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RESUMO 

 

O uso da terapia fotodinâmica antimicrobiana(aPDT) têm crescido e se tornado uma 

possibilidade cada vez mais viável na prática clínica periodontal. Parte desse sucesso 

se deve ao fato de a terapia permitir a redução de periodontopatógenos com 

probabilidade mínima de haver o desenvolvimento de resistência bacteriana e ainda 

com ausência de efeitos sistêmicos colaterais. Diante das dificuldades e desafios 

existentes no tratamento da doença periodontal, essa terapia surge como adjuvante 

aos tratamentos convencionais. O objetivo deste estudo clínico foi justamente avaliar 

o efeito adjuvante da aPDT à raspagem e alisamento radicular (RAR) no tratamento 

de pacientes com doença periodontal crônica moderada e severa. Participaram desse 

estudo 40 pacientes com doença periodontal crônica, alocados aleatoriamente em 

dois grupos: RAR + aPDT e RAR, apenas. Foram realizadas avaliações dos 

parâmetros clínicos tais como: profundidade de sondagem (PS), nível clínico de 

inserção (NIC), índice de placa (IP) e sangramento à sondagem (SS) no período inicial 

(baseline), após 1, 3 e 6 meses. Além disso, foram avaliados pH e capacidade tampão 

(CT) no período inicial(baseline), 3 e 6 meses. Para a aPDT foi utilizado o laser 

vermelho (658nm; 0,1W;2229J/cm²; 10s por ponto), com o fotossensibilizador azul de 

metileno (AM) na concentração de 10mg/ml, com um tempo de pré-irradiação de 1 

minuto, com repetidas sessões após 7 e 14 dias, totalizando 3 sessões de aplicação 

de aPDT. As análises estatísticas foram realizadas pelo teste ANOVA de medidas 

repetidas complementado pelo teste de Tukey (p<0,05). Houve uma redução em todos 

os parâmetros clínicos periodontais do baseline para os outros períodos (p<0,05), 

porém sem diferenças entre os grupos (p>0,05). Para os parâmetros salivares não 

houve diferença entre grupos (p>0,05). Entre os tempos, houve aumento de ambos 

os parâmetros do baseline para os outros tempos. (p<0.05). Concluiu-se que ambos 

os tratamentos promoveram melhoras dos parâmetros clínicos periodontais e 

salivares avaliados.  

 

Palavras-chave: Periodontite Crônica, Doença Periodontal, Terapia Fotodinâmica 

Antimicrobiana. 

  



 

 
  



 

 

ABSTRACT 

 

Antimicrobial photodynamic therapy has been used in Periodontology, being a viable 

possibility in clinical practice. aPDT reduces periodontopathogenic bacteria with 

minimal bacterial resistance and absence of collateral effects. This therapy is an 

effective adjuvant periodontal treatment. The aim of this study was to evaluate adjuvant 

effect of aPDT with scaling and root planing (SRP) for treatment of moderate to severe 

chronic periodontal disease. Patients (n=40) were divided in two groups SRP or SRP 

+ aPDT. Clinical parameters were evaluated at baseline, 1 and 3 months: probing 

depth (PD), clinical attachment level (CAL), plaque index (PI) and bleeding on probing 

(BOP). Salivary parameters as pH and buffer capacity were evaluated at the same 

period. aPDT was performed with a red laser (658nm; 0,1W;2229J/cm²; 10s /point) 

and methylene blue (10mg/ml – pre-irradiation: 1 min). Therapy was repeated after 7 

and 14 days. Statistical analysis was performed with repeated measures ANOVA 

complemented by Tukey’s test (p<0.05). There was an improvement in all periodontal 

clinical parameters from baseline to other periods (p<0.05), without differences 

between treatments. There was no difference in salivary status for both groups 

(p>0.05), but an improvement in both parameters was seen from baseline to other 

periods (p<0.05). In conclusion, both therapies promoted a better periodontal status 

along time.  

 

Key words: Chronic periodontitis, Periodontal disease, antimicrobial photodynamic 

therapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A periodontite é uma infecção crônica causada pela infecção dos tecidos de 

suporte ao redor do dente (PAGE; EKE, 2007). A infecção é causada por bactérias 

periodontopatogênicas como por exemplo a Agreggatibacter actinomycetemcomitans, 

Porphyromonas gingivalis, Treponema denticola e Tannerella forsythia que residem 

na placa dental e causam danos ao periodonto e, eventualmente, levam a perda 

dentária (PIHLSTROM; MICHALOWICZ; JOHNSON, 2005). Os patógenos 

periodontais, por sua vez, são capazes de produzir alguns fatores que podem 

estimular células hospedeiras a desencadear uma série de respostas que levam à 

produção de poderosos mediadores pró-inflamatórios, como por exemplo o metabólito 

do ácido araquidônico, prostaglandina E2 (PGE2), metaloproteinases (MMP) e 

citocinas como interleucina (IL) -1α, IL-1β, IL-8 e fator de necrose tumoral alfa (TNF-

α) (SCHWARTZ et al, 1997).  

Já é sabido que a difusão de produtos bacterianos, principalmente aqueles 

gerados por bactérias gram-negativas, têm o potencial de induzir a inflamação local e 

provocar a migração de leucócitos polimorfonucleares (PMNs). Uma vez que os PMNs 

e macrófagos são ativados, estes se tornam uma fonte importante de mediadores pró-

inflamatórios, que em altos níveis de produção levam à destruição do tecido 

periodontal do hospedeiro (OFFENBACHER; COLLINS; HEASMAN, 1993). 

Por outro lado, a saliva é uma solução fluida que possui origem glandular. E, 

essa solução que têm como uma de suas funções recobrir as superfícies bucais, 

também possui propriedades físico-químicas extremamente variadas (KHOCHT, 

1996). Dentre as inúmeras funções da saliva, podemos destacar as de proteção, e 

manutenção do pH e a de limpeza. A manutenção/ equilíbrio do pH é chamada de 

capacidade de tamponamento salivar (CTS) e é capaz de manter o pH bucal em torno 

de 6,8. Alteração nos níveis de pH para cima ou para baixo são ligeiramente 

equilibradas por esse sistema de tamponamento salivar (EPSTEIN; SCULLY, 1992). 

Existe a possibilidade de a doença periodontal alterar essa capacidade tampão da 

saliva, bem como o fluxo salivar. E, um fluxo salivar prejudicado e a composição da 
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saliva alterada podem aumentar a suscetibilidade à cárie, doenças periodontais e 

lesões da mucosa bucal (BEM- ARYEH et al., 1993). 

Sendo assim, a terapia periodontal tem como objetivo restabelecer e preservar 

a saúde através da resolução do processo inflamatório e, assim, evitar a progressão 

da doença (SAMINSKY et el., 2015). 

Raspagem e alisamento radicular continuam sendo considerados o padrão 

ouro de tratamento não- cirúrgico para a periodontite, onde a superfície radicular é 

debridada tanto com instrumentos manuais como com instrumentos ultrassônicos 

(COBB, 2002).  

Apesar de ser considerada como a melhor terapia não- cirúrgica, a raspagem 

e o alisamento radicular apresentam limitações como por exemplo a inabilidade e 

inacessibilidade por parte do operador para executar um total debridamento da 

superfície radicular em bolsas profundas, bem como em áreas de furca. Essa 

incompleta eliminação das bactérias periodontopatogênicas pode levar a recorrência 

da doença.  

Como forma de resolver essas limitações, algumas terapias adjuntas – como é 

o caso do uso de antibióticos e agentes antimicrobianos- têm sido clinicamente 

propostas (AKRAM et al., 2017).  

Porém, o aumento da resistência bacteriana diante do uso dos antibióticos 

levou ao desenvolvimento de outras terapias adjuntas com o intuito de garantir a 

estabilização do tratamento periodontal (BALATA et al., 2013).  

Por outro lado, os lasers de baixa intensidade têm sido altamente 

recomendados para cicatrização de feridas e redução da dor relacionado às suas 

propriedades bioestimuladoras e, mais recentemente, um interesse maior tem sido 

despertado devido à propriedade antimicrobiana da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (aPDT). Assim, aPDT foi introduzido como uma terapia adjuvante 

promissora no tratamento periodontal (OZCELIK et al., 2008). 

A aPDT surgiu como um método para diminuir a quantidade de bactérias sem 

causar efeitos colaterais (ZANIN; BRUGNERA, 2007). A técnica inclui a associação 

de um corante fotossensível a um laser. O biofilme é impregnado pelo agente 
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fotossensível que fica excitado quando irradiado/ativado pelo laser. Esta reação vai 

transferir energia para as moléculas de oxigênio das células bacterianas, formando 

tanto oxigênio simples quanto radicais livres, formas intensamente reativas e capazes 

de destruir sistemas biológicos, levando à morte celular (ZANDEBERGEN et al., 

2013). E vários estudos avaliaram a eficácia dos lasers de baixa e alta intensidade 

justamente na regulação dos mediadores inflamatórios relacionados à doença 

periodontal (ZANDEBERGEN et al., 2013; SÉGUIER et al., 2010; CARVALHO et al., 

2015; OZCELIK et al., 2008);  

Os estudos clínicos realizados em humanos ora apontam para um benefício 

adicional devido a aPDT (RAMOS et al., 2016), ora não encontram vantagens na 

associação de terapias (MACEDO et al., 2014; AL-ZAHRANI et al., 2008). 

Existem muitas divergências de resultados, bem como a falta de um protocolo 

único de aplicação entre os trabalhos quando avaliada a aPDT. Como ainda não há 

um consenso sobre o efeito adjunto da aPDT e nem um protocolo estabelecido, 

investigações que giram neste escopo tornam- se bastante relevantes. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar o efeito adjuvante da 

terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) no tratamento periodontal não cirúrgico e 

condição salivar de pacientes com periodontite crônica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 Doença Periodontal 

 

2.1.1 Conceito e Classificação 

 

Segundo Page et al., a periodontite é uma doença multifatorial que está 

associada com a perda das estruturas de suporte ao redor do dente, incluindo o 

ligamento periodontal e o osso alveolar (PAGE et al., 1997). Em 2018, Tonetti, 

Greenwell e Kornman definiram a periodontite como uma doença crônica multifatorial 

mediada pelo hospedeiro e associada com biofilme, caracterizada pela destruição 

progressiva do aparato de inserção dental. Aproximadamente cerca de 10 a 15% da 

população adulta apresenta bolsas periodontais com profundidade de sondagem ≥ 

6mm (PETERSEN, OGAWA, 2005), sendo a sua forma severa a sexta infecção mais 

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

Os patógenos periodontais, por sua vez, são responsáveis por produzir várias 

substâncias que podem estimular as células hospedeiras a ativarem uma série de 

respostas que induzem a produção de mediadores pró-inflamatórios altamente 

potentes (SCHWARTZ et al, 1997). E, através da difusão de produtos bacterianos, 

principalmente aqueles produzidos pelas bactérias gram-negativas, uma inflamação 

local é desencadeada e isso provoca a migração de leucócitos polimorfonucleares 

(PMNs). PMNs e macrófagos ativados são uma fonte importante de mediadores pró-

inflamatórios, que em altos níveis de produção levam à destruição do tecido 

periodontal do hospedeiro acelerando a evolução da doença. (OFFENBACHER; 

COLLINS; HEASMAN, 1993). 

