da luz por emissão estimulada de radiação - Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) é uma ferramenta terapêutica que 

tem ganhado destaque na Odontologia (PASSANEZI et al., 2015), principalmente na 

área da aPDT. 

Devido às características inerentes do laser, como a boa monocromaticidade, 

pouca divergência espacial, colimação dos seus feixes, como também a 

possibilidade de acoplar dispositivos, exemplo as fibras ópticas, fazem do laser uma 
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adequada fonte de luz para o uso em aPDT (BAGNATO, CARVALHO, 

FERNANDES, 2013). 

As fibras ópticas para aplicações em Periodontia devem possuir boa 

flexibilidade, não ser quebráveis e ser descartáveis (BAGNATO, CARVALHO, 

FERNANDES, 2013), pois mesmo com a tentativa de descontaminação elas retêm 

em sua estrutura micro-organismos que podem levar a contaminação entre 

pacientes, como também vestígios do FS que podem comprometer a transmissão da 

luz e a boa efetividade da aPDT (NÚÑEZ, BAPTISTA, RIBEIRO, 2013b).  

O uso das fibras ópticas acopladas na ponteira do feixe de emissão de laser 

faz com que a potência óptica do equipamento diminua, entretanto, aumentando a 

densidade de potência, garantindo assim iluminação suficiente dentro da bolsa 

periodontal de maneira que o FS o absorva adequadamente (SABINO, RIBEIRO, 

2013). 

A iluminação via mucosa (transmucosa), em que o feixe de luz é posicionado 

perpendicularmente na superfície gengival da bolsa periodontal, aparenta não ser 

tão eficiente para obtenção dos resultados esperados com a aPDT, já que a luz tem 

que percorrer cerca de 1mm de tecido gengival, havendo redução da densidade de 

potência e possivelmente “subdensidade de energia” (SABINO, RIBEIRO, 2013). 

 

2.4.4 Estudos clínicos e revisões sistemáticas 

 

Como já mencionado nos capítulos anteriores, devido as diversas variáveis, 

principalmente com o número de aplicações de aPDT e o tempo de pré-irradiação,  

como também a falta de um protocolo clínico, dificultando posterior comparação 

entre os estudos. 

Estudos clínicos tem demonstrado, em sua maioria, bons resultados da aPDT 

como adjuvante da RACR no tratamento não-cirúrgico da DP (GE et al., 2011; LUI; 

CORBET; JIN, 2011; BERAKDAR et al., 2012; GIANNELLI et al., 2012; NORO 

FILHO et al., 2012; ANDRADE et al., 2013; CAMPOS et al., 2013; LUCHESI et al., 

2013; BETSY et al., 2014; FRANCO et al., 2014; KOLBE et al., 2014; CAMPANILE 

et al., 2015).   
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O Quadro 2 mostra a seguir um resumo dos trabalhos encontrados na base 

de dados PUBMED com o descritor: “periodontal disease and antimicrobial 

photodynamic therapy” e “periodontitis and antimicrobial photodynamic therapy”. São 

mencionados somente os estudos que utilizam o AM como agente FS.  
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Quadro 2 -  Ensaios clínicos que avaliaram o uso da terapia fotodinâmica como adjuvante da raspagem e alisamento radicular no tratamento periodontal 
utilizando como FS o MB.  

Autores Desenho 

do estudo  

n Doença/tipo 

de paciente 

laser Dosimetria Fonte de luz Anestesia 

local 

Lavagem 

PI 

Concentração 

do corante 

Tempo 

PI 

Frequência 

da aPDT 

Principais resultados da 

aPDT 

AL-ZAHRANI et 
al., 2009 

Paralelo 45 Diabetes 670 60s - 
Se 

necessário 
Não 

0,01% 5-10s única 
sem diferença clínica 

comparado a doxiciclina 

GE et al., 2011 Paralelo 58 DP crônica 670 
0,14W, 60s, 6J, 

21J/cm² 
Fibra óptica IB 

(d= ausente) 
- - 0,01% 30s 1x ou 2x 

PDT reduziu SS (princip. bolsas 
≥5mm) até  a 12ªsem. 

LUI; CORBET; 

JIN, 2011 

Boca 

dividida 
24 DP crônica 940 5W, pulsado, 30s 

Fibra óptica IB 

(d= 300 µm) 

Sim Não 
1% 3min única 

redução PS, SS, fluido 

gengival, IL-1β (1m) 

BERAKDAR et al., 
2012 

Boca 
dividida 

22 DP crônica 670 0,15W, 60s - 
- - 

0,005% x única redução PS (6m) 

GIANNELLI et al., 
2012 

Boca 
dividida 

26 DP crônica 635 
0,1W, 120s (60s dentro 

+ 60s fora) d 0,6mm 
Fibra óptica IB -
TM(d=0,6mm) 

Não Não 
0,3% 5min 4 a 10 vezes 

melhor PS, SS, NCI, 
espiroquetas (12m) 

NORO FILHO et 
al., 2012 

Boca 
dividida 

12 HIV 660 
0,03W, 0,428W/cm², 

57,14J/cm², 133s 
 Fibra óptica IB 
(a= 0.07 cm²) 

- - 
0,01% 5min única 

Melhoras em PS, NCI, (6m) 
sem diferença microb. 

ANDRADE et al., 
2013 

Boca 
dividida 

15 
Furca classe 

III 
660 0,06W/cm², 60s 

Fibra óptica IB 
(d=0,6mm) 

Sim Sim 
10mg/ml 1min única 

Regulação de TIMP-2/MMP-2 
e OPG/RANKL 

BALATA et al., 
2013 

Boca 
dividida 

22 DP severa 660 
0,1W, 9J, 90s, 

320J/cm² 
Via sulco 

(d=600µm) 
- Não 

0,00 5% 2min única sem diferenças clínicas 

CAMPOS et al., 
2013 

Boca 
dividida 

13 
Bolsas 

residuais 
660 0,06W, 129J/cm², 60s 

Fibra óptica IB 
(d=600µm) 

Sim 
Sim 

10mg/ml 1 min única Redução PS, ganho NCI (3m) 

DILSIZ; 

CANAKCI; 
AYDIN, 2013 

Boca 
dividida 

24 DP crônica 808 0,1W, 6J, 60s 
Fibra óptica IB 

(d=300µm) 

Sim Sim 

1% 3min única 
aPDT pior que o laser de alta 

(KTP) 

LUCHESI et al., 
2013 

Paralelo 37 
Furca classe 

II  
660 0,06W, 129J/cm², 60s 

Fibra óptica IB 
(d=600µm) 

Sim 
Sim 

10mg/ml 1min única 
Sem diferença clínica, Redução 

Pg. Tf. e citocinas, até 6m 

BETSY et al., 2014 Paralelo 88 DP crônica 655 1W, 0,06W/cm²,60s 
Fibra óptica IB 

(d=0,5mm) 
- Sim 

10mg/ml 3min única 
Melhoras PS e NCI em 3 e 6m. 

Redução SS 

FRANCO et al., 
2014 

Boca 
dividida 

15 DP severa 660 
0,06W/cm², 90s, 

5,4Jcm² 
Fibra óptica IB 

(d=0,4mm) 
Sim - 

0,01% 5min 4x - 1x/sem 
Melhora SS, aumento 
RANK/OPG e FGF2 

KOLBE et al., 
2014 

Boca 
dividida 

22 
Bolsas 

residuais 
660 0,06W, 129J/cm², 60s 

Fibra óptica IB 
(d=600µm) 

Sim 
Sim 

10mg/ml 1min única 
Redução SS (6m), Redução Pg. 

Aa., melhora nas citocinas 

CAMPANILE et 
al., 2015 

Paralelo 28 
Bolsas 

residuais 
670 60s Fibra óptica IB 

- Não 
X 1min 2x/semana 

Redução PS, SS, bolsas, proteína C 
reativa, sem diferenças microbiol. 

 
PS= profundidade de sondagem; NCI= nível clínico de inserção; SS= sangramento à sondagem; DP= doença periodontal; Aa.= Aggregatibacter Actinomicetemcomitans; Fn.= Fusobacterium nucleatum; 
En.= Eubacterium nodatum; Pg= Porphyromonas gingivalis; E.c.= Eikenela corrodens; C.s.= Capnocytophaga sp.; m= meses; d= dias; MB= Azul de metileno; PI= pré-irradiação, IB= intrá-bolsa; TM=transmucosa; 

-=não informado; d=diâmetro, sem=semana; m=meses; a= área. 
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Como podemos notar no quadro acima (Quadro 2), a maior parte dos artigos 

mostram a aplicação da aPDT no tratamento da periodontite crônica ou de bolsas 

residuais em pacientes em terapia de manutenção periodontal, como também o uso 

do AM como FS associado ao laser de 660-670nm, que é o espectro de absorção 

com máxima otimização desse corante (AL-ZAHRANI et al., 2009; GE et al., 2011; 

BERAKDAR et al., 2012; NORO FILHO et al., 2012; ANDRADE et al., 2013; BALATA 

et al., 2013; CAMPOS et al., 2013; LUCHESI et al., 2013; FRANCO et al., 2014; 

KOLBE et al., 2014; CAMPANILE et al., 2015).  

Como modelo de desenho experimental, o modelo boca dividida é o mais 

comum nos trabalhos publicados com a inclusão desde apenas 12 ou 13 pacientes 

(Noro Filho et al. 2012 e CAMPOS et al., 2013 respectivamente), como com  até 28 

pacientes (CAMPANILE et al., 2015). Os trabalhos de desenho paralelo com o maior 

número de pacientes foram os de Ge et al. (2011) e Betsy et al. (2014) com 

recrutamento de 58 e 88 pacientes, respectivamente.  

Ge et al. (2011) mostraram redução no sangramento à sondagem no grupo 

que recebeu aPDT e Betsy et al. (2014), houve redução em todos os parâmetros 

clínicos por 6 meses no grupo que recebeu aPDT. Sgolastra et al. (2013b), em sua 

revisão sistemática, sugerem que mais estudos paralelos deveriam ser realizados 

para dar mais credibilidade ao sucesso da terapia. 

Conforme se aumenta o número de sessões de aPDT, a possibilidade de 

promover melhores resultados clínicos são maiores (GIANNELLI et al., 2012; 

FRANCO et al., 2014; CAMPANILE et al., 2015). Entretanto, tal metodologia é ainda 

pouco abordada. Nesse sentido, destaca-se o artigo pioneiro de Lulic et al. (2009), 

em que pacientes em manutenção periodontal foram beneficiados pela aPDT com 

HELBO® (5 repetições dentro de duas semanas), com redução nos parâmetros 

clínicos observadas até os 6 meses. 

Campanile et al., 2015 utilizaram a aPDT no tratamento de bolsas residuais 

durante duas vezes na semana, promovendo redução na profundidade de 

sondagem, na dosagem de proteína C reativa (até após 3 meses), como também 

ausência de bolsas residuais, mas sem diferenças microbiológicas. 
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Trabalhos como o de GIANNELLI et al., (2012) e Franco et al. (2014) com 

aumento do tempo de pré-irradiação e sessões múltiplas de aPDT   parecem 

beneficiar os resultados clínicos e imunológicos. 

Algumas pesquisas associam a aPDT no tratamento de lesões de furca 

adjuvante ao tratamento cirúrgico. Luchesi et al. (2013) realizaram um estudo 

paralelo em 37 pacientes com lesões de furca classe II, não obtendo diferenças 

clínicas entre os grupos, porém com redução de Pg e Tf, além de algumas citocinas 

inflamatórias até após 6 meses. Já Andrade et al. (2013), utilizaram a aPDT no 

tratamento de lesões de furcas de classe III em dentes que seriam extraídos. A 

aPDT foi realizada previamente e durante o ato cirúrgico. Como resultados, notou-se 

uma regulação positiva na expressão de TIMP-2/MMP-2 e OPG/RANKL, citocinas 

essas responsáveis pelo reparo e remodelação óssea, respectivamente, como 

também com aumento de fatores de crescimento, como o TGFβ.  

Além da associação cirúrgica, alguns autores propõem também outras 

alternativas. Gianelli et al., 2012 em seu trabalho associou um laser de alta 

intensidade para remoção de todo epitélio sulcular da bolsa  previamente à aPDT. 

Como resultado, obteve-se melhora de todos os parâmetros clínicos e redução de 

espiroquetas após um ano.  

Não há até o momento o uso do AM como FS na aPDT no tratamento de 

periodontite agressiva. Os estudos utilizam em sua maioria o corante HELBO® 

(constituição semelhante ao AT) (OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009b; 

NOVAES et al., 2012; ARWEILER et al., 2014; CHITSAZI et al., 2014; MOREIRA et 

al., 2014), sem a obtenção de resultados conclusivos. Alguns não obtiveram 

diferenças clínicas e nem em mediadores inflamatórios (de OLIVEIRA et al., 2007; 

de OLIVEIRA et al., 2009b), já outras pesquisas mostraram resultados positivos da 

aPDT na redução bacteriana (NOVAES et al., 2012; MOREIRA et al., 2014), 

principalmente do Aa, ou de sangramento à sondagem (CHITSAZI et al. 2014). 

Somente o trabalho de Moreira et al. (2014), mostrou redução na profundidade de 

sondagem e ganho de inserção até 90 dias pós-terapia com redução bacteriana 

significante. 
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Em uma recente revisão sistemática (VOHRA et al., 2015) sobre a utilização 

da aPDT no tratamento de periodontite agressiva os autores concluem que essa 

modalidade terapêutica pode ser efetiva como adjuvante a RACR, entretanto, mais 

estudos clínicos randomizados devem ser realizados. 

Ainda são restritas publicações que utilizem como amostra pacientes com 

algum comprometimento sistêmico, como diabéticos ou com HIV. Nesse cenário, em 

pacientes diabéticos a terapia foi comparada ou usada em conjunto com antibióticos 

(doxicilcina) resultando em não melhora dos parâmetros clínicos e redução da 

hemoglobina glicosilada comparado ao grupo que usou antibiótico (AL-ZAHRANI et 

al., 2009). Já em pacientes com HIV, Noro Filho et al. (2012) mostraram efeito 

benéfico da aPDT com melhora nos parâmetros clínicos até 6 meses, porém sem 

diferenças microbiológicas com a RACR.  

Javed et al., 2013 realizaram uma revisão de literatura sobre a utilização da 

aPDT como adjuvante ao tratamento não cirúrgico da doença periodontal em 

pacientes imunocomprometidos. Após seleção e busca dos artigos, chegou-se 

somente a 6 trabalhos, sendo que somente um era estudo clínico randomizado, o 

restante todos laboratoriais (em ratos). Os autores alertam que muitas variáveis, 

como tabagismo, envelhecimento e pobre higiene bucal podem influenciar nos 

resultados clínicos em pacientes com ou sem imunossupressão, dificultando na real 

efetividade dessa terapia. Como conclusão, o uso da aPDT em pacientes 

imunocomprometidos precisa ser mais  esclarecido com mais estudos 

randomizados.  

Um outro exemplo de paciente imunocomprometido são àqueles que 

receberam tratamento quimioterápico. Em uma série de caso 

(ROCHA, FILHO, SIMÕES et al., 2015), aPDT foi utilizada para tratar as lesões 

decorrentes do tratamento antineoplásico em 3 pacientes, sendo um caso de quielite 

angular e dois por infecção por herpes simples. Como resultado, os autores 

concluíram que a aPDT foi efetiva no tratamento dessas lesões. 

Nesse sentido, deve se enfatizar e estimular a divulgação de mais trabalhos 

como de Evangelista et al., 2015, com sugestão de protocolo clínico importante na 

tentativa de padronização e maior uniformidade na avaliação e utilização da aPDT 
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no tratamento da DP, como também sua repercussão sistêmica (exemplo, no 

controle glicêmico). 

Atualmente, a literatura apresenta poucas revisões sistemáticas que avaliem 

os efeitos da aPDT como adjuvante à RACR, sendo os resultados divergentes e 

pouco conclusivo. Esse baixo número está relacionado, principalmente com a 

heterogeneidade dos trabalhos clínicos, tanto quanto na padronização da  aPDT, 

como também pela alta qualidade requeridas para inclusão em uma revisão 

sistemática não seguida pelos ensaios clínicos.  

