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RESUMO 

 

 

 

 

O objetivo deste estudo clínico randomizado controlado foi investigar as 

alterações nos parâmetros clínicos periodontais de voluntários com periodontite 

crônica, submetidos à associação de raspagem e alisamento radicular (RAR) e 

terapia fotodinâmica (TFD). Um total de 10 voluntários com idade média de 

55,7 anos (± 12,7), sendo 3 homens e 7 mulheres, foram tratados com modelo 

de boca dividida. O grupo controle recebeu RAR (n=732 sítios) e o grupo teste 

(n= 708 sítios) recebeu RAR e três sessões de TFD. Os parâmetros clínicos 

avaliados em seis sítios por dente no início do estudo, aos 45 e 90 dias após as 

intervenções foram: profundidade de bolsa à sondagem (PBS), nível clínico de 

inserção (NIC), placa visível (IP) e sangramento à sondagem (SAS). Os dados 

foram analisados no programa estatístico SPSS 22, as variáveis IP e SAS 

iniciais dos lados teste e controle foram 50,1% e 59,1%, respectivamente, não 

havendo diferença significante entre os lados teste e controle. Na segunda 

avaliação IP e SAS foram 17,8%, 29,5% e na terceira 11,7% e 20,7%, com 

melhora significativa em ambos os lados (P<0,05) A PBS inicial média foi 5,7 

mm (± 0,7) tendo havido redução significante após 45 dias, sendo de 3,5 mm (± 

0,7) (P<0,05), e se mantendo estável até 90 dias (3,7mm ± 0,8). Não houve 

diferença significante ente os lados. O NIC foi 5,2 mm (± 0,7), reduzindo para 

3,6 (± 0,7) e estabilizando em 3,9 (± 0,8) após 45 e 90 dias respectivamente, 

com uma redução de bolsas moderadas e profundas. Apesar de não ter 

demonstrado efeitos adicionais nos níveis de PCS e NIC, a TFD associada à 

RAR proporcionou benefícios em alguns parâmetros clínicos periodontais, 

como sangramento e índice de placa.  
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ABSTRACT 

 

 

The aim of this randomized controlled study was to investigate the changes in 

periodontal clinical parameters of volunteers with chronic periodontitis who 

underwent association of scaling and root planing (SRP) and photodynamic 

therapy (PDT). A total of 10 volunteers with an average age of 55.7 years (± 

12.7), 3 men and 7 women, were treated with split-mouth model. Control side 

received RAR (n = 732 sites) and test side (n = 708 sites) received SRP and 

three sessions of PDT. Clinical parameters measured at six sites per tooth at 

baseline, 45 and 90 days after intervention were: pocket probing depth (PPD), 

clinical attachment level (CAL) visible plaque (PI), bleeding on probing  (BOP). 

Data were analyzed in SPSS 22, and  Wilcoxon and Mann Whithey test were 

used. PI and initial BOP in test and control sides were 50.1% and 59.1%, 

respectively, with no significant difference between test and control sides. In the 

second evaluation PI and BOP were 17.8% and 29.5%, 11.7% and 20.7% in the 

third (P <0.05). A significant improvement on both sides was achieved, but the 

test side PI and BOPa showed higher improvement compared to control side. 

Average initial PPD was 5.7 mm (± 0.7) and it has significantly reduced after 45 

day, going to 3.5 mm (± 0.7) (P <0.05) and remaining stable up to 90 days (0.8 

± 3.7 mm). There was no significant difference in both sides. CAL was 5.2 mm 

(± 0.7), reducing to 3.6 (± 0.7) and stabilizing at 3.9 (± 0.8) after 45 and 90 days 

respectively, with a reduction of moderate and deep pockets. Although PDT 

associated with SRP provided no aditional effect on PPD and CAL levels, it 

showed clinical benefits in some clinical periodontal parameters, like bleeding 

and plaque index. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A raspagem e alisamento radicular (RAR) é a terapia periodontal mais 

comumente utilizada para o tratamento periodontal. Apesar de levar em grande 

parte dos casos a uma melhora nos parâmetros clínicos periodontais, a RAR é 

muitas vezes insuficiente para modificar profundamente o perfil bacteriano 

patogênico para um perfil relacionado à saúde periodontal, principalmente em 

casos mais avançados (CUGINI et al., 2000; CARVALHO et al., 2005; 

SAMPAIO et al., 2011; SOARES et al., 2014). Sendo assim, outras terapias 

coadjuvantes à RAR, como os antibióticos e antimicrobianos locais e 

sistêmicos e lasers têm sido propostos com o objetivo de potencializar os 

efeitos clínicos e microbiológicos desta forma de terapia (HERRERA et al., 

2002; HAFFAJEE et al., 2003; ZANDBERGEN et al. ,2012; SGOLASTRA et al., 

2013; MATESANZ-PEREZ et al., 2013). 

 No entanto, o aumento expressivo de espécies resistentes aos agentes 

antimicrobianos tradicionais, e também os efeitos colaterais causados por 

alguns desses agentes (van WINKELHOFF et al., 2000) tem sido motivo de 

preocupação. Com isso, tem surgido um grande interesse da comunidade 

periodontal clínica e acadêmica em desenvolver terapias antimicrobianas 

alternativas aos antibióticos sistêmicos. Nesse contexto, uma nova abordagem 

terapêutica conhecida como Terapia Fotodinâmica (PDT) tem sido estudada.  

