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RESUMO 

 

A doença periodontal é um processo inflamatório de origem infecciosa induzida pelos 

microrganismos presentes na placa bacteriana, que danifica o tecido conjuntivo e o osso 

alveolar podendo levar a perda do elemento dental. O tratamento da doença periodontal tem 

por objetivo eliminar as bactérias patogênicas das superfícies radiculares. Desta forma, a 

terapia fotodinâmica (TFD) se apresenta como uma técnica complementar ao tratamento 

convencional devido a sua eficaz ação antimicrobiana. Esta terapêutica é realizada com base 

na interação de um agente fotossensibilizador e uma fonte de luz com um comprimento de 

onda específico (laser de baixa intensidade). A TFD se apresenta como um método não 

invasivo e sem efeitos colaterais que age seletivamente na área de aplicação, possuindo ainda 

a vantagem de não promover resistência bacteriana a esta terapia. Contudo, este estudo teve 

por objetivo conhecer a funcionalidade da TFD como método auxiliar ao tratamento 

periodontal baseado na sua ação antimicrobiana. Para tanto, foi realizada uma revisão de 

literatura nas bases de dados fornecidas pelo Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, 

SciElo, PubMed e pelo Google Acadêmico, utilizando-se as palavras-chave em conjunto ou 

isoladamente. Concluindo-se que, embora ainda haja divergências na literatura acerca do 

protocolo para aplicação, a TFD mostra-se como um eficiente método auxiliar no controle 

bacteriano, mesmo nas bactérias resistentes a antibióticos, possuindo ainda a vantagem de 

poder ser aplicada em áreas de difícil acesso, tais como, região de furca, invaginações 

profundas e concavidades. 

 

Palavras-chave: Fototerapia. Periodontite. Terapêutica. 

 

 



PHOTODYNAMIC THERAPY AS A CO-ASSISTANT IN PERIODONTAL 

TREATMENT 

 

ABSTRACT 

 

Periodontal disease is an inflammatory process of infectious origin induced by the 

microorganisms present in the bacterial plaque, which damages the connective tissue and 

alveolar bone and may lead to the loss of the dental element. The treatment of periodontal 

disease aims to eliminate pathogenic bacteria from root surfaces. Thus, photodynamic therapy 

(PDT) is a complementary technique to conventional treatment due to its effective 

antimicrobial action. This therapy is performed based on the interaction of a photosensitizing 

agent and a light source with a specific wavelength (low intensity laser). PDT is a noninvasive 

method with no side effects that selectively acts in the application area, and has the advantage 

of not promoting bacterial resistance to this therapy. Thus, this study aimed to know the 

functionality of PDT as an auxiliary method to periodontal treatment based on its 

antimicrobial action. For this, a literature review was performed in the databases provided by 

the Regional Portal of the Virtual Health Library, SciElo, PubMed and Google Scholar, using 

the keywords together or alone. In conclusion, although there are still divergences in the 

literature about the protocol for its application, PDT is an efficient method of bacterial 

control, even in antibiotic resistant bacteria, such as furcation, deep invaginations and 

concavities. 

 

Keywords: Phototherapy. Periodontitis. Therapy 
 

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

  

As doenças periodontais consistem em processos inflamatórios induzidos por 

microrganismos presentes na placa bacteriana; são classificadas como gengivite, quando 

acometem apenas os tecidos de revestimento ou periodontite, quando acometem os tecidos de 

suporte dos dentes (VIEIRA et al., 2010). 

Enquanto os microrganismos são essenciais para o desencadeamento da doença, a 

evolução e a extensão do dano periodontal também se relacionam com a suscetibilidade do 

hospedeiro. A extensão e a gravidade da doença apresentam razões multifatoriais, podendo 

estar associadas a condições de risco, como alterações sistêmicas e aspectos comportamentais 

(VIEIRA et al., 2010). 

Para o sucesso do tratamento periodontal é imprescindível que se elimine os 

microrganismos patogênicos dos sítios acometidos pela doença, entretanto, devido a anatomia 

dentária e, em alguns casos, a falta de habilidade do operador, este objetivo não é alcançado 

lançando-se mão apenas do tratamento convencional com raspagem e alisamento radicular, 

fazendo com que o tratamento não tenha sucesso (ALMEIDA et al., 2006). 

Dessa forma, a aplicação da Terapia Fotodinâmica (TFD) com o Laser de Baixa 

Intensidade (LBI) se apresentou como um tratamento complementar promissor, uma vez que, 

possui ação antimicrobiana, baixo custo e atinge sítios de difícil acesso durante o tratamento 

convencional. 