A primeira revisão sistemática sobre o uso da aPDT no tratamento da DP foi 

de Atieh (2010). Em seu estudo, o autor incluiu apenas 4 artigos, considerando 

como tempo de acompanhamento pós-terapia de 3 semanas. Encontrou ganhos de 

nível clínico de inserção de 0,29mm e redução na profundidade de sondagem de 

0,11mm. Sua conclusão foi positiva em relação ao uso da aPDT, porém alertou para 

o fato da inclusão de poucos estudos.  

No mesmo ano, Azarpazhooh et al. (2010), publicaram revisão contendo 5 

trabalhos (sendo 3 semelhantes ao de Atieh, 2010), sem distinção de qual tipo da 

DP entre os estudos. Nessa revisão foram considerados trabalhos de 3 e 6 meses 

de acompanhamento. Os resultados são bem semelhantes da revisão sistemática 

produzida anteriormente, com pouquíssimo ganho de inserção clínica (0,34mm), e 

redução na profundidade de sondagem (0,25mm). Esses resultados os levaram a 

conclusão que a aPDT não possuir maior efetividade que a RACR.  

Com semelhante metodologia e com avaliação de 7 artigos, Sgolastra et al. 

(2013a) encontraram resultados clínicos irrisórios, apontando a ausência de 

evidências científicas e mais realização de estudos para avaliação da aPDT como 

adjuvante a RACR. No mesmo ano, Sgolastra et al. (2013b), publicaram uma nova 

revisão mais criteriosa incluindo 14 artigos, porém sem resultados animadores. Com 

isso, os autores concluem que a aPDT pode ser efetiva a curto prazo, já que as 

evidências não mostram diferenças após os 6 meses, recomendando mais estudos 

clínicos com acompanhamento a longo prazo. 

Algumas informações da revisão de Sgolastra et al. (2013b) são 

interessantes, como o fato de estudos paralelos e boca dividida não mostrarem 
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diferenças nas análises. Os autores mostraram também que, um tempo de aplicação 

de 60s mostra maior redução na profundidade de sondagem e ganho de inserção 

clínica. O tipo de corante e parâmetros do laser não puderam ser analisados devido 

à grande variedade nos estudos. Mas, nota-se que todos utilizaram comprimentos 

de onda entre 660 e 680nm que possuem picos de absorção nos corantes utilizados: 

cloreto de fenotiazina (HELBO®) e azul de metileno (Periowave® ou preparados). 

Nenhum trabalho clínico nessa revisão utilizou azul de toluidina (SGOLASTRA et al., 

2013b). 

Apesar das revisões mostrarem mais resultados positivos que negativos, 

ganhos menores que 0,5mm são irrelevantes clinicamente, portanto deve-se analisar 

com cautela os resultados de revisões sistemáticas.  

Mais recentemente tem se discutido bastante sobre a possibilidade da aPDT 

em ter um efeito secundário na aceleração do reparo periodontal, uma vez que o 

laser em baixa intensidade é utilizado como fonte de luz.  Esse possível efeito é 

apenas sugestão de alguns autores em estudos com animais (ALMEIDA et al., 2008; 

PRATES et al., 2011), porém alguns estudos que não mostraram melhoras clínicas, 

mostraram melhoras em outros mediadores inflamatórios, como redução de IL-1β 

(LUCHESI et al., 2013) e MMP-8 (QUEIROZ et al., 2015), aumento de fatores de 

crescimento (FRANCO et al., 2014) e expressão de genes que regulam o 

metabolismo ósseo (ANDRADE et al., 2013; FRANCO et al., 2014). Também existe 

a possibilidade da aplicação do laser em baixa intensidade como fototerapia com o 

intuito de aceleração da reparação logo após a RACR, ou intercaladamente às 

sessões de aPDT. 

 



 

 

 

 



 

 

Proposição 
“Alguns homens veem as coisas como são e dizem ‘Por quê?’ 

 Eu sonho com as coisas que nunca foram ditas e digo  

‘Por que não?’” 
(Geroge Bernard Shaw) 

  



 

 

 



  3 Proposição 65 

 

3  PROPOSIÇÃO 

 

 
Objetivo primário 

• o objetivo primário deste trabalho foi avaliar a efetividade da terapia 

fotodinâmica antimicrobiana com azul de metileno (100µg/ml) e laser 

vermelho (660nm), associada à raspagem e alisamento radicular, no 

tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes com SD. 

 

Objetivo secundário: 

• avaliar os parâmetros clínicos periodontais (índice gengival, nível clínico de 

inserção, profundidade e sangramento à sondagem), no baseline (período 

inicial), e após 1 e 3 meses do tratamento. 

 

Objetivos terciários: 

• verificar se há correlação entre o comportamento comunicativo com a 

severidade e condição periodontal; 

• verificar se há correlação entre os valores antropométricos (como IMC, CC, 

RCQ), com a severidade e condição periodontal. 

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 



 

 

Materiais e métodos 

“Aqueles que param esperando as coisas melhorarem  

 acabarão descobrindo mais tarde que, aqueles que não pararam estão tão na frente 

que não poderão ser mais alcançados”.(Rui Barbosa) 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Anteriormente à execução deste estudo o mesmo foi submetido à apreciação 

e aprovação (CAAE:14045513.5.0000.5417, protocolo número 386.460) pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) da Faculdade de Odontologia de 

Bauru (Anexo A), respeitando a resolução 196/96, que versa sobre ética em 

pesquisas da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP, com base no 

cumprimento dos princípios éticos da Declaração de Helsinki. 

Antes da realização de qualquer procedimento, foi explicado o que seria 

realizado com os pacientes com SD, sendo lido e preenchido o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A) aos pais e/ou responsável legal 

pelo sujeito, discursando sobre quais terapias e condutas que seriam adotadas, seus 

possíveis riscos e benefícios, como também a importância do trabalho no meio 

clínico e científico. 

 

 

4.2 AMOSTRA 

 

 Com o objetivo de padronizar a seleção dos pacientes de maneira a obter 

uma amostra homogênea, foram utilizados os seguintes critérios: 

 

4.2.1 Critérios de inclusão  

 

Os critérios de inclusão para os sujeitos da pesquisa foram: 

 

• Diagnóstico de Síndrome de Down  

• Estar na faixa etária de quinze a sessenta anos; 

• Não apresentar perda auditiva moderada a severa que impossibilitasse a 

comunicação e consequentemente o atendimento odontológico; 
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• Não apresentar perdas visuais severas que impedissem a realização dos 

procedimentos propostos; 

• Presença de ao menos 4 (quatro) dentes na cavidade oral, sendo pelo 

menos um por hemiarco (excluindo os terceiros molares); 

• Pacientes diagnosticados com doença periodontal infecciosa marginal 

(gengivite ou periodontite). 

•  Ausência de quadros periodontais agudos no momento do exame 

(abcessos periodontais ou gengivais e/ou gengivite ou periodontite 

necrosante). 

 

4.2.2 Critérios de exclusão  

 

Foram adotados como critérios de exclusão todo e qualquer hábito e/ou 

manifestação sistêmica, já consagradas na literatura, que pudessem modificar o 

processo de saúde-doença do periodonto, como também para evitar riscos ao 

paciente ou o profissional. Os critérios de exclusão são: 

 

• Fumantes (>10 cigarros por dia); 

• Uso crônico de álcool (alcóolatras, ao menos uma); 

• Mulheres em fase de menopausa; 

• Gestantes ou lactantes; 

• Desdentados totais; 

• Diabetes mellitus não controlado; 

• Hipertireoidismo não controlado; 

• Angina do peito instável; 

• Hipertensão grave não tratada ou não controlada (PA acima de 200/115 

mmHg); 

• Coagulopatas; 

• Usuários de drogas ilícitas. 

• Pacientes que receberam tratamento radioterápico na região de cabeça ou 

pescoço; 

• Pacientes em tratamento quimioterápico; 
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• Pacientes não colaboradores onde não foi possível o atendimento 

odontológico em consultório (co-morbidades como transtorno do espectro 

autista severo, paralisia cerebral ou outras síndromes genéticas associadas). 

Nesses casos, foram realizadas diversas consultas para manejo e 

condicionamento do paciente. Caso constatado que a melhor solução para 

proteção e conforto do paciente eram procedimentos sob sedação, o mesmo 

não participou do estudo sendo orientado seus pais e/ou responsáveis para 

procurarem um serviço que contemplasse tal atendimento.  

 

Inicialmente seriam excluídos os pacientes que fizessem uso crônico de 

antibióticos, anti-inflamatórios não esteroidais ou esteroidais 6 meses antes da 

pesquisa. Entretanto, pacientes com SD possuem rotineiramente infeções 

auriculares (otites), como quadros agudos alérgicos/infecciosos. Quatro pacientes 

utilizaram antibiótico durante a pesquisa, porém, tais pacientes não finalizaram o 

estudo e, portanto, não tiveram seus dados contabilizados. 

Os pacientes que não se enquadraram ou que não participaram desse 

estudo, tiveram suas opiniões respeitadas, podendo (caso quisessem), ser 

atendidos normalmente pelo autor da pesquisa com o tratamento odontológico 

realizado normalmente na clínica de Periodontia da FOB-USP. 

 

4.2.3 Seleção da amostra 

 

Foi realizada intensa divulgação para convidar os sujeitos da pesquisa da 

região pelos diversos meios de comunicação, como sites, jornais e programas de 

televisão. 

Com o aceite na participação da pesquisa, o atendimento odontológico 

aconteceu nas dependências da clínica de Periodontia da Faculdade de Odontologia 

de Bauru (FOB-USP). Exceção feita aos alunos da APAE Bauru, que para os 

pacientes da instituição em questão que foram atendidos na Clínica Odontológica da 

Instituição. No primeiro caso, o paciente e seus responsáveis tiveram que se 

deslocar até a FOB-USP, estando o paciente acompanhado de um responsável legal 
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que ficou responsável pelo transporte como também as despesas ocasionas pela 

locação. 

 

4.2.4 Recrutamento da amostra  

 

Para recrutamento dos participantes, foram realizados convites para as 

APAEs de Bauru, Lençóis Paulista (44km), Ibitinga (93km), Bariri (66km), Santa Cruz 

do Rio Pardo (95km), Macatuba (55km), Duartina (53km) Pederneiras (34km), Jaú 

(56km) e de Mineiros do Tietê (75km).  

A APAE Bauru aceitou participar do estudo e permitiu realizar o atendimento 

na Instituição, já que a mesma consta também com a presença de duas cadeiras 

odontológicas, estando uma constantemente livre para a realização da pesquisa.  

A APAE de Duartina e de Lençóis Paulista também aceitaram participar do 

estudo, sendo que os pacientes de ambas se deslocaram até a Faculdade. 

 

4.2.5 Cálculo da Amostra 

 

Para este ensaio clínico randomizado controlado paralelo, o cálculo amostral 

foi realizado considerando-se clinicamente relevante uma diferença entre os grupos 

de 1,0 mm na profundidade de sondagem e um desvio padrão estimado de 0,96, 

calculado a partir das médias do desvio padrão dos 14 pacientes iniciais. Utilizando 

um poder de 80% para detectar essa diferença, com nível de significância de 5%, 

seriam necessários 16 sujeitos por grupo. Considerando uma perda de 10% no 

acompanhamento, foram recrutados inicialmente 18 pacientes com grupo. 

 

4.2.6 Divisão e randomização da amostra 

 

Os pacientes foram previamente classificados em cinco grupos, de acordo 

com a proposta de Offenbacher et al. (2007), como será brevemente descrito abaixo: 

• Grupo saúde (IBG-S): ausência de bolsas com profundidade de 

sondagem > 3mm e sangramento à sondagem presente em até 10% dos 

sítios; 
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• Grupo gengivite (IBG-G): ausência de bolsas com profundidade de 

sondagem >3mm e sangramento à sondagem presente, no mínimo, 10%  

dos sítios; 

• Grupo Interface biofilme gengiva – lesão profunda/sangramento leve 

(IBG-LP/SL): presença de bolsas periodontais >3mm e sangramento à 

sondagem em até 10% dos sítios; 

• Grupo Interface biofilme gengiva – lesão profunda/sangramento 

moderado (IBG-LP/SM): presença de bolsas periodontais > 3mm e 

sangramento à sondagem em 10-49% dos sítios; 

• Grupo Interface biofilme gengiva- lesão profunda/sangramento severo 

(IBG-LP/SS): presença de bolsas periodontias > 3 mm e sangramento à 

sondagem em, no mínimo, 50% dos sítios. 

 

Para os pacientes que apresentassem bolsas maiores que 3mm, para auxiliar 

no processo de randomização, foi utilizado também os critérios de definição de 

doença periodontal de acordo com o Centro de Controle de Doenças (Centers of 

Disease Control- CDC) em parceria com a Academia Americana de Periodontia 

(AAP) para investigação epidemiólogica da doença periodontal (Page e Eke, 2007; 

Eke et al. 2012), divididos da seguinte maneira: 

 

• Periodontite leve: presença de 2 sítios interproximais ou mais com NIC≥ 3 

mm (em dentes diferentes) e 2 ou mais sítios com PS. ≥4 mm ou 1 sítio 

com PS.≥ 5 mm; 

• Periodontite moderada: presença de 2 ou mais sítios interproximais com 

NIC≥ 4mm (em dentes diferentes) ou 2 ou mais sítios interproximais com 

PS. ≥ 5 mm (também em dentes diferentes); 

• Periodontite severa: presença de 2 ou mais sítios interproximais com 

NIC≥ 6 mm em dentes diferentes e 1 ou mais sítios interproximais com 

P.S.≥ 5 mm. 

Em seguida, em cada subgrupo abordados acima, foi feita a randomização da 

amostra pela aleatorização simples feita no programa Excel (Office 2010), 

permitindo a confecção mais uniformes entre os grupos controle (C) ou grupo teste 

(aPDT) (Anexo B). 
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Grupo controle (C) – 17 pacientes - preparo inicial + raspagem e alisamento 

radicular boca toda (tratamento periodontal convencional). 

Grupo teste (aPDT) – 16 pacientes - preparo inicial + raspagem e alisamento 

radicular (tratamento periodontal convencional), associado à terapia fotodinâmica 

antimicrobiana na boca toda, em todos os dentes (excluindo os terceiros molares). 

A avaliação periodontal foi feita no baseline, 1 e 3 meses após tratamento, 

com intervalo de no mínimo 15 dias da última consulta. 

 

 

4.3 AVALIAÇÃO PERIODONTAL 

 

O exame clínico periodontal foi realizado por um único examinador (R.F.). O 

biofilme bacteriano foi corado com solução de fucsina básica (Eviplac -Biodinâmica, 

Ibiporã, Paraná, Brasil), para ser avaliado o índice de placa, conforme será explicado 

abaixo. Em seguida, era retirado o excesso da placa supragengival com gaze e 

cureta estéril tipo Gracey (Hu-Friedy, Chicago, EUA), seguida por profilaxia 

profissional com escova de Robinson e pasta profilática (Herjos - Coltene, 

Bonsucesso, Rio de Janeiro, Brasil), para não influenciar na análise do sangramento 

à sondagem. Juntamente com esse procedimento, foi realizada instrução de higiene 

oral, concomitantemente para seus pais e/ou responsáveis. 

 

4.3.1 Critérios para realização do exame periodontal  

 

Todos os pacientes foram avaliados periodontalmente através dos seguintes 

índices, conforme Periograma da FOB-USP (Apêndice B):  

• Profundidade de sondagem (PS): medida com sonda periodontal 

milimetrada Carolina do Norte (Hu-Friedy, Chicago, EUA), determinada 

pela distância entre a margem gengival e o fundo do sulco ou bolsa. As 

medidas foram obtidas de seis sítios (mésiovestibular, centro da face 

vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, centro da face lingual e disto-

lingual) de cada dente presente na cavidade bucal, com exceção dos 

terceiros molares;  
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• Índice de placa (IP): A presença ou ausência de placa foi determinada de 

acordo com a proposta de Ainamo, Bay, 1975,  segundo a qual a 

presença de placa nas faces vestibular, lingual, mesial e distal foi anotada 

como 1 e a ausência como 0; 

• Índice de sangramento à sondagem (ISS): a ocorrência de sangramento à 

sondagem suave foi observada até 15 segundos após a remoção da 

sonda do sulco e anotada como presente (1) ou ausente (0), conforme 

proposto por Ainamo, Bay (AINAMO. BAY, 1975). Foram examinados os 

sítios mésio-vestibular, centro da face vestibular, disto-vestibular, mésio-

lingual, centro da face lingual e disto-lingual de todos os dentes presentes 

na cavidade bucal, com exceção dos terceiros molares. 