 A terapia fotodinâmica tem sido amplamente estudada e fundamenta-se 

na possibilidade da luz emitida pelo laser interagir com drogas 

fotossensibilizadoras (cromóforos), o que promoverá um maior efeito 

fotobiológico, podendo inclusive, promover a ação letal sobre células e 

microrganismos. Desta forma, a terapia fotodinâmica inicialmente descrita para 

promover ação letal sobre células cancerígenas, tem sido utilizada nos últimos 

anos para outras doenças, sendo aprovado pela U.S Food and Drug 
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Administration (FDA) e por inúmeras agências de saúde ao redor de todo 

mundo (EDUARDO, 2004). Sua indicação como adjunto na terapia periodontal 

apresenta muitos relatos na literatura (RYDEN et al., 1994; COBB et al., 2010; 

DE PAULA EDUARDO et al., 2010; SGOLASTRA et al., 2013). 

Além do efeito antimicrobiano, a TFD também possui um efeito 

bioestimulador que pode auxiliar na cicatrização das feridas pela estimulação 

da proliferação de células. Essa propriedade pode trazer benefícios 

imunológicos, antiinflamatórios e analgésicos, sem causar danos aos tecidos 

do hospedeiro (DAI et al., 2009 ; POLANSKY et al. 2009). 

O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos clínicos do uso 

coadjuvante da TFD em múltiplas sessões após a RAR, observando se o 

mesmo apresenta efeito benéfico adicional aos parâmetros clínicos 

periodontais. 
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2. OBJETIVO GERAL 

  

O objetivo deste trabalho foi investigar as alterações nos parâmetros 

clínicos periodontais de voluntários portadores de periodontite crônica 

submetidos à três sessões de TFD após à RAR. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

• Investigar alterações nos parâmetros clínicos periodontais após RAR 

isolada ou associada à TFD. 

• Analisar o comportamento clínico dos sítios periodontais tratados 

com RAR e TFD ao longo de 3 meses de monitoramento.  
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EFICÁCIA DA TERAPIA FOTODINÂMICA NA MELHORIA DOS NÍVEIS DE 
INFLAMAÇÃO DA PERIODONTITE CRÔNICA: ESTUDO CLÍNICO 

RANDOMIZADO CONTROLADO DE BOCA DIVIDIDA 

 

Kátia Roberta da Silva Tavares. Alessandra Areas e Souza. Marcos Oliveira Barceleiro 

 Resumo  

O objetivo deste estudo clínico randomizado controlado foi investigar as alterações nos 

parâmetros clínicos periodontais de pacientes com periodontite crônica, submetidos à 

associação de raspagem e alisamento radicular (RAR) em uma sessão e três sessões de terapia 

fotodinâmica (TFD) em todos os dentes do grupo teste. Um total de 10 pacientes com idade 

média de 55,7 anos (± 12,7), sendo 3 homens e 7 mulheres, foram tratados com modelo de boca 

dividida. O grupo controle recebeu RAR (n=732 sítios) e o lado teste (n= 708 sítios) recebeu 

RAR e três sessões de TFD.  Os parâmetros clínicos avaliados em seis sítios por dente no início 

do estudo, aos 45 e 90 dias após as intervenções foram: profundidade de bolsa à sondagem 

(PBS), nível clínico de inserção (NIC), placa visível (IP) e sangramento à sondagem (SAS). Os 

dados foram analisados no programa estatístico SPSS 22 e as variáveis IP inicial foi de 52,1% 

±7,2 e 47,9 ±10,0, respectivamente nos grupos controle e teste. SAS inicial foi de 58,8 ±16,3 e 

59,6 ±13,0, respectivamente nos grupos controle e teste e após 45 dias passou para IP 20,48 

±0,8 e 15,1 ±0,8, não apresentou diferença estatisticamente significante entre os grupos. SAS 

passou para 34,0 ±23,7 e passou para 24,6 ±13,7. E após 90 dias IP passou para 14,6 ±9,6 e 8,8 

±0,6 (p=014) não houve diferença significativa e já com SAS o grupo controle apresentou 25,8 

±14,9 e 15,1 ±9,3 (p=0,08. A PBS inicial média foi de 5,2 mm ± 0,6 no grupo controle tendo 

havido redução significante após 45 dias, sendo de 3,6 mm ± 1,1 (P<0,05), e se mantendo 

estável até 90 dias 3,8mm ± 0,9. Não houve diferença significante ente os lados teste e controle. 

O NIC foi de 5,4 mm ± 0,7, reduzindo para 3,8 (± 1,0) e estabilizando em 4,0 ± 1,0 após 45 e 90 

dias respectivamente no grupo controle, já no grupo teste o NIC passou de 5,01 ±0,7 para 3,5 

±0,7 na segunda avaliação para 3,9 ±0,8 na terceira avaliação. Apesar de não ter demonstrado 

efeitos adicionais nos níveis de PCS e NIC, a TFD associada à RAR proporcionou benefícios 

em alguns parâmetros clínicos periodontais, como sangramento e índice de placa. 