Além disso, a saliva é uma solução/ fluido que tem origem glandular e que, por 

sua vez, possui a função de recobrir as superfícies bucais e, além disso, também 

possui propriedades físico-químicas extremamente variáveis (KHOCHT, 1996). 

Proteção, limpeza e manutenção do pH bucal são apenas algumas das funções da 

saliva. Essa última é denominada de capacidade de tamponamento salivar (CTS) e 

mantém o pH bucal em 6,8. Qualquer alteração nos níveis de pH seja para cima ou 
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para baixo é imediatamente neutralizada pelos sistemas de tamponamento salivares 

(EPSTEIN; SCULLY, 1992). Existe a possibilidade de a doença periodontal alterar 

essa capacidade tampão da saliva, bem como o fluxo salivar. E, um fluxo salivar 

prejudicado e a composição da saliva alterada podem aumentar a suscetibilidade à 

cárie, bem como doenças periodontais e lesões da mucosa bucal (BEM- ARYEH et 

al., 1993). Sendo assim, um dos objetivos do tratamento periodontal é justamente 

reduzir o número de patógenos das áreas afetadas e remover ambientes propícios à 

colonização microbiana através de terapias cirúrgicas e não cirúrgicas, levando a 

resolução do processo inflamatório.  

E, para que seja feita a correta abordagem e tratamento, é necessário que haja 

uma correta classificação da doença, e, nesse sentido, até então a classificação das 

doenças e condições periodontais era feita baseada na classificação de Armitage que 

foi feita em 1999, onde ele classificava em: 

● Doenças Periodontais Necrosantes 

● Periodontite Crônica 

● Periodontite Agressiva 

● Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas 

E a classificação da doença periodontal propriamente dita, por sua vez, era feita 

baseada nos 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 epidemiológica 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);  
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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.  

Nas últimas décadas, as tentativas de classificar a periodontite concentraram- 

se no dilema representado pelo fato de as manifestações de casos fenotipicamente 

diferentes representarem diferentes doenças ou apenas variações de uma única 

doença. (NEVINS, BECKER, KORNMAN, 1989). 

Diante do cenário de dúvidas e questionamentos, em 2017, autores receberam 

a tarefa de estabelecer definições de caso para periodontite no contexto do Workshop 

Mundial de 2017 sobre Classificação de Doenças e Condições Periodontais e 

Periimplantares. O objetivo foi revisar evidências e justificativas e relacionar com uma 

revisão da classificação atual, a fim de fornecer uma estrutura para a definição de 

situações clássicas, bem como ser adaptada à medida que surgirem novas 

evidências, e sugerir um sistema de definição de casos que pode ser implementado 

na prática clínica, na pesquisa e na análise epidemiológica (TONETTI, GREENWELL 

e KORNMAN, 2018). A falta de capacidade de resolver o problema e sanar as dúvidas 

culminou nas mudanças no sistema de classificação que passaram a enfatizar tanto 

as diferenças como as semelhanças. (NEVINS, BECKER, KORNMAN, 1989). 

Sendo assim, a nova classificação baseada na patofisiologia, estabeleu:  

● Doenças Periodontais Necrosantes 

● Periodontite 

● Periodontite como Manifestação de Doenças Sistêmicas 

Considerando que entre a periodontite crônica e a agressiva não existem 

diferenças na patofisiologia, as duas formas foram classificadas igualmente como 

periodontite. O diagnóstico diferencial baseia- se na história e na especificidade de 

sinais e sintomas de periodontite necrosante e presença ou ausência de uma doença 

sistêmica incomum que altera definitivamente a resposta imune do hospedeiro. 

(TONETTI, GREENWELL e KORNMAN, 2018) 
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2.1.2 Diagnóstico Clínico: 

 

Perda de Inserção interproximal presente em 2 ou mais dentes não adjacentes 

ou perda de inserção vestibular ≥3mm com bolsa > 3 mm em dois ou mais dentes. 

Porém, essa perda de inserção não pode ser: 

1. de origem traumática; 

2. por cárie se estendendo na região cervical do dente; 

3. na presença de PI na face distal do 2° molar e associada com mau 

posicionamento ou extração do 3° molar; 

4. lesão de drenagem endodôntica através do periodonto marginal; 

5. ocorrência de fratura longitudinal de raiz; 

Já a determinação das formas localizada e generalizada devem se basear nos 

dentes com maior severidade que definem o estágio, ou seja, deve- se considerar 

para o estadiamento o dente com pior condição. Posteriormente, deve-se classificar 

a doença em localizada (>30% dos sítios) ou generalizada (> 30% dos sítios).  

A periodontite também passou a ser classificada em estágios e graus. Estágio 

de I a IV e grau A, B e C. O estadiamento visa a classificação da severidade e 

extensão de um indivíduo baseada na extensão mensurável de tecido destruído e 

danificado em relação à doença periodontal, e também visa acessar a totalidade de 

fatores que possam determinar a complexidade de controle da doença atual e manejo 

de função e estética a longo prazo da dentição do paciente. Já a classificação em 

grau, visa estimar risco futuro de progressão da periodontite e resposta aos princípios 

terapêuticos padrão, para guiar a intensidade da terapia e manejo, além de estimar o 

potencial impacto da periodontite na saúde e nas doenças sistêmicas bem como a 

relação contrária para guiar o controle sistêmico e a terapia. 
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Tabela 1- Nova classificação das doenças periodontais  

  

Estágio I - 

Periodontite 

Leve 

Estágio II - 

Periodontite 

Moderada 

Estágio III - 

Periodontite 

Severa 

Estágio IV - 

Periodontite 

Severa com 

tendência de 

perda dentária 

Severidade 

Perda 

de 

Inserção 

1 a 2 mm 3 a 4 mm ≥ 5 mm ≥ 5 mm 

Perda 

Óssea 

RX 

≤ 15% da raiz 

(próximo à 

JCE) 

15 –33% da 

raiz 
> 33% > 33% 

Perda 

Dentária 

Sem perda 

dentária por 

periodontite 

Perda ≤ 4 

dentes 

Sem perda 

dentária por 

periodontite 

Perda ≥ 5 

dentes 

Complexidade 
Fatores 

Locais 

P.S. ≤ 4 mm 

Perda óssea 

horizontal 

P.S. ≤ 5 mm 

Perda óssea 

horizontal 

P.S. ≥ 6 mm; 

Perda óssea 

vertical (≥3); 

Lesão de 

furca II ou III; 

Defeito de 

rebordo 

moderado 

Disfunção 

mastigatória; 

trauma oclusal 

(mobilidade ≥ 

2); defeito 

severo de 

rebordo; perda 

da DVO; 

abertura em 

leque; < 20 

dentes 

remanescentes 

Extensão e Distribuição 

Localizada (< 30% dos sítios) ou generalizada (> 30 % dos 

sítios) 

Fonte: Elaboração própria de acordo com Tonetti, Greenwell e Kornamn (2018). 
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2.1.3 Tratamento 

 

O tratamento convencional da doença periodontal é baseado na redução da 

microbiota patogênica através da raspagem e alisamento radicular (RAR) (KALDAHL, 

KALKWARF, PATIL, 1993). Raspagem e alisamento radicular continuam sendo 

considerados o padrão ouro de tratamento não- cirúrgico para a periodontite, onde a 

superfície radicular é debridada tanto com instrumentos manuais como com 

instrumentos ultrassônicos (COBB, 2002).  

No entanto, a terapia mecânica sozinha pode falhar na eliminação das bactérias 

patogênicas localizadas no tecido mole e também em áreas inacessíveis a 

instrumentos periodontais, como em áreas com lesões de furca e depressões da raiz 

(ADRIAENS et al., 1998; MATIA et al., 1986) 

Alguns estudos indicaram que o tratamento convencional da periodontite 

crônica com instrumentos manuais pode resultar em modesta - embora transitória- 

mudança na composição da microbiota oral, particularmente em bolsas profundas que 

persistem após a terapia periodontal (SHERMAN et al., 1990; COBB et al., 1996). 

Assim, métodos que podem ser utilizados como adjuntos a RAR foram propostos para 

promover redução ou a eliminação dos patógenos periodontais (KANER et al., 2007; 

LOPES et al., 2010).  

 

2.1.4 Limitações 

 

Embora a administração sistêmica e local de antibióticos em bolsas 

periodontais possa ser eficaz para a descontaminação, o uso frequente de antibióticos 

tem o risco potencial de gerar resistência bacteriana (SHERMAN et al., 1990). Nem a 

remoção mecânica da placa nem a irrigação com agentes químicos permite a total 

erradicação dos reservatórios bacterianos dentro das bolsas periodontais.  

Meisel, Kocher, 2005 e Jori em 2006 também criticaram as estratégias 

terapêuticas atuais para o tratamento da periodontite que envolvem o uso de agentes 

antimicrobianos, como tetraciclinas e metronidazol. Os autores afirmam que essa 

terapia sofre com uma grande desvantagem: a dificuldade de manter concentrações 
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terapêuticas ideais do agente no interior das bolsas periodontais por um período de 

tempo suficiente para garantir a erradicação das bactérias presentes.  

Diante das limitações em relação ao desenvolvimento de resistência bacteriana 

causada tanto pelo uso local quanto sistêmico das medicações, bem como a 

dificuldade de manter concentrações terapêuticas ideais do agente no interior das 

bolsas periodontais levaram à popularidade da terapia fotodinâmica antimicrobiana 

(aPDT) no tratamento da periodontite crônica (MEIMANDI et al., 2018). A aPDT têm 

se mostrado efetiva contra bactérias, fungos e vírus. Também têm sido aplicada na 

desinfecção de sangue, periodontia, desinfecção de água, parasitas patogênicos 

humanos e também no tratamento de alimentos e, além disso, a técnica é utilizada na 

medicina para tratamento de doenças oncológicas (PERUSSI, 2007) 

 

 

2.2 TERAPIA FOTODINÂMICA ANTIMICROBIANA 

 

2.2.1 Introdução 

 

A aPDT (do inglês: antimicrobial photodynamic therapy) foi introduzida em 1904 

e o seu princípio biológico baseia-se na inativação de células-alvo, microrganismos 

ou moléculas pelo uso de um fotossensibilizador (corante fotoativado) e uma luz, 

geralmente o laser (luz visível de baixa potência com um comprimento de onda 

adequado) (THEODORO et al., 2018). A terapia tem como objetivo provocar a 

destruição microbiana sem o uso de antibióticos (SOUZA et al., 2016). Embora os 

efeitos da terapia fotodinâmica sejam conhecidos há muito tempo, o interesse em seu 

uso prático aumentou apenas nos últimos anos porque, através de vários estudos, foi 

visto que a terapia é capaz de matar tanto as bactérias gram-positivas como gram-

negativas. (WILLIAMS, 2004; WILLIAMS, 2003; WILSON,1995).  

