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RESUMO  

 A doença periodontal é uma doença inflamatória que afeta os tecidos de suporte 

dos dentes, levando à perda de ligamento periodontal e de osso. O tratamento 

consiste em raspagem e alisamento radicular e nos casos mais avançados há a 

necessidade de cirurgias e, às vezes antibioticoterapia. A terapia fotodinâmica é 

um recurso terapêutico antimicrobiano que auxilia a modulação da resposta 

inflamatória desencadeada pela luz. Uma das principais células do processo 

inflamatório é o macrófago, que age em reciprocidade com os linfócitos T. Assim 

o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da terapia fotodinâmica na 

quimiotaxia de macrófagos e linfócitos T ativados no tecido periodontal. Para tal 

foi realizado um estudo clínico transversal no qual foram alocados pacientes que 

passaram por tratamento periodontal prévio com boa higiene oral e bolsas 

periodontais residuais com indicação cirúrgica. A PDT foi aplicada nos seguintes 

parâmetros: azul de metileno (50ug/mL) aplicado no fundo da bolsa e após 5 

minutos foi irradiado via transmucosa com laser de diodo, 660 nm, P= 100 mW, 

t= 90 s por ponto, 9 J/ponto, densidade de energia: 22 J/cm2, densidade de 

potência: 250 mW/cm2.  Uma semana após a PDT foi realizada remoção 

cirúrgica das bolsas e as amostras encaminhadas para processamento 

histológico de rotina e imunohistoquímica para detecção de linfócitos T ativados 

(CD45ro+) e macrófagos (CD68+). As amostras foram fotografadas e as células 

positivas contadas com auxílio do software ImageJ. Os dados foram avaliados 

estatisticamente e não houve diferença significativa entre os grupos (Mann-

Whitney p= 0,9). Conclui-se que a PDT não interfere na quimiotaxia de 

macrófagos e linfócitos T ativados no tecido periodontal após 7 dias.    

 

 

Palavras chave: ensaio clínico, periodontite, macrófagos, terapia fotodinâmica. 

 



ABSTRACT 

 

Periodontal disease is an inflammatory disease affecting the supporting tissues 

of the teeth, leading to loss of periodontal ligament and bone. The treatment 

involves scaling and root planning, and in more advanced cases there is the need 

for surgery and sometimes antibiotics. Photodynamic therapy is a therapeutic 

antimicrobial resource to aid in modulation of the inflammatory response 

triggered by the light. One of the main cells is the macrophage inflammatory 

process which acts in reciprocity with T lymphocytes. Thus the aim of this study 

was to evaluate the effect of photodynamic therapy in the chemotaxis of 

macrophages and activated T lymphocytes in the periodontal tissue. For such, 

patients who have undergone previous periodontal treatment with good oral 

hygiene and periodontal pockets residual requiring surgery were allocated. PDT 

was applied on the following parameters: methylene blue (50ug / ml) was applied 

to the bottom of the pocket and after 5 minutes via transmucosal the 

photosensitizer was irradiated with diode laser 660 nm, P = 100 mW, t = 90 s per 

point 9 J/point; energy density: 22 J/cm2, power density: 250 mW/cm2. One week 

after PDT, the surgical removal of the pockets was performed and samples sent 

for routine histology and immunohistochemical detection of activated T 

lymphocytes (CD45RO +) and macrophages (CD68 +). The samples were 

photographed and positive cells counted with the aid of ImageJ software. Data 

were evaluated statistically and no significant difference between groups (Mann-

Whitney p = 0.9). We conclude that PDT does not interfere with chemotaxis of 

macrophages and activated T lymphocytes in periodontal tissue after seven days. 

 

Key words : Periodontitis, photodynamic therapy, macrophage, T lymphocytes  
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1. Contextualização 

 

1.1  Doença periodontal e processo inflamatório 

 

A doença periodontal é uma inflamação que ocorre na região da gengiva 

devido a antígenos bacterianos presentes na placa dentária acumulada na 

margem gengival (ALVES et al., 2007). Esta placa bacteriana é chamada de 

biofilme (constituída por bactérias, proteínas salivares e células epiteliais 

descamadas) ou seja, composta por mais de 700 diferentes tipos de 

microrganismos presentes na cavidade oral, das quais 400 estão presentes em 

bolsas periodontais e as demais em sítios como a língua, mucosa jugal, lesões 

cariosas e infecções endodônticas (FELIPE et al., 2013). 

A manifestação inicial da doença periodontal é a gengivite, caracterizada 

por hiperemia, edema e sangramento gengival. A gengivite pode ou não 

progredir para uma periodontite. Uma das primeiras alterações clínicas causadas 

pela periodontite é a perda de inserção dos tecidos periodontais que suportam e 

protegem o elemento dental, favorecendo a formação de bolsa gengival e um 

nicho para colonização bacteriana (MARTINEZ et al., 2011; NEWMAN,et al., 

2012). Os casos mais graves afetam estruturas mais profundas causando 

reabsorção das fibras colágenas, do ligamento periodontal, reabsorção do osso 

alveolar, abcessos, aumento da profundidade das bolsas, mobilidade e 

consequentemente perda dos dentes (ALVES et al., 2007; JÚNIOR et al., 2007; 

GONÇALVES et al., 2010). 



O diagnóstico da doença periodontal é realizado através de exame clínico 

para avaliar a inflamação dos tecidos periodontais. O registro das profundidades 

clínicas de sondagens e dos níveis de inserção clínica  determinam a extensão 

e gravidade da doença periodontal. Exames radiográficos são solicitados  para 

avaliação de perda óssea e exames microbiológicos para uma análise precisa 

dos agentes infecciosos (MARTINEZ et al., 2011; LINDHE et al., 2005). 

O tratamento periodontal não cirúrgico consiste na remoção dos depósitos 

mineralizados da superfície dental supra ou subgengival através da raspagem, 

polimento e alisamento radicular (TONETTI et al., 2007; RUHLING et al., 2010). 

No processo inflamatório da doença periodontal os microrganismos do biofilme 

dental fazem com que os neutrófilos liberem quimiocinas, citocinas e expressem 

moléculas de adesão, as quais promovem o recrutamento de novos neutrófilos 

e células de defesa, iniciando o processo inflamatório. E através desse infiltrado 

local provocam a degradação de moléculas da matriz extracelular (SÉGUIER et 

al., 2010; LIU et al., 2001).  