Palavras chaves Periodontite crônica, Terapia Fotodinâmica, Raspagem Dentária. 
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EFFICACY OF THE PHOTODYNAMIC THERAPY IN THE REDUCTION OF 

INFLAMMATION LEVELS OF CHRONIC PERIODONTITIS: SPLIT MOUTH 

RANDOMIZED CLINICAL TRIAL 

 

Kátia Roberta da Silva Tavares. Alessandra Areas e Souza. Marcos Oliveira Barceleiro 

Abstract 

The aim of this randomized controlled study was to investigate the changes in periodontal 

clinical parameters of volunteers with chronic periodontitis who underwent association of 

scaling and root planing (SRP) and photodynamic therapy (PDT). A total of 10 volunteers with 

an average age of 55.7 years (± 12.7), 3 men and 7 women, were treated with split-mouth 

model. Control side received RAR (n = 732 sites) and test side (n = 708 sites) received SRP and 

three sessions of PDT. Clinical parameters measured at six sites per tooth at baseline, 45 and 90 

days after intervention were: pocket probing depth (PPD), clinical attachment level (CAL) 

visible plaque (PI), bleeding on probing  (BOP). Data were analyzed in SPSS 22 . Start IP was 

52.1% ± 7.2 and 47.9 ± 10.0, respectively in control and test groups. Initial SAS was 58.8 ± 

16.3 and 59.6 ± 13.0, respectively in control and test groups and after 45 days passed into IP 

20.48 ± 0.8 and 15.1 ± 0.8, not statistically significant difference between groups. SAS 

increased to 34.0 ± 23.7 and 24.6 ± 13.7 for spent. E After 90 days IP rose to 14.6 ± 9.6 and 8.8 

± 0.6 (p = 014) showed no significant difference with SAS and has the control group showed 

25.8 ± 14.9 and 15.1 ± 9.3 (p = 0.08. The average initial PBS was 5.2 mm ± 0.6 in the control 

group and there was a significant reduction after 45 days and 3.6 ± 1.1 mm (P <0 .05) and 

remained stable to 90 days ± 3.8mm ente 0,9.Não was no significant difference test and control 

sides. The NIC was 5.4 ± 0,7 mm, reducing to 3.8 (± 1.0) and stabilizing at 4.0 ± 1.0 after 45 

and 90 days respectively in the control group, since the group test the NIC rose from 5.01 ± 0.7 

to 3.5 ± 0.7 in the second evaluation to 3.9 ± 0.8 in the third assessment. Although PDT 

associated with SRP provided no aditional effect on PPD and CAL levels, it showed clinical 

benefits in some clinical periodontal parameters, like bleeding and plaque index. 

Key words: Chronic Periodontitis, Photochemotherapy, Dental Scaling. 
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INTRODUÇÃO 

  

O objetivo principal do tratamento periodontal é a remoção do biofilme subgengival e 

supragengival a partir da superfície da raiz, reduzindo assim os irritantes radiculares e os fatores 

que causam e ou perpetuam a doença. O debridamento mecânico e a descontaminação radicular   

atuam na contenção da progressão da doença periodontal, além de proporcionar ao tecido a 

capacidade de recuperação e cicatrização para um estado favorável compatível com saúde 

periodontal [1,2,3] 

 O tratamento não-cirúrgico da doença periodontal crônica que, principalmente, consiste 

em raspagem e alisamento radicular, geralmente resulta em significativa melhora nos 

parâmetros clínicos. No entanto, a raspagem e o alisamento radicular sozinho pode não 

conseguir eliminar as bactérias subgengivais localizadas em áreas de difícil acesso aos 

raspadores periodontais, tais como em áreas de bifurcação de raízes, concavidades, áreas 

interproximais e bolsas periodontais profundas, por isso tem-se procurado pesquisar outras 

formas de terapia como a terapia fotodinâmica (TFD) que têm demostrado efeitos benéficos 

quando associado à terapia periodontal não cirúrgica [4,5]. 

Diversos autores têm procurado estudar os efeitos da Terapia Fotodinâmica (TFD) 

associada ao tratamento não cirúrgico das doenças periodontais, através de estudos clínicos, 

revisões sistemáticas e meta-análises. A raspagem e alisamento radicular (RAR) é considerada a 

forma de terapia padrão para o tratamento periodontal. Apesar de levar em grande parte dos 

casos a uma melhora nos parâmetros clínicos periodontais, a RAR é muitas vezes insuficiente 

para modificar profundamente a flora bacteriana patogênica para uma compatível à saúde 

periodontal, principalmente em casos mais avançados. Assim, o uso coadjuvante da TFD à RAR 

tem demonstrado efeitos benéficos sobre a cicatrização dos tecidos periodontais, além da ação 

antibacteriana contra os principais periodontopatógenos. [6,7,8,9]. 