Assim, este estudo tem por objetivo responder a seguinte pergunta problema: Qual a 

real eficácia da TFD como coadjuvante do tratamento periodontal? Desta forma, este trabalho irá 

discorrer a respeito da eficácia da TFD, compreendendo seu mecanismo de ação, apontando 

seus pontos positivos, as indicações e contraindicações para utilização do LBI e discutindo em 

quais casos pode-se lançar mão da terapia. 

Para isso, realizou-se uma revisão da literatura através de pesquisa bibliográfica 

descritiva em livros didáticos de Odontologia e em artigos, dissertações e teses publicadas em 

língua portuguesa e estrangeira nos últimos 15 anos, disponibilizados na íntegra nas bases de 

dados do Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde, SciElo, PubMed e pelo Google 

Acadêmico, utilizando-se as palavras-chave em conjunto ou isoladamente. Foram inclusos 

estudos realizados em humanos e animais, excluindo apenas aqueles que não estão 

relacionados com a área da odontologia. 
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2 DOENÇA PERIODONTAL E TERAPIA FOTODINÂMICA 

 

A doença periodontal (DP) é descrita como uma doença crônica, progressiva e 

multifatorial, causada por bactérias Gram-negativas. Ela possui caráter inflamatório e 

infeccioso, sendo o biofilme dentário formado pela ação de bactérias periodonto patogênicas 

um dos principais causadores. Fatores de risco também podem estar associados ao 

desenvolvimento e/ou agravo da doença, tais como; tabaco, álcool, genética e doenças 

sistêmicas (ALMEIDA et al. 2006; TAKASAKI et al., 2009). 

Esta doença, que acomete de 50% a 90% da população mundial é considerada um 

dos maiores agravos na saúde bucal (ALMEIDA et al., 2006). Em sua fase inicial, quando a 

inflamação acomete apenas os tecidos de revestimento, a doença periodontal é classificada 

como gengivite, sendo mais simples de ser tratada. Por meio da associação profissional-

paciente, pode ser feita a instrução de higiene bucal, instrução de dieta e acompanhamento 

clínico para o controle do biofilme, sendo possível devolver a saúde normal da gengiva 

(TAKASAKI et al., 2009). 

Entretanto, quando não tratada, a gengivite pode evoluir, atingindo os tecidos de 

sustentação e suporte do dente, sendo então classificada como periodontite, que por sua vez, 

pode ser classificada em crônica ou agressiva. Nesse estágio da doença, há um maior caráter 

infeccioso e além do envolvimento dos tecidos gengivais, ocorre à destruição dos tecidos 

ósseos, das estruturas de suporte e inserção do dente, acarretando a formação de bolsas 

periodontais, perda do nível de inserção, absorção óssea e mobilidade, podendo levar a perda 

do elemento dentário (TAKASAKI et al., 2009).  

O tratamento da DP consiste em remover da cavidade oral todo o biofilme que abriga 

a flora patogênica, promovendo a redução da infecção e, por consequência, da inflamação. O 

tratamento convencional para a periodontite consiste na raspagem e alisamento radicular 

(RAR) que, através de uma ação mecânica remove o biofilme bacteriano (ALMEIDA et al. 

2006). 

No entanto, a terapia convencional pode não ser suficiente e os danos às estruturas 

continuarão sendo causados pelas bactérias, pois em alguns casos, o debridamento por ação 

mecânica (RAR) não tem a capacidade de remover completamente as bactérias periodonto 

patogênicas dos sítios afetados em locais subgengivais, principalmente em áreas de furca e 

onde a anatomia dificulta o acesso. O uso de antibióticos associados à terapia promove 

resultados significantes, no entanto, o uso indiscriminado pode gerar uma resistência 

bacteriana ao medicamento (TAKASAKI et al., 2009). 
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Desta forma, ao longo do tempo foram desenvolvidas terapias auxiliares com o 

intuito de complementar o tratamento convencional, sendo capaz de reduzir os patógenos de 

todos os locais, incluindo os de difícil acesso, obtendo-se um maior desempenho, preservando 

maior quantidade de estruturas envolvidas e alcançando maiores resultados (TAKASAKI et 

al., 2009). 

A Terapia Fotodinâmica (TFD) vem sendo utilizada como um tratamento auxiliar na 

periodontia desde a década dos anos 90. O laser de baixa intensidade (LBI) tem propriedades 

bactericidas com capacidade de seleção de bactérias, permitindo a descontaminação de bolsas 

periodontais a partir da eliminação das bactérias patogênicas sem gerar grandes prejuízos aos 

tecidos envolvidos (TAKASAKI et al., 2009). 