O infiltrado de leucócitos  presentes no sítio com periodontite é composto 

predominantemente por linfócitos T e B, macrófagos e neutrófilos.Os linfócitos e 

macrófagos são as maiores fontes  de citocinas e estão envolvidas nos estágios 

iniciais e efetores da inflamação e imunidade, regulando a resposta imune e 

inata. Os linfócitos T quando ativados, permitem que as citocinas  produzidas 

participem  da patogênese e da  progressão da doença periodontal 

inflamatória(ZANATA, et al., 2009). 

Os macrófagos são células imunitárias presentes desde o início do 

processo inflamatório até a fase de remodelação. Desempenham um papel 

central na detecção e eliminação de microrganismos patogênicos através do 



processo da fagocitose (DEMIDOVA,et al., 2004). Não são as células 

predominantes na lesão periodontal,  mas contribuem para destruição óssea e 

do tecido conjuntivo (SILVEIRA,et al.,2009). Na doença periodontal um infiltrado 

dessas células em conjunto com linfócitos e plasmócitos acumulam-se abaixo do 

epitélio juncional ocupando o volume do tecido conjuntivo, e acomodam-se  no 

espaço criado pela destruição do colágeno. Sua localização ocorre na periferia 

da lesão e estabelece a liberação de citocinas inflamatórias como: interleucina 

(IL) 1β, IL -1α, IL-6, IL-8 e fator de necrose tumoral (TNF)-α que atuam na 

destruição dos tecidos periodontais (osso e tecido conjuntivo). (SILVEIRA, et al., 

2009; GRAVES, et al., 2008; DYKE,et al, 2008). 

O tratamento periodontal não cirúrgico e o uso de antibioticoterapia são 

extremamente importantes, mas apresentam limitações. No caso da 

antibioticoterapia a limitação está em manter as concentrações terapêuticas do 

agente na bolsa periodontal por um período suficiente para erradicar as bactérias 

presentes, assim como o problema da resistência bacteriana. No tratamento não 

cirúrgico há dificuldade de acesso a áreas de furcas, bolsas periodontais 

profundas e sítios distais de molares. É preciso uma terapia adjuvante que 

proporcione benefícios quando comparados a terapia convencional (BALATA, et 

al., 2010; SÉGUIER, et al., 2010; ARISTEO, et al., 2009). 

 

 

 

 

1.2 Terapia fotodinamica (PDT) e doença periodontal  



      A terapia fotodinâmica (PDT) é caracterizada pela associação de uma fonte 

de luz (laser) e um agente fotossensibilizante que tem a função de reduzir a ação 

microbiana por  necrose celular. Apresenta mínimos efeitos colaterais e 

sistêmicos, aumentando o conforto do paciente, reduzindo o tempo de 

tratamento e riscos de bacteremias (BALATA et al., 2010; ROVALDI, et al., 2000). 

      A terapia fotodinâmica (PDT) utiliza o princípio da associação de uma  

energia luminosa (no caso, luz laser) com um agente fotossensibilizante.Essa 

luz promove o surgimento de substâncias como radicais livres e oxigênio singlete 

que são tóxicos aos microrganismos e podem provocar necrose celular e morte 

microbiana através da excitação do fotossensibilizador (BALATA et al., 2010; 

CHAN, et al.; 2003; GARCIA, et al ., 2011). 

A PD tem sido utilizada como uma alternativa para eliminação de espécies 

microbianas no tecido subgengival (FONTANA, et al., 2009). É uma terapia 

específica para células alvo, não exercendo efeito colateral, pois seu mecanismo 

de ação não atua na seleção e resistência bacteriana, que é comum ao uso de 

antibióticos (FERNANDES,et al., 2009). 

O fotossensibilizador é um corante inerte que ao ser administrado ao 

paciente se liga as células do hospedereiro sendo biologicamente estável, 

fotoquimicamente eficiente, seletivo e minimamente tóxico aos tecidos normais. 

A penetração do fotossensibilizador através do epitélio e do tecido conjuntivo é 

importante devido a infiltração de periodontopatógenos através desta barreira 

epitelial dentro dos tecidos periodontais (BALATA, et al., 2010). Alguns 

fotossensibilizadores têm mostrado a propriedade  de se ligar somente em 

bactérias, portanto sendo eficaz somente contra micro-organismos alvo sem 

induzir danos ao tecido hospedeiro (MONGARDINI, et al., 2012; MAISH, 2007). 



Vários estudos têm demonstrado a alta taxa de destruição de 

microorganismos submetidos à PDT. Um estudo realizado por CHAN, et al., 

2003,investigou a ação bactericida da PDT em relação ao comprimento de onda 

do laser. Amostras de bactérias periodontopatogênicas: Streptococcus sanguis, 

Prevotela intermédia, Porphyromonas gingivalis, Aggregatibacter 

actinomycetemcomitans  e Fusobacterium nucleatum, foram distribuídas em 

quatro grupos: G1- controle; G2 - laser; G3 – fotossensibilizador (azul de 

metileno 0,01%) e G4- PDT. Os lasers utilizados foram HeNe (632,8 nm; 30 mW; 

3,2 J/cm2; 30 segundos; ou 60 segundos; 6,4 J/cm2) e GaAIAS (830 nm; 100 

mW; 10,6 J/cm2; 30 segundos, ou 60 segundos; 21,2 J/cm2). A maior eliminação 

de bactérias ocorreu no G4 com o laser diodo GaAIAS (665 nm; 100 mW; 21,2 

J/cm2; 60 segundos). Os autores concluíram que houve redução de micro-

organismos com o laser de diodo a 660nm, por 60s(densidade de energiade 21,2 

Jcm2), com redução de 95%  de A.actinomycetemcomitans e F.nucleatum,e de 

95-100% para P.gingivalis, P.intermedia e S. Sanguis. 

 KOMERIK, et al.; (2003), estudaram a ação da perda óssea alveolar 

decorrente de periodontite, onde ratos foram inoculados com bactérias da 

doença periodontal  (Porphyromonas gingivalis) e expostos ao laser de diodo 

(630 nm, 0,1 W; 6; 12; 24 e 48 J; durante 1; 2; 4 e 8 minutos) na presença de 

azul de toluidina. A perda óssea encontrada nos animais tratados com PDT foi 

significamente menor  quando comparada ao grupo controle.  

