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RESUMO
Katayama GP. Terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) no tratamento da
peri-implantite.
[Dissertação de Mestrado] Barretos: Curso de Mestrado em
Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2014.
O objetivo do presente estudo foi realizar na literatura odontológica uma revisão
sistemática, de estudos clínicos randomizados controlados de artigos publicados em
inglês até fevereiro de 2014 capazes de comprovar a efetividade da terapia
fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) no tratamento da peri-implantite.
Pesquisa
manual nos principais periódicos internacionais da área de implantodontia e
periodontia além de pesquisa eletrônica em três diferentes bases de dados:
PubMed, Esbco e Bireme foi realizada utilizando descritores direcionados ao objetivo
da pesquisa. Setenta e um artigos foram selecionados sendo que apenas 39 destes
mostraram relevância ao tema. Após avaliação cuidadosa restaram 12 artigos
clínicos sendo que apenas 2 em cada base de dado foram selecionados para a
revisão sistemática pois contemplaram os critérios de inclusão da pesquisa. Os
estudos selecionados são os mesmos das diferentes bases de dados. Dentro das
limitações dos estudos selecionados pode ser concluído que a terapia fotodinâmica
promove redução significativa no sangramento à sondagem, na profundidade de
sondagem e na viabilidade de algumas espécies bacterianas; que os resultados
mais promissores relatados foram observados nos períodos iniciais de 3 e 6 meses
após tratamento e que não ficou demonstrado diferenças estatísticas entre o
tratamento mecânico ou com aPDT, após 12 meses de avaliação, do ponto de vista
clínico, microbiológico e de biomarcadores imuno-inflamatórios. O número de
estudos é limitado. Há necessidade de mais estudos clínicos controlados sobre o
tema.

Palavras-chave: Terapia fotodinâmica, Terapia fotodinâmica antimicrobiana, periimplantite, laser de baixa potência, fotossensibilizadores.

ABSTRACT
Katayama GP. Terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT) no tratamento da
peri-implantite.
[Dissertação de Mestrado] Barretos: Curso de Mestrado em
Ciências Odontológicas da UNIFEB; 2014.
The aim of this study was to perform the dental literature a systematic review of
randomized controlled trials of articles published in english until February 2014 able
to prove the effectiveness of antimicrobial photodynamic therapy (APDT) in the
treatment of peri-implantitis. Manual research in leading international journals in the
field of implant dentistry and periodontics in addition to electronic research on three
different databases: PubMed, Bireme and Esbco was performed using descriptors
directed to the purpose of the research. Seventy-one articles were selected and only
39 of these showed relevance to the topic. After careful review remaining 12 clinical
articles and only 2 in each base data were selected for the systematic review as
contemplated the inclusion criteria of the search. The studies selected are the same
of different databases. Within the limitations of the selected studies can be concluded
that photodynamic therapy promotes significant reduction in bleeding on probing,
probing depth, and the viability of some bacterial species; reported that the best
results were observed in the initial periods of 3 and 6 months after treatment and it
has not been demonstrated statistical differences between the mechanical or APDT
treatment, after 12 months of review, clinically, microbiologically and immunoinflammatory biomarkers. The number of studies is limited. There is need for more
randomized controlled trials on the subject.

Key Word: Photodynamic therapy, Antimicrobial photodynamic Therapy, Periimplantitis, low-level laser, photossensitizers.
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1 INTRODUÇÃO