• Nível de inserção clínica (NIC): determinado a partir das medidas de 

profundidade de sondagem e recessão/hiperplasia, para determinação da 

distância entre a junção cemento-esmalte e o fundo do sulco ou bolsa, 

como exemplificado pela fórmula (WOOD et al., 2006): 

 

NIC= PS–[R ou H]. 

 

Quando não havia recessão ou hiperplasia da margem gengival, o NIC foi 

determinado pela medida de profundidade de sondagem diminuída de 2 mm, 

considerando-se que fisiologicamente a margem gengival localiza-se 

aproximadamente 2 mm acima da junção cemento-esmalte (SCHROEDER, 

LISTGARTEN, 1997). Foram examinados os sítios mésio-vestibular, centro da face 

vestibular, disto-vestibular, mésio-lingual, centro da face lingual e disto-lingual de 

todos os dentes presentes na cavidade bucal, com exceção dos terceiros molares. 

Foram incluídos todos os dentes presentes na cavidade bucal, com exceção 

dos terceiros molares. 

As medidas correspondentes à mobilidade dentária, presença de abscessos 

gengivais/periodontais (supuração), e lesão de furca foram anotados no periograma, 

em uma área reservada a essas anotações apenas para acompanhamento do 

paciente, não sendo utilizadas para análise estatística. 
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Baseline 1 mes 3 meses     Mês 0 

± 3 semanas* 

(...) 

4.3.2 Calibração do examinador 

 

Para avaliar a concordância intraexaminador, foi examinado um indivíduo 

(não sindrômicos por uma questão de manejo) proveniente da clínica de pós-

graduação da Periodontia, sendo re-avaliado no intervalo de 24h para calcular o 

valor do kappa para as variáveis PS, SS e IG, totalizando 876 sítios analisados. 

O menor valor do Kappa obtido foi de 0,93, com porcentagem de 

concordância de 95,68%, portanto, sendo considerada concordância quase perfeita 

(Landis, Koch, 1977).  

 

4.4  Desenho do estudo 

 

Esta pesquisa foi delineada de acordo com os critérios de ensaio clinico do 

CONSORT Statment e está registrado no também na plataforma REBEC (Registro 

Brasileiro de ensaios clínicos, RBR-5g79z8) (ANEXO C) 

 

 

  ABCDEF                     CGH                          CD                         CD 

 

               

               CH 

 
Figura 2 - Cronograma das etapas do estudo. *intervalo entre as sessões de, aproximadamente, 3 
semanas cada. 

 

A. Preparo inicial 

B. Anamnese e exame físico 

C. Educação em saúde 

D. Exame clínico periodontal 

E. Plano de tratamento  

F. Terapia fotodinâmica antimicrobiana (para o grupo aPDT)  

G. C e aPDT aptos para iniciarem Terapia de Manutenção Periodontal (“meio 

bucal adequado”)  

H. Terapia de manutenção periodontal 
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4.4.1 Manejo clínico do paciente com SD 

 

O manejo clínico do paciente com SD requer do cirurgião-dentista muita 

atenção para as variáveis que o paciente apresenta. Apesar do conjunto de 

características estomatólogicas já esperada nesses pacientes, deve se considerar a 

particularidade e individualidade de cada indivíduo, perante o contexto social, 

familiar e características sistêmicas que venha apresentar. 

 

4.4.1.1 Anamnese 

 

Na primeira consulta os pais e/ou responsável eram solicitados a virem até a 

FOB-USP para preenchimento da anamnese. Nesse dia, o participante com SD não 

tinha a necessidade de estar presente. 

Foram realizadas as perguntas referentes ao prontuário da disciplina de 

Periodontia da FOB-USP (apêndice C), orientação quanto à higiene e também 

informações referentes ao estudo e autorização com assinatura do TCLE. As 

perguntas eram realizadas de maneira simples e objetiva, a fim de se obter o melhor 

conhecimento do paciente. Para isso, algumas questões eram readaptadas, como: “ 

Quando seu filho extraiu o dente, teve hemorragia?”, ficando: “Quando seu filho tirou 

o dente com o dentista, sangrou bastante? Teve que ir ao hospital”. 

Além das perguntas tradicionais referentes a condição sistêmica presentes no 

prontuário, foram feitas também perguntas referentes a carteira de vacinação (se 

estava completa), ao comportamento, histórico odontológico (acesso, 

comportamento e frequência), e forma (se era feita pelo próprio participante, se 

existia supervisão, tipo de escova, dentifrício), e  a frequência de higienização. 

Esse primeiro contato foi de fundamental importância, permitindo o 

conhecimento do paciente segundo a óptica de seus responsáveis, como também o 

conhecimento da dinâmica familiar. 
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4.4.1.2 Atendimento Odontológico 

 

Por uma questão de manejo comportamental dos pacientes com SD seguiram 

os seguintes procedimentos odontológicos normalmente adotados na clínica 

odontopediátrica (Guedes-Pinto, Bönecker, Rodrigues 2009).  

Trais procedimento foram adotados para não gerar trauma ao paciente, como 

também permitir que o mesmo fosse se acostumando com a presença do cirurgião-

dentista, melhorando sua adesão ao tratamento odontológico. Tais procedimentos 

seguiram a seguinte ordem: 

• Urgência (resolver o problema odontológico que está causando dor). 

Caso constatado dor no contato inicial era preferível primeiro os 

procedimentos para remover a dor e em seguida nas consultas 

subsequentes realizados outros procedimentos odontológicos. Para isso 

poderia ser realizado na primeira consulta um curativo endodôntico sobre 

a polpa, remoção de tecido cariado no dente com dor e posterior 

tratamento restaurador necessário; 

• Educação do paciente (prevenção) – este procedimento não aconteceu 

somente nessa etapa do tratamento, mas sim durante todas as consultas. 

Foi realizada após a evidenciação de placa dento-bacteriana boca toda 

com instrução de higiene, seguida por escovação supervisionada e 

profilaxia profissional com escova de Robinson e pasta profilática. Para 

auxílio e forma lúdica, era utilizado um macromodelo e figuras de apoio 

visual (carinhas de positivo/negativo, conforme o Anexo D) que 

reforçavam e facilitavam as ordens orais passadas ao paciente. As 

orientações eram referentes a utilização da escova dentária, como 

também do dentifrício, fita dental e escova interproximal (uso de gaze), 

sendo a técnica de escovação adaptada a necessidade e destreza 

manual de cada paciente, como também a realidade socioeconômica dos 

pais. Tais instruções foram repassadas aos pais e/ou responsáveis; 

• Adequação do meio bucal (preparo inicial). Essa fase tem como intuito 

eliminar todo e qualquer foco de acúmulo de placa e aparecimento de 
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cárie dentária e doença periodontal. Para isso, foi feita a reversão das 

lesões cariosas a fim de permitir que o paciente tivesse condições de 

realizar higiene adequadamente. Foram realizadas exodontias simples, 

escavação em massa (com curetas para remoção de dentina cariada) 

para retirada do tecido cariado e em seguida restauração com cimento de 

ionômero de vidro químico (ART – tratamento restaurador atraumático). 

Foi realizado o tratamento periodontal não cirúrgico RACR com curetas 

manuais (Hu-Friedy, Chicago, EUA), como também utilização de 

ultrassom (Profi Neo, Dabi Atlante, Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil). 

Terapias pulpares (canais: biopulpectomia ou necropulpectomia – 

tratamentos de canal), quando necessário. Dependendo da dificuldade de 

realização de tal tratamento, foi feito o encaminhamento para a clínica de 

endodontia, estando o pesquisador (autor), presente, como facilitador do 

manejo.  

• Procedimentos restauradores definitivos: substituição das restaurações 

provisórias por material definitivo, como também a troca de restaurações 

que estavam comprometidas (infiltradas); 

 

 

4.5 Terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) 

 

A terapia fotodinâmica antimicrobiana foi realizada no APDT, 

aproximadamente uma semana após entrada do paciente no programa de Terapia 

de Manutenção Periodontal (TMP). O paciente foi considerado apto a receber TMP 

quando todas as suas necessidades odontológicas foram sanadas, como 

restaurações, tratamentos pulpares, dentre outros, durante o preparo inicial, 

principalmente as relacionadas com a condição periodontal (diminuição do IP, IG e 

ausência de cálculo visível). 

Nos dias de realização da aPDT, foi realizada a seguinte sequência clínica, 

como observada nas figura de 3: 
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Figura 3 - Demonstração representativa das etapas de realização da aPDT no dente de um paciente com Síndrome de Down. A – RACR; B – Lavagem do 
sulco gengival/bolsa periodontal com ar + água, seguido com secagem com ar com auxílio da seringa tríplice e posterior secagem para isolamento relativo; D 
– Aplicação do AM por 3min; E – Posicionamento da ponta da fibra-óptica dentro da bolsa; E- Ativação do laser (3 pontos + 1 movimento varredura);F- 
Aspecto após realização da aPDT, com presença de sangue  e remanescente de corante; G- Lavagem; H – Detalhe da ponta do aparelho e em seguida 
acoplada a fibra óptica para aPDT com ativação do laser. Nota-se nas figuras D e G parte do algodão. 
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O corante utilizado foi o azul de metileno (Sigma-Aldrich - Sigma-Aldrich 

Brasil, São Paulo, Brasil), preparado em solução de água deionizada com a 

concentração de 100µg/ml, confeccionado no Centro Integrado de Pesquisa da 

FOB-USP. 

A região deveria estar seca e com isolamento relativo com algodão. Com o 

auxílio de uma seringa com agulha sem bisel, foi inserido, aproximadamente, 1ml da 

solução corante (azul de metileno) no sulco gengival clínico/bolsa periodontal. O 

tempo de pré-irradiação foi de 3 min. (DILSIZ; CANAKCI; AYDIN, 2013; BETSY et al. 

2014), sendo reaplicado a cada minuto e prévio a ativação da luz do laser (InGaAlP) 

vermelho (Therapy XT- DMC – São Carlos/SP – Brasil). 

As especificações do laser estão citadas no quadro 1, conforme informações 

do fabricante. A aplicação foi realizada por vestibular e por palatino/lingual (dente 

por dente), estando a ponta da fibra óptica posicionada paralela ao longo eixo do 

dente na área do sulco gengival.  

 

Quadro 3: Dados referentes a utilização do laser Therapy XT (InGaAlP) utilizado na aPDT. 
 

Parâmetros do aparelho de laser e da aPDT 
Tipo de laser Diodo (InGaAlP) 

Comprimento de onda 658nm (vermelho) 
Potência do aparelho 0,1 W 

Potência emitida pela ponta 
condutora para aPDT* 

0,07W  

Densidade de energia* 2229J/cm² (por ponto) 
Energia Total* 8J 

Densidade de Potência* 223W/cm² (por ponto) 
Tempo de pré-irradiação 3 min (reaplicado a cada min) 

Modo de emissão Contínuo 
Modo de aplicação Via sulco gengival (fibra óptica) 

Tipo de aplicação 
Pontual (3 pontos por face do dente) + varredura 

(movimentos de distal para mesial) 
Área da ponta condutora 0,000314cm² 

Tempo 80s por dente 
Número de sessões 4 sessões (0, 3, 7 e 14 dias) 

 
*Considerando-se que existe perda de 20 a 30% da potência pela fibra óptica (SABINO RIBEIRO 
2013). Dessa forma, aproximou-se para 70 mW, que é um valor estimado da potência pela fibra 
óptica após bom acoplamento ao aparelho.  
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O laser foi aplicado com auxílio de uma fibra óptica condutora de luz para 

aPDT da DMC, inserido incialmente na embocadura da bolsa e com pequenos 

movimentos apico-coronais até o fundo da bolsa/sulco, sentindo uma resistência do 

tecido, sendo 3 pontos por vestibular (10s cada ponto), mais 10s em movimento de 

varredura (de mesial para distal). Dessa forma, permitiu maior contato de todo FS 

com o laser sem o risco de efeitos deletérios por conta da densidade de potência. 

Todo procedimento foi repetido por lingual, com tempo total de 80 segundos por 

dente (FIGURA 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4 - Representação do posicionamento e movimentos realizados pela fibra óptica condutora de 
luz durante a aPDT no interior da bolsa periodontal. 

 

As aplicações da terapia fotodinâmica foram repetidas com 3,7,e 14 dias, 

modificado conforme estudo de Lulic et al. 2009, que mostrou que a repetição da 

terapia melhorou os parâmetros clínicos principalmente na análise de 6 meses. 

 

 

4.6 MANUTENÇÃO PERIODONTAL 

 

Todos os pacientes receberam terapia periodontal de suporte através do uso 

de ultra-som periodontal e profilaxia profissional, com escova de Robinson e pasta 

profilática.  Foi realizado também o controle da placa subgengival por meio da 

raspagem e alisamento corono-radicular por meio de instrumentais manuais - 

curetas de Gracey. O intervalo das consultas era preferencialmente de 15 dias, 
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porém variando conforme a necessidade e adesão do paciente-família ao 

tratamento, verificado pela presença de placa e de cálculo visíveis. 

Para as avaliações subsequentes foi realizado novo exame periodontal após 

1 e 3 meses quando o paciente encerrou a primeira fase e entrou para a terapia de 

suporte periodontal (C e aPDT), recebendo também as quatro aplicações da terapia 

fotodinâmica para o grupo aPDT 

Com o término da pesquisa, os pacientes permaneceram em atendimento na 

Clínica de Periodontia para prosseguirem com os seus tratamentos de manutenção 

periodontal. Os pacientes atendidos na APAE foram informados a continuar seus 

atendimentos na clínica da FOB. 

 

4.6.1 Instrução de higiene bucal 

 

Foram realizadas instruções de higiene bucal tanto para os pacientes com 

SD, como para seus pais/cuidadores.  

Os pacientes foram instruídos a escovarem seus dentes pela técnica de 

Fones, comumente utilizada em crianças com idade escolar ou com idade próxima 

aos 6 anos devido a sua menor complexidade para realização (GUEDES-PINTO, 

2010). 

Em alguns pacientes com menor destreza manual e severo comprometimento 

cognitivo e que não era possível a realização da técnica de Fones. Nesses casos, os 

pais eram orientados para supervisionarem quanto a força/velocidade da escovação, 

pois tal técnica quando associada a forte pressão pode promover recessões 

gengivais. 

Informação também foi transferida aos cuidadores. Inicialmente era preferível 

a realização da técnica de Stilmann modificado. Entretanto, como muitos sujeitos 

não permitiam um adequado tempo de atenção, os pais/cuidadores foram instruídos 

também para realizarem a técnica de Fones. Foi recomendado a realização de, 

aproximadamente, 15 movimentos a cada “par de dente”, afim de se se obter 

adequada desorganização do biofilme. 
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A utilização do fio dental também foi proposta. Esse foi um grande desafio, 

pois sua utilização requer maior habilidade motora. Para isso, foi sugerida a “técnica 

do laço” para permitir que o paciente utilizasse.  

Como alguns pacientes possuíam diastemas entre os dentes e nem todos 

tinham condições financeiras para a compra de escovas interproximais, foi sugerido 

também a utilização de gazes para a limpeza dessas áreas.  

Tanto para a escovação, quanto para a utilização do fio-dental, os 

pais/cuidadores foram orientados a supervisionar e reforçarem as ações realizadas 

pelos sujeitos.  

Como estímulo, aos pais/responsáveis foi sugerido fazer um “lembrete visual” 

para a escovação, para inserir e reforçar os hábitos de higiene bucal na rotina dos 

pacientes com SD. Esse “mural” poderia constituir por figuras presentes no 

caderno/agenda, ou apoios (figuras) no banheiro, de acordo com o gosto do 

paciente.  

 

 

4.7 Análise do comportamento comunicativo 

 

Durante o contato inicial com os pacientes, verificou-se uma relação entre a 

autonomia do participante (incluindo negligência dos pais na supervisão e 

complemento da escovação), e condição periodontal. Nesse sentido, surgiu-se uma 

dúvida: “Será que os participantes que conseguem se expressar melhor e ter uma 

maior autonomia possuem melhor condição bucal?”.  