 

2.2.2 Princípios da aPDT 

 

A aPDT combina luz visível de baixa intensidade (LASER/LED) e um 

fotossensibilizador (FS), corante não tóxico e fotossensível, que na presença de 

oxigênio, produz espécies reativas de oxigênios citotóxicos, como por exemplo o 
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oxigênio singleto, o qual é tóxico para bactérias(HAMBLIN, HASAN, 2004; HUANG et 

al., 2012). O mecanismo de fotossensibilização da aPDT consiste na interação da luz 

com o fotossensibilizador e o oxigênio, gerando radicais livres que induzem severos 

danos às células microbianas, levando à sua morte. A luz é responsável por excitar o 

agente fotossensibilizador (FS), que interage com moléculas vizinhas através de dois 

mecanismos (tipo I e tipo II) já bem conhecidos e elucidados: I. O fotossensibilizador 

no estado excitado pode agir removendo um átomo de hidrogênio de uma molécula 

do substrato biológico (fosfolipídeos, colesterol, proteínas entre outros) ou II.  

transferindo elétrons, gerando íons radicais que tendem a reagir com o oxigênio no 

estado fundamental. Assim sendo, são formados produtos oxidados responsáveis 

pela cadeia de radicais livres, como radical superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio 

(H2O2), e radical hidroxila (OH-), que são capazes de oxidar uma grande variedade de 

biomoléculas (FOOTE, 1961). O mecanismo antimicrobiano se dá quando após a 

excitação dos elétrons pelo fotossensibilizador e na presença do oxigênio, ao retomar 

seu estado natural, este transfere energia ao substrato, formando moléculas de meia 

vida curta e altamente reativas, como o oxigênio singleto (1O2) (MONZAVI et al., 2016). 

O oxigênio singleto, por sua vez, sendo uma forma altamente reativa é capaz de 

induzir o dano ou morte celular, já que esse oxigênio pode ser extremamente tóxico 

aos microrganismos (KOMERIK & MACROBERT, 2006). E, apesar do curto tempo de 

meia-vida (4µs na água), o oxigênio singleto exerce forte ação citotóxica, destruindo 

constituintes celulares como organelas, proteínas, ácidos nucleicos, colesterol, etc. E 

então os microrganismos, que incluem vírus, bactérias, protozoários e fungos são 

mortos (MEISEL, KOCHER ,2005) 
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Fonte: Adaptado de Kikuchi et al., (2015) para o português. 
 

Figura 1 – Mecanismo fotoquímico da terapia fotodinâmica 
 

2.2.3 Corantes Fenotiazínicos: Azul de Toluidina e Azul de Metileno  

 

Os agentes fotossensibilizantes são compostos não tóxicos(atóxicos) ou pouco 

tóxicos, que em seu estado fundamental são inativos e possuem a característica de 

absorver luz nas regiões do infravermelho, visível ou radiação ultravioleta A (JORI, 

2006). Em função da habilidade de absorverem luz com muita eficiência em 

determinadas regiões do espectro, alguns desses compostos (colorantes, pigmentos, 

corantes ou fotossensibilizantes), possuem a capacidade de induzir ou de participar 

de mecanismos fotoquímicos (MACHADO, 2000; PERUSSI, 2007). 

Vários fotossensibilizadores demonstraram ser eficazes contra os 

microorganismos, porém, por causa da variabilidade no desenho dos estudos 

existentes, atualmente não somos capazes de concluir qual agente antimicrobiano, 

dose e duração proporcionam o melhor efeito clínico e microbiológico (DE OLIVEIRA 

et al., 2007). 

Segundo Prates et al. (2010) os estudos em torno dos fotossensibilizadores 

desenvolveram- se bastante nas últimas duas décadas, porém, os parâmetros de 

irradiação, como por exemplo a potênca, a taxa de fluência, o tempo de irradiação e 

a fluência, ainda necessitam de mais estudos.  
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 A utilização de fotossensibilizadores (FS) em aPDT como é o caso das 

porfirinas, ftalocianinas e fenotiazínicos(azul de metileno e azul de toluidina) podem 

afetar tanto bactérias gram-positivas como gram-negativas por carregarem uma carga 

positiva (MERCHAT et al., 1996; WILSON et al., 1995). 

 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), sugerindo que a aPDT 

pode ser útil para aplicações orais, especialmente para o tratamento periodontal 

(PASSANEZI et al. , 2015; SGOLASTRA et al., 2013; SMILEY et al., 2015). 

As bactérias gram-negativas costumam ser bastante resistentes a vários dos 

fotossensibilizadores (FS) utilizados na aPDT (MALIK et al., 1992). Porém, 

determinadas espécies, como por exemplo as bactérias pigmentadas com a cor preta, 

possuem FS naturais e são muito sensíveis a aPDT. Foi visto que o comprimento de 

onda variando de 380 a 520 nm são capazes de induzir uma redução tripla de 

crescimento de Porphyromonas gingivalis, Prevotella intermedia, Prevotella 

nigrescens, e Prevotella melaninogenica em amostras de biofilme dental coletadas de 

pacientes com periodontite crônica(SOUKOS et al., 2005). 

Tanto o azul de metileno, quanto o azul de toluidina são fotossensibilizadores 

potentes. Azul de metileno é um fotossensibilizador utilizado para 

descontaminação em produtos sanguíneos (AZNAR et al., 2000). Dimetil-MB tem uma 

elevada afinidade por ácidos nucléicos e fornece muitos produtos de oxigênio singleto, 

isto é, propriedades favoráveis para morte induzida pela luz em bactérias 

(WAINWRIGHT, CROSSLEY, 2002). Tanto o azul de toluidina como o azul de 

metileno possuem estruturas moleculares simples. Essas características garantem a 

hidrossolubilidade que é de extrema importância para o uso biológico e para a 

coloração e evidenciação do tecido, que são as aplicações primárias desses corantes 

(NUNEZ, GARCIA, GARCEZ, 2013). 
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A característica de ser hidrofílico é do corante azul de metileno e vai ter sua 

absorção nas bandas de 660 nm, já o toluidina que é menos hidrofílico, tem picos de 

absorção nas bandas de 630nm (USACHEVA et al., 2008). O azul de toluidina pode, 

ainda, sofrer interferência de alguns derivados da hemoglobina (grupo heme) que 

possuem fraca absorção em 630nm (NUNEZ, GARCIA, GARCEZ, 2013). Por conta 

da hidrossolubilidade, esses corantes possuem a capacidade de atravessar canais de 

proteína os quais são preenchidos por água, presentes externamente na membrana 

de bactérias (MARINHO, 2006). Quanto maior for a concentração e o tempo de 

residência do corante, maior será o efeito antimicrobiano mesmo que não tenha a 

presença de fonte luminosa. O nível de destruição basteriana é maior quanto maior 

for a habilidade de difusão do FS através da membrana externa das bactérias. O azul 

de toluidina possui maior solubilidade em regiões hidrofóbicas da membrana e, sendo 

assim, acaba se concentrando em maior quantidade no interior da célula 

(USACHEVA; TEICHERT; BIEL, 2001; MARINHO, 2006) 

Assim como o azul de metileno, o azul de toluidina também forma complexos 

metacromáticos com lipopolissacarídeos (LPS) bacterianos, porém o azul de toluidina 

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 azul de metileno. Nesse caso, a morte bacteriana é 

via porinas e não LPS. O mecanismo de morte celular quando usado o azul de 

toluidina seria mais por ligação com LPS da superfície bacteriana e o do azul de 

metileno através da integração com proteínas de membrana como as porinas 

(USACHEVA et al., 2003). 

 

2.2.3.1 Azul de Metileno 

 

O corante AM é classificado como pertencente à família dos fenotiazínicos. 

Quando avaliada a sua estrutura química é visto que ele possui uma molécula 

catiônica e o seu comprimento de onda da banda de absorção se situa em 661 nm. 
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Figura 2: Estrutura química do azul de metileno (FONTE: NÚNEZ; RIBEIRO; GARCEZ, 2013) 

 

De acordo com Perussi (2007) o corante azul de metileno apresenta um baixo 

nível de toxicidadeo, o que explica o fato de ser amplamente usado como 

fotossensibilizador na terapia fotodinâmica. Núnez (2007) acrescenta que o azul de 

metileno possui maior facilidade em formar agregados uma vez que está sendo 

utilizado em concentrações maiores, já que nesse caso vai apresentar maior 

quantidade de agentes agregadores (polieletrólitos e solventes polares). 

Ambos, tanto o azul de toluidina (AT) quanto o azul de metileno (AM) são 

comercializados na forma de sais com o cromóforo do corante sendo catiônico. Em 

solução, os dois são hidrofílicos. Além disso, apresentam tanto as propriedades físico-

químicas quanto as estruturas químicas, parecidas. Entretanto, foi visto que a 

eficiência fotodinâmica é bem variável quando avaliado os diferentes tipos de 

microrganismos (DEMIDOVA; HAMBLIN, 2005). 

Os fotossensibilizadores corantes, catiônicos e fenotiazínicos azul de toluidina 

e azul de metileno são capazes de interagir eletrostaticamente com diferentes tipos 

de polímeros da superfície da célula bacteriana que estão carregados negativamente. 

Essa situação é capaz de levar a indução do processo de dimerização de moléculas 

de corantes ligados aos sítios aniônicos dos polímeros baterianos e também é capaz 

de induzir a formação de dímeros ligados à superfície da célula bacteriana. Portanto, 

a característica de hidrofobicidade que é sinalizada pelo coeficiente de participação 

do corante, assim como a ligação de monômeros e dímeros à membrana celular das 

bactérias, bem como a concentração do fotossensibilizador são responsáveis por 

determinar o potencial bactericida deste (MARINHO, 2006).  
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E, embora o azul de metileno tenha sido o FS presente na maioria dos estudos 

de aPDT, ainda há poucos estudos comparando a eficiência antimicrobiana dos 

fotossensibilizadores azul de metileno e azul de toluidina seguindo o mesmo protocolo 

(GONZALES, 2007). 

 

 

2.3 Estudos Clínicos  

 

Existe uma infinidade de estudos in vitro e in vivo demonstrando a capacidade 

da terapia fotodinâmica de reduzir patógenos relacionados ao desenvolvimento da 

doença periodontal, como P. gingivalis, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum, P. 

intermedia e S. sanguis. Estes estudos foram conduzidos em diferentes condições 

experimentais, tanto em culturas de bactérias provenientes ou não de pacientes 

periodontais, quanto em biofilme. Os índices de redução microbiana proporcionados 

pela terapia fotodinâmica variam entre 91,1% e 100% (CHAN; LAI,2003). 