ZANIN, et al.; (2007), também divulgaram que a PDT tem efeito sobre 

alguns fatores de virulência microbiana como o LPS presentes na parede celular 

das bactérias gram- negativas.  



Em um estudo realizado por SEGUIER, et al.; (2010), detectaram a redução 

do número de populações de células inflamatórias após  7 dias do uso da terapia 

fotodinâmica, onde células apresentadoras de antígenos  (APCs , macrófagos e 

células de Langerhans) foram sensíveis para esta terapia. O estudo avaliou os 

efeitos da terapia fotodinâmica no infiltrado inflamatório e na organização da rede 

de colágeno na periodontite crônica avançada em humanos. Foram utilizados 

dois diferentes sistemas de libertação de fármacos (lipossomas e 

nanoemulsões) para determinar se os efeitos da terapia fotodinâmica diferem de 

acordo com cada um desses fármacos. Foram utilizados 16 pacientes que 

apresentavam periodontite crônica avançada, dentes com mobilidade e 

indicação clínica de extração. Desses 16 pacientes, 8 foram incluídos no grupo 

lipossomas e  8 no grupo  nanoemulsões. Sete dias antes das extrações um 

dente de cada paciente foi tratado com terapia fotodinâmica utilizando um 

fotossensibilizador derivado de  ftalocianina e o dente contralateral foi utilizado 

como controle. Os parâmetros utilizados foram: o laser de diodo, com um 

comprimento de onda de 670 nm,  taxa de fluência de intensidade  0,5 W/cm2 

entregue durante 40 s (10 s para cada face do dente) e uma fluência total de 

12,7 J/cm2. Foi observado que no grupo lipossomas a densidade gengival das 

fibras colágenas foi significamente maior (66 ± 19%), quando comparados ao 

grupo controle (35 ± 21%) e no grupo das nanoemulsões o número das células 

de Langerhans também foi significamente diminuída ( p< 0,02),concluindo que a 

PDT apresenta um impacto no fenômeno inflamatório gengival durante a 

periodontite, reduzindo células apresentadoras de antígenos de acordo com 

droga utilizada.  



GIANELLI, et al.; 2012, compararam a eficácia fotoablativa e fotodinâmica 

do laser de diodo em conjunto com o tratamento de raspagem e alisamento 

radicular (RAR) e o tratamento de RAR sozinho. Neste estudo foram incluídos 

26 pacientes submetidos aleatoriamente com tratamento simulado a laser + RAR 

e laser + RAR.O tratamento foi realizado em duas fases : a primeira  fase com 

laser  de diodo a 810 nm, fluência  66,7 J/cm2  e fotossensibilizador de azul de 

metileno. A segunda fase com laser de diodo a 635 nm com fotossensibilizador 

de azul de metileno, saída de 100 mW e fluência de 66,7 J/cm2. Os autores 

concluíram que o tratamento com laser de diodo em conjunto com RAR melhora 

a cicatrização crônica em pacientes com periodontite e reduz o infiltrado 

inflamatório nessa área.  

Um estudo realizado por POURABBAS, et al., (2014) avaliou os efeitos da 

PDT com raspagem e alisamento radicular (RAR) sozinho, comparando os 

parâmetros clínicos e perfil de citocinas no fluido crevicular gengival nos 

pacientes com periodontite crônica de moderada  a severa. O estudo utilizou 22 

pacientes com 2 dentes contra-lateral onde receberam RAR e 1 aplicação de 

PDT com laser de 638 nm, fotossensibilizador de azul de toluidina por 120 

segundos e densidade 8 a 10 J/cm2. Após 3 meses de intervenção foram 

avaliados os marcadores inflamatórios: interleucina 1β, TNF-α e 

metaloproteinases de matriz em dois momentos, antes e três meses após o 

tratamento. Os resultados indicaram que houve melhora nos níveis de 

marcadores inflamatórios: TNF-α relacionada com a PDT + RAR comparados 

com RAR sozinho; e concluem que uma única aplicação de PDT não traz 

melhorias significantes nos termos de parâmetros clínicos ou marcadores 

inflamatórios após 3 meses de intervenção.  



Outro estudo randomizado controlado realizado por KOLBE, et al., (2014), 

investigou a PDT como monoterapia em 22 pacientes com periodontite crônica 

que apresentassem bolsas residuais > 5 mm e sangramento à sondagem(SS). 

Os tratamentos propostos para estes pacientes foram PDT, fossensibilizador 

sem ativação da luz ou RAR distribuidos aleatoriamente. O sistema laser 

utilizado foi o laser de diodo com comprimento de onda 660 nm, potência de 

saída 60 mW e dose  de  129 J/cm2  em conjunto com o fotossensibilizador azul 

de metileno (10 mg/ml). Foram avaliados aos 3 e 6 meses os parâmetros clínicos 

e as amostras microbiológicas de PCR e perfil de citocinas (coletado  no fluido 

crevicular gengival). O estudo demonstrou que o uso isolado da PDT promoveu 

melhorias clínicas e microbiológicas semelhantes aos obtidos com RAR. O uso 

somente do fotossensibilizador sem a luz também promoveu melhorias nos sítios 

tratados devido aos efeitos antimicrobianos produzidos por estes corantes. Os 

autores concluem que a PDT como monoterapia apresenta vantagens na 

modulação de citocinas e podem ser utilizados como uma alternativa terapêutica 

não invasiva para o tratamento de bolsas residuais.  

Um estudo realizado por FRANCO, et al., 2014, comparou 2 tipos de 

tratamentos para pacientes com periodontite crônica severa. O primeiro grupo 

realizou o tratamento convencional com raspagem e alisamento radicular (RAR) 

e o outro grupo associou (RAR+ PDT). Foram selecionados 15 pacientes que 

receberam os dois tratamentos em quadrantes diferentes. O laser utilizado foi o 

laser de diodo com comprimento de onda de 660 nm, potência de 60 mW, 

densidade de energia 5,4 J/cm2 e o fotossensibilizador foi o azul de metileno. 