A TFD foi acidentalmente descoberta em 1990, quando Von Tappeiner e Raab 

associaram um agente fotossensibilizador a uma fonte de luz e descobriram que esta 

associação provocava a morte celular de uma cultura de células em acridina (ALMEIDA et 

al., 2006 apud Karu T., 1989). 

Lobene e Fine (1966) fizeram um experimento usando laser de rubi em dentes 

humanos extraídos e então avaliaram as ações ocorridas nos tecidos, constatando que; quando 

a energia utilizada for superior ou igual a 694nm, maior é a penetração do laser. A partir daí a 

TFD, também conhecida como foto radiação, passou a ser utilizada na Odontologia 

(YAMADA JUNIOR; HAYEK; RIBEIRO, 2007). 

A TFD é realizada com base na interação de um fotossensibilizador (FS), uma fonte 

de luz com um comprimento de onda específico e oxigênio (espécie de oxigênio excitada da 

molécula de oxigênio molecular O2), ocasionando a morte bacteriana. A radiação emitida 

pelos LBI vem sendo utilizada com bastante frequência nos processos de reparo tecidual, 

devido a baixas quantidades de energia utilizadas e comprimentos de onda capazes de 

infiltrarem-se nos tecidos (FRANCO et al., 2010). 

A TFD não apresentou evidências de resistência bacteriana, é um método não 

invasivo e sem efeitos colaterais podendo ser feita mais de uma vez, pois não causa danos aos 

tecidos. Além disso, pode ser associada a outras terapias, e possui dupla seletividade: tanto o 

FS quanto a luz podem ser focalizadas no exato local da lesão, possuindo ainda um baixo 

custo comparado ao laser de alta potência (FRANCO et al., 2010). 

 

2.1 MECANISMO DE AÇÃO 
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A ação da TFD acontece quando um FS é irradiado por uma fonte de luz com 

comprimento de onda específico, usualmente o diodo laser, passando de um estado 

fundamental de baixa energia para um estado excitado singleto. (RAGHAVENDRA et al., 

2009). 

Após isso, o fotossensibilizante volta para seu estado fundamental com a emissão de 

fluorescência ou ainda pode sofrer transição para um estado de alta energia-estado tripleto, no 

qual, pode reagir como oxigênio endógeno, formando agentes altamente reativos e de vida 

curta como o oxigênio singleto, as hidroxilas e outros radicais livres que possuem a 

capacidade de danificar ou ainda destruir seletivamente as células bacterianas por meio da 

necrose celular (ZANIN et al., 2002) além de neutralizar os fatores de virulência que estão 

presentes após a morte bacteriana (BHATTI et al., 1997).  

A associação de dois elementos não tóxicos (corante e luz) em um ambiente 

oxigenado induz danos e total destruição de microrganismos. (RAGHAVENDRA et al., 

2009).  

Segundo Konopka e Goslinski (2007), durante a exposição à luz os 

fotossensibilizantes nas mitocôndrias podem induzir a apoptose enquanto os 

fotossensibilizantes localizados nos lisossomos e membranas celulares podem causar necrose. 

O estado tripleto da foto-reação atua com as biomoléculas por dois mecanismos (FIGURA 1). 

 

Figura 1 – Mecanismo de ação da fotodinâmica  

 
Fonte: Adaptada de Raghavendra et al. (2009, p. 103) 
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Tipo I – o hidrogênio sofre a transferência eletrônica direto do fotossensibilizador 

produzindo íons ou a remoção eletrônica de hidrogênio a partir de uma sustância para 

formarem radicais livres que reagem com o oxigênio produzindo espécies reativas de 

oxigênio (hidroxila, peroxido de hidrogênio, superóxido) (RAGHAVENDRA et al., 2009). 

Tipo ll – ocorre a produção do oxigênio a partir da excitação dos elétrons – oxigênio 

singleto (RAGHAVENDRA et al., 2009). 

O processo da terapia TFD antimicrobiana é geralmente mediada por uma reação 

tipo II, que é aceito como a principal via de danos às células microbianas. O principal agente 

citotóxico responsável para os efeitos biológicos do processo de foto-oxidação é o oxigênio 

singleto (TAKASAKI et al. 2009) e o mesmo não pode migrar mais de 0,02 micrômetros após 

a sua formação, tornando-se assim a aplicação local do PDT ideal, sem denotar perigo às 

moléculas distantes, células ou organismos (CHRISTODOULIDES et al. 2008).  