Em recente revisão sistemática e meta-análise [10] de acordo com parâmetros PRISMA 

e as recomendações de Colaboração Cochrane, dois revisores independentes realizaram uma 

extensa pesquisa bibliográfica em sete bases de dados. As diferenças médias (DM) e intervalos 

de confiança de 95% (IC) foram calculados para ganho de nível clínico de inserção (NCI) e de 

redução de profundidade de bolsa à sondagem (PBS). A análise de 14 ensaios clínicos 

randomizados (ECR) revelaram diferenças na redução da profundidade de bolsa à sondagem 

(DM 0,19, IC 95 % 0,07-0,31, p = 0,002) e ganho de NIC (MD 0,37, 95% CI 0,26-0,47, p < 

0,0001) em favor de RAR + TFD, com nenhuma evidência de heterogeneidade. A análise de 
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subgrupo revelou a ausência de heterogeneidade nos testes clínicos randomizados, com alto 

risco de viés de redução da PBS e ganho de NIC. Não foi detectada nenhuma evidência de viés 

de publicação. Os pesquisadores concluíram que o uso de TFD associada a RAR convencional 

proporciona benefícios a curto prazo. A evidência para apoiar a sua eficácia clínica de 

médio/longo prazo é insuficiente. Outros ensaios clínicos randomizados de alta qualidade são 

necessários para investigar a influência de possíveis fatores de confusão sobre a eficácia da TFD 

como adjuvante à terapia periodontal não-cirúrgica. 

A TFD tem sido proposta recentemente como uma estratégia de tratamento coadjuvante 

para RAR, por apresentar as seguintes vantagens: ausência de efeitos adversos, ser segura e 

indolor, além de apresentar efeito bactericida contra patógenos periodontais e ainda por seu 

efeito bioestimulador, agindo na cicatrização, reparo, hemostasia e na modulação da resposta 

antinflamatória dos tecidos[11,12,13, 14].  A aplicação de TFD baseia-se no seguinte princípio: 

um agente fotossensibilizador que quando é exposto a luz com um comprimento de onda 

apropriado (tal como a emitida por um laser de baixa potência) este tem a capacidade de gerar 

oxigênio ativo e radicais livres que são citotóxicos para os microorganismos e seus produtos 

[15,16]. Muitas bactérias orais são suscetíveis ao laser  vermelho e infravermelho na presença 

de fotossensibilizantes, como por exempo: azul de toluidina, azul de metileno e verde de 

malaquita, entre outros. Estes achados sugerem que a TFD poderia ser potencialmente vantajosa 

na terapia periodontal [17], bem como no tratamento de periimplantite [18] e infecções de 

origem endodôntica [19]. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos clínicos do uso coadjuvante da TFD 

em 3 sessões após uma sessão de RAR em todos os dentes do grupo teste. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

Desenho do estudo e questões éticas 

Este estudo foi desenhado seguindo o modelo de um estudo clínico randomizado 

controlado de boca dividida duplo cego, em que o avaliador e o paciente foram cegados. A 

randomização do lado direito e esquerdo que receberam as intervenções: RAR sozinho e RAR 

associado à TFD foi feita utilizando o site randomizer (https://www.randomizer.org/), sem 

qualquer interferência dos pesquisadores sobre a escolha dos grupos controle e teste.   

Após o parecer de aprovação do Comitê de Ética em pesquisa da faculdade de 

Odontologia da UFF de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Brasil, sob o número 

33417514.3.0000.5626, foi dado início ao recrutamento dos pacientes e o termo de 
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consentimento livre e esclarecido foi explicado de forma clara e objetiva para os voluntários que 

aceitaram participar da pesquisa. Este estudo foi conduzido seguindo os princípios do 

CONSORT 2010 e em conformidade aos requisitos da Declaração da Associação Médica 

Mundial de Helsinki. 

 

Critérios de inclusão e exclusão 

 Os pacientes foram recrutados através do serviço de triagem da Faculdade de 

Odontologia de Nova Friburgo, Brasil com diagnóstico de periodontite crônica possuindo um 

mínimo de 16 dentes, excluindo-se os terceiros molares e os com indicação de extração; ter pelo 

menos 30% dos sítios com profundidade clínica de sondagem (PCS) e nível clínico de inserção 

(NCI) ≥ 4mm, presença de sangramento à sondagem e pelo menos 4 dentes por quadrante 

apresentando pelo menos um sítio com PBS ≥ 5 mm. E foram excluídos da pesquisa: tabagistas; 

pacientes que receberam tratamento periodontal prévio nos últimos seis meses; pacientes 

submetidos à antibioticoterapia  e anti-inflamatório nos seis meses prévios ao estudo; pacientes 

portadores de doenças ou condições sistêmicas que pudessem atuar como fatores modificadores 

da doença periodontal presente; pacientes dependentes de álcool ou drogas; mulheres grávidas 

ou lactantes. 

 

Parâmetros clínicos avaliados 

Os parâmetros clínicos avaliados foram: nível de inserção clínico (NIC), profundidade 

clínica de sondagem (PCS), sangramento à sondagem (SAS) e índice de placa (IP) em seis sítios 

por dente. Todos estes parâmetros foram repetidos no início, 45 e 90 dias após a instrumentação 

por um único examinador calibrado, que utilizou a sonda milimetrada North Caroline PCPNC 1 

(Hu-Friedy Co. Chicago, IL, USA). O diagnóstico da doença periodontal foi obtido por meio do 

exame clínico periodontal e exame radiográfico. Por ser um estudo cego, as avaliações foram 

realizadas por um único operador calibrado e comparadas às medidas do executante do 

tratamento. A concordância entre as medidas realizadas entre o examinador e o executante do 

tratamento, medido pelo índice de Kappa  foi >85%. 