Foram realizados 4 sessões com intervalos de 7 dias. Os parâmetros clínicos  

foram avaliados antes e após o tratamento. Amostras para avaliação de 



expressão gênica também foram colhidas antes e após o tratamento. Os 

resultados deste trabalho demonstraram que houve uma redução significativa no 

percentual de sítios com sangramento a sondagem que foram submetidos ao 

tratamento convencional + PDT comparados com o tratamento convencional. Em 

relação aos dados moleculares os resultados mostraram um aumento da 

regulação do FGF2, RANK e expressão gênica OPG.O aumento de RANK e 

OPG indicam uma redução na osteoclastogênese, concluindo que a PDT pode 

ser eficaz em interromper processos de perda óssea.  

Um estudo in vitro realizado por BRAHAM, et al., 2009, avaliou  a ação da  

PDT na bactéria periodontopatogênica  Phorphyromonas gingivalis e na função 

de citocinas inflamatórias TNF- α e IL-1 β. Amostras inoculadas de P. gingivalis 

receberam tratamento com PDT por 60 segundos. Os parâmetros utilizados 

foram: laser de diodo com comprimento de onda de 670 nm, potência de saída  

de 150 mW e fotossensibilizador  azul de metileno. Outra parte das amostras foi 

mantida no escuro e não recebeu PDT. As citocinas inflamatórias foram 

avaliadas simultaneamente com as amostras de P. gingivalis e os resultados 

obtidos demonstraram que a PDT trouxe efeitos benéficos na sua ação 

bactericida, pois produziram a morte bacteriana da P. gingivalis e inativou as 

citocinas inflamatórias em estudo. 

CHRISTODOULES et al., 2008,estudaram os efeitos clínicos  e 

microbiológicos  do uso da PDT como adjuvante ao tratamento periodontal não 

cirúrgico. Foram avaliados 24 pacientes com periodontite crônica divididos em 2 

grupos: teste e controle. O laser utilizado no estudo foi o laser de diodo com 

potência de 75 mW. O grupo teste foi tratado com raspagem e alisamento 

radicular e 1 aplicação de PDT. O grupo controle recebeu somente raspagem e 



alisamento radicular. Os resultados estatísticos obtidos foram parecidos  em 

relação aos parâmetros clínicos, mas no grupo que recebeu a PDT houve 

redução significantemente maior nas regiões que apresentavam pontos de 

sangramento quando  comparados com o tratamento convencional exclusivo. 

Um estudo realizado por ALMEIDA et al.; (2008), avaliou a influência da 

terapia fotodinâmica na perda óssea nas áreas de furca de ratos com doença 

periodontal induzida. Os 120 ratos em estudo foram divididos em 4 grupos: 

controle (sem tratamento); grupo MB (tratado com fotossensibilizador azul de 

metileno (100mg/ ml); grupo laser de baixa potência (tratados com laser arsênio 

de gálio e alumínio) e grupo PDT (tratado com azul de metileno). Os parâmetros 

utilizados do grupo laser de baixa potência e PDT foram: comprimento de onda 

685 nm, potência de 0,05 W, densidade de potência 0,037 W/cm2 e energia total 

de 5,94 J. Os autores concluíram que aos 7 dias  o grupo PDT demonstrou menor 

perda óssea na bifurcação em comparação com os outros grupos. Aos 15 dias 

o grupo PDT e o grupo MB também  apresentaram menor perda óssea em 

relação aos demais grupos, concluindo que houve melhora da periodontite nos 

casos tratados com PDT. 

Dessa forma, se fazem necessários estudos mais aprofundados sobre a 

PDT na modulação do processo inflamatório local na doença periodontal. Assim, 

nos propomos a estudar a ação da PDT na quimiotaxia de macrófagos e na 

ativação de linfócitos T, a fim de esclarecer como a PDT interfere nesse 

processo. 

 

2. OBJETIVOS 



 

Avaliar efeito da terapia fotodinâmica na quimiotaxia de macrófagos e 

linfócito T ativados no tecido periodontal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. MATERIAL E MÉTODOS 

  

Foi realizado um estudo clínico transversal, no qual foram recrutados  

pacientes oriundos do ambulatório de Periodontia da Universidade Nove de Julho. 

A assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido foi solicitada 

aos pacientes que preencheram os critérios de inclusão e não estiveram nos 

critérios de exclusão descritos a seguir. 

 

3.1. Critérios de inclusão 

 

a- Indivíduos  hígidos acima de 18 anos; 

b- Apresentar periodontite crônica; 

c- Presença de bolsas residuais; 

d- Apresentar no mínimo 10 dentes e pelo menos  4 dentes com sangramento à 

sondagem e profundidade maior que 5 mm, com indicação cirúrgica  para remoção 

da bolsa periodontal bilateral. 

 

3.2. Critérios de exclusão 

 

a- Pacientes diabéticos não controlados; 

b- Pacientes fumantes ou que foram fumantes até um ano antes do tratamento; 

c- Pacientes com anemia; 

d- Pacientes com câncer ativo; 

e- Pacientes gestantes; 



f- Pacientes com história de antibioticoterapia no últimos 30 dias; 

g- Pacientes com terapia antiinflamatória nos últimos 30 dias; 

h- Pacientes com distúrbio de coagulação, tais como anti-coagulantes; 

hepatopatas, plaquetopênicos e imunossuprimidos; 

i- Pacientes em tratamento ortodôntico. 

 

 

3.3 Grupos experimentais e desenho do estudo 

 

Foram recrutados pacientes da Clínica de Periodontia da Universidade 

Nove de Julho, que estejam em tratamento e tenham indicação para remoção 

cirúrgica de bolsas periodontais residuais bilaterais. A pesquisa foi autorizada pelo 

Comitê de Ética da Universidade Nove de Julho (protocolo nº 680045 em 

09/06/2014). 

 

3.4. Exame periodontal 

 

O exame clínico periodontal foi realizado por um único avaliador, 

especialista em periodontia, que avaliou seis sítios de cada dente com sonda 

milimetrada de 15 mm modelo Carolina do Norte (Hu-Firedy, Chicago, IL, USA). 

Os parâmetros clínicos analisados foram: índice de placa visível (IPV) (AINAMO 

& BAY, 1975), índice de sangramento a sondagem (IS) (GREENTEIN et al., 1981), 

profundidade clinica de sondagem (PCS) (GLAVIND & LOE, 1967), nível clínico 

de inserção (NCI) (GLAVIND & LOE, 1967). A calibração foi realizada antes do 

início do estudo. (Figura 1). 



 

 

Figura 1: sondagem da bolsa  com sonda milimetrada 

                            para avaliação da profundidade de sondagem. 