Baseando-se em estudos anteriores do autor (FERREIRA et al., 2012abc; 

CHICRALA et al., 2013; LUCENA et al., 2013; FERREIRA et al., 2015), e juntamente 

com a fonoaudiólogia Amanda Tragueta Ferreira e a Profa. Dra. Dionísia Aparecida 

Cusim Lamônica do departamento de Fonoaudiologia FOB-USP, foi modificado um 

Protocolo de Observação Comportamental, adaptado da Clínica de Fonoaudiogia 

(FERREIRA, 2010) a fim de auxiliar na compreensão do grau comunicativo do 

paciente em âmbito odontológico. 
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Esse protocolo foi utilizado com base nas experiências durante as primeiras 

consultas do atendimento odontológico, sendo que para cada varíavel analisada, foi 

atribuído um escore de 0=não apresentou; 1= apresentou de maneira restrita e 2= 

apresentou de maneira evidente (Apêndice D). 

Os valores obtidos foram sem seguida tabulados para cada sujeito para 

posterior análise entre as variáveis comportamentais com os parâmetros clínicos 

periodontais. 

 

 

4.8 Avaliação dos indicadores antropométricos  

 

As medidas antropométricas para avaliação da condição utilizadas no estudo 

para obtenção do índice de massa corporal (IMC), da razão cintura-quadril (RCQ) e 

da circunferência da cintura (CC) e circunferência do quadril (CQ). 

A massa corporal foi medida por meio de uma balança eletrônica com 

precisão de 100g e capacidade máxima de 150 kg (Healthy Living™, Samsung C&T 

Corporation, Korea). 

Já as medidas de circunferência de cintura e quadril foram feitas por meio de 

uma fita métrica flexível com precisão de 1 mm e capacidade de medição de 200 

cm.  A fita métrica foi posicionada horizontalmente no ponto de menor circunferência 

entre a crista ilíaca e a última costela (para a CC), e no ponto de maior volume do 

glúteo máximo para a circunferência do quadril (FERNANDES-FILHO, 2003). A 

altura dos sujeitos também foi medida com a fita, a partir do posicionamento com a 

coluna ereta e o paciente olhando para a frente e apoiado na parede. 

O IMC é definido pela fórmula: IMC = Peso (kg) / Altura² (m²), sendo 

classificada da seguinte maneira no quadro 4, conforme OMS: 
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Quadro 4: Classificação da Obesidade, segundo a OMS, com base no IMC. 

CLASSIFICAÇÃO IMC (kg/m2) 

Abaixo do peso < 18,50 

Adequado (Eutrofia) 18,50 – 24,99 

Pré-obesidade (Sobrepeso) 25,00 – 29,99 

Obesidade grau I 30,00 – 34,99 

Obesidade grau II (severa) 35,00 – 39,99 

Obesidade grau III (mórbida) > 40,0 

 

Através das medidas de cintura e quadril, obteve-se a RCQ definida pela 

equação RCQ = Perímetro da cintura/Perímetro de quadril. Dessa relação, os 

valores > 0,9 e 0,85, para homens e mulheres respectivamente, foram adotados 

como fatores de risco para o aparecimento de doenças ligadas à obesidade, como 

acidentes cardiovasculares, conforme preconizados pelo III Consenso Latino 

Americano de Obesidade (COUTINHO, 1998) e pela Sociedade Brasileira de 

Endocrinologia e Metabologia (GODOYMATOS, OLIVEIRA, 2004).  

Valores abaixo de 0,9 e 0,85 respectivamente para homens e mulheres são 

desejáveis, pois uma RCQ elevada reflete uma proporção maior de gordura central 

ou visceral considerado como risco associado ao desenvolvimento de doenças 

ligadas à obesidade.  

A Circunferência de Cintura (CC) foi analisada tendo como referência a 

proposta do III Consenso Latino Americano de Obesidade (COUTINHO, 1998), que 

classifica como risco alto e muito alto para o aparecimento de doenças ligadas à 

obesidade, respectivamente, valores de 80-88cm para mulheres e de 94-102 cm 

para homens. Valores menores que 94 e 80 para homens e mulheres, 

respectivamente, foram considerados como de gordura abdominal adequada. 
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4.9 Análise estatística 

 

Todos os resultados obtidos foram tabulados no programa Excel 2010 

(Microsoft® Corportion, Redmont, WA, EUA), para serem analisados por meio do 

programa Statistica 7.0 fo Windows (StatSoft Inc.; Tulsa, OK, EUA) adotando-se 5% 

como nível de significância 

O teste Shapiro-Wilk foi utilizado para testar a hipótese de distribuição normal, 

em cada grupo, de todas as variáveis clínicas periodontais, como também para os 

valores de diferença das alterações promovidas nos tempos de avaliação. 

A comparação entre dois grupos foi feita através do teste t de student caso 

obedecesse distribuição normal, e Mann-Whitney  ou qui-quadrado caso 

obedecesse distribuição não normal complementados pelo teste de Friedman e 

Wilcoxon (p≤0,05). 

Comparações entre múltiplos grupos  foram feitas através do teste ANOVA a 

um, dois, medidas repetidas caso obedecesse distribuição normal, e Kruskall- Wallis  

caso obedecesse distribuição não normal complementados pelo teste Tukey  

(p≤0,05).  

O teste estatístico para as correlações foi de Pearson quando havia 

correlação entre variáveis quantitativa ou de Spearman, para correlação entre uma 

variável quantitativa com outra qualitativa ordinal ou as duas qualitativas, ambos os 

testes com p<0,05. A classificação do grau das correlações foi feita a partir de dados 

do trabalho de Evans, 1996. 

 



 

 

 

 

 



 

 

Resultados 

 “Não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. “ 

(Jean Cocteau ) 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 AMOSTRA 

 

5.1.1 Características gerais 

 

O recrutamento (seleção) da amostra inicial obteve 94 possíveis sujeitos, 

sendo que 56 não possuíam um critério de inclusão ou algum de exclusão. Dos 38 

pacientes elegíveis, foram randomizados em dois grupos (C - controle e aPDT - 

terapia fotodinâmica antimicrobiana) com 19 membros cada um que iniciaram o 

tratamento. Após o início e com a continuidade do tratamento, 5 pacientes não 

voltaram para o controle, sendo 2 pacientes para o C e 3 para o aPDT. Como 

justificativa, as famílias de 3 pacientes mudaram de município/residência e acabou 

inviabilizando a vinda até a FOB e os outros 2 não teve mais retorno após contatos. 

Assim sendo, ao final do estudo, foram analisados 17 pacientes no C e 16 pacientes 

no aPDT (Figura 5). 

A semelhança entre os grupos foi analisada a partir dos dados iniciais pelo 

teste de normalidade de Shapiro-Wilk, em seguida realizado o teste de Mann-

Whitney. Verificou-se que as variáveis (PS, SS, NCI, raça, gênero, idade)  entre os 

grupos não eram estatisticamente significantes (p>0,05). Com exceção dos valores 

de severidade da doença periodontal (p=0,042) e os valores de Offenbacher 

(p=0,026), que mostraram-se estatisticamente diferente entre os grupos no período 

inicial (baseline). Apesar dessa diferença, podemos notar que para a maioria das 

variáveis observadas não há diferença, portanto, os pacientes de ambos os grupos 

possuem boa homogenidade entre si. 
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Figura 5: Fluxograma baseado nos modelos do CONSORT para randomização da amostra para os 
pacientes deste estudo, sendo C= grupo controle e aPDT= grupo teste (associação da aPDT ao 
tratamento periodontal convencional). 

 

Excluídos (n=56) 

Não apresentavam os critérios 
de inclusão ou apresentavam 1 
ou mais critério de exclusão 
(n=31) 
 22 menores de 15 anos; 
 1 protocolo inferior; 
 4 comportamento difícil; 
 2 paralisia cerebral; 
 2 autismo severo; 
Recusaram tratamento (n=3) 

Outros motivos - sem 

autorização dos pais e/ou 

responsáveis (n=22) 

Randomização 

(n= 38 pacientes) 

Alocação 

Acompanhamento  

(1  e 3 meses) 

Análise 

Perdidos durante o 

acompanhamento 

(não retornaram para 

finalização do 

tratamento 

(n= 2 pacientes) 

Analisados 

(n= 17 pacientes) 

Analisados 

(n= 16 pacientes) 

Perdidos durante o 

acompanhamento 

(não retornaram para 

finalização do 

tratamento 

(n= 3 pacientes) 

Avaliados para inclusão 

 (n=94) 

Alocados para 
intervenção no  

grupo C 

(n= 19 pacientes) 

Alocados para 
intervenção no 

 grupo aPDT 

(n= 19 pacientes) 
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A amostra final foi constituída por 6 mulheres e 11 homens no grupo C, e 9 

homens e 7 mulheres para o grupo aPDT, sendo a idade média geral de 27,06 anos. 

Na tabela 1 estão descritas as características gerais dos pacientes incluídos nos 

dois grupos relacionados a idade, gênero e número de dentes avaliados. 

 
Tabela 1: Distribuição da amostra por idade, gênero e número de dentes avaliados. 
 

Grupos 
Idade 

 (anos) 

Gênero (n) 
Número de dentes  

avaliados (n) Masculino (%) 
Feminino  

(%) 

C 27±9,16 11(65%) 6(35%) 24,70±4,87 

aPDT 27,12±9,74 9(56%) 7(44%) 23,25±5,70 

Geral 27,06±9,29 20(61%) 13(39%) 24,18±5,30 

 

Na tabela 2, estão descritas as condições de saúde geral dos sujeitos 

investigadas por meio da aplicação do questionário de anamnese aos seus 

pais/responsáveis. Pacientes com SD possuem alta incidência de cardiopatias, 

como o “sopro”. No estudo, verificou-se que 51,5% dos sujeitos possuem ou já 

tiveram alguma cardiopatia, sendo a maioria devido a estenose (passagem reduzida) 

ou insuficiência do fluxo sanguíneo, ambos caracterizando o “sopro”. Problemas com 

pressão arterial (alta ou baixa) foram notados em 45% da amostra, estando todos os 

sujeitos controlados via medicação sistêmica (Losartan®, Captopril®).  

Ressalta-se que nenhum paciente faz uso de prótese cardíaca, e pelas 

condições apresentadas, não necessitam de antibioticoterapia profilática, conforme 

preconizado pela American Heart Association (WILSON et al., 2007). 

 
Tabela 2: Condições gerais de saúde dos pacientes de ambos os grupos. 
 

Grupos Cardiopatias 
Pressão Arterial 

(Baixa/alta) 
Depressão 

Endocrinopatias 

(hiper/hipotireoidismo) 

C 9 (53%) 5 (29%) 7 (41%) 4 (24,5%) 

aPDT 8 (50%) 2 (12,5%) 8 (50%) 5 (31,25%) 

Geral 17 ( 51,5%) 7 (21%) 15 (45,45%) 9 ( 27,27%) 

 



94  5 Resultados 

 

Durante a anamnese, foram formuladas também perguntas referentes aos 

hábitos de saúde bucal (como quem realiza a escovação, tipo e quantidade de 

dentifrício, se o paciente tem supervisão/complementação - pelos pais e/ou 

responsável).  

Na Tabela 3, nota-se que os participantes são os principais responsáveis 

(100%) pela sua higienização. Poucos pais/responsáveis auxiliam seu(a) filho(a), 

sendo apenas 12,12% do total dos pais desse estudo, sendo que pouco mais da 

metade dos pacientes (51,5%), possuem histórico de tratamento periodontal. 

 
Tabela 3: Divisão da amostra por grupo (C e aPDT), quanto aos hábitos e histórico de tratamento 
periodontal. 
 

Grupos 

Realização da 

escovação 

 (próprio sujeito) 

Histórico de 

tratamento periodontal 

Supervisão na 

escovação 

(responsável) 

C 17 (100%) 9 (53%) 2 (12%) 

aPDT 16 (100%) 8 (50%) 2 (12,5%) 

Geral 33 (100%) 17 ( 51,5%) 4 (12,12%) 

 

5.1.2 Valores antropométricos  

 

As tabelas 4 e 5 apresentam as medidas referentes ao IMC = Peso (kg) / 

Altura² (m²), relacionando ao gênero e a classificação de risco de desenvolvimento 

de doenças relacionadas com a obesidade de acordo com a CC (COUTINHO, 

1998), e da RCQ (COUTINHO, 1998; GODOYMATOS, OLIVEIRA, 2004). 

Com base nos resultados presentes nas tabelas 4 e 5, observou-se a 

pequena presença de pacientes com o peso adequado (5 para o grupo C e 2 para o 

grupo aPDT), sendo que um paciente, para ambos os grupos,  com obesidade             

grau III, denotando alto risco de saúde ao mesmo. 

Os resultados demonstram também diferentes classificações do risco de 

desenvolvimento de doenças ligadas à obesidade (como as cadiológicas, síndromes 

metabólicas, dentre outras), segundo dois dados distintos: uma que considera a 

medida de CC (COUTINHO, 1998), e da RCQ (COUTINHO, 1998;  GODOY-
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MATOS, OLIVEIRA, 2004). Essas diferenças encontradas no mesmo paciente são 

decorrentes da metodologia, pois para um paciente que tem risco elevado em 

relação a CC, quando há a RCQ pode ser que não tenha tal classificação. 

 A literatura não tem um consenso sobre qual a melhor classificação, porem 

nos serve como alerta sobre a possibilidade de existir esses riscos, merecendo a 

atenção dos profissionais da saúde, como os cirurgiões-dentistas, já que a DP 

também pode influenciar na progressão das doenças coronárias e metabólicas. 

 

Tabela 4: Distribuição dos pacientes do grupo C de acordo com os dados antropométricos de 
obesidade (Índice de Massa Corpórea - IMC, e Relação da Cintura/ Quadril - RCQ), e classificação de 
risco quanto ao aparecimento de doenças cardiovasculares referentes às medidas de Circunferência 
de Cintura (CC) e da RCQ. 
 

Idade 

(anos) 
Gênero 

IMC 

(kg/m²) 

Classificação 

do estado 

nutricional 

segundo a 

OMS 

CC 

(cm) 

Classificação 

de risco pelo 

CC 

RCQ 

Classif. 

de risco 

pela 

RCQ 

32 F 33,45 Grau I 89 Muito alto 0,83 - 

25 M 24,49 Adequado 80 - 0,89 - 

19 M 22,6 Adequado 89 - 0,9 Presente 

30 F 37,91 Grau II 93 Muito alto 0,81 - 

47 M 37,09 Grau II 91 - 0,82 - 

28 M 34,73 Grau I 97 Alto 0,97 Presente 

36 M 24,32 Adequado 85 - 0,91 Presente 

15 M 26,49 Sobrepeso 88 - 0,91 Presente 

22 F 37,91 Grau II 93 Muito Alto 0,81 - 

39 M 40,56 Grau III 109 Muito Alto 0,91 Presente 

18 F 33,45 Grau I 94 Muito Alto 0,85 Presente 

25 M 32 Grau I 89 - 0,87 - 

15 M 21,6 Adequado 80 - 0,86 - 

33 F 33,75 Grau I 93 Muito alto 0,91 Presente 

23 F 39,82 Grau II 102 Muito Alto 0,83 - 

35 M 35,01 Grau II 105 Muito Alto 0,93 Presente 

17 M 20,6 Adequado 78 - 0,91 Presente 
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Tabela 5: Distribuição dos pacientes do grupo aPDT de acordo com os dados antropométricos de 
obesidade (Índice de Massa Corpórea - IMC, e Relação da Cintura/ Quadril - RCQ), e classificação de 
risco quanto ao aparecimento de doenças cardiovasculares referentes as medidas de Circunferência 
de Cintura (CC) e da RCQ. 
 