O emprego de implantes osseointegrados para o restabelecimento
funcional de áreas edêntulas tem crescido significantemente e tornou-se uma
técnica com elevado grau de previsibilidade e com elevado grau de sucesso
principalmente quando se avalia a sobrevivência destes a longo prazo (LANG et al.
2004).
No entanto tem crescido também as complicações pós-cirúrgicas e pós
estabelecimento de função destes implantes. Algumas destas estão associadas à
perda do implante em decorrência de falhas no plano de tratamento, procedimento
cirúrgico e protético, no material empregado e em ausência de terapia de
manutenção (AAP, 2013). Outras, no entanto associam-se à formação do biofilme
bacteriano que se forma em decorrência da ausência ou dificuldade do paciente
manter um adequado controle da placa bacteriana. O biofilme bacteriano presente
na cavidade oral constitui fator etiológico de diferentes condições orais como a cárie
dentária, doença endodôntica, halitose, estomatite, doença periodontal, candidíase e
doença periimplantar (SOUKOS; GOODSON, 2011).
A consequência do acúmulo bacteriano na área subgengival periimplantar
é o estabelecimento de processo inflamatório na margem gengival promovendo o
desenvolvimento da ¨mucosite peri-implantar¨ que é um processo reversível quando
realizado o diagnóstico precoce e tratamento de remoção do agente etiológico
(SALVI et al., 2012).
O termo ¨Peri-implantite¨ foi introduzido por Mombelli et al. (1987) e
posteriormente

definido por Albrektsson e Isidor (1994) como um processo

inflamatório que afeta os tecidos, mole e duro, circundantes aos implantes
osseointegrados em função resultando em perda do tecido ósseo de suporte
marginal. Mais recentemente tem sido considerada como perda que ocorre no osso
peri-implantar

marginal

associado

à

sangramento

à

sondagem

(LANG;

BERGLUNDH, 2011).
Está demonstrado na literatura que o acúmulo bacteriano na superfície
dos implantes instalados ocorre rapidamente (van WINKELHOFF, WOLF, 2000) e
que há similaridade na composição microbiana entre o biofilme que ocorre na
mucosite e peri-implantite com o que ocorre na periodontite crônica (MOMBELLI et
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al. 1987). Importante ressaltar que esta alteração ocorre em aproximadamente 28 a
56% dos pacientes que receberam implantes e em 12-43% dos implantes instalados
com mais de 5 anos em função (ZITZMANN; BERGLUNDH, 2008).
Revisões sistemáticas recentes concluíram que implantes instalados em
pacientes portadores de periodontite crônica têm demonstrado um elevado índice de
incidência de peri-implantite (SCHOU et al., 2006; KAROUSSIS et al., 2007) o que
poderá ser inferido que a periodontite crônica torna-se uma predisposição para o
desenvolvimento da peri-implantite (KOTSOVILIS et al. 2008).
Como na periodontite, onde o tratamento considerado ¨padrão ouro¨ é o
de raspagem e alisamento radicular que visa a redução ou desorganização do
biofilme bacteriano, na peri-implantite a descontaminação da superfície do implante
representa o objetivo básico do tratamento. Entretanto a remoção mecânica isolada
do biofilme da superfície dos implantes é um procedimento de difícil execução e com
limitações (SCHÄR et al., 2013). Com a finalidade de contribuir para minimizar esta
condição surgiram na literatura pesquisas que avaliaram diferentes modalidades
terapêuticas na peri-implantite como administração local ou sistêmica de antibióticos
(RENVERT et al., 2006; RENVERT et al., 2008) e tratamento com laser de alta
potência (SCHWARS et al., 2005; RENVERT et al., 2011) tem sido propostos.
A terapia fotodinâmica (Photodynamic Therapy - PDT) tem sido objeto de
estudos de muitos pesquisadores da odontologia (WAINWRIGHT, 1998; MAISCH et
al. 2007; FARIA et al. 2014; CARROLL et al., 2014; CHANG; YU, 2014). É
caracterizada pela associação de um agente fotossensibilizador ressonante ao
comprimento de onda de uma luz de alta intensidade, que poderá ser a de um laser
de baixa potência, que colocado no interior da bolsa periodontal poderá promover a
morte bacteriana. Como está associada à morte bacteriana passou a ser
denominada de Terapia fotodinâmica antimicrobiana (aPDT).
Esta terapia tem sido nos últimos anos objeto de muitas pesquisas
desenvolvidas em ratos (ALMEIDA et al., 2007; ALMEIDA et al., 2008a; ALMEIDA et
al., 2008b; FERNANDES et al., 2009; GARCIA et al. 2013a; GARCIA et al. 2013b;
GARCIA et al., 2013c), cães (SHIBLI et al., 2003a; SHIBLI et al., 2003b; SHIBLI et
al., 2006) e em humanos (OLIVEIRA et al. 2007; CHRISTODOULIDES et al., 2008;
BRAUN et al. 2008; CHONDROS et al., 2009; NOVAES JR et al., 2012).
A terapia fotodinâmica antimicrobiana tem sido utilizada em alvéolos de
ratos infectados (THEODORO et al., 2012, THEODORO et al., 2013) e na doença
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peri-implantar experimentalmente induzida em cães (SHIBLI et al, 2003; HAYEK et
al, 2005; SHIBLI et al, 2006). Estes estudos clínicos e experimentais em animais
demonstraram efetividade da terapia fotodinâmica em diferentes condições,
entretanto, resultados são limitados, não conclusivos tornando necessárias
pesquisas com estudos clínicos randomizados, preferencialmente com períodos
longos de avaliação.
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2 PROPOSIÇÃO
O propósito do presente estudo constitui em avaliar os efeitos da terapia
fotodinâmica (Terapia fotodinâmica antimicrobiana) no tratamento da peri-implantite,
fundamentando-se em revisão sistemática dos estudos clínicos randomizados em
humanos encontrados na literatura até fevereiro de 2014.
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3 MATERIAL E MÉTODO
3.1 Método de pesquisa para identificação dos estudos
Muitos pesquisadores preocupados com necessidade de maior rigor
científico no desenvolvimento de revisões sistemáticas publicaram na literatura
métodos capazes de delinear as pesquisas estratégicas em diferentes bases de
dados (MONTORI et al., 2005; WONG et al., 2006; FAGGION; ATIEH; PARK, 2013).
Desta forma alguns critérios devem ser respeitados (FAGGION; ATIEH; PARK,
2013, 2013) como também a utilização de no mínimo duas bases de dados (HEA et
al., 2007) é recomendada.
No presente estudo foi realizado pesquisa bibliográfica em três bases de
dados: PubMed (US National Library of Medicine), BIREME (Biblioteca Virtual em
Saúde),