 

3.5 Tratamento periodontal 

         O tratamento periodontal consistiu em instrução de higiene oral, por 

orientação monitorada de técnicas de escovação e uso diário de fio dental. 

(figura2). 

 

             Figura 2:orientação de higiene oral ,e demonstração  

     da utilização do fio dental na boca do paciente. 

 



Também foi realizada raspagem e alisamento supra e subgengival manual 

e ultrassônica, conforme o preconizado pela Academia Americana de Periodontia 

(AAP, 2001). Este foi realizado de duas a quatro sessões de uma hora cada, com 

uso de anestesia local (tipicamente mepivacaína a 2% com 1:100,000 de 

noradrenalina). Foram utilizadas curetas periodontais do tipo Gracey (números 

3/4, 5/6, 7/8, 11/12 e 13/14) para remoção do cálculo dental.(figura3). 

 

 

           Figura 3: raspagem gengival na bolsa periodontal para controle 

                                do biofilme supra e subgengival. 

 

 Os outros fatores retentivos de biofilme, como lesões de cárie, dentes 

condenados, restaurações mal adaptadas, foram removidos nessas sessões de 

tratamento periodontal. 

Com a sondagem se obtém a medida da profundidade de bolsa de cada 

sítio.Bolsas consideradas rasas (menores ou iguais a 4 mm) receberam o 

tratamento periodontal convencional não cirúrgico descrito acima. A cirurgia foi 

preconizada para as bolsas moderadas (5 a 7 mm) e profundas (acima de 7 mm). 

Dessa forma, para o presente estudo, uma bolsa moderada/profunda recebeu a 



terapia periodontal e remoção cirúrgica, enquanto outra recebeu a terapia 

periodontal, terapia fotodinâmica e remoção cirúrgica.  

 

3.6 Terapia fotodinâmica 

 

Para o grupo PDT a mesma foi aplicada ao final da sessão de raspagem, 

nos sítios periodontais com profundidades maiores ou iguais a 4mm. Foi utilizado 

um laser de diodo (Therapy XT, DMC , São Carlos, Brasil) emitindo comprimento 

de onda  de 660 nm, com potência  de 100 mW, tempo de irradiação de 90 

segundos por ponto (9J por ponto). Cada ponto de irradiação tem 

aproximadamente 0,4 cm², densidade de energia por ponto de 22 J/cm² e 

densidade de potência de 250 mW/cm². O medicamento (BlueMet 0,005%, 

DMC,São Carlos, Brasil) foi utilizado como fotossensibilizador, o que tem como 

princípio ativo o azul de metileno na concentração de 50µg/mL, ou seja 160 mM. 

O fotossensibilizador foi depositado em cada bolsa periodontal com uma seringa 

aplicadora ( figura 4), com a aplicação do fundo da bolsa em direção coronal, e 

um tempo de 5 minutos foi respeitado antes da irradiação para que o medicamento  

tenha tempo de corar todo o biofilme microbiano .(Figura 5) 

 

 

 



 

      Figura 4: agente fotossensibilizador (azul de metileno) sendo  

      inserido na bolsa periodontal com auxílio de uma seringa des- 

      cartável e agulha de ponta romba. 

 

 

 

 

 

Figura 5:fossensibilizador azul de metileno agindo por 5 minutos 

                              na bolsa periodontal 

 



O laser foi aplicado na mucosa, sobre o epitélio oral que reveste a bolsa 

periodontal (figura 6). Após a irradiação os excessos foram removidos com jato 

de água. 

 

 

 

 

Figura 6: Aplicação do laser sobre o epitélio oral em direção 

                       a bolsa periodontal. 

 

 

Devido à possível perda de energia e com intuito de padronizar a 

quantidade de energia aplicada nos sítios estudados, foi usado um medidor de 

energia (Laser Check) a cada sessão antes do uso do aparelho. 

 

3.7 Cirurgia Periodontal 

 

Após 7 dias as bolsas periodontais foram removidas cirurgicamente de 

acordo com a técnica preconizada pela Academia Americana de Periodontia. 

Brevemente, o retalho de Widman modificado foi realizado a partir da anestesia 



local, incisão intra-sulcular com bisturi, confecção do retalho total alguns 

milímetros além da crista óssea alveolar, debridamento do tecido de granulação, 

raspagem corono-radicular e suturas nas regiões interproximais para uma 

adaptação adequada dos retalhos aos dentes. O paciente foi reavaliado no pós-

operatório uma semana após o ato cirúrgico. 

3.8 Processamento das amostras e imunohistoquímica 

 

Após a cirurgia periodontal para remoção das bolsas, as amostras do 

periodonto foram coletadas, fixadas em formaldeído a 10% tamponado e 

processadas rotineiramente para inclusão em parafina e imunohistoquímica.  

Para inclusão do material em parafina e confecção dos cortes histológicos, 

primeiramente a parafina foi colocada em estufa a 60oC. Os cassetes contendo 

as amostras passaram por banhos crescentes de álcool, a temperatura ambiente 

(TA) até a desidratação completa, a saber: dois banhos de álcool 50%, 70%, 95% 

por 20 minutos cada, três banhos de álcool absoluto por meia hora cada. Então, 

foram dados dois banhos de xilol por 15 min cada. Em estufa a 60 oC, as amostras 

passaram por banho de xilol/parafina 1:1 por 45 min, dois banhos xilol/parafina 

1:2 por 30 min e um banho de parafina pura por 3 horas. Então o material foi 

incluído em blocos de parafina, resfriado por 16 horas a 4 oC e cortado no 

micrótomo LEICA. Os cortes foram distendidos em banho-maria a 45 oC e 

estendidos em lâminas de vidro silanizadas. 

Dos mesmos blocos de tecido, espécimes foram cortados na espessura de 

5 micra e dispostos em lâminas silanizadas (3-aminopropyltriethoxy-silano cat 

A3648-100ML- Sigma-Aldrich, St Louis, MO, USA). As lâminas silanizadas ficaram 

na estufa a 60ºC por uma hora e passaram por um processo de desparafinização 



em xilol e cadeia decrescente de soluções de etanol. Na sequência, os cortes 

passaram pelo procedimento de bloqueio da peroxidase endógena que constituiu  

em banhos de: (1) 15 min em solução de metanol absoluto e peróxido de 

hidrogênio 6% (1:1); (2) lavagem em água destilada; (3) imersão em tampão 

fosfato (PBS) por 10 min; (4) imersão em tampão PBS/ BSA 2% por 20 e (5) 

imersão em tampão PBS por 10 minutos. 