 

 

 

Protocolo de tratamento 
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O tratamento foi realizado sobre anestesia local para a raspagem supra e subgengival, 

que utilizou instrumentos periodontais manuais (curetas tipo Gracey 5-6, 7-8, 11-12 e 13-14 Hu- 

Friedy Co. Chicago, IL, USA) e aparelho Scaler Jet Jato de Bicarbonato & Ultrassom (Registro 

na Anvisa: 80022400012, Kondortech, São Paulo, Brasil) em todos os quadrantes do lado 

controle e teste realizados no mesmo dia. Além disso, todos os pacientes receberam instrução de 

higiene oral e profilaxia antes de todas as consultas. O grupo teste recebeu três aplicações de 

TFD em intervalos semanais, iniciando no dia seguinte após a instrumentação mecânica e 

repetindo no 7º, 14º dia.  Sendo que a primeira aplicação da TFD foi feita no dia seguinte à 

RAR por causa da presença de sangue após a instrumentação mecânica. O laser usado no estudo 

foi o laser de diodo (MMOptics Laser duo Registro na Anvisa : 80051420016, São Paulo, 

Brasil) com 660nm a 808 nm de comprimento de onda, emissor de luz: Laser semicondutor 

(GaA1As e InGaAlP) e a área do feixe de saída no bico da caneta do laser é de 3mm²,  9 J foram 

aplicados por 90 segundos em todos os dentes dos quadrantes do lado teste nos sítios mesio-

vestibular, disto-vestibular, mesio-lingual e disto-lingual. E o fotossensibilizador utilizado foi o 

azul de metileno à 0,01% que foi manipulado pela Fórmula & Ação, São Paulo, Brasil. O azul 

de metileno é um cromóforo que produz moléculas de oxigênio que são radicais livres com 

propriedades bactericidas [22]. O mesmo foi introduzido no interior da bolsa periodontal com o 

auxílio de uma seringa de insulina, e após 5 minutos, ativado com o feixe de luz.  

 

Análise estatística 

Os dados foram submetidos à análise estatística, utilizando o software SPSS 

(“Statistical Package for Social Sciences”, versão 22 Chicago, IL, EUA), sendo que o nível de 

significância estatística estabelecido para as análises foi de 5% (p ≤ 0,05).  

 

RESULTADOS 

 

Foram recrutados e tratados 26 pacientes com diagnóstico de periodontite crônica, 

sendo que destes, dois foram excluídos. Um total de 10 pacientes foram analisados no dia 0, 45 

e 90 dias. A média de idade da população foi de 55.7 ± 11.2 anos, sendo 7 mulheres e 3 homens. 

Foram tratados 117 dentes no grupo teste e 123 no grupo controle, com média de 24 dentes por 

paciente e o total de sítios tratados foi de 1440, sendo 708 do lado teste e 732 do lado controle, 

conforme descrito na Tabela 1. 
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Todas as modalidades de tratamento obtiveram resultados significantes do tempo inicial 

à 3 meses de acompanhamento, em relação a todos os parâmetros clínicos avaliados conforme 

apresentados nas Tabelas 2 e 3. Não houve complicações relacionadas ao tratamento durante o 

período de acompanhamento e na amostra estudada não foram observados dentes com lesão de 

furca grau 2 ou 3. Os participantes apresentaram um IP e SAS inicial de 50,1% e 59,1%, 

respectivamente, não havendo diferença significante entre os lados teste e controle. Na segunda 

avaliação o IP e SAS foram de 17,8%, 29,5% e na terceira de 11,7% e 20,7% (P<0,05), com 

melhora em ambos os lados, porém o lado teste apresentou tendência a melhora de IP e SAS, 

após 90 dias, quando comparado ao lado controle (P<0,08). A PCS inicial média foi de 5,7 mm 

(± 0,7) tendo havido redução significante após 45 dias, sendo de 3,5 mm (± 0,7) (P<0,05), e se 

mantendo estável até 90 dias (3,7mm ± 0,8). Não houve diferença significante ente os lados 

teste e controle. O NIC foi de 5,2 mm (± 0,7), reduzindo para 3,6 (± 0,7) e estabilizando em 3,9 

(± 0,8) após 45 e 90 dias respectivamente.  

Quando a análise foi feita considerando as diferentes profundidades de bolsa, 

distinguindo-as em bolsas rasas (até 3 mm), médias (4 a 6 mm) e profundas (maiores que 7 mm) 

foram observados um total de 708 sítios no lado teste e 732 sítios no lado controle. Os 

resultados estão expressos na Tabela 4. Não houve diferença significante entre os grupos, nos 

três momentos da análise. Já no mesmo grupo, houve diferença significante entre os momentos, 

com redução significativa da quantidade de bolsas médias e profundas. 