Idade 

(anos) 
Gênero 

IMC 

(kg/m²) 

Classificação 

do estado 

nutricional 

segundo a 

OMS 

CC 

(cm) 

Classificação 

de risco pelo 

CC 

RCQ 
Classif. de 

risco pela RCQ 

37 M 41,56 Grau III 112 Muito alto 
0,93 

Presente 

17 F 32,45 Grau I 94 Muito alto 
0,88 

Presente 

16 F 32,18 Grau I 98 Muito alto 
0,88 

Presente 

23 M 31,45 Grau I 89 - 
0,87 

- 

22 M 25,49 Sobrepeso 85 - 
0,91 

- 

35 F 30,2 Grau I 80 Alto 
0,88 

Presente 

38 M 39,2 Grau II 102 Muito alto 
0,88 

- 

20 M 33,45 Grau I 94 Muito alto 
0,85 

- 

38 F 31,54 Grau I 94 Muito alto 
0,90 

Presente 

38 M 37,09 Grau II 91 Alto 
0,83 

- 

44 M 37,91 Grau II 93 - 
0,82 

- 

16 F 24,6 Adequado 80 Alto 
0,90 

Presente 

20 F 25,3 Sobrepeso 90 Alto 
0,93 

Presente 

30 M 26,49 Sobrepeso 95 Alto 
0,93 

Presente 

23 F 21,6 Adequado 79 - 
0,87 

Presente 

17 M 35,26 Grau II 106 Muito alto 
0,95 

Presente 

 

 

5.1.3 Valores da análise comportamental 

 

Por ser um dado secundário ao presente trabalho, todos os valores 

comportamentais analisados, bem como as correlações existentes entre essas 

variáveis de comportamento comunicativo estão descritas no apêndice E. Essas 
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correlações são muitas vezes complementares e já esperadas, por exemplo, 

pacientes que produzem mais palavras participam mais dos diálogos (r=0,9228 e 

p=,000). 

As correlações de maior interesse odontológico, como entre variáveis 

comportamentais comunicativas e parâmetros clínicos periodontais, serão 

abordadas mais adiante desse capítulo.  

 

 

5.2 PARÂMETROS CLÍNICOS PERIODONTAIS 

 

As variáveis clínicas são os principais meios de avaliação para comparação 

entre as terapias adotadas. Na Tabela 6 encontramos os valores referentes à 

profundidade de sondagem (PS), perda do nível clínico de inserção (NCI), 

sangramento à sondagem (SS) e índice de placa (IP). 

Uma observação a ser feita é que esses valores desconsideram a presença 

daqueles dentes que foram extraídos, tanto no período inicial no preparo inicial, o 

que tenham sido extraídas durante a pesquisa, não tiveram seus dados 

contabilizados em nenhum momento. Portanto, inicialmente, os valores de PS e da 

perda do NCI eram maiores. 

Muitos estudos utilizam valores menores de 20% de SS nos pacientes para os 

colocarem em programa de terapia de manutenção periodontal. Entretanto, no caso 

dos pacientes com SD isso seria inviável, pois mesmo com todos os tratamentos 

propostos e realizados, os valores de SS sempre se mantiveram acima de 20%. 

Mesmo raciocínio lógico pode ser levado para o IP. O índice de Ainamo, Bay, 

1975, é um índice simples, que analisa a presença ou ausência de placa nas faces 

dentárias. Entretanto, apesar da grande porcentagem de placa já no 1 mês pós 

terapia (C=64±3,2; aPDT=65,19±2,99),deve se enfatizar que houve redução  

estatisticamente significante em relação ao Baseline e aos 3 meses. 
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Tabela 6: Parâmetros clínicos periodontais ao longo do tempo entre o grupo C e aPDT, referentes à 
profundidade de sondagem (PS), perda do nível clínico de inserção (NCI), sangramento à sondagem 
(SS) e índice de placa (IP). 
 

Parâmetros 

clínicos 

periodontais 

Grupos Baseline 1 Mês 3 meses 

PS  

(em mm) 

C 3,38 ±1,31aA 2,28 ±0,78bA 2,41 ± 0,70bA 

aPDT 4,47 ± 0,89aB 2,76 ± 0,86bA 2,91 ± 0,82bA 

NCI  

(em mm) 

C 0,65± 0,56 aA        0,52± 0,45bA  0,56±  0,46bA 

aPDT 0,91± 0,59 aA        0,76±0,48bA   0,78±0,47bA 

SS  

(% sítios) 

C 53,62 ±17,13aA 30,14 ±11,46bA 37,49 ±15,21cA 

aPDT 60,30 ±19,68aA 36,91 ±13,65bA 43,53±15,27cA 

IP  

(% sítios) 

C 85,82±1,66 aA 64 ±3,2 bA 74,53 ± 2,29 cA 

aPDT 86,31±1,92 aA 65,19± 2,99 bA 72,5 ±  2,63 cA 

 
Análise inter-grupos - ANOVA a dois critérios, Tukey / Análise intra-grupo – ANOVA de medidas 
repetidas, Tukey  / Letras minúsculas diferentes =  p<0,05 para tempo / Letras maiúsculas diferentes 
= p<0,05 para grupos 

 

Como uma forma didática, os pacientes deste estudo foram classificados de 

acordo com o grau da DP (PAGE, EKE, 2007; EKE et al. 2012). Os valores utilizados 

para análise estatística referem-se ao período completo de cada grupo, e não. Na 

tabela X os dados estão subdivididos para melhor compreensão.  

Como podemos notar, o grupo aPDT possui mais pacientes no grupo de 

periodontite severa, sendo essa diferença mantida nos outros períodos de tempo, 

diferente do C que após período de adequação do meio, não houve mais pacientes 

com esse grau de doença. Porém, deve se lembrar que 6 pacientes que inicialmente 

tinha uma condição pior, mais severa, passaram para outras formas mais brandas 

da doença no grupo aPDT, mostrando a importância do tratamento periodontal a 

esses pacientes.  



  5 Resultados 99 

 

Seguindo mesma lógica, esses dados vão de acordo também com as tabelas 

7, 8 e 9 que representam respectivamente, o grau da doença periodontal, os valores 

segundo classificação de Offenbacher, como também do índice gengival. Notamos a 

presença de valores mais severos nos dados iniciais no aPDT. 

 

Tabela 7: Distribuição dos pacientes da pesquisa de acordo com o grau de severidade da doença 
periodontal  
 

Grau da DP 

C aPDT 

Baseline
aA

 1 mês
bA

 3 meses
bA

 Baseline
aB

 1 mês
bA

 3 meses
bA

 

Gengivite 4 (23,5%) 5 (29,5%) 5 (29,5%) 3 (19%) 3 (19%) 3 (19%) 

Periodontite leve 6 (35%) 7 (41%) 7 (41%) 1 (6%) 2 (12,5%) 2 (12,5%) 

Periodontite 

moderada 
5 (29,5%) 5 (29,5%) 5  (29,5%) 4 (25%) 9 (56%) 9 (56%) 

Periodontite 

severa 
2 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 8 (50%) 2(12,5%) 2 (12,5%) 

 

Análise inter-grupos - teste qui quadrado / Análise intra-grupo – ANOVA de medidas repetidas, Tukey  / Letras 

minúsculas diferentes =  p<0,05 para tempo / Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para grupos 

 
Tabela 8: Distribuição dos pacientes da pesquisa de acordo com a classificação de Offenbacher. 
 

Grau da DP 

C aPDT 

Baseline
aA

 1 mês
bA

 3 meses
bA

 Baseline
aB

 1 mês
bA

 3 meses
bA

 

IBG-S 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

IBG-G 1 (6%) 1 (6%) 1 (6%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

IBG-LP/SL 1 (6%) 2 (12%) 2 (12%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 

IBG-LP/SM 5 (29%) 11 (65%) 11 (65%) 6 (37,5%) 11 (69%) 11 (69%) 

IBG-LP/SS 10 (59%) 3 (17%) 3 (17%) 10 (62,5%) 5 (31%) 5 (31%) 

 
Análise inter-grupos - teste qui-quadrado / Análise intra-grupo – ANOVA de medidas repetidas, Tukey  
/ Letras minúsculas diferentes =  p<0,05 para tempo / Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para 
grupos. Sendo: IBG-S - Grupo saúde; IBG-G - Grupo gengivite; IBG-LP/SL - Grupo Interface biofilme 
gengiva – lesão profunda/sangramento leve; IBG-LP/SM - Grupo Interface biofilme gengiva – lesão 
profunda/sangramento moderado; IBG-LP/SS - Grupo Interface biofilme gengiva- lesão 
profunda/sangramento severo. 
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Tabela 9: Parâmetros clínicos referentes ao índice gengival (% de sítios) investigados no exame 
inicial (baseline) e após 1 e 3 meses.  
 

IG (%) 

C aPDT 

Baseline
aA

 1 mês
bA

 3 meses
bA

 Baseline
aB

 1 mês
bA

 3 meses
bA

 

0 0,5 3 1,5 0 1,5 0 

1 45,5 58 59 38 60 58 

2 46,5 38,5 39 58 38 41 

3 7,5 0,5 0,5 10 0,5 1 

 
Análise inter-grupos - teste de Mann-Whitney / Análise intra-grupo – teste de Friedman e Wilcoxon  / 
Letras minúsculas diferentes =  p<0,05 para tempo / Letras maiúsculas diferentes = p<0,05 para 
grupos 
 

 

5.3 CORRELAÇÕES 

 

Os valores utilizados para realização das correlações foram obtidos a partir 

das medidas do período inicial (Baseline).  

 

5.3.1 Correlação entre os parâmetros clínicos periodontais vs valores 

antropométricos de obesidade 

 

Os dados apresentados na Tabela 10 referem-se às medidas antropométricas 

correlacionado-os com os parâmetros clínicos periodontais de todos os pacientes.   

Apesar do grau de correlação ser considerado fraco, houve associação do 

valor do IMC com SS (p=0,046) e com o NCI (p= 0,025). Observa-se uma tendência 

de aumento do IMC de acordo com a idade (p=0,002) e inversamente ao número de 

dentes avaliados (p=0,010), mostrando que conforme o paciente apresenta um IMC 

mais alto, menor o número de dentes avaliados, portanto, quanto mais obeso, 

menos dentes ele possui, como também quando comparado com a CQ (r=-0,3886) 

Já a RCQ possui correlação positiva com o número de dentes, sendo que quanto 

maior o valor da RCQ mais dentes ele possui (r=0,4520), o que vai contra os valores 

do IMC, já que esse último é inversamente proporcional a quantidade de dentes. 
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Observa-se também uma correlação entre a CC e a CQ (r=0,8674), 

mostrando que as variáveis são proporcionais. 

 

Tabela 10: Correlações entre as variáveis de todos os pacientes do estudo (n=33), com os principais 
dados referentes à constituição corpórea e parâmetros clínicos periodontais. 
 

Correlações 
Valor de 

Correlação 
Valor de p 

Grau de 

correlação 

IMC(Kg/m
2
) vs CC(cm) 0,7860 0,000 Forte 

IMC(Kg/m
2
) vs CQ(cm) 0,9167 0,000 Muito forte 

IMC(Kg/m
2
) vs SS(%) 0,3556 0,046 Fraca 

IMC(Kg/m
2
) vs NCI(mm) 0,3962 0,025 Fraca 

IMC(Kg/m
2
) vs idade(anos) 0,5217 0,002 Moderada 

IMC(Kg/m
2
) vs nº de dentes avaliados(n) -0,4476 0,010 Moderada 

CC(cm) vs CQ(cm) 0,8674 0,000 Muito forte 

CQ(cm) vs idade(anos) 0,3733 0,035 Fraca 

CQ(cm) vs nº de dentes avaliados(n) -0,3886 0,028 Fraca 

RCQ (cm) vs nº de dentes avaliados(n) 0,4520 0,008 Moderada 

 
Apenas correlações estatisticamente significantes. Teste estatístico de correlação de Pearson 
(p<0,05). 
 

 

5.3.2 Correlação entre os parâmetros clínicos  

 

Considerando a biologia dos tecidos periodontai, correlações entre os 

parâmetros clínicos já são esperadas. Como podemos notar nas tabelas a seguir, 

como por exemplo, quanto maior a profundidade de sondagem, maior a perda do 

nível clínico de inserção (r=0,5863), ou severidade da DP (r=0,3951). 

O que nos chama atenção é o valor de correlação negativa, por tanto, 

inversamente proporcional entre os pacientes que recebem supervisão de 

escovação pelos seus pais com o índice de Offenbacher, esse último que leva em 

consideração lesão periodontais (bolsas) e sangramento à sondagem. Portanto, os 
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quanto menor a supervisão dos pais, maior é o índice de sangramento e de bolsa 

periodontal, reforçando o conceito que é fundamental os pais/responsáveis 

supervisionarem e complementarem a escovação dos pacientes com SD. 

Os dados colaboram também com informações já demonstradas na literatura, 

como que conforme aumenta a idade, piora a condição bucal (aumento da 

profundidade das bolsas periodontais - r=0,4151), sendo inversamente ao numero 

de dentes (r=-0,6840), que conforme aumenta a idade, diminui o número de dentes, 

além de aumentar também a severidade da DP (r=0,6709) e o SS (r=0,6091). 

Quanto menos dentes o paciente apresenta, maior é a profundidade de sondagem, 

mostrando que além da “quantidade” ser reduzida, a “qualidade” desses dentes 

também é comprometida, sendo menor (r=-0,5002). 

 

 

  



  5 Resultados 103 

 

Tabela 11: Correlações das variáveis de todos os pacientes do estudo (n=33), com os principais 
dados referentes aos parâmetros clínicos periodontais. 
 

Correlações 
Valor da 
Correlação 

Valor de p 
Grau de 
correlação 

Supervisão na escovação(escore) vs  
Índice de Offenbacher (escore) 

-0,4009 0,023 Moderada 

Índice de Offenbacher(escore) vs 

 Severidade da DP(escore) 
0,5967 0,000 Moderada 

Severidade da DP(escore) vs SS(%) 0,6200 0,000 Forte 

Severidade da DP(escore) vs NCI(mm) 0,7537 0,000 Forte 

Severidade da DP(escore) vs PS(mm) 0,3951 0,025 Fraca 

Severidade da DP(escore) vs idade(anos) 0,6709 0,000 Forte 

Severidade da DP(escore) vs 

 nº de dentes avaliados(n) 
-0,5213 0,002 Moderada 

Índice de Offenbacher(escore) vs SS(%) 0,7772 0,000 Forte 

Índice de Offenbacher(escore) vs NCI(mm) 0,5820 0,000 Moderada 

Índice de Offenbacher(escore) vs PS(mm) 0,4377 0,012 Moderada 

Índice de Offenbacher(escore) vs idade(anos) 0,5375 0,002 Moderada 

SS(%) vs NCI(mm) 0,5523 0,001 Moderada 

SS(%) vs idade(anos) 0,6091 0,000 Forte 

NCI(mm) vs PS(mm) 0,5863 0,000 Moderada 

NCI(mm) vs idade(anos) 0,8156 0,000 
Muito 
Forte 

NCI(mm) vs nº de dentes avaliados(n) -0,8350 0,000 
Muito 
Forte 

PS(mm) vs idade(anos) 0,4151 0,018 Moderada 

PS(mm) vs nº de dentes avaliados(n) -0,5002 0,004 Moderada 

Idade(anos) vs nº de dentes avaliados(n) -0,6840 0,000 Forte 

 
Teste estatístico de correlação de Pearson (correlação entre variáveis quantitativa) ou de Spearman 
(correlação entre uma variável quantitativa com outra qualitativo ordinal ou as duas qualitativas), 
ambos com p<0,05. 
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5.3.3 Correlação entre as variáveis do comportamento comunicativo vs 

parâmetros clínicos e medidas antropométricas 

 

Os valores presentes na tabela 12 apresentam as correlações dos dados da 

análise comportamental com os parâmetros clínicos periodontais e dos valores 

antropométricos.  

Apesar do grau das correlações serem consideradas fraca ou moderada, 

houve correlação negativa entre a PS com a produção de palavras (p=0,035), com a 

manutenção do diálogo (p=0,022) e com a sequência lógico-temporal (p=0,022), 

revelando que valores aumentados de PS são mais recorrentes nos pacientes que 

possuem maiores dificuldades de comunicação. Extrapolando esses dados, vemos 

que os pacientes com maior comprometimento comunicativo tendem a ter uma piora 

na condição bucal.  

A quantidade de dentes avaliados teve correlação positiva com a 

compreensão das situações concretas com apoio visual (r=0,3514), compreensão 

das situações abstratas com apoio visual (r=0,5129), e a intenção comunicativa 

(r=0,3996). Esses dados nos mostram que a maior quantidade de dentes está 

presente naqueles pacientes com melhor habilidade comunicativa. 