Após as etapas descritas, as lâminas foram incubadas na presença de 

anticorpo primário (anti-CD68 e anti–CD45ro, ABCAM, Cambridge, UK) por 16 

horas (overnight). 

Ao término do período de incubação, as lâminas foram lavadas com tampão 

PBS por 10 minutos e incubadas com anticorpo de ligação conjugado a peroxidase 

HRP do Kit DakoCytomation LSAB plus System HRP (Dako Corporation, CA, 

USA) por 30 min. Ao final desta incubação, foi realizada um nova lavagem com 

tampão PBS por 10 min e incubação com o anticorpo ligado à enzima (deste 

mesmo kit) por 30 min. Retirado o anticorpo, as lâminas passaram por uma 

lavagem final com PBS. Em seguida foi realizada a detecção com solução 

cromógena, contendo 0,03% de 3-31-diaminobenzidina em tampão Tris-Hcl 

0,05M, pH 7,4 com peróxido de hidrogênio a 0,3% (DAB, Dako). Após a revelação, 

foi realizada a contra-coloração das lâminas com solução de hematoxilina de 

Mayer, durante 10 minutos, seguida de lavagem em água corrente por 10 minutos 

e passagem em água destilada. 

A seguir as lâminas passaram pelo processo de desidratação em cadeia 

de concentração ascendente de etanol (etanol 50% a etanol absoluto), 

diafanização em xilol e, finalmente, a montagem em meio sintético (Erv-Mount, 

Erviegas, São Paulo, SP, Brasil). 



Todas as reações foram acompanhadas de controles positivos. No controle 

negativo os anticorpos primários foram substituídos por soro não reagente 

(Abcam) diluído em PBS. 

As imagens foram digitalizadas sempre com o mesmo aumento, as células 

foram contadas a partir da área de maior concentração (hot spot) e em 5 campos 

consecutivos com auxílio do software ImageJ 1.45 (NIH, Bethesda, Maryland, 

EUA). 

 

3.9 Análise dos dados  

 

Os dados obtidos foram computados e submetidos à analise estatística 

utilizando o programa estatístico Bioestat (domínio público). Foram comparadas 

as quantidades dos macrófagos e linfócitos T ativados presentes nas bolsas teste 

e controle. A comparação entre os sítios e teste controle, com relação às citocinas 

foi feita por meio de teste Mann-Whitney, com nível de significância de 5%. 

 

  



4. RESULTADOS 

4.1 Artigo 1 

O protocolo de atendimento do trabalho inicial foi enviado para a revista 

TRIALS em 04 de novembro de 2014. 

ANTIMICROBIAL PHOTODYNAMIC THERAPY COMBINED TO PERIODONTAL 

TREATMENT FOR METABOLIC CONTROL IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 

MELLITUS: RANDOMIZED, DOUBLE-BLIND, CLINICAL TRIAL 

 

Erika Evangelista1, Cristiane Miranda França1,2*, Priscila Veni1,3, Tamires 

Oliveira Silva1, Rafael Moredo Gonçalves1, Veronica Franco de Carvalho3, 

Alessandro Melo Deana1, Kristianne P. S. Fernandes1,3, Raquel A. Mesquita-

Ferrari1,2, Cleber Camacho2, Sandra Kalil Bussadori1,3, Renato Araujo Prates1,3 

 

4.2  Resultados adicionais 

 

A figura 7 mostra macrófagos permeando o tecido conjuntivo subepitelial, 

localizado de forma difusa no periodonto de maneira semelhante entre os grupos 

controle (A) e PDT (B). Os resultados das contagens foram avaliados 

estatisticamente e disposto no gráfico, evidenciando que não houve diferença 

entre os grupos (teste Mann-Whitney p=0,1). 

 



  

     Figura 7: Marcação e contagem dos macrófagos nos grupos controle (A) e PDT (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 1: Box plot mostrando o resultado das contagens (Mann-Whitney p= 0,1) 

 

 

Os resultados das contagens foram avaliados estatisticamente e disposto no 

gráfico, evidenciando que não houve diferença entre os grupos 

 

 

A B 

Controle PDT 



A figura 8 mostra linfócitos T ativados permeando todo o tecido conjuntivo 

e parte do epitélio, localizado de forma difusa no periodonto de maneira 

semelhante entre os grupos controle (A) e PDT (B). Os resultados das contagens 

foram avaliados estatisticamente e disposto no gráfico, evidenciando que não 

houve diferença entre os grupos (teste Mann-Whitney p=0,2). 

 

 

Figura 8: Marcação e contagem dos  linfócitos T ativados nos grupos controle (A) e PDT (B).  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

         

  Gráfico 2: Box plot mostrando o resultado das contagens (Mann-Whitney p= 0,2) 

A B 

Controle PDT 



Estudo de correlação (análise de Pearson) entre as células no grupo pdt 

mostrando que os linfócito T (CD3+)  estão inversamente proporcional aos 

neutrófilos ( Elastase) 

 

   Gráfico 3-Teste estatístico de Pearson (grupo PDT): 1= Elastase; 2= CD3; 3=CD45RO; 4= CD68;  

   5-CD138 

Estudo de correlação (análise de Pearson)entre as células no grupo 

controle mostrando que os linfócito T (CD3+) se correlacionam com os 

macrófagos (CD68+). 

 

          Gráfico4 Teste estatístico de Pearson (grupo Controle): 1= Elastase; 2= CD3; 3=CD45RO; 4= CD68; 5= CD138 



 

   5- Discussão 

 

O estudo realizado mostra que o uso da PDT conjuntamente ao tratamento 

convencional nas bolsas periodontais residuais não há alteração na contagem 

absoluta de macrófagos e linfócitos T ativados. Adicionalmente, em outro 

trabalho, foram analisadas as células da imunidade inata, como os neutrófilos, 

macrófagos, CD68 e as células da imunidade adaptativa tais como linfócitos 

T,linfócitos T ativados e células plasmáticas. Na periodontite crônica  há uma 

modulação do processo inflamatório, a partir da inflamação regulada pelos 

linfócitos T ativados, visando a remodelação (mediada por macrófagos) e a PDT 

estimulando uma interação entre linfócitos T e macrófagos. 