Apesar dos inúmeros estudos que comprovam a ação antimicrobiana da aPDT, 

a literatura apresenta parâmetros extremamente distintos com relação aos agentes 

FS, concentração, tempo pré-irradiação e parâmetros de irradiação entre as diversas 

metodologias adotadas. 

O quadro abaixo mostra um resumo dos ensaios clínicos que avaliaram o uso 

da terapia fotodinâmica antimicrobiana(aPDT) como coadjuvante da raspagem e 

alisamento radicular no tratamento periodontal. Esses trabalhos foram encontrados 

na base de dados PUBMED com o descritor “Photodynamic therapy x periodontitis” 

(Adaptado de DAMANTE, 2015). 
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Quadro 1- Ensaios clínicos que avaliaram o uso da terapia fotodinâmica como coadjuvante da raspagem e alisamento radicular no tratamento periodontal. 
Busca PUBMED com palavras-chave “Photodynamic therapy periodontitis” (Adaptado de DAMANTE, 2015) 
 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

DE 
OLIVEIRA 

et al., 
2007 

Boca 
dividida 

10 
DP 

agressiva 
660 

60mW/cm², 
10s 

HELBO 10mg/ml 1 min única 
sem 

diferenças 
clínicas 

BRAUN et 
al., 2008 

Boca 
dividida 

20 
DP 

crônica 
660 100mW HELBO x 3min única 

melhora PS e 
NCI (3m),SS 

(3m) 
diminuição do 

fluido 
gengival 

CHRISTO
ULIDES 

et al., 
2008 

Paralelo 24 
DP 

crônica 
670 75mW, 1min HELBO 10mg/ml 3min única redução SS 

AL-
ZAHRANI 

et al., 
2009 

Paralelo 45 Diabetes 670 60s 
MB 

Periowave 
0,01% 5-10s única 

sem diferença 
clínica 

comparado a 
doxiciclina 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

CHONDR
OS et al., 

2009 
Paralelo 24 

Manutenç
ão 

(bolsas≥4
mm) 

670 
75mW/cm², 

60s 
HELBO 10mg/ml x única 

redução: 
SS(3 e 6m), 
Fn.,E.n. (3m) 
E.c.; C.s.(6m) 

DE 
OLIVEIRA 

et al., 
2009 

Boca 
dividida 

10 
DP 

agressiva 
660 

60mW/cm², 
10s 

HELBO 10mg/ml 1 min única 

sem 
mudanças 

TNFα e 
RANKL 

LULIC et 
al., 2009 

Paralelo 10 
Manutenç

ão 
670 

75mW/cm², 
1 min 

HELBO 10mg/ml 3min 
5x em 2 
semanas 

reduziu 
parâmetros 
clínicos (até 

6m) 

POLANS
KY et al., 

2009 
Paralelo 58 

DP 
crônica 

680 75mW, 1min HELBO 10mg/ml 3min única 

sem diferença 
clínica e 

microbiológic
a 

PINHEIR
O et al., 

2010 

Boca 
dividida 

10 
DP 

crônica 
632,8 4J/cm², 60s 

50%TBO 
(0,005%) 

+ 50% 
endo PTC 

50% 3min única 
redução 

microbiológic
a 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

RÜHLING 
et al., 
2010 

Paralelo 54 
Bolsas 

residuais 
635 

100mW, 1 
min 

TBO 5% 30s única 

sem 
diferenças 
clínicas e 

microbiológic
as 

SÉGUIER 
et al., 
2010 

Boca 
dividida 

16 
DP 

crônica 
670 

0,5W/cm², 
12,7J/cm², 

40s 

Ftalociani
na 

x 
3x de 5 

min 
única 

redução céls. 
Apresent. de 

antígeno, 
aumento 

fibras 
colágenas 

SIGUSCH 
et al., 
2010 

Paralelo 24 
DP 

crônica 
com F.n. 

660 
60mW/cm², 

1 min 
HELBO 10mg/ml 1 min 

única BT + 
língua 

melhora nos 
parâmetros 
clínicos e 

redução F. n 

GE et al., 
2011 

Paralelo 58 
DP 

crônica 
670 

140mW, 60s, 
6J, 21J/cm² 

MB 0,01% 30s única 

redução SS 
(princip. 
Bolsas 
≥5mm) 

LUI; 
CORBET; 
JIN, 2011 

Boca 
dividida 

24 
DP 

crônica 
940 

5W, pulsado, 
30s 

MB 1% 3min única 

redução PS, 
SS, fluido 

gengival, IL-
1β (1m) 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

BERAKD
AR et al., 

2012 

Boca 
dividida 

22 
DP 

crônica 
670 150mW, 60s 

MB 
Periowave 

0,005% x única 
redução PS 

(6m) 

CAPPUY
NS et al., 

2012 

Boca 
dividida 

32 
Bolsas 

residuais 
660 40mW HELBO 10mg/ml 1 min única 

sem diferença 
clínica e 

microbiológic
a 

GIANNEL
LI et al., 

2012 

Boca 
dividida 

26 
DP 

crônica 
635 

100mW, 1 
min 

MB 0,3% 5min 4 a 10 vezes 
melhor PS, 
SS, NCI, 

espiroquetas  

GIANNOP
OULOU et 
al., 2012 

Boca 
dividida 

32 
Bolsas 

residuais 
660 

100mW, 
3J/cm², 1min 

HELBO 10mg/ml 3min única 

sem 
diferenças 

nas citocinas 
de fase aguda 

NORO 
FILHO et 
al., 2012 

Boca 
dividida 

12 HIV 660 

0,03W, 
0,428W/cm², 
57,14J/cm², 

133s 

MB 
Chimiolux 

0,01% 5min única 

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

microb. 

NOVAES 
et al., 
2012 

Boca 
dividida 

10 
DP 

Agressiva 
660 

0,06W, 10s, 
212,23J/cm² 

HELBO 10mg/ml 1 min única 

redução de 
Aa, raspagem 

reduziu 
complexo 
vermelho 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

THEODO
RO et al., 

2012 

Boca 
dividida 

33 
DP 

crônica 
660 

30mW, 150s, 
4,5J, 

0,4W/cm², 
64,28J/cm² 

TBO 100µg/ml 1 min única 

sem diferença 
clínica, 
redução 

microbiológic
a (180d) 

ANDRAD
E et al., 

2013 

Boca 
dividida 

15 
Furca 

classe III 
660 

60mW/cm², 
1 min 

MB 10mg/ml 1 min única 

Regulação de 
TIMP-2/MMP-

2 e 
OPG/RANKL 

BALATA 
et al., 
2013 

Boca 
dividida 

22 DP severa 660 
100mW, 9J, 

90s, 
320J/cm² 

MB 0,00 5% 2min única 
sem 

diferenças 
clínicas 

BASSIR 
et al., 
2013 

Boca 
dividida 

16 
DP 

crônica 
LED 
628 

2W/cm², 10s TBO 0,1 mg/ml 3min única 
sem 

diferenças 
clínicas 

CAMPOS 
et al., 
2013 

Boca 
dividida 

13 
Bolsas 

residuais 
660 

60mW, 
129J/cm² 

MB 10mg/ml 1 min única 
Redução PS, 

ganho NCI 
(3mm) 

DILSIZ; 
CANAKCI; 

AYDIN, 
2013 

Boca 
dividida 

24 
DP 

crônica 
808 

100mW, 6J, 
60s 

MB 1% 3min única 
aPDT pior 

que o laser de 
alta 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

LUCHESI 
et al., 
2013 

Paralelo 37 
Furca 

classe II  
660 

60mW/cm², 
129J/cm², 

1min 
MB 10mg/ml 1 min única 

Sem 
diferença 
clínica, 

Redução Pg. 
Tf. E 

citocinas  

SOUZA et 
al., 2013 

Boca 
dividida 

15 
Furca 

classe III 
660 

60mW/cm², 
1 min 

HELBO 10mg/ml 1 min única 

aumento 
TGFβ e 

volume fluido 
gengival 

ARWEILE
R et al., 

2014 
Paralelo 36 Agressiva 660 1 min.  HELBO 10mg/ml 3min única 

aPDT x 
antibiótico = 
antibiótico 
melhores 
resultados 

LUCHESI 
et al., 
2013 

Paralelo 37 
Furca 

classe II  
660 

60mW/cm², 
129J/cm², 

1min 
MB 10mg/ml 1 min única 

Sem 
diferença 
clínica, 

Redução Pg. 
Tf. E 

citocinas  

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

CHITSAZI 
et al., 
2014 

Boca 
dividida 

24 
DP 

agressiva 
670 75mW, 2min. TBO X 1 min única 

SS melhor, 
sem 

diferenças 
microbiológic

as 

FRANCO 
et al., 
2014 

Boca 
dividida 

15 DP severa 660 
60mW/cm², 

90s, 5,4Jcm² 
MB 0,01% 5min 

4x - 
1x/semana 

melhora SS, 
aumento 

RANK/OPG e 
FGF2 

KOLBE et 
al., 2014 

Boca 
dividida 

22 
Bolsas 

residuais 
660 

60mW, 
129J/cm², 

1min 
MB 10mg/ml 1 min única 

Redução SS 
(6m), 

Redução Pg. 
Aa., melhora 
nas citocinas 

MACEDO 
et al., 
2014 

Paralelo 30 
Crônica/ 
diabetes 

660 

60mW, 
28mW/cm², 

1min, 
16,72J/cm² 

Cloreto 
fenotiazin

a 
10mg/ml 1 min única 

Sem 
diferenças 
clínicas, 
redução 
HbA1c 

MONGAR; 
DI TANNA; 
PILLONI, 

2014 

Boca 
dividida 

30 
Crônica - 
manutenç

ão 

LED 
628 

1W, 2W/cm², 
20J/cm², 10s 

TBO 0,1mg/ml 1 min única 

redução PS e 
bactérias 
complexo 
vermelho 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

MOREIRA 
et al., 
2014 

Boca 
dividida 

20 
DP 

agressiva 
670 

0,25W/cm², 
75mW, 

2,49J/cm², 
10s 

HELBO 10mg/ml 1 min 
4x - 2, 7, 14 

d. 

melhor PS e 
NCI (90d) 

Sem 
diferenças 

microbiológic
as 

PETELIN 
et al., 
2014 

Paralelo 27 
DP 

crônica 
660 

60mW/cm², 
1 min 

HELBO 10mg/ml 3min Única 
Redução SS 
(3 e 12m), 

Aa., Td., Tf. 