 

2.2 LASER DE BAIXA INTENSIDADE 

 

O laser “light amplification by stimulated emission of radiation” foi criado por 

Theodoro Maiman em 1960, no entanto, apenas nos anos 90 começou a ser empregado como 

coadjuvante no tratamento periodontal. (AOKI et al., 2004; ISHIKAWA et al., 2004).  

O laser é dividido em alta e baixa intensidade, no tratamento terapêutico periodontal 

o mais utilizado é a “Low Intensity Laser Therapy” (LITT), no português, “Terapia a Laser 

em baixa potência” que atua sob o tecido celular com efeitos anti-inflamatórios, analgésicos, 

biomodulador e bactericida. Dentre os LBIs estão os lasers semicondutores (AsGa e AsGaAl) 

e os lasers de He-Ne (SILVEIRA ,2001). 

O laser é uma fonte luminosa capaz de emitir simultaneamente luz monocromática, 

coerente e colimada de grande potência. O termo monocromático significa que o laser emite 

luz de uma só frequência ou de algumas poucas bandas de frequência muito próximas umas 

das outras. A palavra coerência indica que as diferentes ondas elementares que compõem a 

onda de luz laser mantêm uma relação fixa entre as respectivas fases. Entende-se por laser 

colimado, um feixe luminoso praticamente paralelo com divergência mínima (GUTKNECHT 

e FRANZEN, 2004). 

Os fótons que são advindos do laser têm interação com os tecidos do periodonto sem 

ocasionar aumento significativo da temperatura, não causando danos. A luz que é emitida 

sobre os tecidos é convertida da forma luminosa em energia vital, produzindo os efeitos 
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terapêuticos: anti-inflamatório, analgésico e de cicatrização e quando é aplicado com uma 

dose de luz adequada gera um aumento da atividade celular levando a biomodelação tecidual.  

O laser de diodo tem sido o mais utilizado atualmente na TFD. Ele fornece luz 

pulsada com boa potência e precisão devido ao sistema de distribuição de fibras ópticas. O 

diodo emissor de luz - LED (Light Emitting Diode) é uma fonte de luz divergente e não 

coerente, no entanto com um espectro de emissão mais estreito (SOUSA, 2007).  

O LED é formado por um material semicondutor e por meio da movimentação de 

elétrons, ele emite fótons não coerentes de forma espontânea. O efeito do LED vai depender 

de inúmeros fatores: intensidade, dose, comprimento da onda, tempo de irradiação, onda 

contínua ou de modo cursado, pulsação. Quanto maior o comprimento da onda mais profunda 

será a penetração da luz nos tecidos (BAROLET, 2008).  

Comparando o uso do LED com o laser, os dois emitem um mesmo comprimento de 

onda, mas o diodo de luz necessita de pouca energia para gerar luz. Os LEDs abrangem uma 

área maior de tecidos e assim diminuirá o tempo de tratamento, apresentando também, melhor 

custo. Além disso, eles não são prejudiciais aos tecidos conjuntivos e o risco de danos à visão 

é menor comparado ao laser (BAROLET, 2008). 

 

2.3 AGENTES FOTOSSENSIBILIZADORES 

 

Para que o agente fotossensibilizante seja considerado ideal, ele deve apresentar 

baixa toxicidade para os tecidos orgânicos, alta afinidade de ligação aos microrganismos, 

amplo espectro de ação, alto rendimento quântico de oxigênio singleto, baixa afinidade de 

ligação às células teciduais, baixo risco de promover processos mutagênicos, chances 

mínimas de proporcionar resistência bacteriana e ser facilmente eliminado pelo organismo. 

Para ser utilizado na TFD ele deve ainda apresentar boa absorção de luz no espectro vermelho 

(JORI, 2006). 

Dentre os fotossensibilizantes utilizados para a TFD encontram-se o azul de 

metileno, o azul de toluidina, que vem se mostrando eficazes no tratamento antimicrobiano 

(YAMADA, 2009). Quando utilizados em estudos in vitro, demonstram alta capacidade na 

eliminação de patógenos como Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, 

Provotella intermedia e Aggregatibacter actinomicetemcomitans (SOUSA, 2007; QIN et al., 

2008). 

Os fotossensibilizantes derivados da fenotiazina, o azul de metileno e o azul de 

toluidina, quando associados ao laser He-Ne no comprimento de ondas de 632,8nm, 
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apresentam os melhores resultados na diminuição de microrganismos de diversas culturas de 

bactérias e fungos in vivo (RIBEIRO; ZEZELL, 2004). 