EBSCO (EBSCOhost databases). A pesquisa objetivou avaliar estudos

clínicos randomizados do uso da terapia fotodinâmica no tratamento da doença periimplantite. Estudos até fevereiro de 2014 foram incluídos.
Adicionalmente também foi realizado pesquisa manual em periódicos
específicos da área como:
- Clinical Oral Implants Research;
- Clinical Implant Research and Related Research;
- International Journal of Oral and Maxillofacial Implants;
- Clinical Oral Investigations;
- Implant Dentistry;
- Journal of Oral Implants
- Journal of Clinical Periodontology
- Journal of Periodontology
- Journal of Periodontal Research;
3.2 Estratégia para a pesquisa
As pesquisas foram realizadas utilizando as seguintes palavras-chave:
1. Photodynamic Therapy AND Peri-implantite;
2. Photodynamic Therapy AND Periimplantite;
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3. Photodynamic Therapy AND Peri-implantite AND Clinical trials;
4. Photodynamic Therapy AND Periimplantite AND Clinical trials;
5. Antimicrobial Photodynamic Therapy AND Peri-implantite;
6. Antimicrobial Photodynamic Therapy AND Periimplantite;
7. Antimicrobial Photodynamic Therapy AND Peri-implantite AND Clinical
trials;
8. Antimicrobial Photodynamic Therapy AND Periimplantite AND Clinical
trials.
3.3 Critério de Inclusão
Foram