 

Tabela 1. Características epidemiológicas e clínicas da amostra. n = 10 

 

Variável

Média de Idade ± DP 55,7 ± 11,2

Gênero (Feminino/Masculino) 7 / 3

Dentes tratados

Dentes tratados do grupo Teste

Dentes tratados do grupo Controle

Media de dentes tratados por paciente

Sitios tratados

Média de Sitios tratados

Sitios tratados no grupo teste

Média de Sitios tratados no grupo controle

708

732

123

24

1440

144

Total

240

117
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Tabela 2. Média (± Desvio Padrão) dos parâmetros clínicos no início do estudo em 45 e 90 

dias pós-terapia, nos dois grupos terapêuticos. 

 

n= Referência ao número de voluntários, RAR- Raspagem e alisamento radicular; TFD - 

Terapia fotodinâmica; NIC - Nível Clínico de Inserção; PBS - Profundidade de Bolsa a 

Sondagem; IP - Indice de Placa; SAS - Sangramento a Sondagem. *Teste Mann-Whitney: 

diferenças estatísticas existentes entre os grupos de tratamento. 

 

 

 

 

PBS (mm)
0 dias 5,24 ± 0.667 4.86 ± 0.72 0.28
45 dias 3.63 ± 1.01 3.37 ± 0.762 0.529
90 dias 3.85 ± 0.988 3.7 ± 0.763 0.796

NIC (mm)
0 dias 5.43 ± 0.726 5.01 ± 0.784 0.165
45 dias 3.83 ± 1.045 3.55 ± 0.703 0.529
90 dias 4.05 ± 1.008 3.9 ± 0.813 0.739

IP (%)
0 dias 52.12 ± 7.27 47.9 ± 10.193 0.089
45 dias 20.48 ± 8.097 15.16 ± 8.778 0.481
90 dias 14.62 ± 9.609 8.83 ± 6.023 0.143

SAS (%)
0 dias 58.89 ± 16.376 59.64 ± 13.095 0.739
45 dias 34.05 ± 23.708 24.63 ± 13.71 0.529
90 dias 25.89 ± 14.924 15.18 ± 9.393 0.089

RAR
(n=10)

PDT + RAR
(n=10)

P*TempoVariável
Grupo de Tratamento
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Tabela 3. Evolução dos grupos teste e controle no tempo inicial, 45 e 90 dias. 

 

n= Referência ao número de voluntários, RAR- Raspagem e alisamento radicular; TFD - 

Terapia fotodinâmica; NIC - Nível Clínico de Inserção; PBS - Profundidade de Bolsa a 

Sondagem; IP - Indice de Placa; SAS - Sangramento a Sondagem.  *Teste de Wilcoxon p≤0,005. 

 

 

 

p*	  RAR
(n=10)

p*	  PDT	  +	  RAR
(n=10)

PBS	  (mm)
0	  e	  45	  dias <0,005 <0,005
45	  e	  90	  dias <0,005 <0,028
0	  e	  90	  dias <0,005 <0,008

NIC	  (mm)
0	  e	  45	  dias 0.005 0.007
45	  e	  90	  dias N/S 0.022
0	  e	  90	  dias 0.005 0.013

IP	  (%)
0	  e	  45	  dias <0,005 <0,005
45	  e	  90	  dias N/S N/S
0	  e	  90	  dias <0,005 <0,005

SAS	  (%)
0	  e	  45	  dias <0,005 <0,005
45	  e	  90	  dias N/S N/S
0	  e	  90	  dias <0,007 <0,005

Variável Tempo
Grupo	  de	  Tratamento
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Tabela 4. Diferença existente em bolsas rasas, médias e profundas nos dois grupos 

terapêuticos pós terapia. 

 n= Referência ao número de sítios do grupo teste e controle. Teste de Wilcoxon e Teste Mann-

Whitney (p≤0,005). P1= comparações entre o tempo 0 e 45 dias, p2 = tempo 45 e 90 dias e p3 = 

tempo 0 e 90 dias. 

 

DISCUSSÃO 

 

O objetivo do presente estudo clínico foi avaliar e comparar os efeitos clínicos da TFD 

no tratamento da periodontite crônica em combinação com a RAR tradicional. Os dados do 

presente estudo indicaram que o tratamento periodontal não-cirúrgico da periodontite crônica 

com TFD e RAR convencional levou a melhorias nos parâmetros clínicos de inflamação 

gengival em relação a cicatrização e sangramento, medidos pelos índices de placa e 

sangramento após 20 segundos de sondagem periodontal. O que também foi observado 

previamente em outro estudo onde mostrou redução dos parâmetros clínicos de inflamação [22]. 