O azul de metileno possui capacidade de penetrar na membrana externa de bactérias 

Gram-negativas e Gram-positivas (SOUKOS et al., 2003). As bactérias Gram-positivas 

apresentam maior susceptibilidade a TFD quando comparadas as Gram-negativas, uma vez 

que bactérias Gram-negativas apresentam uma membrana externa composta por 

lipopolissacarídeos e canais de porina que atuam como barreira, dificultando a penetração do 

agente fotossensibilizador (SOUKOS, 2011). Já o azul de toluidina possui grande eficiência e 

alta absorção, sendo mais significativo quando comparado ao azul de metileno (USACHEVA; 

TEICHERT; BIEL, 2003).  

Devido a característica hidrofílica dos corantes, seu baixo peso molecular e sua carga 

positiva, eles conseguem penetrar através dos microrganismos, inclusive, passando pelos 

canais compostos pela proteína porina nas membranas externas das bactérias gram-negativas. 

O caráter catiônico dos corantes permite que eles interajam com os grupos aniônicos presentes 

na superfície microbiana. Desta forma, embora a TFD apresente inúmeros protocolos para sua 

aplicação, todos os protocolos preconizam que se aguarde um período de 1 a 5 minutos após a 

administração do corante para que ele penetre no microrganismo, e só após, inicia-se a 

radiação (USACHEVA; TEICHERT; BIEL, 2003). 

Quando associados à luz no comprimento de onda de 660nm (laser GaAlAs) ou 

630nm (laser InGaAlP), tanto o azul de metileno quanto o azul de toluidina apresentam boas 

propriedades (USACHEVA; TEICHERT; BIEL, 2003). 

Para que ocorra a ativação do fotossensibilizante é necessário que alguns fatores sejam 

considerados, tais como; a dose de luz em geral, a taxa da dosagem, a profundidade e o local 

alvo que a luz irá penetrar, pois a fonte de luz varia de acordo com a morfologia do local que 

será irradiado, portanto, a irradiação deve ser uniforme e fornecer com eficácia a dose 

administrada (PRATES et al., 2006). 

Quando a estrutura do FS absorve a fonte de luz energética, ela poderá sofrer uma 

transição eletrônica para um estado excitado singleto. Após o Fs absorver a luz, ele é ativo em 

seu estado fundamental no qual se encontra e passa para um estado de curta duração que 

poderá se converter em um estado tripleto de longa duração. O chamado estado tripleto e o 

estado fotoativo podem gerar espécies citotóxicas como o oxigênio singleto que são 

responsáveis por causar danos irreversíveis para a membrana celular (PRATES et al., 2006). 

Para a administração do corante no local a ser irradiado, primeiramente deve-se 

realizar a raspagem e alisamento radicular da área com instrumentos manuais (Figura 2A e 
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2B), em seguida insere-se a agulha da seringa contendo o corante (Figura 2C), após passar o 

período necessário de pré-irradiação o excesso de corante é removido com um spray de água, 

logo em seguida a fibra óptica é inserida diretamente na bolsa periodontal (Figura 2D). O 

agente fotossensibilizante interage com a fonte de luz promovendo a morte celular dos 

microrganismos e promovendo a desinfecção fotoquímica da bolsa periodontal, permitindo a 

cicatrização do tecido (Figura 2E) (TAKASAKI et al., 2009). 

 

Figura 2 – Aplicação do Agente fotossensibilizador 

 
Fonte: Takasaki et al. (2009, p. 117) 

 

 

3. DISCUSSÃO 

  

A TFD é amplamente aplicada em diversas especialidades odontológicas como 

coadjuvante às terapias convencionais que visam à desinfecção, entre elas, a periodontia, que 

lança mão da TFD como auxiliar no tratamento periodontal de pacientes portadores de 

periodontite crônica (FERREIRA et al., 2017; MEIMANDI et al., 2017; MEDEIROS; LINS; 

LOPES, 2017; CHRISTODOULIDES et al., 2008; AOKI et al., 2000). 

No entanto, Katsikanis et al. (2015) realizaram um estudo clinico randomizado 

controlado de boca dividida para avaliar a eficácia da TFD como tratamento auxiliar à doença 

periodontal crônica. Os autores concluíram que os pacientes tratados com a TFD não 

apresentaram diferença estatisticamente significante após os 6 meses de tratamento quando 

comparados ao grupo controle que realizou apenas o tratamento convencional. 