selecionados

estudos

clínicos

randomizados

controlados

realizados em humanos maiores de 18 anos, publicados no idioma inglês, que
enfocavam o uso da terapia fotodinâmica no tratamento da peri-implantite.
3.4 Seleção dos artigos e extração dos dados
Um dos pesquisadores envolvidos nesta pesquisa identificou na literatura
os estudos que se enquadravam dentro do objeto da pesquisa. A seguir os resumos
dos artigos foram obtidos e outros dois pesquisadores experientes na área foram
responsáveis pela avaliação crítica das informações (NEEDLEMAN, 2013)
realizando a seleção dos artigos relevantes associados ao tema da pesquisa.
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4 RESULTADO
O resultado obtido na pesquisa realizada nas diferentes bases de dados
evidenciou 71 artigos relacionados ao tema. Conforme Tabela 1, destes dados o
maior número de artigos foi encontrado no banco de dados da Bireme 29 (41%);
seguido da PubMed 24 (34%) e Ebsco 18 (25%).
Tabela 1 – Relação dos artigos encontrados sobre o tema

Base de dados

Bireme
PubMed
Ebsco
Total

Artigos relacionados ao tema
Quantidade
(%)
29
41%
24
34%
18
25%
71
100%

Em referência a publicações na área de saúde os três sites, têm sido
fundamentais no fornecimento de periódicos confiáveis, de informações de cunho
acadêmico, fruto de pesquisas diversas.
Em uma leitura dos artigos encontrados, pode-se fazer uma avaliação
crítica dos resumos. Fator que possibilitou encontrar artigos com relevância
significativa ao tema (Tabela 2), cujo destaque novamente confere a Bireme.
Tabela 2 – Relação dos artigos relevantes ao tema

Base de dados

Bireme
PubMed
Ebsco
Total

Artigos relevantes ao tema
Total
Relevantes
(%)
29
23
79%
24
12
50%
18
4
22%
71
39
35%

A seguir os artigos completos foram obtidos, cuidadosamente analisados
segundos os critérios de inclusão da pesquisa, resultando em 6(26%) artigos clínicos
na base Bireme, 4 (40%) PubMed e 2 (50%) na Ebsco. Na avaliação crítica destes
artigos foram encontrados estudos clínicos randomizados nas três bases
consultadas, assim distribuídos: dos 4 apenas 2(50%) foram utilizados na pesquisa
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referentes a base PubMed; dos 4 selecionados 2 da base Bireme foram utilizados e
os 2 da Ebsco selecionados foram utilizados, conforme Tabela 3.
Tabela 3 – Relação dos artigos utilizados na pesquisa

Base de dados

Bireme
PubMed
Ebsco
Total

Total
23
12
4
39

Artigos utilizados na pesquisa
Selecionado
(%)
Utilizados
6
26%
2
4
40%
2
2
50%
2
12
35%
6

(%)
25%
50%
100%
50%

Sendo assim dos 39 artigos incluídos, 12 foram selecionados estavam
dentro dos critérios clínicos (Tabela 4).
Tabela 4 – Artigos Clínicos selecionados para a revisão sistemática
Autor(es)
Título
Schär et Anti-infective therapy of peri-implantitis with
al.
adjunctive local drug delivery or photodynamic
therapy: six-month outcomes of a prospective
randomized clinical trial.
Bassetti Anti-infective therapy of peri-implantitis with
et al.
adjunctive local drug delivery or photodynamic
therapy: 12-month outcomes of a randomized
controlled clinical trial.
Machtei Treatment of peri-implantitis using multiple
et al.
applications of chlorhexedine chiMps: a doubleblind, randomized multi-centre clinical trial.
Waal et Implant decontamination during surgical perial.
implantitis treatment: a randomized, doubleblind. Placebo-controlled trial.
Deppe et Nonsurgical antimicrobial photodynamic therapy
al.
in moderate vs severe peri-implantite defects: A
clinical pilot study.
Al-Ahmad Antimicrobial photodynamic therapy using
et al.
bisible light plus water-filtered infrared-A (wIRA).
Esposito.
et al.