Apesar disso, não foi demonstrada diferença estatística entre RAR + TFD e RAR isolado. Os 

N SÍTIOS % SÍTIOS N SÍTIOS % SÍTIOS
Bolsas rasas (até 3 mm) 132 9% 111 8%
Bolsas moderadas (4-6 mm) 419 29% 464 32%
Bolsas profunndas (>7 mm) 157 11% 157 11%

p1 ≤0,05 p1 ≤0,05
Bolsas rasas (até 3 mm) 414 29% 317 22%
Bolsas moderadas (4-6 mm) 211 15% 306 21%
Bolsas profunndas (>7 mm) 83 6% 109 8%

p2 = N.S. p2 = N.S.
Bolsas rasas (até 3 mm) 362 25% 325 23%
Bolsas moderadas (4-6 mm) 253 18% 276 19%
Bolsas profunndas (>7 mm) 93 6% 131 9%

p3 ≤ 0,05 p3 ≤ 0,05

Teste (708 sítios) Controle (732 sítios)

45
 D

IA
S

D
IA

 0
90

 D
IA

S
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resultados benéficos do uso da TFD podem ter sido favorecidos pelas 3 aplicações da terapia 

fotodinâmica ao invés de somente uma aplicação após a RAR, como mostra este estudo [23], 

que várias aplicações de TFD associado à RAR resultaram em melhora nos parâmetros clínicos 

de inflamação, principalmente em bolsas moderadas de 4-6mm. E [24] observou que uma única 

aplicação de TFD não foi eficaz como adjuvante da RAR tradicional, o que foi confirmado por 

[25]. Em um outro estudo [26] onde foram avaliados os efeitos clínicos da TFD associada à 

RAR em 24 pacientes que receberam TFD associada a RAR e compararam ao controle. Os 

parâmetros clínicos foram avaliados no tempo inicial, três e seis meses após o tratamento. 

Segundo os autores nos períodos avaliados somente encontraram resultados estatisticamente 

significantes para a taxa de sangramento gengival quando comparado ao grupo controle. No 

presente levantamento, apesar de ter sido observada uma redução nos índices de inflamação nos 

três tempos avaliados com uma melhora clínica para o sangramento à sondagem no lado teste, 

estatisticamente foi observada uma tendência à significância (P > 0,08) devido ao pequeno 

número da amostra. 

Nos estudos clínicos de boca dividida encontram-se resultados clínicos favoráveis para 

o grupo que usou a associação de RAR+TFD, como por exemplo nos estudos de 

[27,28,29,16,30]. Já os autores como [31,24,32] não encontraram diferenças estatística em 

termos de parâmetros clínicos avaliados entre os grupos teste e controle. Não houve diferença 

significante entre os grupos teste e controle, nos três momentos da análise. Já dentro de ambos 

os grupos, houve diferença significante entre os momentos de monitoramento, com redução 

significativa da quantidade de bolsas moderadas e profundas e aumento de bolsas rasas até 3 

mm mostrando que a raspagem e o alisamento radicular, quando bem realizada e seguindo o 

protocolo adequadamente resultou em melhorias em todos os parâmetros clínicos avaliados o 

que teve como consequência menor efeito da TFD. 

O diferencial de nosso trabalho foi que todos os dentes dos quadrantes que compunham 

o grupo teste receberam as três sessões de TFD após a RAR, como também de uma boa 

instrumentação mecânica. Além disso, as diferentes metodologias, tipo de laser, comprimento 

de onda, e tempo de aplicação podem influenciar nos resultados divergentes encontrados na 

literatura até o momento. 

O agente fotossensibilizador utilizado foi o azul de metileno a 0,01% que é 

frequentemente empregado neste tipo de terapia, e o comprimento de onda do aparelho de laser 

empregado que é de 660 nm que é compatível com a ativação do cromóforo como foi 

demostrado neste estudo  [33].Cabe aqui salientar que o tempo de exposição utilizado foi de 90s 

por sítio em cada dente com o comprimento de onda de 660nn que já foi comprovado por este 

estudo [34] que a exposição de bactérias a luz do laser na presença do azul de metileno a 0,01% 
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resultou em um maior efeito bactericida utilizando 60 s de exposição. O efeito bactericida subiu 

para 99-100% para as seguintes bactérias:  P. intermedia e P. gingivalis e S. sanguis e A. 

actinomycetemcomitans e F. nucleatum, que atingiu 95% e 96%  de morte bacteriana, 

respectivamente. 

A análise dos dados revelou uma amostra homogênea de indivíduos em relação à 

distribuição de dentes e sítios e grau da doença de forma que o comportamento clínico dos 

grupos teste e controle foram semelhantes, além de ser a mesma resposta imunológica,  

diferente quando se usa grupos paralelos em que há variação de indivíduos e resposta imuno-

inflamatória. 

 

CONCLUSÃO 

  

 Apesar de ter sido observada uma melhora clínica nos níveis de inflamação gengival no 

grupo teste em relação ao controle, que recebeu RAR isolada, e, ainda, da RAR associada à 

TFD ter tido um efeito positivo na redução das bolsas periodontais moderadas e profundas, a 

mesma não proporcionou aos tecidos periodontais um efeito adicional à RAR isolada, em 

relação à profundidade clínica de sondagem e ao nível clínico de inserção.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Observamos que o assunto em questão encontra muitos relatos 

controversos na literatura sobre quais são os reais benefícios da terapia 

fotodinâmica junto a terapia periodontal não cirúrgica, sugere-se que outros 

estudos clínicos controlados sejam feitos para melhor compreensão e análise 

dos resultados, bem como a análise microbiológica que não pode ser realizada 

até a conclusão da dissertação, mas que é uma etapa que irá ser concretizada 

posteriormente. 
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6 – ANEXOS 

ANEXO 1 - Diagrama do CONSORT 2010 

 