POURAB
BAS et 

al., 2014 

Boca 
dividida 

24 
DP 

crônica 
638 

8 a 10 J/cm², 
120s 

TBO X 1 min Única 

sem 
diferenças 
clínicas, 

redução de 
TNF-α 

QUEIROZ 
et al., 
2014 

Boca 
dividida 

20 
Fumantes 

DP 
crônica 

660 60mW/cm² HELBO 10mg/ml 1 min única 
sem 

diferenças 
clínicas  

ALWAELI, 
KHATEEB

, AL-
SADI, 
2015 

Boca 
dividida 

16 
DP 

crônica 
660 

100mW, 1 
min 

HELBO 10mg/ml 
1 a 

3min 
única 

melhora PS e 
NCI após 12 

meses 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

CAMPANI
LE et al., 

2015 
Paralelo 28 

Bolsas 
residuais 

670 60s 
MB 

Periowave 
x 1 min 2x/semana 

Redução PS, 
SS, bolsas, 
proteína C 

reativa, sem 
diferenças 
microbiol. 

CARVAL
HO et al., 

2015 
Paralelo 34 

Bolsas 
residuais 

660 
90 

J/cm2,40mW, 
90s 

MB 
Chimiolux 

0,01% 5 min 
Inicial, 3, 6 e 

9 meses  

Sem 
diferenças 

clínicas para 
RAR mas 

com melhoras 
para bolsas 

residuais 

CORRÊA 
et al., 
2015  

Boca 
dividida 

15 
Bolsas 

residuais 
660 

60 mW, 129 
J/cm2, 1 min 

Azul de 
Metileno 

10 mg/ml 1 min  única 
Melhoras 
clínicas 

GIANNEL
LI et al., 

2015 

Boca 
dividida 

24 Crônica 635 
100 mW, 3.8 
J/cm2, 2 min 

Azul de 
Metileno 

0,3% 5 min Mais de 1 
Resultados 
adicionais à 

RAR 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

QUEIROZ 
et al., 
2015 

Boca 
dividida 

23 
DP 

crônica/ 
fumantes 

660 

60mW, 
28mW/cm², 

1min, 
16,72J/cm² 

HELBO 10mg/ml 1 min única 

Sem 
diferença 
clínica, 

redução de 
IL-1β e MMP-

8 

BETSY et 
al., 2016 

Paralelo 88 
DP 

crônica 
655 

60 mW/cm2, 
1 min 

Azul de 
Metileno 

10mg/ml 1 min única 
Redução do 

sangramento, 
halitose e dor 

JACOB et 
al., 2016 

Boca 
dividida 

20 Agressiva 
LED 
628 

10s 
Azul de 
Metileno 

x 1 min única 

Sem 
diferenças 
clínicas em 
relação à 

RAR 

AHAD et 
al., 2016 

Boca 
dividida 

30 
DP 

crônica 
660 

100 
mW/cm², 

diâmetro da 
fibra: 0,6mm, 

10s (6 
faces/dente) 

  

HELBO 10mg/ml 3 min      única 

aPDT 
desempenhou 

um papel 
melhor na 

redução da 
inflamação 
gengival. 

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

MONZAVI 
et al., 
2016 

Boca 
dividida 

50 
DP 

crônica 
810 

200mW, 
(papila 

6J/30s), 
(bolsa 
4J/10s) 

Indocyani
ne green 

1mg/ml x 
Inicial, 7, 14 

e 27 dias 

Redução da 
inflamação e 
profundidade 
da bolsa, sem 

efeitos 
adicionais no 

ganho do 
nível de 

inserção e 
índice de 

placa 

MARTINS 
et al., 
2016 

Boca 
dividida 

13 

DP 
crônica/ 

pacientes 
portadore
s de SD 

660 

40mW, DE 
total: 120 
J/cm², (30 
J/cm² por 

dente), 1,2J 
por ponto, 

30s, área da 
ponta: 

0,04cm²  

MB 
Chimiolux 

0,01% 4 min única 

Boa aceitação 
dos pacientes 
pela terapia, 
redução da 
dor, ambos 
tratamentos 

foram efetivos 
de forma 

semelhante.  

Continua 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

dos 
SANTOS 

et al., 
2016 

Boca 
dividida 

20 

DP 
crônica/ 
Diabetes 
Mellitus 
tipo 2  

660 

60mW, 2,15 
W/cm², 

energia total 
3,6J, 

129J/cm², 
60s, 

diâmetro da 
ponta 600µm 

MB 
Chimiolux 

0,005% 60s única 

O uso da 
aPDT 

associada ao 
ultrassom não 

apresentou 
efeitos 

adicionais 

RAMOS 
et al., 
2016 

Paralelo 30 

DP 
crônica/ 
Diabetes 
Mellitus 
tipo 2 

660 

70mW, 28 
mW/cm², 

10s, energia 
total 2,79 J, 
/cm², (16,72 
J/dente),   

  

HELBO 10mg/ml 5 min 
Inicial, 3, 7 e 

14 dias 

Ambos 
tratamentos 
melhoraram 

as 
característica
s clínicas e 
sistêmicas 
(Hba1c). 

RAR+aPDT 
obteve 

melhores 
resultados em 

dentes 
girovertidos e 

com PS 
moderada 

Continua 

Continuação 
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Continuação 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

THEODO
RO et al., 

2017 
Paralelo 34 

DP 
crônica 

660 

100mW, 4,8 
J, 160 J/cm², 

48s, 
tamanho da 
ponta 0,03 

cm² 

MB 10 mg/ml 1 min 
Inicial, 48 e 

96 horas 

RAR+ 
aPDT+pílulas 

placebo, e: 
AMX+MTZ+R
AR. Ambos 

foram 
favoráveis de 

forma 
adjuvante a 

RAR. 

TABENSK
I et al., 
2017 

Paralelo 45 
DP 

crônica 
670 

75mW/cm², 
10s (1 

min/dente, 6 
sítios/dente) 

HELBO 10mg/ml 3 min Única 

RAR; 
RAR+aPDT; 
RAR+MC. 
Nenhum 
mostrou 
efeitos 

adicionais a 
RAR. 

GOH et 
al., 2017 

Boca 
dividida 

27 
Bolsas 

Residuais 
LED 
630  

DE: 2000 a 
4000 

mW/cm², 
20s/sítio 

TBO 0,1 mg/ml 10 s Única 

aPDT 
promoveu 
modesto 

incremento no 
nível de 
inserção 

clínica e PS. 

Continua 
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Conclusão 

Autores Desenho  n Doença Laser Dosimetria Corante Concentração Tempo 
PI 

Frequência 
aPDT 

Principais 
resultados 

Vohra et 
al., 2018 

Paralelo 53 
DP 

crônica/ 
obesos 

670 150mW 
Azul de 
Metileno 

0,005% 10s Única 

Melhora 
significativa 
de todas as 

variáveis (IP, 
SS, PS, NIC) 

Dalvi et 
al., 2019 

Boca 
dividida 

 
DP 

crônica 
810 

100mW, 
0,0125J/cm² 

por sítio, 
total de 3J.  
30 seg/sítio 

Indocyani
ne green 

1mg/ml x Única 

O grupo que 
recebeu 
aPDT 

apresentou 
melhora 

significativa 
dos 

parâmetros 
clínicos 

avaliados 

 

PS= profundidade de sondagem; NCI= nível clínico de inserção; SS= sangramento à sondagem; DP= doença periodontal; A.a= 

Aggregatibacter Actinomicetemcomitans; F.n= Fusobacterium nucleatum; E.n.= Eubacterium nodatum; P.g= Porphyromonas 

gingivalis; E.c.= Eikenela corrodens; C.s.= Capnocytophaga sp.; m= meses; d= dias; TBO= azul de toluidina O; MB= Azul de 

metileno; PI= pré-irradiação; RAR=Raspagem e alisamento radicular; SD= Síndrome de Down; AMX: Amoxicilina; MTZ: 

Metronidazol. Doxy: Doxiciclina. Hba1c: Hemoglobina glicada, MC=Minociclina 
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Como podemos ver no quadro acima(quadro 1), a maioria dos ensaios clínicos 

teve como desenho de estudo o modelo de boca dividida, com um número de 

pacientes variando de 10(DE OLIVEIRA et al., 2007; NOVAES et al., 2012)  a um 

número de 33 (THEODORO et al., 2012).  

Ainda analisando o quadro acima, podemos notar que a maior parte dos artigos 

mostram a utilização da aPDT no tratamento de bolsas residuais em pacientes que 

estão em fase de manutenção periodontal e também no tratamento de doenças como 

a periodontite, assim como observamos que o fotossensibilizador (FS) mais usado foi 

o azul de metileno, associado ao laser de 660-670 nm, que é o espectro de maior 

absorção desse corante (GE et al., 2011, GIANNELLI et al., 2012, CAMPOS et al., 

2013, FRANCO et al., 2014, BETSY et al., 2016) 

Gianelli et al., (2012), através de um ensaio clínico com desenho de boca 

dividida tratou 26 pacientes com doença periodontal crônica, usando o FS azul de 

metileno com laser de 635 e aplicação única e obtiveram melhoras na PS, SS, NCI e 

espiroquetas. Kolbe et al (2014), tratou 22 pacientes com bolsas residuais, usou o FS 

azul de metileno, laser de 660, fez aplicação única e obtiveram redução SS(6m), 

redução Pg. A.a. e melhora nas citocinas. Um outro estudo também usando o azul de 

metileno, o laser de 660 e com aplicação única obtiveram melhoras clínicas nos 

parâmetros avaliados (CORRÊA et al., 2015).  

Gianelli et al., (2015) tratou pacientes com bolsas residuais usando o laser a 

635 e o azul de metileno, fez mais de uma aplicação e relatou que houve um resultado 

adicional a RAR. Um estudo paralelo tratou 30 pacientes com doença crônica 

associada a diabetes mellitus tipo 2, usaram o corante HELBO e o laser a 660, fizeram 

aplicações em diferentes tempos, sendo eles: inicial, 3, 7 e 14 dias e perceberam que 

tanto o grupo que foi tratado com RAR + doxy quanto o grupo que foi tratado com 

RAR + aPDT obtiveram melhoras das características clínicas e sistêmicas(Hba1c). 

Porém, quando analisados dentes girovertidos e com PS moderada, o grupo que foi 

tratado com RAR + a PDT obteve melhores resultados (RAMOS et al., 2016) 

Um outro estudo paralelo, tratou pacientes com doença periodontal crônica, 

usou azul de metileno, laser a 655, aplicação única e obteve redução do sangramento, 

halitose e dor (BETSY et al., 2016). Já o estudo de De Oliveira et al., (2007) trataram 
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pacientes com doença periodontal agressiva e não relataram diferenças clínicas nos 

resultados. Também o estudo de Polansky et al., (2009) não obteve diferença clínica 

e nem microbiológica com o uso da aPDT. Giannopoulou et al., (2012) também relatou 

não ter havido diferença nas citocinas de fase aguda. 

Revisão Sistemática 

É verdade que a literatura apresenta poucas revisões sistemáticas que 

analisaram o efeito adjuvante da terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) a 

raspagem e alisamento radicular (RAR) e, estes trabalhos, apresentam ainda, 

resultados muito heterogêneos entre si justamente por não haver um protocolo 

estabelecido e, consequentemente uma padronização da aPDT. Além disso, existe 

uma quantidade enorme de pré-requisitos que tais trabalhos precisam cumprir para 

que façam parte das revisões sistemáticas e, a maior parte dos ensaios clínicos não 

cumpre a todas as exigências requeridas. 