Periódicos
Clin Oral Implants
Res.
v.24(1),
p.104-10, 2013.
Clin Oral Implants
Res.
v.25(3),
p.279-87, 2014.

J Clin Periodontol
v.39(12), p.11981205, 2012.
J Clin Periodontol
v.40(2).p.186-195,
2013.
Quintessence Int
v.44,p.609-18,
2013.
J Med Microbiol
v.62,
p.467-473,
2013
The adjunctive use of light-activated disinfection Eur
J
Oral
(LAD) with FotoScan is ineffective in the Implantol
v.6(2).
treatment of peri-implantitis: 1-year results from p.109-19, 2013.
a multicenter pragmatic randomized controlled
trial.
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Angelis et The effectiveness of adjunctive light-activated
al.
disinfection (LAD) in the treatment of periimplantitis: 4-month results from a multicenter
pragmatic randomized controlled trial.
Bombecc Photodynamic therapy to treat periimplantitis.
ari et al.
Parlar et
al.

Effects of decontamination and implant surface
characteristics on re-osseointegration following
treatment of peri-implantitis.
Rühling et Photodynamic therapy of persistent pockets in
al.
maintenance patients- a clinical study.
Eick et al.

Effect of photoactivated disinfection with a lightemitting diode on bacterial species and biofilms
associated with periodontitis and peri-implantitis.

Eur
J
Oral
Implantol
v.5(4).
p.321-31, 2012.
Implant
Dent
v.22(6),
p.6318,2013.
Cin Oral Implant
Res
v.20(4).
P.391-9, 2009.
Clin Oral Invest
v.14(6). P.637-44,
2010.
Photodiagnosis
Photodyn
Ther
v.10(2).156-167,
2013.

Dos 12 artigos selecionados, somente 6 (dois de cada banco de dados)
foram utilizados na pesquisa, pois neles foram encontrados estudos clínicos
randomizados (Tabela 5). No entanto, ressalta-se que estes são os mesmos em
todas as bases consultadas. Em consequência, portanto, apenas dois artigos foram
incluídos nesta revisão sistemática.
Tabela 5 - Artigos clínicos randomizados incluídos na revisão sistemática
Autor(es
)
Schär et
al.
Bassetti
et al.

Título

Revista/ano

Anti-infective therapy of peri-implantitis with
adjunctive local drug delivery or photodynamic
therapy: six-month outcomes of a prospective
randomized clinical trial.
Anti-infective therapy of peri-implantitis with
adjunctive local drug delivery or photodynamic
therapy: 12-month outcomes of a randomized
controlled clinical trial.

Clin Oral Implants
Res. v.24(1), p.10410, 2013.
Clin Oral Implants
Res. v.25(3), p.27987, 2014.
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6 DISCUSSÃO