Entretanto, os resultados de Katsikanis et al. (2015) divergem dos encontrados por 

Birang et al. (2017), que ao realizarem um estudo clínico controlado randomizado de boca 

dividida, onde o grupo controle (A) foi tratado apenas com raspagem e alisamento radicular 

(RAR), o grupo Laser (B) foi tratado com RAR associada a laserterapia (sem aplicação de 

agente fotossensibilizador) e o grupo TFD (C) foi tratado com RAR associada a TFD. Os 

resultados mostraram uma melhora significativa em todos os grupos, entretanto os grupos B e 



13 

 

C, na avaliação de 6 semanas, apresentavam uma melhora mais significativa no ganho do 

nível de inserção clínica quando comparados ao grupo A.  

Já no estudo de Ge et al. (2011), quando comparados os grupos controle, que realizou 

apenas a RAR, ao grupo TFD, que realizou a RAR associada a TFD, a melhora 

estatisticamente significativa ocorreu na redução da presença de sangramento a sondagem, 

logo, os autores concluíram que, a TFD como coadjuvante ao tratamento periodontal 

convencional é eficaz para reduzir a presença de sangramento nas lesões. 

Este resultado também é compartilhado por Petelin et al. (2015). Os autores realizaram 

um estudo onde os pacientes foram separados em 3 grupos (A, B e C). O grupo A foi tratado 

com RAR realizada com instrumentos manuais, o grupo B foi tratado com raspagem realizada 

com auxílio de aparelho ultrassônico e o grupo C foi tratado com raspagem realizada com 

aparelho ultrassônico associada à TFD. Os pacientes foram monitorados pelo período de 12 

meses e os resultados demonstraram uma melhora significativa em todos os grupos, 

entretanto, o grupo C demonstrou uma melhora estatisticamente maior na redução do 

sangramento à sondagem nos períodos de 3 e 12 meses quando comparado aos demais 

grupos. Além disto, a pesquisa de Petelin et al. (2015) revelou que, após 6 meses, a redução 

dos patógenos Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans e Tannerella 

forsythia foi mais significativa no grupo C quando comparados aos demais grupos. 

Os estudos de Ge et al. (2011) e Petelin et al. (2015) corroboram com o realizado por 

Chondros et al. (2009) em relação a redução significativamente maior no sangramento à 

sondagem quando aplicada a TFD após a realização do tratamento convencional.  

No estudo de Chondros et al. (2009), 24 pacientes foram divididos aleatoriamente em 

2 grupos, grupo controle, que realizou o tratamento apenas com RAR; e o grupo teste, que 

realizou o tratamento com RAR e uma aplicação de TFD logo após a raspagem. Os autores 

constataram uma melhora significativamente maior na redução da presença de sangramento à 

sondagem no grupo teste nas avaliações de 3 e 6 meses. Foi constatada também uma redução 

significativamente maior na análise microbiológica de Fusobacterus Nucleatum e 

Eubacterium nodatum. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A terapia fotodinâmica como técnica coadjuvante do tratamento periodontal 

convencional ainda é amplamente discutida devido às divergências nos protocolos de 
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aplicação clinica envolvendo a escolha e a concentração do corante utilizado, a fonte de luz 

mais eficaz e dose de irradiação necessária.  

Não obstante, a TFD como auxiliar ao debridamento mecânico mostrou-se muito 

eficaz para a redução de microrganismos patogênicos em pacientes com periodontite crônica, 

sendo um método não invasivo e não cirúrgico indicado para casos específicos onde não é 

possível realizar com excelência a raspagem e alisamento radicular devido a anatomia 

dentária, a falta de colaboração do paciente ou a alguma condição que o paciente apresente; 

como por exemplo, pacientes diabéticos ou imunossuprimidos, onde a TFD mostrou 

benefícios por ser minimamente invasiva, não causando danos ao tecido gengival e auxiliando 

na reversão da cicatrização prejudicada.  

Nos casos em que foi empregada apenas a TFD não houve resultados significantes, o 

que mostra que quando aplicada como terapia principal ela não é eficaz em tratamentos 

periodontais. Por conseguinte, nota-se que a terapia fotodinâmica pode ser utilizada como 

auxiliar a terapia convencional e ser inclusa na terapia de suporte, com tudo, ainda se faz 

necessário o desenvolvimento de novos estudos clínicos e experimentais para alcançar 

resultados mais exatos e precisos sobre sua aplicação na periodontia. 
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