Outro dado que nos chama a atenção refere-se, apesar de ser uma 

correlação fraca, a CC com a interação com o avaliador (p=0,05), o que nos revela 

que quanto maior a CQ (portanto, quanto mais “gordinhos”), há maior interação com 

o avaliador (cirurgião-dentista - R.F.). Provavelmente, novamente extrapolando os 

dados, citocinas do tecido adiposo não tenham influência sobre as habilidades 

cognitivas e comunicativas, entretanto, como maior parte dos pacientes desse 

estudo possuíam tendência de sobrepeso e à obesidade (relativamente comuns em 

pacientes com SD), tenha se notado um aumento substancial da CC com atividade 

de interação. 
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Tabela 12: Correlações entre as variáveis de todos os pacientes do estudo (n=33), com os 
parâmetros clínicos periodontais, medidas antropométricas e as variáveis de comportamento 
comunicativo. 
 

Correlações 
Valor de 

Correlação 
Valor de p 

Grau de 

correlação 

Produção de palavras (escore) vs 

PS(mm) 
-0,3738 0,035 

Fraca 

Mantém diálogo (escore) vs PS(mm) -0,4029 0,022 Moderada 

Sequência lógico-temporal (escore) vs 

PS(mm) 
-0,4023 0,022 

Moderada 

Intenção comunicativa (escore) vs nº de 

dentes avaliados(n) 
0,3514 0,049 

Fraca 

Situações concretas com apoio visual 

(escore) vs nº de dentes avaliados(n) 
0,5129 0,003 

Moderada 

Situações abstrata com apoio visual 

(escore) vs nº de dentes avaliados(n) 
0,3996 0,023 

Fraca 

Interação com o avaliador (escore) vs 

CC(cm) 
0,3496 0,050 

Fraca 

 
Dentre todas as correlações analisas entre todos os parâmetros vistos no estudo, foram 
apresentadas apenas as correlações estatisticamente significantes. Teste estatístico de correlação de 
Pearson com p<0,05. 
 



 

 



 

 

Discussão 
“A menos que modifiquemos a nossa maneira de pensar,  

não seremos capazes de resolver os problemas causados 

 pela forma como nos acostumamos a ver o mundo”. (Albert Einstein) 
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6  DISCUSSÃO 

 

 
O presente estudo teve como objetivo investigar a efetividade da aPDT com 

laser vermelho e AM como FS na concentração de 100µg/ml como adjuvante ao 

tratamento periodontal não cirúrgico em pacientes com SD em relação ao tratamento 

de raspagem somente. Porém, os resultados clínicos com acompanhamento de até 

3 meses não mostraram diferenças estatisticamente significantes entre as terapias. 

O protocolo de aplicação da aPDT como também a amostra com pacientes 

com SD presentes neste estudo, são originais e não existindo outros ensaios 

clínicos randomizados que pudessem permitir maior discussão dos resultados 

obtidos nesta pesquisa. A comparação foi realizada com publicações baseadas na 

utilização da aPDT com AM para tratamento da doença periodontal (crônica ou 

agressiva) em pacientes não sindrômicos, como também em outros estudos clínicos 

envolvendo pacientes com SD. A utilização de um aparelho de laser nacional com a 

possibilidade de manipulação do FS em farmácias, fazem da aPDT, conforme 

mencionadas nesse trabalho, uma alternativa mais acessível aos profissionais. 

A proposta inicial do uso da aPDT nesta pesquisa é proveniente da 

observação dos resultados de trabalhos anteriormente realizados por outros 

membros do nosso grupo de pesquisa (PESSOA 2011; Salmeron et al. 2013), 

ambos com o AT. No trabalho de Pessoa (2011) a aPDT foi realizada para 

tratamento de pigmentações escuras na coroa dentária que recidivavam 

constantemente. A análise microbiológica por PCR mostrou bactérias como Aa., Pg, 

Pi, P nigrescens e P. melaninogênica.  Após a terapia houve redução do índice de 

sangramento à sondagem de 47% para 15%. Houve redução de 100% para a P. 

intermedia.  Não houve recidiva das pigmentações durante 7 meses de 

acompanhamento. No trabalho de Salmeron et al. (2013) os autores propuseram-se 

a analisar o efeito da aPDT no tratamento de discos de implantes contaminados. Em 

seguida, os discos foram implantados no tecido conjuntivo de ratos e analisado a 

cicatrização. Observou-se que a aPDT proporcionou melhores resultados cicatriciais 

a curto prazo. 
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Com base nos parâmetros clínicos obtidos em nosso estudo, observamos que 

a aPDT não se mostrou mais efetiva perante o tratamento periodontal convencional 

(RACR), o que está de acordo com os trabalhos de AL-ZAHRANI et al., 2009, 

ANDRADE et al., 2013; BALATA et al., 2013 e LUCHESI et al., 2013, que também 

não encontraram diferenças significativas nos parâmetros clínicos usando a aPDT 

em comparação com a RACR. Esses autores utilizaram a aplicação da aPDT para 

tratamento de lesões de furca, e periodontite crônica, porém em pacientes não 

sindrômicos. 

Em pacientes diabéticos a aPDT resultou em ausência de melhora dos 

parâmetros clínicos e redução da hemoglobina glicosilada, comparado ao  grupo que 

usou antibiótico (AL-ZAHRANI et al., 2009), ou nos parâmetros clínicos no 

tratamento da DP severa (BALATA et al., 2013). Luchesi et al. (2013) realizaram um 

estudo para tratamento de lesões de furca classe II. A aPDT não mostrou diferenças 

clínicas ao controle (RACR) porém houve redução de Pg, Tf e citocinas inflamatórias 

até após 6 meses. Já o trabalho de Andrade et al., 2013 os dentes com lesão de 

furca grau 3 já seriam extraídos, portanto, não era objetivo obter melhoras clínicas. 

Após raspagem + aPDT, e cirurgia + aPDT, houve uma regulação positiva na 

expressão de TIMP-2/MMP-2 e OPG/RANKL responsáveis pela remodelação óssea 

e aumento de fatores de crescimento como o TGFβ.   

Entretanto, em um estudo com pacientes imunocomprometidos (HIV) (NORO-

FILHO et al., 2012), houve melhora nos parâmetros clínicos até 6 meses, porém sem 

diferenças microbiológicas para a RACR. 

Quando comparado aos casos da aPDT no tratamento de DP agressiva, 

nosso trabalho vai de acordo com de OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009; 

ARWEILER et al., 2014, em que os autores não encontraram diferenças clínicas 

(OLIVEIRA et al., 2007; OLIVEIRA et al., 2009),  nem mesmo nos mediadores 

inflamatórios (ARWEILER et al., 2014). Entretanto, outras pesquisas mostraram 

resultados positivos da aPDT na redução bacteriana (NOVAES et al., 2012; 

MOREIRA et al., 2014), principalmente do Aa, como também do SS (CHITSAZI et 

al., 2014) como também da PS e ganho de NIC até após 3 meses (MOREIRA et al., 

2014). Destaque deve ser feito a essa pesquisa (Moreira et al., 2014), pois um fator 

que pode ter contribuído para o sucesso do tratamento foi uma terapia de 
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manutenção rigorosa com profilaxia a cada 15 dias por 3 meses, além da RACR 

boca toda feita em 48h e a aPDT em sessões múltiplas (2, 7 e 14 dias da RACR). 

Conforme também mencionado no trabalho de Moreira et al., 2014, a 

manutenção periodontal rigorosa e com profilaxia a cada 15 dias são dados que vão 

de acordo com a nossa revisão sistemática (Damante et al., 2015), em que a 

frequência de atendimento/intervenção demonstra melhores resultados que  em 

comparação ao tipo de tratamento, semelhante também aos trabalhos de Shyama et 

al, 2003, Teitelbaum et al., 2009, principalmente quando associamos um agente 

antimicrobiano (como com clorexidina) (STABHOLZ et al. 1991). Foram sugeridos 

retornos a cada 15 dias, porém nem todos os pais/cuidadores seguiam esse 

esquema, conforme também mencionado no Anexo D. 

Ainda não existe um protocolo definido para os parâmetros de aplicação do 

laser, bem como tipo e concentração de corantes. Portanto, devemos considerar 

alguns pontos envolvidos na metodologia da aPDT utilizada no presente estudo. 

O uso de anestesia local, tanto para a realização da RACR em bolsas ≥5mm, 

quanto durante procedimento de aPDT (pois a aplicação boca toda inviabilizaria a 

realização sob anestesia), pode ser um fator limitante, pois o contato da ponta da 

fibra óptica na bolsa leva à intenso sangramento. Não há consenso na literatura, 

mas na maioria dos trabalhos que tiveram melhor resposta clínica, microbiológica ou 

imunológica com a aPDT, realizou-se anestesia local prévia a aplicação  (AL-

ZAHRANI et al., 2009; LUI; CORBET; JIN, 2011; ANDRADE et al., 2013; CAMPOS 

et al., 2013; LUCHESI et al., 2013; FRANCO et al., 2014; KOLBE et al., 2014), 

resultados esses contrários  aos do artigo de GIANNELLI et al., 2012, que obtiveram 

resultados positivos  sem anestesia. Sabe-se que o sangue não absorve o laser no 

comprimento de 660nm, portanto não diminui sua efetividade de em interagir com o 

corante AM (NÚÑEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013). 

Diante dessa problemática, destaca-se também sobre a forma de aplicação 

do laser. Alguns artigos utilizam a fibra óptica intra-bolsa periodontal (GE et al., 

2011; LUI; CORBET; JIN, 2011; GIANNELLI et al., 2012; NORO FILHO et al., 2012; 

ANDRADE et al., 2013; CAMPOS et al., 2013; DILSIZ; CANAKCI; AYDIN, 2013; 

LUCHESI et al., 2013; BETSY et al., 2014; FRANCO et al., 2014; KOLBE et al., 
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2014; CAMPANILE et al., 2015). Ao utilizar a ponta no interior da bolsa há um 

estímulo para o sangramento. Nota-se também elevados índices porcentuais de SS 

encontrado no Baseline do grupo aPDT, mesmo nos períodos pós terapia (Baseline 

= 60,30 ±19,68, 1 mês = 36,91 ±13,65; 3 meses = 43,53±15,27), inclusive no grupo 

C (Baseline+85,82±1,66;1 mês=64 ±3,2; 3 meses= 74,53 ± 2,29), que também se 

mantiveram elevados.  

Novas alternativas para evitar o estímulo do sangramento podem ser viáveis 

após realização estudos com utilização de novas fontes e aplicação de luz, como 

com o posicionamento paralelo ao longo eixo do dente na embocadura da bolsa 

(BALATA et al., 2013), ou associação da aplicação com fibra óptica intra-bolsa e 

também transmucosa (GIANNELLI et al., 2012). 

Como já mencionado nessa dissertação, manter níveis de SS abaixo de 20% 

dos sítios é uma realidade desejada, porém de certa forma utópica em relação aos 

pacientes com SD. Os altos valores de SS, mesmo após as terapias, demonstram 

que esses pacientes estão longe de serem considerados saudáveis e possuem alto 

risco de desenvolverem periodontite novamente, já que o SS é um bom indicador 

subjetivo da atividade da DP. 

Considerando o histórico de não adesão ao tratamento, como também a falta 

de hábitos de higiene bucal dos pacientes com SD apresentam piores índices 

periodontais, como IG e índice de Offenbacher, esses fatores podem ter contribuído 

para a não diferença entre grupos.  

Ressalta-se que foi realizada a randomização, porém, estatisticamente, havia 

diferença entre os grupos. Próximos estudos devem considerar também a habilidade 

manual, atividade cognitiva e aceitação/adesão dos pais e/ou cuidadores, na 

tentativa de reduzir esse viés. Entretanto, condições adversas (como paciente e 

cuidadores pouco colaboradores), compõem uma amostra importante na busca de 

alternativas que proporcionem técnicas de motivação, formas de tratamento ou 

soluções antimicrobianas compensatórias da falta de cuidado. Isso vai contrário a 

Freedman et al., 2011 que utilizou como critério de exclusão àqueles pacientes que 

não tinham/recebiam colaboração dos pais. 
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Nesse sentido, destaca-se também a necessidade de políticas públicas de 

amplo espectro (com pais, cuidadores e também profissionais da saúde) às PCD, 

principalmente na área de saúde bucal, a fim de promover mais qualidade de vida a 

esses pacientes.  

Outro fator limitante é a adesão do paciente e de sua família ao tratamento 

periodontal. Inicialmente, o grupo aPDT possuía maior PS em relação ao controle ( 

C 3,38 ±1,31mm e aPDT 4,47 ± 0,89mm, p>0,05%), como também pouca 

supervisão e complementação da escovação pelos pais (12,12%). Notou-se também 

que o grupo aPDT possuía maior severidade de doença periodontal, índice de 

Offenbacher, como também o IG em relação ao grupo C. Portanto, o grupo aPDT 

possuía maior comprometimento periodontal, estando, em seguida após a aplicação 

das sessões de aPDT, sem diferença em relação ao C. Não podemos afirmar, porém 

os resultados são sugestivos de uma possível influência positiva da aPDT em bolsas 

profundas. 

A escolha pela concentração do corante se baseou nos trabalhos de 

PESSOA, 2011, THEODORO et al., 2012; SALMERON et al., 2013. Ressalta-se que 

essas pesquisas utilizaram o AT ao invés de AM, porém como demonstrado por 

THEODORO et al., 2012, a aPDT não houve também diferenças clínicas. Foi 

realizado também contato pessoal com o Prof. Dr. Clóvis Grecco (Centro de 

Fotônica do Instituto de Física de São Carlos - USP São Carlos) que auxiliou na 

obtenção da concentração do corante. Verificou-se que concentrações acima de 

100µg/ml geravam um fenômeno de overflow, dificultando a leitura para testes de 

fotodegradação do corante que auxiliam na descoberta de qual o valor ideal do 

espectro de absorção do FS para a concentração em questão, conforme 

apresentados no trabalho de Damante 2015. Mais estudos devem ser feitos para 

avaliar qual a concentração ideal do corante, observando seu comportamento, como 

se há a formação de complexos que mudariam o seu espectro de absorção e 

potencial de fotodegradação e formação de espécies reativas de oxigênio e oxigênio 

singleto. 

As sessões múltiplas tendem a promover melhores resultados clínicos (LULIC 

et al., 2009; GE et al., 2011; GIANNELLI et al., 2012; FRANCO et al., 2014; 

MOREIRA et al., 2014; CAMPANILE et al., 2015), com até mesmo redução nos 
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parâmetros clínicos por 6 meses pós tratamento (Lulic et al. 2009). Pode promover 

também redução na PS, nos níveis de proteína C reativa após 3 meses e também 

em ausência de bolsa residual, porém sem diferenças microbiológicas (CAMPANILE 

et al., 2015). Além da melhora dos parâmetros clínicos (GIANNELLI et al., 2012; 

FRANCO et al., 2014), resultou em modulação da expressão de genes RANK/OPG 

responsáveis pela diminuição da osteoclastogênese e aumento de fatores de 

crescimento como o FGF2, envolvido na reparação  (FRANCO et al., 2014), como 

também redução de espiroquetas após um ano (GIANNELLI et al., 2012). Com a 

futura avaliação microbiológica por PCR será possível avaliar se a aPDT promoveu 

melhoras microbiológicas. 

Apesar de não ter havido diferença clínica, pode ser que tenha ocorrido mais 

mudanças no perfil das citocinas inflamatórias, o que seria um efeito secundário 

muito benéfico.  Porém isso não foi avaliado no presente estudo e será tema de 

pesquisas futuras do nosso grupo. Alguns autores afirmam que existe a 

possibilidade da aPDT ter um efeito secundário na aceleração do reparo. Uma vez 

que o laser em baixa intensidade já é comumente utilizado e capaz de aumentar a 

produção de fatores de crescimento envolvidos na reparação (DAMANTE et al., 

2009; KARAM et al., 2013). Possivelmente, parte da energia não absorvida pelo 

corante pode agir nos tecidos aumentando a circulação local, favorecendo o 

processo de reparo e a produção de citocinas.  Porém esse efeito é apenas 

sugestão de alguns autores em estudos com animais (de ALMEIDA et al., 2008; 

PRATES et al., 2011). Entretanto, nota-se alguns estudos clínicos que mostraram 

mudanças em relação ao perfil das citocinas sem haver mudanças clínicas (AL-

ZAHRANI et al., 2009; ANDRADE et al., 2013; LUCHESI et al., 2013; FRANCO et 

al., 2014). Também existe a possibilidade da aplicação do laser em baixa 

intensidade como fototerapia com o intuito de aceleração da reparação logo após, 

ou intercaladamente às sessões de aPDT, ou até mesmo na forma de aplicação da 

aPDT (como transmucosa), podendo levar a melhoras clínicas (GIANNELLI et al., 

2012), e no perfil dessas citocinas, como já mencionado.  