O presente estudo avaliou os efeitos do tratamento da terapia
fotodinâmica no tratamento não cirúrgico da peri-implantite. Primeiramente,
percebeu-se o limitado número de pesquisas clínicas publicadas sobre o tema, pois
pela não foi observado na literatura pesquisada publicações de revisões
sistemáticas e meta-análises avaliando a terapia fotodinâmica e seus efeitos na periimplantite.
De modo geral, é possível afirmar que há revisões sistemáticas têm sido
publicadas avaliando instalação de implantes em pacientes portadores de
periodontite crônica (SCHOU et al., 2006; KAROUSSIS et al., 2007).
Na implantodontia, em especial na peri-implantite, o que se observa na
literatura são revisões de literatura publicadas avaliando diferentes modalidades de
tratamento da doença peri-implantar (RENVERT et al., 2013; SUAREZ et al., 2013;
VALDERRAMA et al. 2014), no entanto, elas não seguem os critérios de elaboração
de revisões sistemáticas propostas por diferentes pesquisadores (MONTORI et al.
2005; NEEDLEMAN, 2013).
O tratamento da peri-implantite tem sido objeto de estudo de muitos
pesquisadores. Estudos demonstraram diferentes tratamentos como ultrasson
(KARRING et al. 2005), laser de Er:YAG (SCHWARZ et al. 2005; SCHWARZ et al.
2006a) e debridamento mecânico associado à minociclina (RENVERT et al. 2006;
RENVERT et al. 2008) e retalho periodontal associado com minociclina (SCHWARZ
et al. 2006b)
A avaliação da literatura permitiu considerar que os dados relatados nas
pesquisas referentes ao uso da terapia fotodinâmica (PDT) no tratamento da periimplantite ainda, é muito limitado.
Na avaliação crítica dos 12 estudos clínicos houve exclusão de 7 estudos
sendo que 2 por avaliarem agentes químicos, clorexedina (MACHTEI et al. 2012;
WAAL et al. 2013), 1 por ser pacientes de manutenção portadores de periodontite
(RÜHLING et al., 2010), 1 por ser estudo comparativo com procedimento cirúrgico
(BOMBECCARI et al., 2013), 2 por serem experimentos in vitro (AL-AHMAD et al.,
2013; EICK et al., 2013), 1 por ser experimento em animais (PARLAR et al., 2009).
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No entanto, três desses estudos clínicos avaliaram condições diferentes e não foram
incluídos.
No primeiro, Deppe et al. (2013) avaliou em

um estudo clínico piloto

comparativo de extensão de perda óssea, analisando 16 pacientes e um total de 18
implantes instalados sendo que 10 destes implantes apresentaram perda óssea
moderada (˂5mm) e 8

defeitos severos (+ 5-8mm). Todos foram tratados com

Terapia fotodinâmica (azul de metileno a 1%, 660 nm, 100 mW, 60 mW/cm2, 0,17
cm2 10 s, 3,53 J/cm2). Após 6 meses demonstraram que cessou a perda óssea periimplantar moderada, não evidenciado em defeitos severos, não havendo diferença
na recessão gengival para ambos os grupos.
Os outros dois estudos, de Angelis et al. (2012) e Esposito et al. (2013),
demonstraram que se tratam de pesquisas de um mesmo grupo de pesquisadores.
O primeiro estudo (ANGELIS et al., 2012) trata-se
resultados preliminares (4 meses)

estudo multicentro, com

que avaliaram um sistema de desinfecção

ativado por luz, LAD (FotoScan). Utilizaram 80 pacientes que apresentaram no
mínimo 1 implante com peri-implantite. Os tratamentos realizados foram cirúrgicos
(10 pacientes) e não cirúrgico (10 não cirúrgicos). Sendo que 50% destes pacientes
receberam tratamento com FotoScan randomicamente alocados. Os resultados
demonstram que a terapia com LAD associado à debridamento mecânico de
implantes afetados com peri-implantite não promoveu nenhum benefício adicional
após 4 meses.
A avaliação de um ano após o tratamento, realizada por Esposito et al.
(2013), serviu para reafirmar que a terapia com LAD(FotoScan) associada ao
debridamento mecânico de implantes afetados com peri-implantite não promoveu
nenhum benefício adicional.
Em uma análise, diagnóstica, conforme os critérios da pesquisa, foram
incluídos na presente revisão sistemática os estudos de Schär et al. (2013) e de
Bassetti et al. (2013) por estarem adequados aos objetivos da proposta (Tabela 6).
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Tabela 6 - Estudos clínicos randomizados incluídos na pesquisa e avaliação