Ainda há controvérsia na literatura se realmente a PDT é um potencial 

adjuvante no tratamento periodontal. Uma meta-análise realizada por 

AZARPAZHOOH, et al (2010) objetivou avaliar a eficácia da associação da PDT 

ao tratamento periodontal em adultos e comparar com o tratamento 

convencional. Foram avaliados dados acerca da saúde periondontal, como 

perda de inserção, profundidade clínica de sondagem, recessão gengival e 

índices de biofilme e sangramento. Dos 24 trabalhos identificados pelo título, 

cinco foram considerados para o estudo, totalizando 686 pacientes. Os autores 

concluíram que a PDT como um tratamento independente ou como adjuvante ao 

tratamento convencional não foi superior ao tratamento controle, assim a rotina 

do uso da PDT para o manejo clínico da doença periodontal não pode ser 

recomendada, e que ensaios clínicos bem delineados são necessários para uma 

avaliação apropriada da terapia.  



. 

Dessa forma os  resultados do presente estudo estão de acordo com o 

encontrado na literatura atual, mas indicam que há a necessidade de mais 

estudos, pois apesar do pequeno número de pacientes,  foi constatado que a 

PDT  pode modular  as interações entre linfócitos T e macrófagos  no tecido 

periodontal e isso nos leva à necessidade de estudar outros parâmetros  

relacionados  com a cura da doença periodontal  ou células ósseas afetadas que 

poderiam ser melhorados com a aplicação da PDT. 

 

 

 

 

 

  



6- Considerações Finais 

O presente estudo permitiu concluir que a terapia fotodinâmica associada 

ao tratamento convencional, para o tratamento de bolsas residuais em pacientes 

com periodontite crônica, não aumenta a quantidade de macrófagos e linfócitos 

T ativados nas paredes das bolsas periodontais, demonstrando que ainda há 

necessidade de novos estudos e novos protocolos de terapia fotodinâmica no 

tratamento da periodontite. 
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O protocolo de atendimento do trabalho inicial foi enviado para a revista 

TRIALS em 04 de novembro de 2014. 
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SUMMARY 

The relationship between diabetes mellitus (DM) and periodontal disease is  



bidirectional. DM is a predisposing and modifying factor of periodontitis, which, in 

turn, worsens glycemic control and increases proteins found in the acute phase 

of inflammation, such as C-reactive protein. The gold standard for the treatment 

of periodontal disease is oral hygiene orientation, scaling and planing. Moreover, 

systemic antibiotic therapy may be employed in some cases. In an effort to 

minimize the prescription of antibiotics, photodynamic therapy (PDT) has been 

studied as an antimicrobial technique and has demonstrated promising results. 

The aim of the proposed study is to determine whether PDT as a complement to 

periodontal therapy (PT) is helpful in the metabolic control of individuals with type 

2 diabetes and the reduction of acute phase inflammatory markers. The patients 

will be randomized using a proper software program into two groups: 1) PT + 

placebo PDT or 2) PT + active PDT. All patients will first be examined by a 

specialist, followed by PT performed by two other healthcare professionals. At 

the end of each session, PDT (active or placebo) will be administered by a fourth 

healthcare professional. The following will be the PDT parameters: diode laser 

(660 nm); power output = 110 mW; exposure time = 90 seconds per point (9 

J/point); and energy density = 22 J/cm2. The photosensitizer will be methylene 

blue (50 µg/mL). The patients will be re-evaluated 15, 30, 90 and 180 days after 

treatment. Serological exams with complete blood count, fasting glucose, 

glycated hemoglobin and salivary exams to screen for tumor necrosis factor 

alpha, interleukin 1, interleukin 6, ostelocalcin, osteoprotegerin/RANKL will be 

performed at each evaluation. The data will be statistically evaluated using the 

most appropriate tests. 

 

Key words: clinical trial, diabetes mellitus, periodontitis; photodynamic therapy 

  

  



INTRODUCTION 

The term “diabetes mellitus” describes a metabolic disorder with a multifactor 

etiology characterized by chronic hyperglycemia, with alterations in the 

metabolism of carbohydrates, lipids and protein due to deficient insulin secretion 

and/or insulin action [1]. Diabetes mellitus is a major public health problem 

worldwide, with a prevalence rate of 246 million individuals, which is expected to 

reach 366 million by the year 2030 [1]. Moreover, the WHO projects a twofold 

increase in deaths related to diabetes between 2005 and 2030. In Brazil, 

approximately 10 million individuals have diabetes [2]. 

The aim of treatment for T2DM is to balance glycemic, metabolic and 

cardiovascular control to prevent the development of diabetes symptoms and 

avoid complications. This requires a coordinated multidisciplinary approach 

centered on the patient. 

 Peirodontal disease has been under extensively investigation regarding its 

microbial component and it is an infection caused multiple microorganisms. In 

fact, it is a consortium of bacteria associated in a complex biofilm located around 

teeth. The ability to colonize the subgingival sites is on important issue to the 

periodontopathogens, and virulence factors are mandatory to produce damage 

to host tissue. The main objective of periodontal therapy is to control bacterial 

infection and consequently it is to held bone loss progression and excessive 

inflammatory response as well. Then, the periodontal treatment is focused on 

scaling and root plane associated to patient oral hygiene homecare.  

 Periodontal disease is considered the sixth most common complication in 

individuals with diabetes [1]. Periodontitis is an infectious disease characterized 

by the destruction of the dental support structures, which leads to attachment 

loss, bone resorption and consequent tooth loss [3-6]. The relationship between 

DM and periodontal disease is bidirectional. Severe periodontitis generally 

coexists with diabetes and inadequate glycemic control can contribute to as much 

as a 2.8-fold greater risk of developing periodontal disease. Moreover, 

periodontal treatment reduces both systemic inflammation and resistance to 

insulin [7-9].  



 The destruction of the periodontium is triggered in response to the 

microbial challenge to the biofilm (dental plaque) accumulated on the tooth 

surface. More than 108 bacteria and 150 different species can be found in 1 mm3 

of biofilm weighing 1 mg. Eleven of these species are associated with 

periodontitis [10, 11] Dental plaque, especially Porphyromonas gingivalis, 

activates the immune system through Toll-like receptors, which are responsible 

for the recognition of pathogens and the regulation of both inflammation and bone 

metabolism. These receptors and cytokines related to bone resorption (IL-1, IL-

6, OPG/RANKL) are altered in individuals with diabetes and have a direct 

association with bone loss [12]. 