A primeira revisão sistemática sobre o uso da aPDT e, de certa forma, recente. 

Foi em 2010 que Atieh conseguiu reunir 4 artigos. 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. Encontrou ganhos de nível clínico de inserção de 0,29 

mm e redução na profundidade de sondagem de 0,11mm. O resultado da terapia foi 

positivo, porém o autor ressaltou a inclusão de poucos artigos e defendeu a 

importância de que mais estudos fossem feitos.  

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

5 trabalhos, sem especificar qual era o tipo da doença periodontal entre os estudos. 

Os resultados são bem semelhantes aos da revisão sistemática produzida por Atieh, 

com pouquíssimo ganho de inserção clínica (0,34mm), e redução na profundidade de 

sondagem (0,25mm). Esses resultados os levaram a concluir que a aPDT não possui 

maior efetividade que a RAR. Com semelhante metodologia e com avaliação de 7 

artigos, Sgolastra et al. (2013) encontraram resultados clínicos irrisórios, apontando a 

ausência de evidências científicas e mais realização de estudos para avaliação da 

aPDT como adjuvante à RAR. No mesmo ano, Sgolastra et al. (2013), publicaram uma 

nova revisão com 14 artigos, porém sem resultados animadores. Com isso, os autores 
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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.  

Numa sistemática mais atual também sobre aPDT e periodontite crônica, 

Meimandi et al. (2017) analisaram os textos completos de 16 artigos de ensaios 

clínicos. E concluíram que, considerando a segurança, a falta de efeitos colaterais e 

vantagens gerais, como maior adesão do paciente, por exemplo, o tratamento da 

aPDT associado à raspagem e alisamento radicular (RAR) é recomendado como uma 

modalidade adjuvante eficiente para o tratamento da periodontite crônica localizada, 

principalmente durante a fase de manutenção em pacientes que foram tratados com 

abordagens não cirúrgicas.  

A revisão sistemática e metanálise de Azaripour et al. (2018) avaliou a eficácia 

da terapia fotodinâmica como adjuvante à RAR no tratamento da periodontite crônica. 

A metanálise foi realizada de acordo com a declaração PRISMA e as diretrizes da 

Cochrane. Os autores concluíram que a aPDT adjunto a RAR proporciona redução 

significativa da PS e ganho de nível clínico de inserção no tratamento da periodontite 

crônica. Este efeito moderado foi encontrado após 3 e 6 meses, o que é curto do ponto 

de vista clínico.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

Objetivo geral: 

 

• Avaliar o efeito da terapia periodontal por raspagem e alisamento radicular 

associada a terapia fotodinâmica antimicrobiana em pacientes com 

periodontite crônica moderada a severa. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Avaliar o efeito da terapia nos parâmetros clínicos periodontais; 

• Avaliar o efeito da terapia periodontal no pH e capacidade tampão salivar; 
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4 MATERIAIS E METODOS 

 

 

4.1 Aspectos Éticos 

 

Previamente à execução deste estudo o mesmo foi submetido à apreciação e 

aprovação (CAAE: 65048317.5.0000.5417, protocolo número 1.959.932) pelo Comitê 

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

Bauru (Anexo), respeitando a resolução 196/96, que trata sobre ética em pesquisas 

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

dos princípios éticos da Declaração de Helsinki. 

Anteriormente a realização de qualquer procedimento, foi explicado o que seria 

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

Consentimento Livre e Esclarecido 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 Seleção da Amostra 

 

Diante do 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 foram:  

• Idade entre 18 e 65 anos;  

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

um por hemiarco (excluindo os terceiros molares);  

• Pacientes diagnosticados com periodontite moderada a severa (Page; Eke, 

2007; Eke et al. 2012)  
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4.2.2 Critérios de Exclusão 

 

• Pacientes com comprometimento sistêmico como diabetes, outros 

distúrbios endócrinos e discrasias sanguíneas.   

• Fumantes  

• Grávidas  

• Uso de medicamentos que alterem a fisiologia do tecido gengival como 

fenitoínas e uso de antibiótico nos últimos 6 meses 

• Tratamento periodontal nos últimos 6 meses 

 

4.2.3 Cálculo da Amostra 

 

Foram selecionados 40 pacientes com periodontite crônica e sem doença 

sistêmica para este ensaio clínico randomizado controlado paralelo com dois braços. 

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 0,84, calculado a partir das médias do desvio padrão dos 

resultados encontrados por Macedo et al. (2014). Utilizando um poder de 80% para 

detectar essa diferença, com nível de significância de 5%, seriam necessários 13 

sujeitos por grupo. Considerando uma perda de 10% no acompanhamento, serão 

recrutados inicialmente 20 pacientes por grupo. 

 

4.2.4 Divisão e Randomização da Amostra 

 

A randomização da amostra foi feita através de aleatorização estratificada 

baseada nos 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 epidemiológica da 

doença periodontal (Page e Eke, 2007; Eke et al. 2012), divididos da seguinte 

maneira:  
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• 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.  

Após a estratificação dos pacientes, a randomização foi feita no programa Excel 

(Office 2016) permitindo a confecção mais uniformes entre os grupos controle ou 

grupo teste. 

RAR (n=20) – tratamento por raspagem e alisamento radicular como 

tratamento convencional da doença periodontal (Grupo controle). 

aPDT (n=20) – tratamento por raspagem e alisamento radicular + terapia 

fotodinâmica antimicrobiana (aPDT). (Grupo teste)   

 

 

4.3 Avaliação Periodontal 

 

Todos os pacientes foram avaliados periodontalmente através dos seguintes 

índices, conforme periograma da FOB-USP:  • 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 (mésio-vestibular, 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;   

  



66  Materiais e Métodos 

 

4.3.1 Critérios para a Realização do Exame Periodontal 

 

Os seguintes parâmetros clínicos foram avaliados no baseline (B), 1 mês (T1), 

3 meses (T3) e 6 meses (T6) após a terapia periodontal: 

 

• 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, mésiolingual, 

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 
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periograma, em uma área reservada a essas anotações apenas para 

acompanhamento do paciente, não sendo utilizadas para análise estatística.    

 

 

4.4 Desenho do Estudo 

 

Ensaio clínico randomizado 

 

 

4.5 Tratamento 

 

Todos os pacientes receberam instruções de higiene oral. O grupo controle 

(RAR) recebeu raspagem e alisamento radicular com curetas de Gracey em múltiplas 

sessões. O grupo teste (aPDT) recebeu raspagem e alisamento radicular seguido de 

terapia fotodinâmica antimicrobiana.  

 

4.5.1 Terapia Fotodinâmica Antimicrobiana (APDT) 

 

A aPDT foi realizada imediatamente após a raspagem.  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 10mg/ml (com o pH variando 

entre 5 e 6). A região foi seca e um isolamento relativo com algodão foi realizado na 

área. Com o auxílio de uma seringa com agulha sem bisel, foi inserido, 

aproximadamente, 1ml da solução corante (azul de metileno) no sulco ou bolsa 

periodontal (figura 3). O tempo de pré-irradiação foi de 1 minuto. (DILSIZ; CANAKCI; 

AYDIN, 2013; BETSY et al. 2014). O laser (InGaAlP) vermelho foi aplicado com ponta 

de fibra óptica (Therapy XT- DMC – São Carlos/SP – Brasil, adquirido através do 

auxílio FAPESP 2013/16607-1) (figura 4). As especificações do laser estão descritas 

no quadro 1. Esse procedimento foi realizado por vestibular e por palatino/lingual 

(dente por dente), estando a fibra posicionada perpendicularmente à superfície 

externa do dente. Imediatamente após a aplicação do laser os dentes foram irrigados 

com solução fisiológica (soro), para a retirada total do produto.   
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Figura 3: Aspecto após a aplicação do corante azul de metileno 
 
 

 
 

Figura 4: Aplicação do laser através do uso de uma fibra óptica 
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Quadro 2: 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 (4J por vestibular, 4J por lingual) 
Densidade de Potência  223W/cm² (por ponto)  
Tempo de pré-irradiação  1 min  
Modo de emissão  Contínuo  
Modo de aplicação  Via sulco gengival (fibra óptica)  
Tipo de aplicação  Pontual (3 pontos por face do dente – mesial, centro 

e distal) + varredura (movimentos de distal para 
mesial)  

Área da ponta condutora  0,000314cm²  
Tempo  80s por dente (40s na vestibular/ 40s na lingual) 
Número de sessões  3 sessões (0, 7 e 14 dias)  

Fonte: Ferreira, 2015  

 

4.5.2 Sequência dos Atendimentos  

 

Após recrutamento e seleção, os pacientes tiveram anamnese e exame clínico 

(avaliação periodontal) realizados na primeira consulta. As consultas subsequentes, 

relativas ao tratamento, foram realizadas conforme necessidade do paciente. Os 

tratamentos em ambos os grupos, foram repetidos em bolsas ≥ 4mm após 7 e 14 

dias.  

Sessão 1 (dia 0 ou mais dias dependendo da necessidade do paciente): 

Raspagem e alisamento radicular no grupo RAR e raspagem e alisamento radicular 

seguido da primeira aplicação de aPDT no grupo teste.  

Sessão 2 (dia 7): Raspagem e alisamento radicular em bolsas ≥ 4mm. em 

ambos os grupos e segunda aplicação de aPDT no grupo teste.  

Sessão 3 (dia 14): Raspagem e alisamento radicular em bolsas ≥ 4mm. em 

ambos os grupos e terceira aplicação de aPDT no grupo teste.  
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As avaliações clínicas periodontais foram realizadas 1 mês (T1), (T3) e 6 (T6) 

meses após a última sessão de terapia ativa (T0). Consultas para controle e 

manutenção da saúde periodontal foram realizadas até o fim deste estudo para todos 

os pacientes participantes independente do grupo a qual pertença. 

 

 
Figura 5: Esquema representativo da periodização do tratamento do dia 0 ao dia 14 

 

 

Figura 6: Esquema representativo da periodização do tratamento do mês 1 até o mês 6 

 

4.5.3 Manutenção Periodontal 

 

Todos os pacientes foram alocados em um programa de manutenção 

periodontal mensal até completar os 6 meses de acompanhamento do estudo. Essas 

consultas incluíram raspagem supragengival, profilaxia com taças de borracha e pasta 

profilática, evidenciação de biofilme e reforço das instruções de higiene oral.  
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4.6 Análises Laboratoriais 

 

4.6.1 Coleta da Saliva 

 

A coleta de saliva estimulada foi realizada no período da manhã, da seguinte 

forma: Os pacientes foram instruídos a lavar a boca com água corrente e cuspir de 2 

a 3 vezes, depois será fornecida um pedaço de Parafilm® para ser mastigado. O 

paciente precisou cuspir a saliva acumulada na boca em um pote plástico estéril para 

coleta de amostras por até 10 minutos. Cada amostra teve o pH e a capacidade 

tampão estimados no baseline e 3 (T3) e 6 (T6) meses após a terapia periodontal.  