A presente pesquisa faz parte de um projeto maior onde futuramente serão 

realizadas análises microbiológicas para verificar mudanças na quantidade de Pg, 

Tf, Aa, Fn e Td, bem como acompanhamento dos pacientes até 6 meses.  Apesar de 

ser um fator importante, a composição microbiológica não pode ser considerada um 
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fator limitante para aparecimento ou promoção da doença. Porém, como os 

pacientes com SD são imunocomprometidos, a presença e a quantidade “irrisórias” 

de algumas bactérias já pode ser o gatilho para promoção da DP.  

Destaque deve ser feito também para a metodologia inédita adotada em 

nosso trabalho. Apesar das limitações da aPDT (Anexo D), a escolha por realizar 

boca toda surge pela necessidade de tratamento das áreas infectadas e também 

como prevenção das áreas saudáveis que possuem potencial risco de doente. 

Nenhum trabalho na literatura demonstrou tal técnica. A grande maioria utiliza na 

área com maior necessidade de tratamento,e, por algumas vezes, nos dentes 

adjacentes.  

Parâmetros antropométricos e comportamentais 

O IMC não distingue entre diferentes tipos de adiposidade alguns dos quais 

podem estar mais associados à doença cardiovascular. Estudos mais recentes dos 

diferentes tipos de tecido adiposo têm demonstrado, por exemplo, que a obesidade 

central (em forma de maçã, tipicamente masculina) tem uma correlação muito 

superior à doença cardiovascular que o IMC por si só.  

Com relação ao índice RCQ, o indicador é bastante usado em estudos 

epidemiológicos para avaliar a distribuição de gordura corporal (visceral) em 

indivíduos adultos, sendo fator preditivo independente para uma série de distúrbios 

metabólicos (LERARIO, GIMENO, FRANCO, IUNES, FERREIRA, 2002) que permite 

uma continuidade de critério de sobrepeso e obesidade na infância, adolescência e 

idade adulta, sendo adotado também para classificação do estado nutricional dos 

participantes. 

Há uma ligação entre a obesidade e periodontite, porém os fatores de risco 

que agravam essas doenças devem ser esclarecidos para elucidar a direção desta 

associação (MOURA-GREC et al., 2014). O que podemos notar é que o cuidado 

deve ser integral ao paciente com SD. Da mesma forma que o paciente com SD que 

possui obesidade e tem sua saúde sistêmica negligenciada, com a saúde 

periodontal é semelhante, conforme notadas nos graus das correlações. 
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A partir das correlações das variáveis periodontais e comportamentais, notou-

se correlação com diferença estatisticamente significante entre a PS com a 

produção de palavras (p=0,035), com a manutenção do diálogo (p=0,022) e com a 

sequência lógico-temporal (p=0,022), revelando que valores aumentados de PS são 

mais recorrentes nos pacientes que possuem maiores dificuldades de comunicação. 

Não podemos extrapolar os dados e sugerir que citocinas provenientes da DP levem 

a alterações cerebrais que comprometeriam a comunicação. Esses valores 

possivelmente acontecem pois os pacientes mais velhos possuem maior severidade 

da DP (r=0,6709), que vai de acordo com a literatura (REULAND-BOSMA, DIJK, 

WEELE, 1986), como também pelas dificuldades na comunicação provavelmente 

pela idade como também a falta de estimulação precoce na infância (por conta de 

ausência de informações naquela época). 

A literatura trás que com o aumento da idade há também maior risco de 

aparecimento da doença de Alzheimer nesses pacientes (LAI, WILLIAMS, 1989, 

JOHANNSEN, CHRISTENSEN, MAI, 1996; HOLLAND et al., 1998; HOLLAND et al., 

2000; JANICKI, DALTON, 2000). Devemos considerar também que os mediadores 

inflamatórios da DP pode contribuir para aparecimento e progressão da doença de 

Alzheimer (KAMER et al., 2008; CERAJEWSKA, DAVIES, WEST, 2015), reforçando 

a necessidade de realizar o tratamento periodontal aos pacientes com SD. 

Há a possibilidade da associação da obesidade com aparecimento/presença 

da síndrome metabólica (SM). Apesar de não ter sido investigada em nosso estudo, 

nota-se relação da SM com a DP (NIBALI et al., 2013). Alguns autores (CODOCEDO 

et al., 2015), mostram que pequenos fragmentos de RNA não-codificados 

provenientes da SM estão relacionados com o aparecimento da doença de 

Alzheimer. Há uma interação molecular entre ambas, mas que ainda precisa ser 

melhor compreendida. Isso nos serve de alerta, já que é elevado o índice de 

Alzheimer em pacientes com SD e poderia ser mais um fator de contribuição. 

Portanto, a partir de todos os resultados desse estudo, notamos a 

necessidade de programas de assistência global aos pacientes com SD, permitindo 

o cuidado de sua saúde na integralidade, com o objetivo de promover qualidade de 

vida aos mesmos. 



 

 

 Conclusão 
“Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, 

 mas ao tocar uma alma humana, 

 seja apenas outra alma humana.” (Carl Jung) 
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7  CONCLUSÕES 

 

 

Conclusão geral: 

 

Ambos os tratamentos resultaram em melhoras clínicas (PS, SS, IP, NCI) 

significantes no tratamento da doença periodontal em pacientes com SD. 

 

 

Conclusões específicas: 

 

• a aPDT com o corante AM na concentração de 100µg/ml e laser vermelho 

(InGaAlP) não promoveu nenhum benefício adicional a RACR; 

• valores elevados da CC, CQ, IMC e da RCQ estão presentes nos 

pacientes com SD que possuem também altos níveis de PS e SS; 

• déficits no comportamento comunicativo são mais presentes nos 

pacientes com maior PS. 

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

Referências 
"É melhor tentar e falhar, que preocupar-se e ver a vida passar; 

é melhor tentar, ainda que em vão,que sentar-se fazendo nada até o final. 
Eu prefiro na chuva caminhar,que em dias tristes em casa me esconder. 

Prefiro ser feliz, embora louco,que em conformidade viver ..." (Martin Luther King) 
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 Apêndices 
“É uma maravilha eu não ter abandonado todos os meus  

ideais, que parecem tão absurdos e pouco práticos. 
 Se me prendo a eles, porém, é porque ainda acredito,  

apesar de tudo, que as pessoas têm bom coração.” (Anne Frank) 
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Anexos 
““Para nós os grandes homens não são aqueles Que  

resolveram os problemas, mas aqueles que os descobriram.” 
 (Albert Schweitzer) 
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ANEXO B 

 

 
ANEXO C - Comprovante na Plataforma de Registros Brasileiros de Ensaios 

Clínicos (REBEC). 
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ANEXO D 

 

Complexidade no tratamento odontológico ao paciente com SD 

 

A periodontia é uma ciência que caminha na prevenção, passa pelo 

diagnóstico e vai até a reabilitação das doenças da gengiva e dos tecidos de 

sustentação do dente. Porém, o sucesso clínico é um verdadeiro desafio, pois o 

prognóstico favorável a longo prazo  requer um trabalho árduo na persistência de 

manter o dente  e de forma saudável. 

Quando lidamos com PCD (como os pacientes com SD), o profissional deve 

atentar-se ao máximo sobre a manutenção dentária frente aos outros tratamentos 

reabilitadores. Não há uma contra-indicação explícita ou qualquer restrição, só que a 

sua indicação deve ser mais precisa e específica (variando de paciente para 

paciente).  

Observa-se uma escassa literatura que elucide sobre quais medidas devem 

ser tomadas frente a um prognóstico duvidoso de um dente em PCD. Ainda é 

discutido sobre quais as reais condições que levam a permanência ou extração 

dentária em pacientes saudáveis (Avila et al., 2009). 

Um dente com prognóstico duvidoso ou até mesmo já considerado 

comprometido (como com lesão de furca grau III ou com mobilidade aumentada - 

grau 3) devem ser reavaliados quanto a sua permanência de acordo com cada caso.  

Em nossa pesquisa, quando diagnosticado um dente com lesão de furca 

(grau II ou III), suporte ósseo remanescente menor que 60-80% ou com 

profundidade de sondagem ≥ 5mm, inicialmente mantivemos esse dente e 

acompanhando qual seria a evolução do paciente até a terapia periodontal de 

suporte. Em alguns casos, quando constatado melhora clínica, com diminuição dos 

parâmetros clínicos (PS, SS, NCI), e adesão do paciente e família ao tratamento 

houve a manutenção desse dente. 

Deve-se ressaltar que os dentes com dúvida quanto a sua permanência 

podem apresentar-se como um potencial foco infeccioso seguido com sintomatologia 

dolorosa, sendo a forma de reabilitação desse elemento dentário perdido é ainda 

pouco abordada para os PCD.  
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Pacientes com SD possuem uma quantidade aumentada de Candida albicans 

e associadas com baixa imunidade dos hospedeiros ,o uso de próteses totais 

convencionais podem servir como focos de crescimento e contaminação.  

A reabilitação com implantes é também bem restrita, existindo poucos casos 

publicados (Lusting, Yanko, Zilberman, 2002; Soares et al., 2010; Ribeiro, 2011; 

Thomas, Simons, 2011). Nesse casos, deve-se atentar para o aparecimento de 

outra complicação semelhante a periodontite: a peri-implantite (Lindhe, Meyle, 

2008).  

Pacientes susceptíveis a periodontite podem apresentar maior risco de 

desenvolvimento da peri-implantite (Armitage, Lundgren, 2010).  A reabilitação do 

paciente com histórico de periodontite requer um planejamento detalhado para 

obtenção de sucesso com implantes (Romeo et al., 2007). 

Portanto, mesmo diante dos avanços alcançados com a Implantologia, a 

manutenção dentária associada com a higiene bucal surge como ferramenta mais 

acessível e com maior tendência ao sucesso clínico a esses pacientes.  

Cabe ao CD trabalhar nesse campo, criando recursos para que o paciente 

consiga realizar adequadamente a higiene bucal, promovendo um meio bucal 

adequado (cavidades seladas, restaurações sem excesso e com materiais que 

dificultem o acúmulo de placa) e a com a adoção de hábitos saudáveis.  

Deve ser realizada a estimulação da desorganização do biofilme dentário 

(escovação, limpeza das interproximais e da língua), permitindo condições para que 

o periodonto e o paciente permaneçam em uma melhor homeostasia. 

 Há a necessidade de mais trabalhos que sugiram técnicas e procedimentos 

que promovam uma homeostasia do periodonto, seja por meio de soluções 

antimicrobianas ou por técnicas específicas. 

 Deve-se também ter como foco o paciente e não as lesões ocasionadas pela 

doença. Essa mudança envolve ações que são contrárias ao padrão biomédico (a 

doença decorrente de um agente biológico, exemplo o biofilme dentário) já bem 

estabelecido em nossa sociedade e comunidade universitária.  
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Dificuldades, Limitações e Avanços no tratamento odontológico ao paciente 

com SD 

 

 - Procedimentos Clínicos  

 A sondagem periodontal manual é um meio muito utilizado em estudos 

randomizados e como ferramenta de diagnóstico clínico (dados referentes à 

profundidade e sangramento à sondagem). 

 Entretanto, seu uso pode ser limitado em pacientes com comportamento não 

colaborador e com dificuldade de manejo (a sensibilidade promovida pela inserção 

do instrumental no sulco gengival acaba incomodando o paciente e 

consequentemente o “descondicionando”). Além do mais, é um exame minucioso 

que requer um tempo adequado e por vezes muito longo para um paciente especial. 

Inicialmente, a proposta desse estudo seria a presença de um examinador 

(P.O.C.) cego sobre qual terapêutica a ser utilizada (sem saber qual grupo cada 

paciente estava). Verificou-se que tal metodologia não seria viável, pois os pacientes 

acabavam tendo maior aversão e repúdio a esse examinador, associando a sua 

presença com característica e experiência negativa (sondagem). Assim, preferiu-se 

em manter somente um avaliador (R. F.),  autor desse estudo. 

Foi adotada uma comunicação alternativa entre paciente-profissional, para 

saber se havia a presença de dor e/ou incomodo durante a sondagem ou de 

qualquer outro procedimento.  

Anteriormente a execução do exame, cada paciente era orientado sobre uma 

“escovinha” (sonda periodontal), que passaria ao redor de cada dente e se caso 

houvesse algum incomodo (não pronunciado a palavra dor para não servir como um 

estímulo negativo), seriam os “bichichos” (bactérias) que estavam “indo embora da 

boca”. Dessa forma, o paciente deveria levantar a mão e dar “tchau para os 

bichinhos”.  Tal recurso lúdico mostrou-se muito efetivo, pois a qualquer estímulo 

negativo (dor/desconforto) o paciente fazia um sinal de tchau, servindo de alerta ao 

examinador. Isso evitava também a movimentação da cabeça ou a vocalização, 

otimizando o exame.  

Essa foi uma das dificuldade, iniciais, sendo superada com as consultas 

posteriores. Nas consultas dos períodos de controle (1 e 3 meses), o tecido gengival 

apresentava característica mais fibrosada e inserida, promovendo novamente 

desconforto. 
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 Apesar da sondagem ser um exame amplamente utilizado favorecendo o 

diagnóstico e acompanhamento no pós-tratamento. Nos pacientes com SD, essa 

metodologia demonstra-se de certa forma inviável, necessitando de recursos 

alternativos na avaliação do diagnóstico e acompanhamento do tratamento 

periodontal. Para futuras pesquisas clínicas com PCD, deve se enfatizar a busca de 

diagnóstico por métodos menos invasivos.  

Vários são os testes para o diagnostico em Periodontia. Dentre eles há os que 

medem o grau de inflamação (eritema, supuração, sangramento, sangramento à 

sondagem, alteração na temperatura do sulco gengival); presença de biomarcadores 

no sulco e fluído gengival; medidas radiográficas para mensurar a destruição óssea; 

mobilidade e testes microbiológicos (Referência Carranza, capi. 5). 

  Um método menos invasivo é por meio do diagnóstico salivar. Apesar de não 

ser muito preciso e específico, ele nos dá um parâmetro geral da boca toda, 

permitindo a avaliação tanto dos aspectos imunológicos (citocinas), como 

microbiológicos (bactérias, fungos e vírus). Deve-se atentar para o aparecimento de 

dificuldades na coleta do material, como de alguns pacientes não conseguiriam 

expelir a saliva em um recipiente. Além do mais, esses kits possuem elevado custo e 

necessitar de tecnologias adequadas.  

Uma alternativa adequada seria o uso de dentes index ou o índice periodontal 

Comunitário (WHO, 1997), que avaliam alguns dentes específicos, diminuindo o 

desconforto para o paciente. 

Outra opção é o índice gengival (Kornman, Löe, 1993). Tal metodologia avalia 

características de mudança da coloração do tecido gengival marginal, com a 

presença ou ausência de sangramento espontâneo. Primordialmente, esse índice 

não leva a penetração de sonda, sendo uma alternativa encontrada pelos autores 

para avaliação em larga escala e sem ser invasiva.  

Entretanto, deve se ressaltar que um indicativo subjetivo da doença 

periodontal é o SS, pois ele aparece muito antes da alteração da coloração, sendo 

um importante fator indicativo de doença. Portanto, a sondagem é ainda um método 

mais efetivo. 

 

- Terapia fotodinâmica antimicrobiana 

Assim como os outros procedimentos periodontais, a aplicação da terapia 

fotodinâmica necessitou de preparo comportamental dos pacientes. A primeira coisa 
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que os descondicionava era a seringa e a cânula com o corante, pois muitos 

associavam à “injeção”. Assim, era feito o “mostrar, falar, fazer” com um macro-

modelo e aplicado parte do corante na unha, para mostrar que o procedimento não 

era invasivo. 