Parâmetros
Autores
Desenho do
Estudo
Tipo
de
Implantes
Pacientes

SCHÄR et al. 2013

BASSETTI et al. 2013

Prospectivo / randomizado

Randomizado controlado

Não relatado

Não relatado

40 pacientes divididos em 2
grupos ; 20 pacientes cada

40 pacientes divididos em 2 grupos ; 20
pacientes cada

Implantes
instalados

107 instalados (37 controle /70
teste) 2,7 implantes/paciente
67 implantes com periimplantite
(24 controle/ 43 teste)
1,8 implantes com
periimplantite/ paciente. 26
pacientes com história de
periodontite (8 controle / 18
teste) Tempo de implantes
instalados: 7,4 anos

107 instalados (37 controle/70 teste)
2,7 implantes/paciente
67 implantes com periimplantite
(24 controle/43 teste)
1,8 implantes com periimplantite/paciente.
26 pacientes com história de periodontite
(8 controle / 18 teste)
Tempo de implantes instalados: 7,4 anos

Grupos

Baseline: Instrução de fio
dental, debridamento mecânico
e jato de ar-glicina para controle
do biofilme;
Grupo Teste - (PDT)
Grupo Controle - esferas de
cloridrato de minociclinas
liberadas na bolsa periimplantar.
3 e 6 meses do baseline (12
meses)

Baseline: Instrução de fio dental, debridamento
mecânico e jato de ar-glicina para controle do
biofilme;
Grupo Teste - (PDT)
Grupo Controle - esferas de cloridrato de
minociclinas liberadas na bolsa periimplantar.

Tratamentos

Teste : PDT (Helbo™ Systems,
Austria), corante (Phenothiazine
cloride – azul de metileno), 660
nm, 100 mW, 10 s. mantido por
180 s. seguido de irrigação da
bolsa
com
peróxido
de
hidrogênio a 3%.. Uso contínuo
do fio dental
Repetido após 1 semana (2
aplicações).
Controle: dose única de
microesferas de cloridrato de
minociclina (1 mg), seguido de
irrigação da bolsa com peróxido
de hidrogênio a 3%. Suspensão
do uso de fio dental durante 10
dias.

Teste : PDT (Helbo™ Systems, Austria),
corante (Phenothiazine cloride – azul de
metileno), 660 nm, 100 mW, 10 s. mantido por
180 s. seguido de irrigação da bolsa com
peróxido de hidrogênio a 3%.. Uso contínuo do
fio dental
Repetido após 1 semana (2 aplicações).
Controle: dose única de microesferas de
cloridrato de minociclina (1 mg), seguido de
irrigação da bolsa com peróxido de hidrogênio a
3%. Suspensão do uso de fio dental durante 10
dias.

Avaliação
realizada

PPD (Profundidade de
Sondagem)
CAL (Nível clínico de Inserção)
REC (Recessão gengival da

PPD (Profundidade de Sondagem)
CAL (Nível clínico de Inserção)
REC (Recessão gengival da margem)
BoP (Sangramento à Sondagem)

Períodos de
Avaliação

3, 6, 9 e 12 meses
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Resultados

Conclusão

margem)
BoP (Sangramento à
Sondagem)
mPLI (Índice de Placa
Modificada)

mPLI (Índice de Placa Modificada)
Avaliação do Fluído gengival e microbiológica
da bolsa : baseline, 3, 6 e 12 meses.
Biomarcadores (IL-1B, IL-8, IL-10, MMP-8, PCR
em tempo real.

3 meses: BOP+ Em ambos
grupos houve reduçã

BoP: Diferenças significativas entre o baseline
de ambos grupos, em todos períodos. 9 meses

o significativa de sítios BoP +
em relação baseline; 50%
controle x 44% PDT.
Completa resolução : 10%
ambos grupos (2)
6 meses: redução de
52%
BoP+ no grupo controle e de
63% no grupo PDT.
Completa
resolução:
15%
controle (3) x 30% PDT(6).
PPD : redução significativa
entre baseline e 3 e 6 meses,
para ambos grupos
CAL : Não houve diferença
significativa entre os grupos nos
diferentes períodos.
REC : diferença significativa
entre baseline e 3 e 6 meses
para ambos grupos.
mIPI : diferença significativa
entre baseline e 3 e 6 meses
para ambos grupos.
Ambas
modalidade
de
tratamento produziram reduções
comparáveis na inflamação da
mucosa periimplantar e na
Profundidade de sondagem até
6 meses de avaliação. Completa
resolução da inflamação não foi
obtida com nenhuma das
terapias.