	  

	  

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Assessed for eligibility (n= 26) 

Excluded (n= 2) 
♦	  	  	  Not meeting inclusion criteria (n= 2) 
♦	  	  	  Declined to participate (n= 0 ) 
♦	  	  	  Other reasons (n= 0) 

Analysed (n= 10)  
♦	  Excluded from analysis (give reasons) (n=0)	  

Lost to follow-up (give reasons) (n= 0) 

Discontinued intervention (give reasons) (n=2) 

Allocated to intervention (n=26) 
♦	  Received allocated intervention (n=26)	  
♦	  Did not receive allocated intervention (give 

reasons) (n=1  )	  

Lost to follow-up (give reasons) (n= 0) 

Discontinued intervention (give reasons) (n= 2) 

Allocated to intervention (n=26) 
♦	  Received allocated intervention (n= 26)	  
♦	  Did not receive allocated intervention (give 

reasons) (n= 1 )	  

Analysed (n= 10)  
♦	  Excluded from analysis (give reasons) (n=0)	  

	  

Allocation	  

Analysis	  
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ANEXO 2 – Questionário de saúde 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

POLO UNIVERSITÁRIO DE NOVA FRIBURGO 
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ANEXO 3 – Modelo de termo de consentimento livre e esclarecido 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Título do Projeto:  A eficácia da terapia fotodinâmica na melhora de parâmetros clínicos e microbiológicos no 
tratamento periodontal. 

Pesquisadora Responsável: Profa. Dra. Alessandra Areas e Souza. 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Faculdade de Odontologia do Pólo Universitário de Nova 
Friburgo da Universidade Federal Fluminense 

Telefone para contato: (21) 98747-6672 / (22) 2628-7166 

Nome do voluntário: _______________________________________________________________ 

Idade: ______ anos    R.G. ________________________  Tel: ______________________________ 
 
  Você está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa A eficácia do laser de baixa intensidade na 
melhora de parâmetros clínicos e microbiológicos no tratamento periodontal., de responsabilidade da pesquisadora 
Profa. Dra. Alessandra Areas e Souza. 

Por favor, leia este termo, pois as informações a seguir descreverão esta pesquisa e sua função nela como 
voluntário. Em caso de dúvidas sobre este assunto ou termo, você deverá esclarecê-las com a pesquisadora 
responsável pelo trabalho.  

Justificativa e Objetivos:  

Descrição detalhada dos métodos: Para participar deste estudo, você não terá que realizar nenhum exame não 
convencional e nenhum procedimento experimental.  Serão realizados um exame clínico periodontal e tratamento 
convencional com e sem uso de laserterapia associada. Os exames realizados serão exames comumente utilizados 
para diagnóstico de doenças periodontais, bem como o tratamento executado. 
Desconfortos e riscos associados: Este estudo não testará nenhum tipo de medicação e não utilizará exames 
especiais. Não há nenhum risco nos exames que serão executados. 
Benefícios esperados (para o voluntário ou para a comunidade): Este estudo poderá melhorar a compreensão 
sobre o tratamento periodontal. 
Em caso de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a 
pesquisa ou com o tratamento individual: o voluntário poderá entrar em contato com a pesquisadora responsável, 
Profa. Dra. Alessandra Areas e Souza pelo telefone (21) 8747-6672 ou (22) 2528-7166, ou ainda pelo endereço 
comercial:  Rua Dr Silvio Henrique Braune, 22, Centro, Nova Friburgo, RJ – CEP: 28625650 (Universidade Federal 
Fluminense - Pólo Universitario de Nova Friburgo) 
Esclarecimento: Sua participação é totalmente voluntária e este consentimento esclarecido poderá ser retirado a 
qualquer tempo, bastando entrar em contato com a Profa. Dra. Alessandra Areas e Souza pelos telefones ou endereço 
descritos acima. 
Garantia de Sigilo: Os dados obtidos na pesquisa têm finalidade exclusivamente científica, sendo assegurada 
privacidade dos sujeitos da pesquisa. Os resultados deste projeto de pesquisa serão apresentados em congressos e 
publicados em revistas científicas nacionais e/ou internacionais, porém, a identidade do voluntário não será divulgada 
em nenhum momento. 
Ressarcimento de despesas: Esta pesquisa será realizada na Clínica da Universidade Federal Fluminense – Pólo 
Universitário de Nova Friburgo. Dessa forma, o voluntário não correrá nenhum risco ou terá algum gasto para participar 
desta pesquisa, uma vez que precisaremos apenas que o mesmo concorde em participar dos exames que serão 
realizados. 
Formas de indenização: Não haverá nenhum tipo de compensação, seja financeira ou de qualquer outra forma, pela 
sua participação.  
 
Eu, __________________________________________, RG nº _____________________ declaro ter sido informado e 
concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 
 
 

 

Nova Friburgo, _____ de ____________ de 2014. 

 

 

________________________________                       _____________________________________ 
     Nome e assinatura do sujeito                                   Nome e assinatura do pesquisador 

         
 

_______________________________                           _______________________________ 
              Testemunha              Testemunha 
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ANEXO 4 – Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO 5 – Normas para publicação da revista 
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