 

4.6.2 Análise do PH Salivar e Capacidade Tamponante 

 

O pH e capacidade tamponante foram analisados imediatamente após a coleta. 

Para estimativa do pH da saliva foi usado um medidor manual de pH e para a 

capacidade tampão, o método de Ericsson. Em 0,5ml de saliva foi adicionado 1,5ml 

de HCl a 5mmol/l, sendo esta mistura vigorosamente agitada e depois centrifugada 

por 1 minuto, com um período de repouso por 10 minutos, e então, o pH final foi 

medido com um medidor manual de pH. Valores de pH ≥5.6 foram considerados como 

capacidade “alta”, ao passo que aqueles entre 4,1-5,5 foram rotulados como “média” 

e aqueles ≤4 definidos como “baixa”. (PREETHI; RESHMA; ANAND, 2010).  

 

 

4.7 Análise Estatística 

 

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).  

Delineamento Experimental 

Esta pesquisa utilizou dois fatores de estudo. Primeiro fator: Grupo, este em 

dois níveis, sendo eles grupo 1- RAR e grupo 2- aPDT; Fator 2: Tempo. Este separado 

em quatro níveis: baseline(B), 1(T1), 3(T3) e 6(T6) meses. 
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Sabe- se que o fator tempo é caracterizado como uma medida pareada e, 

portanto, é considerada na análise de variância dois critérios, a medida repetida. 

Então, foram utilizados testes paramétricos e não paramétricos para comparação 

entre os grupos de acordo com a normalidade de distribuição dos dados. Todos os 

resultados foram analisados pelo teste de análise de variância (ANOVA) e 

complementados pelo teste de Tukey a um nível de significância de 5% (p<0,05) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

Foi atendido um total de 40 pacientes diagnosticados com doença periodontal. 

E esses pacientes foram divididos em dois grupos de acordo com o tratamento que 

receberam: grupo controle- RAR e grupo teste- aPDT.  A amostra final foi constituída 

por 26 mulheres e 14 homens.  

Foi feita uma análise descritiva e o delineamento experimental usou dois fatores 

de estudo:  

● Fator Grupo; 

● Fator Tempo; 

O fator grupo foi avaliado em dois níveis, sendo eles grupo controle- RAR e 

grupo teste- aPDT. E o fator tempo foi avaliado em quatro níveis, sendo eles o baseline 

(B), 1(T1), 3(T3) e 6(T6) meses. 

O fator tempo por ser uma medida pareada, foi analisado pelo teste análise de 

variância dois critérios, de medidas repetidas. 

Considerando que as variáveis clínicas periodontais são os principais meios de 

avaliação para comparação entre as terapias adotadas, os parâmetros periodontais 

avaliados foram profundidade de sondagem (PS), nível clínico de inserção (NCI), 

índice de sangramento à sondagem (ISS) e índice de placa (IP). Além disso, foram 

avaliados pH e capacidade tampão salivares.  

Para avaliar os parâmetros clínicos periodontais, foi feito o teste ANOVA de 

medidas repetidas e em seguida o teste de Tukey para comparar com os grupos para 

buscar diferenças. Quando avaliada a profundidade de sondagem, o fator grupo não 

influenciou nas diferenças. Já o fator tempo, influenciou (Tabela 2).  

Houve uma queda estatisticamente significante do baseline (B) pro tempo de 1 

mês(T1) e, de 1(T1) até os 6(T6) meses os valores ficaram estatisticamente iguais 

entre sim, ou seja, não houve mudança. Tanto para o grupo teste quanto para o grupo 

controle, sempre que foram avaliadas as diferenças do B para o T1 constatou-se que 
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houve uma queda dos números, porém quando avaliadas as diferenças a partir do T1 

até o T6, estes números permaneceram iguais.  

Diante da avaliação do nível clínico de inserção, foi visto que este parâmetro 

seguiu o mesmo padrão de comportamento da profundidade de sondagem (Tabela 

3). 

Quando avaliado o índice de sangramento a sondagem, bem como o índice de 

placa, foi visto que ambos continuaram seguindo o mesmo padrão de comportamento 

(Tabelas 4 e 5). 

A análise de variância, de medidas repetidas, mostrou que não houve diferença 

estatisticamente significativa no fator grupo, houve uma diferença estatisticamente 

significativa no fator tempo e também não houve uma interação estatisticamente 

significativa entre os fatores tanto para o PS, quanto para o NCI, ISS e o IP. Os 

resultados são melhor expressos nas tabelas 2,3,4 e 5. 

 

 
Tabela 2: Comparação do parâmetro clínico periodontal profundidade de sondagem entre grupos ao 
longo do tempo. Média ± desvio padrão. 
 
PS GRUPO PS média bsl PS média (1) PS média (3) PS média (6) 

 aPDT 3,52±1,09aA 3,12±0,93bA 3,10±0,87 bA 3,07±0,85bA 

 RAR 3,60 ±0,91aA 3,01±0,7A 2,93±0,77 bA 2,82±0,67 bA 

(Letras minúsculas escritas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação 
entre os tempos dentro do mesmo grupo. Letras maiúsculas sobrescritas diferente indicam diferença 
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos dentro de cada tempo) 
 
 
Tabela 3: Comparação do parâmetro clínico periodontal nível clínico de inserção entre grupos ao longo 
do tempo. Média ± desvio padrão. 
 

NCI GRUPO NCI média bsl NCI média (1)  NCI média (3) NCI média (6) 

 aPDT 2,67±1,74aA 2,41±1,58bA 2,41±1,46bA 2,38±1,48bA 

 RAR 2,61±1,25aA 2,11±1,45bA 2,04±1,50 bA 2,16±1,93bA 

(Letras minúsculas escritas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação 
entre os tempos dentro do mesmo grupo. Letras maiúsculas sobrescritas diferente indicam diferença 
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos dentro de cada tempo) 
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Tabela 4: Comparação do parâmetro clínico periodontal índice de sangramento a sondagem entre 
grupos ao longo do tempo. Média ± desvio padrão. 
 
ISS GRUPO ISS % bsl ISS % (1) ISS % (3) ISS % (6) 

 aPDT 58,46±33,38aA 36,34±27,69bA 33,47±29,22 bA 29,93±28,15bA 

 RAR 50,65±34,14aA 29,59±24,12bA 25,89±23,60 bA 21,44±22,70bA 

(Letras minúsculas escritas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação 
entre os tempos dentro do mesmo grupo. Letras maiúsculas sobrescritas diferente indicam diferença 
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos dentro de cada tempo) 
 
 
Tabela 5: Comparação do parâmetro clínico periodontal índice de placa entre grupos ao longo do 
tempo. Média ± desvio padrão. 
 

IP GRUPO IP % bsl IP % (1) IP % (3) IP % (6) 

  Mean Mean Mean Mean 

 aPDT 60,49±33,3aA 39,27±27,4bA 33,56±30,3bA 32,62±27,7bA 

 RAR 60,4±35aA 34,61±22,8bA 32,63±22,5bA 26,13±22,6bA 

(Letras minúsculas escritas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação 
entre os tempos dentro do mesmo grupo. Letras maiúsculas sobrescritas diferente indicam diferença 
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos dentro de cada tempo)  
 

Quando avaliados o fator pH e capacidade tampão (CT) na saliva, houve uma 

similaridade de comportamento entre tais parâmetros, onde não foi vista diferença 

estatisticamente significante entre os grupos. Assim como não foi vista diferença 

quando avaliado isoladamente o fator tempo e nem quando foi feita uma correlação 

entre grupo e tempo. Uma única diferença estatisticamente significante foi vista entre 

o tempo B e o T3 para os dois grupos. Os demais tempos mantiveram o mesmo 

padrão comportamental. 

 
Tabela 6: Comparação do pH entre grupos ao longo do tempo. Média ± desvio padrão. 
 

GRUPO pH(0) pH(3) pH(6) 

aPDT 7,24±0,74aA 7,08±0,74 bA 7,51±0,54bA 

RAR 7,12±0,84 aA 7,31±0,62 bA 7,25±0,52bA 

(Letras minúsculas escritas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação 
entre os tempos dentro do mesmo grupo. Letras maiúsculas sobrescritas diferente indicam diferença 
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos dentro de cada tempo)  
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Tabela 7: Comparação da capacidade tamponante entre grupos ao longo do tempo. Média ± desvio 
padrão. 
 

GRUPO CT(0) CT(3) CT(6) 
aPDT 5,07±1,64aA 5,36±0,97 bA 5,69±0,66 bA 
RAR 5,01±1,11aA 5,54±0,85bA 5,23±0,82 bA 
(Letras minúsculas escritas diferentes indicam diferença estatisticamente significativa na comparação 
entre os tempos dentro do mesmo grupo. Letras maiúsculas sobrescritas diferente indicam diferença 
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos dentro de cada tempo)  
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6 DISCUSSÃO 

 

 

Esse estudo teve como objetivo avaliar o efeito da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana com laser vermelho e azul de metileno na concentração de 10mg/ml 

como adjuvante no tratamento periodontal não cirúrgico de pacientes com periodontite 

crônica em relação ao tratamento convencional - e considerado padrão ouro- de 

raspagem, apenas. Durante o tempo de 6 meses de observação e acompanhamento 

não foi vista diferença estatisticamente significante entre os grupos. Porém, foi vista 

diferença estatisticamente significante do tempo 0 ou baseline para os outros 

períodos, o que mostra uma melhora estável dos parâmetros clínicos ao longo do 

tempo.  

A falta de um protocolo bem definido em relação ao uso da aPDT, acaba nos 

trazendo uma literatura bastante controversa em relação ao corante que e utilizado, 

assim como a quantidade de aplicações, concentração, fontes de luz etc. Diante das 

limitações que o tratamento não cirúrgico convencional apresenta, como por exemplo 

a inabilidade e inacessibilidade por parte do operador para executar um total 

debridamento da superfície radicular em bolsas profundas, bem como em áreas de 

furca e incompleta eliminação das bactérias periodontopatogênicas tem levado ao 

aumento da popularidade da aPDT e o seu uso tem se tornado mais comum. E, apesar 

de já termos inúmeros trabalhos tanto in vitro quanto in vivo abordando e tratando do 

assunto, a falta de um protocolo bem definido pede e deixa espaço para que mais 

trabalhos sejam feitos com o intuito de esclarecer questões, melhorar o prognóstico e 

estabelecer o protocolo que seja mais efetivo para a aPDT.  

Sendo assim, a metodologia utilizada neste trabalho, foi baseada na 

observação dos resultados de trabalhos anteriormente realizados por outros 

pesquisadores (ANDRADE et al., 2013; CAMPOS et al., 2013; BETSY et al., 2014). 