Outra dificuldade encontrada era a utilização de óculos de proteção do laser. 

Para a terapia fotodinâmica utilizava-se o laser que necessitava de equipamento de 

proteção visual tanto do operador quanto do paciente. Alguns pacientes não se 

acostumavam/adaptaram com o bloqueio sensorial do estímulo visual ocasionado 

pelos óculos escuros.  

Para isso, antes mesmo da realização da terapia fotodinâmica, eram feitos 

procedimentos convencionais (como profilaxia profissional com escova de Robinson 

e pasta profilática), com os óculos de proteção, para que gradualmente o paciente 

se acostumasse com a terapia proposta. 

 Uma alternativa proposta foi utilizar os óculos de proteção para o auxiliar 

(semelhante ao do operador),  que vem junto no kit do aparelho. Esses óculos 

também promovia proteção a luz, entretanto, não bloqueava por completo a visão. 

 Para a aPDT foi utilizado um abridor de boca para evitar que o paciente 

fechasse a boca durante o procedimento (evitando a contaminação do dente com 

saliva). Isso também gerava bastante desconforto ao paciente, pois os mesmos os 

incomodava. Dessa forma, na mesma sessão, após realização da aPDT no 

sextante, era retirando o abridor de boca e aguardado alguns segundos para 

retornar para o próximo sextante. 

 Outro fator importante era o tempo de atenção do paciente. O procedimento 

de aPDT exigia 3 minutos de pré-irradiação e mais 80 segundos por dente. Para se 

ter ideia, em uma boca com 24 dentes (média de ambos os grupos) eram 

necessários 68 minutos boca toda. Além do mais, anterior a aPDT, eram realizadas 

RACR boca toda (aproximadamente 10 golpes de cureta por face de dente) também 

exigia um tempo maior. As consultas deveriam ser em média de 45-60min, tempo 

que se conseguia ter adequada atenção pelo paciente.  

Para suprir essa dificuldade, a aplicação do corante era realizada a cada dois 

dentes, sendo reaplicado a cada minuto o corante. Inicialmente faríamos a aplicação 

por sextante, porém não demonstrou-se viável por ultrapassar o tempo de pré-

irradiação. 
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A inserção da fibra óptica no sulco gengival/bolsa periodontal, levava ao 

sangramento gengival. Dessa forma, sugerimos para que outros trabalhos que 

abordem o uso da aPDT em pacientes com SD ou PCD, a forma de administração 

de luz deva ser “menos invasiva”, como via sulco gengival ou transgengival.  

 

 - Absenteísmo 

Houve um alto índice de faltas nas consultas. Os pacientes com SD possuem 

a autonomia reduzida e na maioria das vezes necessitam dos pais/cuidadores para 

o seu deslocamento até a faculdade/APAE para a consulta odontológica.  

A baixa imunidade permite o desenvolvimento de diversas infecções e muitas 

vezes os pacientes com SD estavam doentes ou com alguma patologia que 

impediam a sua vinda até a faculdade. Além do mais, podia coincidir o período de 

consulta com outros profissionais da saúde (como fonoaudiólogos, cardiologistas, 

pediatras, endocrinologistas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, dentre outros). 

Em outras ocasiões, coincidia o período das consultas com atividades 

culturais comemorativas na escola (Dia do Índio, dia da árvore, Copa, dentre outras), 

com apresentações de danças e teatros. Dessa forma, os pais deixavam de levar 

seu filho na consulta nos dias tanto de ensaios como os de apresentações. 

As faltas demonstram apenas uma parcela da grande problemática no 

atendimento odontológico as PCD: adesão ao tratamento pelos pais. Quanto menor 

era o intervalo das consultas (preferencialmente a cada duas semanas), maior era o 

absenteísmo. Essa problemática reflete uma condição sociocultural que 

vivenciamos. Ainda é vigente a filosofia de que a procura por consulta odontológica 

(e também pode ser extrapolada para a classe médica), só deva ocorrer após o 

aparecimento da doença e aparecimento de sintomatologia dolorosa. 

Ainda é difícil a conscientização a respeito da prevenção. Durante a 

anamnese era explicado aos pais/cuidadores a importância do tratamento e do 

estudo como um todo. Foi a partir dessa problemática que nosso grupo de pesquisa 

verificou a necessidade de ter mais atividades de promoção de saúde, surgindo 

assim dois outros projetos de extensão universitário (“Saúde bucal em todas as 

idades para pessoas com Síndrome de Down” e “Saúde bucal e Síndrome de Down: 

abordagem integral para pais, cuidadores e dentistas.”), projetos provados no 

programa Aprender com Cultura e Extensão financiado pela Pró-reitoria de Cultura e 

Extensão da USP. 
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Outra dificuldade relatada era no transporte até a faculdade 

(aproximadamente um terço da amostra eram dos municípios vizinhos). Condições 

climáticas, dificuldades de locomoção do paciente ou de seu cuidador foram 

algumas complicações observadas nesse estudo.   

Para superar essa dificuldade, uma alternativa encontrada foi do autor da 

pesquisa realizar o atendimento odontológico na própria APAE-Bauru (lugar esse 

responsável por parte dos participantes). Porém, outros problemas levavam à falta 

do paciente, como doença e os festejos. Além do mais, nem todos os pacientes do 

município de Bauru eram matriculado na APAE-Bauru, tendo que os pacientes se 

deslocarem da mesma forma. 

Uma das APAEs convidadas para este estudo alegou que a ausência de um 

motorista na Instituição dificultaria (e impediu) sua participação na pesquisa. Deve 

se lembrar que o município é obrigado por lei a fornecer transporte a qualquer 

paciente para realizar tratamento médico/odontológico quando não há tais serviços 

em sua cidade. No caso em particular, havia uma cirurgiã-dentista que atendia de 

maneira rotineira na Instituição. 

 

- Controle do biofilme dentário 

Antes de cada consulta, era pedido ao paciente realizar bochecho com 

solução de clorexidina a 0,12% (Periogard®) por 60 segundos. Alguns pacientes 

apresentaram bastante dificuldade, tanto no tempo (pelo fato de serem respiradores 

bucais), ou para cuspir. Para suprir essa deficiência, foi feito um treinamento com os 

participantes com água até que não houvesse mais deglutição. Em relação ao 

tempo, uma alternativa encontrada (para quase todos os pacientes), foi de realizar 

dois bochechos ao invés de um para diminuir o tempo de boca fechada. 

Durante a consulta odontológica era necessário boa parte do tempo para 

reforço das técnicas de higienização. Muitas vezes o paciente chegava com grande 

quantidade de placa. Provavelmente, essa negligência na escovação seria 

decorrente dos pais estarem se ausentando da supervisão e reforço da escovação 

pelo fato do participante estar indo rotineiramente ao dentista. Nessa situação, a 

placa era corada (com a fucsina básica), e em seguida mostrado aos pais para 

reforço de higiene (técnica de Fones) e sobre a importância dos mesmos 

complementarem a escovação. 
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Todos os pais/cuidadores foram orientados a supervisionarem e 

complementarem a higienização de seu filho. Inicialmente, os participantes com SD 

deveriam tentar sozinho, devido ao estímulo da habilidade motora e também como 

uma forma de valorizar sua independência. Entretanto, nos deparávamos com várias 

dificuldades: 

- falta de informação/instrução dos pais: muitos pais não sabiam qual a 

melhor técnica, uso do dentifrício (quantidade), fio dental (foi sugerido o uso do 

“laço” para facilitar a utilização), e métodos alternativos (uso de gaze e limpadores 

de língua, quando necessário); 

- escova de dente inadequada: devido a essa falta de conhecimento, muitos 

pais utilizavam escovas de dentes com a cabeça grande e cerdas duras. A disciplina 

de Periodontia doou para os participantes dessa pesquisa algumas escovas. 

Rotineiramente eram repostas ou orientado aos pais para reporem; 

- negligência por conta da autonomia do paciente: independente da idade ou 

do grau de dependência do paciente, alguns pais não complementavam a 

escovação. Em alguns casos, os pacientes (principalmente os mais velhos) não 

permitiam a ajuda dos pais, ou os pais achavam que não era necessário ajudar. 

Como facilitadores do controle de placa/cálculo nas consultas de suporte, foi 

proposto inicialmente o uso de aparelho de jato de bicarbonato e de ultrassom. 

Entretanto, essas tentativas não obtiveram sucesso.  

O uso do jato de bicarbonato foi uma escolha negativa unânime pelos 

pacientes. Apesar da ponta do aparelho não ser posicionada para a margem 

gengival, quando o líquido entrava em contato com o tecido gengival inflamado, 

provocava desconforto e sangramento. Mesmo com a proteção dos lábios com 

vaselina, o sal provocava ressecamento labial e na boca como um todo, gerando 

mais desconforto. Reforça-se que esse método não é totalmente eficaz na remoção 

do biofilme, pois mesmo após seu uso, havia a permanência de biofilme em algumas 

faces. 

Já o uso do ultrassom variava de caso para caso. Alguns pacientes 

apresentavam alta sensibilidade durante o procedimento, já outros tinham 

dificuldade com a quantidade de líquido (mesmo com o sugador era necessário 

parar várias vezes para o paciente cuspir), prolongando o tempo clínico. 

Dessa forma, o método de desorganização do biofilme dentário e de remoção 

do cálculo foi profilaxia profissional com escova de Robinson e pasta profilática e 
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RACR com curetas manuais de Gracey. Mesmo para a raspagem subgengival das 

bolsas mais profundas, evitava-se ao máximo anestesiar o paciente (devido ao 

desconforto da punção da agulha), necessitando de várias consultas. 

  

- Comportamento 

  Muitos pacientes não estavam acostumados com uma rotina de atendimento 

odontológico, tendo ido pouca ou até mesmo nenhuma vez ao cirurgião-dentista. 

Sabe-se que pacientes com SD são, normalmente, carinhosos e calmos. Entretanto, 

alguns participantes desse estudo apresentavam trauma por experiências ruins no 

passado (histórico de dor associado com tratamento invasivos, como exodontias ou 

tratamento endodôntico), medo de “profissionais que usassem branco” (por terem 

permanecido bastante tempo internados), fobias de sangue, agulha, dentre outros.  

A adesão do paciente ao tratamento é ferramenta fundamental para o 

sucesso do tratamento. As consultas eram curtas (50 até 75 min) para não dispersar 

o paciente.   

Os próprios procedimentos periodontais (principalmente a sondagem e 

raspagem e alisamento corono-radicular), acabavam, por vezes, “descondicionando” 

o paciente. Assim, muitas vezes esses procedimentos aconteceram de forma parcial 

(por sextante), exigindo maior número de consultas que usualmente. No caso das 

análises de avaliação (sondagem), o tempo entre as consultas não extrapolava uma 

semana para não influenciar nos parâmetros clínicos. 

 

Formação profissional e políticas públicas de saúde 

 

O primeiro passo para um atendimento inclusivo é o rompimento do 

preconceito que existe ao redor das PCD. Para isso é fundamental o contato dos 

futuros profissionais da saúde com esses pacientes desde a graduação e de 

políticas públicas que visem o acesso aos serviços odontológicos à essa população. 

Políticas públicas devem estar voltadas na promoção da qualidade de vida a 

essa parcela da população, permitindo acesso à atenção da saúde bucal e sistêmica 

em todos os níveis de complexidade. O foco na prevenção da saúde bucal, devendo 

o CD estar inserido precocemente na equipe interdisciplinar no cuidado desses 

pacientes. 
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Essas políticas devem envolver toda a sociedade, atingindo desde os pais 

e/ou cuidadores de PCD, como também os futuros profissionais da odontologia. 

Superar um modelo biologicista, unicausal (exemplo biofilme-doença, sem se 

atentar aos outros determinantes sociais de saúde, como estilo de vida) e centrado 

exclusivamente no biológico é um grande desafio aos centros universitários. A 

substituição da cura pelo cuidado com caráter mais holístico, baseado na percepção 

de que o adoecer está fortemente ligado à qualidade de vida é um desafio que se 

coloca para o futuro. A discussão acerca de mudanças na formação dos 

profissionais de saúde, aproximando-a das reais necessidades sociais é, sem 

dúvida, polêmica e conflituosa.  

A busca pela integralidade da atenção à saúde necessariamente implica em 

avançarmos na superação de antigos embates: atenção básica versus atenção 

especializada; ações preventivas versus ações curativas; cuidados individuais 

versus cuidados coletivos e Unidades Básicas de Saúde versus hospitais (BRASIL, 

2006). 

O perfil do profissional de saúde definido nas diretrizes curriculares nacionais 

de Odontologia é de um indivíduo com formação generalista, técnica, científica e 

humanista, com capacidade crítica e reflexiva, preparado para atuar, pautado na 

ética, no processo de saúde-doença e nos diferentes níveis de atenção. Deve-se 

objetivar a integralidade da assistência, com senso de responsabilidade social e 

compromisso com a cidadania (BRASIL, 2006). 

 Atualmente, fica difícil delinear o perfil do profissional de odontologia recém 

formado. É evidente que o mesmo tenha caráter generalista, sendo assim, as PCD 

não devem continuar sendo marginalizados, até mesmo durante a graduação. 

Maior estímulo e investimento Estadual e Federal devem ser voltados às 

Universidades e Centros de Pesquisas. Uma dessas ações para articulação da 

formação profissional foi o Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde), que tem por objetivo geral incentivar 

transformações no processo de formação, geração de conhecimentos e prestação 

de serviços à população, a partir de abordagem integral do processo de saúde-

doença.  

O Pró-Saúde busca integrar a formação de graduação e as necessidades da 

atenção à saúde, na direção apontada pelas DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) 

(BRASIL, 2006). Nesse cenário, o Pró-Saúde visa humanizar e preparar melhor os 
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futuros profissionais de saúde, promovendo na graduação o contato com PCD, como 

os envolvidos no programa de Saúde Mental que é um dos pilares do programa 

(referência do ministério da educação).  

Os centros universitários possuem grande responsabilidade no processo de 

saúde-doença das PCD: no ensino (educando os graduandos quanto as 

peculiaridades e forma de atendimento); na pesquisa (busca de estratégias e 

recursos para melhorar a qualidade de vida desses pacientes); e na extensão 

(promoção e desenvolvimento de atividades em todos os níveis de complexidade 

voltados para a comunidade). 

A falta de vivência clínica dos CDs e de recursos odontológicos, independente 

do nível de atendimento (prevenção até reabilitação), associados com a falta de 

recursos financeiros, contribuem para a prática de uma Odontologia mutiladora, que 

adota soluções extremas, como a extração dos dentes (até mesmo da boca toda) 

(TOMITA, FAGOTE 1999). 

A iniciativa privada também deve ter destaque, como as ações desenvolvidas 

pela FAPESP. Além do financiamento e auxílio a essa pesquisa, um edital 

(FAPESP, 2012), foi aberto com caráter inovador para apoio e incentivo de estudos 

com PCD na APAE-SP.  

 

Perspectivas futuras 

 

Diante do aumento da expectativa de vida geral da população e para que a 

diminua a disparidade na saúde bucal das PCD devem ser realizadas inúmeras 

ações.  

Mesmo com os resultados da aPDT não sendo superior ao tratamento 

periodontal convencional, essa pesquisa torna-se um pilar importante ao tratamento 

odontológico do paciente com SD, pois chama atenção para outras variáveis 

envolvidas na etiopatogenia da DP nesses pacientes (como a obesidade), como 

também a formulação e busca de novos tratamentos. Diante desses desafios, é 

importante: 

- formulação de políticas públicas de amplo espectro (com pais, cuidadores e 

também profissionais da saúde) às PCD, principalmente na área de saúde bucal;  
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- conhecer e compreender melhor os mecanismos de ação na etiopatogenia 

da DP em pacientes com SD por meio de mais estudos randomizados, levando-se 

em conta a questão genética e mecanismos envolvidos no sistema imunológico;  

- formulação de soluções antimicrobianas que proporcionem de forma mais 

efetiva a eliminação dos periodontopatógenos, com baixos ou ausentes efeitos 

colaterais locais e/ou sistêmicos. Uma opção seria as terapias bactérias probióticas; 

- formulação de mais fotossensibilizadores (corantes) que otimizem a 

produção  produção das espécies reativas de oxigênio 
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