: completa resolução da inflamação 35% dos
pacientes/controle, 42%/PDT; 12 meses:
semelhante 9 meses, 31,6% /PDT;
PPD: 9 meses: redução significativa entre
baseline ambos grupos em todos períodos; 12
meses: redução somente no grupo controle.
CAL: Não houve diferença entre o baseline de
ambos os grupos, nos diferentes períodos
REC: diferença significativa entre baseline, 3 e
6 meses para ambos grupos; 9 meses somente
com
PDT; 12 meses sem diferença com
baseline.
mIPI:. diferença significativa entre baseline e
todos períodos, para ambos grupos.
Redução bacteriana Porphyromonas gingivalis
(baseline/3/6 meses)-PDT; e Tannerella
forsythia (baseline/12 meses)-controle.
IL-1B – redução significativa, baseline-12
meses, para ambos os grupos
Sem diferenças estatísticas entre os grupos
após 12 meses do ponto de vista clinico,
microbiológico, e biomarcadores.
Tratamento adjunto com PDT tem efetividade
semelhante ao uso de esferas de cloridrato
minociclina na redução da inflamação gengival
após 12 meses. A PDT pode representar uma
alternativa no tratamento da periimplantite em
estágio inicial.

Na avaliação destes estudos pode ser considerado que o uso de agentes
antibióticos como a minociclina promove efeitos benéficos no tratamento da periimplantite, como a redução da inflamação, corroborando os achados de várias
pesquisas (RENVERT et al., 2006; RENVERT et al. 2008).
Por outro lado observa-se que no estudo de Basseti et al. (2013) o
tratamento com PDT reduziu em todos períodos o número de sítios com
sangramento à sondagem em todos períodos e, aos 9 meses, promoveu completa
resolução da peri-implantite, aproximadamente 42% dos pacientes, contra 35% dos
não tratados com a PDT, cujo resultado manteve-se
elevado grau de resolutividade (31,6% PDT).

após 12 meses com um
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Os parâmetros clínicos avaliados, portanto, demonstraram: redução da
profundidade de sondagem após 9 meses para ambos grupos em todos os períodos;
a recessão gengival (REC) evidenciou diferença significativa entre o baseline, 3 e 6
meses para ambos os grupos, e no período de 9 meses no grupo da PDT; houve
redução bacteriana de algumas bactérias aos 3 e 6 meses (Porphyromonas
gingivalis) comparativamente com o baseline, no grupo tratado com PDT.
No entanto, os resultados finais não evidenciaram diferenças estatísticas
entre os grupos após 12 meses de avaliação, do ponto de vista clínico,
microbiológico e de biomarcadores.
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CONCLUSÃO
Diante da análise dos dados obtidos, com a metodologia utilizada no
presente estudo, pode-se concluir que:


A terapia fotodinâmica é uma terapia promissora no tratamento da periimplantite, como coadjuvante ao tratamento mecânico;



A terapia fotodinâmica promove redução significativa no sangramento
à sondagem, na profundidade de sondagem e na viabilidade de
algumas espécies bacterianas;



Os resultados mais promissores relatados foram observados nos
períodos iniciais de 3 e 6 meses após tratamento;



Não foi demonstrado diferenças estatísticas significantes entre o
tratamento mecânico associado com antibiótico local ou com PDT,
após 12 meses de avaliação do ponto de vista clínico, microbiológico e
de biomarcadores.
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