No trabalho de Andrade et al. (2013) a aPDT foi utilizada para o tratamento de lesões 

de furca classe III e, após uma aplicação única do corante azul de metileno, na 

concentração de 10mg/ml, durante 1 minuto, observou-se a regulação de TIMP-

2/MMP-2 e OPG/RANKL. No trabalho de Campos et al. (2013) os autores trataram 

bolsas residuais e observaram tanto uma redução da PS quanto um ganho de NCI 
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(3mm). E no trabalho de Betsy et al. (2014) os pesquisadores trataram a doença 

periodontal crônica e relataram melhora da PS e NCI em 3 e 6 mm, bem como redução 

da SS.  

De acordo com os achados clínicos do nosso trabalho, observamos que o efeito 

adjuvante da aPDT não se mostrou superior ao tratamento convencional de 

raspagem, apenas. Resultado este que está de acordo com os trabalhos de BASSIR 

et al., 2013; MACEDO et al., 2014; JACOB et al., 2016; TABENSKI et al., 2017. Esses 

autores usaram a aPDT para o tratamento de doença periodontal crônica e agressiva.  

Dos Santos et al. (2016) usaram aPDT para tratar a doença periodontal crônica 

em pacientes diabéticos e viram que o uso da aPDT associada ao ultrassom não 

apresentou efeitos adicionais. Um estudo conduzido por Queiroz et al. (2015) tratou 

pacientes fumantes com doença periodontal crônica e relataram não ter havido 

diferença clínica, porém relataram a redução de IL-1β e MMP-8. O trabalho de Correa 

et al. (2015) tratou bolsas residuais e relatou melhora clínica dos resultados.  

Ao compararmos o nosso trabalho aos estudos que também trataram a doença 

periodontal crônica, nossos resultados vão de acordo com Polansky et al., 2009; 

Bassir et al., 2013; Pourabbas et al., 2014 em que os autores relataram não ter tido 

diferenças clínicas.  

Alguns estudos, porém, relataram diferenças clínicas positivas para o uso da 

aPDT quando utilizada para o tratamento de doença periodontal crônica (BRAUN et 

al., 2008; CHRISTOULIDES et al., 2008; PINHEIRO et al., 2010; GE et al., 2011). 

Giannelli et al. (2015) tratou, assim como o nosso estudo, pacientes com 

doença periodontal crônica, usaram o corante azul de metileno com um tempo de pré 

irradiação de 5 minutos, fez de 4 a 10 aplicações e relatou resultados adicionais a 

RAR.  

O estudo conduzido por Boluki et al. (2019) investigou o efeito da aPDT na 

expressão de genes patogênicos na resistência à colistina A. baumannii isolada de 

um paciente queimado. A suspensão de A. baumannii resistente à colistina foi 

incubada com 0,01 mg / ml de azul de toluidina (TBO) no escuro; em seguida, o 

dispositivo emissor de luz de diodo com um comprimento de onda de 630 ± 10 nm e 
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a saída de intensidade 2000-4000 mW / cm 2 foi irradiada para a suspensão à 

temperatura ambiente. Após a aPDT, a expressão gênica de ompA e pilZ foi avaliada 

usando a técnica de reação em cadeia da polimerase em tempo real. Entre os genes 

estudados, a transcrição do gene ompA após aPDT aumentou significativamente em 

comparação com os grupos controle (P <0,05). Considerando que, não houve 

diferença notável na expressão do gene pilZ (P> 0,05). Concluíram então, a partir dos 

resultados, que a ompA como uma membrana externa de A. baumannii é degradada 

após a exposição ao aPDT e provavelmente será realizada a penetração de 

antibióticos nas células desta bactéria de forma mais fácil e sem tanta resistência.   

De Melo Soares et al. (2019) investigaram - através de um ensaio clínico 

randomizado- o comportamento adjuvante da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana(aPDT) ao tratamento convencinal não cirúrgico em fumantes com 

periodontite crônica. Para isso, vinte fumantes com periodontite crônica foram tratados 

em um estudo com design de boca dividida com aPDT + raspagem e alisamento 

radicular ou, RAR, apenas. A aPDT foi realizada usando uma fonte de luz laser com 

comprimento de onda de 660 nm associado a um fotossensibilizador. As aplicações 

foram realizadas em quatro episódios (nos dias 0, 2, 7 e 14). Todos os pacientes foram 

monitorados por 90 dias. E, após os resultados terem sido analisados 

estatisticamente, foi visto que a aPDT como um complemento a RAR não demonstrou 

vantagens estatisticamente significativas nos parâmetros clínicos quando comparado 

ao grupo onde foi feita a RAR, apenas. Sendo assim, não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (p <0,05).  

Quando comparado a estudos que trataram pacientes com bolsas residuais, 

nosso estudo está de acordo com os resultados encontrados em trabalho como o de 

RÜHLING et al., 2010; CAPPUYNS et al., 2012; GIANNOPOULOU et al., 2012; em 

que os autores não relataram diferenças clínicas e nem microbiológicas (RÜHLING et 

al., 2010; CAPPUYNS et al., 2012) nem mesmo diferença nas citocinas na fase aguda 

( GIANNOPOULOU et al., 2012). Entretanto, outras pesquisas mostraram resultados 

positivos para o tratamento de bolsas residuais, obtendo como resultado a redução 

da profundidade de sondagem e o ganho de nível clínico de inserção (CAMPOS et al., 

2013) redução do sangramento a sondagem, redução de Pg. Aa. e melhora nas 

citocinas(KOLBE et al., 2014) e melhora dos parâmetros clínicos de uma forma geral 

(CORREA et al., 2015). 
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Em relação ao corante usado no nosso trabalho e sua concentração, a escolha 

se deu baseada nos trabalhos de ANDRADE et al., 2013; CAMPOS et al., 2013; 

BETSY et al., 2014; KOLBE et al., 2014; CORREA et al., 2015; BETSY et al., 2016; 

THEODORO et al., 2017. Todos estes relataram resultados positivos. De qualquer 

forma, ainda não há uma homogeneidade e consenso em relação ao tipo de corante, 

bem como sua concentração, número de aplicações etc. E, na ausência de um 

protocolo bem estabelecido, sentimos a necessidade de que mais estudos devam ser 

feitos para avaliar qual o corante ideal, assim como avaliar a sua concentração, 

quantidade de aplicações etc.  

Acredita- se e percebe- se que múltiplas sessões de aplicações de aPDT 

tendem a trazer resultados clínicos melhores(LULIC et al., 2009) que usou o FS 

HELBO numa concentração de 10mg/ml e aplicou por 5 vezes durante um espaço de 

duas semanas e relatou redução dos parâmetros clínicos por até 6 meses após o fim 

do tratamento (LULIC et al,. 2009). Franco et al., 2012, também utilizando o modelo 

de boca dividida e aplicando o FS azul de metileno na concentração de 0,01% por 4 

vezes com apenas uma aplicação por semana, para o tratamento de doença 

periodontal severa e tempo de pré irradiação de 5 minutos, observou melhora do 

sangramento a sondagem e aumento do RANK/OPG e FGF2 (FRANCO et al., 2012).  

Moreira et al., 2014 trataram pacientes com doença periodontal agressiva. 

Fizeram aplicação de aPDT por 4 vezes (tempo 0, 2, 7 e 14 dias) e relataram melhoras 

na profundidade de sondagem e no nível clínico de inserção até 90 dias pós 

tratamento (MOREIRA et al., 2014). Um outro ensaio clínico avaliou a eficácia de 

várias sessões de terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) como um complemento 

ao tratamento periodontal cirúrgico em pacientes com periodontite crônica grave. 

Múltiplas sessões de aPDT como adjuvante ao tratamento periodontal cirúrgico foram 

feitas e houve uma melhora significativa dos parâmetros clínicos em 90 dias de pós-

operatório (CADORE et al., 2019).  

Theodoro et al., 2017 comparou os efeitos clínicos do Metronidazol (MTZ) 

combinado com Amoxicilina (AMX) e aplicações repetidas da terapia fotodinâmica 

antimicrobiana (aPDT) como adjuvante no tratamento da periodontite crônica. Para 

isso, um estudo clínico foi realizado em 34 pacientes. Todos os pacientes foram 

tratados com raspagem e alisamento radicular e separados em 2 grupos: o grupo MTZ 



Discussão  85 

 

+ AMX (n = 17), que recebeu raspagem e o uso sistêmico de MTZ e AMX, e o Grupo 

aPDT (n = 17), que recebeu raspagem e três aplicações de aPDT em todos os locais 

com profundidade de sondagem ≥5mm. Os exames clínicos foram realizados no início 

e 90 dias após a terapia. Os parâmetros clínicos de sangramento na sondagem (SS), 

profundidade de sondagem (PS) e nível de inserção clínica (NIC) foram medidos. E 

foi vista que ambas as terapias adjuvantes propostas associadas ao tratamento 

mecânico convencional em pacientes com periodontite crônica foram igualmente 

eficazes em termos de ganho de inserção clínica, controle de inflamação e eliminação 

de bolsas residuais (THEODORO et al., 2017). 

Aren et al., 2003 mostraram que a saliva tem um papel importante na 

manutenção da mucosa e saúde oral, mudanças em sua quantidade e qualidade 

podem alterar o status de saúde bucal. Além de ser o principal agente de defesa da 

boca, a secreção salivar depende, em geral, do estado de hidratação, mas na prática 

clínica é afetada principalmente por doenças sistêmicas e drogas (AREN et al., 2003). 

Quando analisados o pH e capacidade tampão da saliva dos pacientes de ambos os 

grupos, não foi encontrada diferenças estatisticamente significativas entre os 

mesmos. 

Nesse momento se faz necessário chamar atenção para algo que fizemos em 

nosso trabalho que não se faz comum a maioria dos outros: aplicamos o aPDT na 

boca toda, pois acreditamos que ele pode atuar de forma preventiva nos sítios 

saudáveis, já que existe um risco em potencial de sítios contaminados, contaminarem 

sítios saudáveis. A maioria dos trabalhos que usam a aPDT costumam aplicar a 

terapia nos sítios comprometidos e, no máximo, em sítios adjacentes aos dentes 

comprometidos. Porém, no nosso trabalho, fizemos a aplicação na boca toda por 

razões já descritas acima.  

Diante da falta de um protocolo estabelecido, e da falta de consenso em relação 

a inúmeras variáveis importantes para a aplicação da aPDT, estudos clínicos com 

acompanhamento longitudinal de pelo menos 6 meses e que sigam padrões 

minimamente semelhantes entre si devem ser feitos para que de fato seja possível 

avaliar a eficácia da terapia e, caminhar e se aproximar da criação de um protocolo 

que permita uma prática clínica com maior previsibilidade e melhor prognóstico. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 

• Ambos os grupos apresentaram melhoras significativas dos parâmetros 

clínicos avaliados (PS, NCI, ISS, IP).  

• Ambos os grupos não apresentaram diferenças estatisticamente 

significantes quando avaliados pH e capacidade tampão (CT).   
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