Randomized clinical trials have shown that non-surgical periodontal treatment 

(oral hygiene counseling, scaling, polishing and root planing) lead to a significant 

reduction in plasma levels of acute-phase proteins, such as C-reactive protein 

and fibrinogen [13, 14]. The best results in studies that associate systemic 

markers of diabetes and inflammation with periodontal treatment are found when 

some type of antimicrobial therapy, especially doxycycline, is employed. 

However, the AAP recommends caution in the use of antibiotics for periodontal 

treatment due to the side effects, the risk of favoring resistant microorganisms 

and difficulty in completely reaching the dental biofilm, which further favors the 

selection of microorganisms [5].  Antimicrobial therapy is a field of investigation 

that faces constant challenges due mainly to the increase in risk factors related 

to infection. The development of resistance to antimicrobial agents in pathogenic 

microorganisms is an evolutional process initiated by exposure to these drugs, 

which makes this issue all the more challenging. The indiscriminant use of 

antibiotics in recent decades has accelerated the natural selection of resistant 

microbial strains by allowing the rapid evolution of the genetic recombination of 

resistance and mutation factors [15-17].  Microbial resistance is an issue the 

causes concern in public health organizations worldwide. In Brazil, the National 

Health Surveillance Agency (ANVISA) has adopted a number of measures aimed 

at monitoring microbial resistance in healthcare services and preventing the 

situation from becoming worse. Such actions have the direct participation of the 

Pan American Health  



Organization (PAHO), which held a conference with a number of countries in 

2005 to discuss and define strategies aimed at combating microbial resistance 

[17].  

Besides efforts at minimizing the consequences of this phenomenon, it is 

essential to find alternative forms of treatment that are both effective and 

accessible. In this context, photodynamic therapy (PDT) has emerged as a 

possibility for the treatment of different diseases of significant clinical importance 

[18-22]. This therapeutic resource is employed to cause cell death based on the 

use of substances with photosensitizing properties and the administration of light 

at an appropriate wavelength. In the photodynamic process, the molecules of the 

photosensitizer are excited in their singlet state as a result of the absorption of 

light. After decaying to the triplet state through inter-system crossings, the 

photosensitzer either transfers energy to molecular oxygen (type II reaction) or 

participates in an electron transfer process that leads to the formation of radicals 

(type I reaction). These transfers result in the generation of reactive oxygen 

species, such as superoxide radicals, hydroxyl radicals and singlet oxygen, which 

have cytotoxic effects that can lead to the death of microorganisms. 

PDT has demonstrated antimicrobial action in organized biofilms, especially 

against Porphyromonas gingivalis [21, 23, 24]. Experimental studies involving 

rats and dogs have shown that PDT combined with periodontal treatment reduces 

both bone loss and clinical signs of inflammation. In a histomorphometric 

microbiological study conducted by our research group, animals treated with PDT 

exhibited enhanced periodontal regeneration, as measured by collagen 

organization, inflammatory infiltrate and bone loss [19].  

Azarpazhooh [25] performed a meta-analysis to evaluate the efficacy of 

combining PDT with periodontal treatment in adult humans in comparison to 

conventional treatment with regard to attachment loss, probing depth, gingival 

recession, plaque buildup and gingival bleeding. Among the 24 papers identified 

by the titles, five were eligible for the analysis, totaling 686 patients. The authors 

concluded that PDT (either alone or as complementary therapy) did not achieve  

better results than conventional treatment and its use cannot be recommended 

for the clinical management of periodontal disease. The authors also state that 



well-designed clinical trials are needed for an appropriate evaluation of this 

therapeutic resource [25]. 

A placebo-controlled, double-blind, clinical trial (NCT01595594) was carried out 

to compare multiple-application antimicrobial PDT to periodontal treatment with 

the use of systemic doxycylcine in patients with uncontrolled T2DM, evaluating 

clinical, systemic and immunological aspects. Twenty-six patients with HbA1c > 

7% were evaluated with regard to plaque buildup, bleeding upon probing, probing 

depth, suppuration, gingival recession and attachment loss and were submitted 

to serological tests for glycated hemoglobin, IL-1-beta, TNF-alpha and 

transforming growth factor-beta. The authors found that both treatments were 

effective with regard to improvements in clinical and serological variables, with 

no statistically significant differences between groups [26]. However, the PDT 

irradiation included 10 seconds per point of irradiation time, which is a low light 

parameter against microorganisms [19, 20, 22, 27, 28]. Therefore, the results of 

the study should be interpreted with caution. 

OBJECTIVES 

 

1. Primary: 

Assess the efficacy of photodynamic therapy as an antimicrobial complement to 

periodontal treatment in individuals with type 2 diabetes. 

 

2. Secondary: 

 Investigate whether PDT in combination with periodontal treatment affects 

glycemic control, as determined by serum levels of fasting blood sugar and 

glycated hemoglobin; 

 Investigate whether PDT in combination with periodontal treatment affects the 

blood count, especially white blood cells; 



 Investigate whether PDT in combination with periodontal treatment has a local 

effect on levels of inflammatory markers in the crevicular fluid, namely, IL-1, IL-6 

and TNF-alpha; 

 Investigate whether PDT in combination with periodontal treatment affects local 

bone metabolism through an analysis of levels of osteocalcin and 

osteoprotegerin/RANKL in the crevicular fluid. 

 

MATERIALS AND METHODS 

 

A randomized, parallel, double-blind, clinical trial will be conducted involving 40 

patients recruited from the periodontal clinics of the Nove de Julho University 

(UNINOVE) (Brazil), who will be randomly allocated to two groups. The project 

for the study was approved by the Human Research Ethics Committee of the 

university (Number 375,454) in 08-14-2014 and it is identified on 

ClinicalTrials.gov as NCT01964833. Patients who meet the eligibility criteria and 

who agree to participate will sign a statement of informed consent approved by 

the Research Ethics Committee of the university. 

 

1. Inclusion criteria  

Compensated type 2 diabetes mellitus or with adequate control based on the 

criteria of the Brazilian Society of Diabetes (SBD, 2012); 

 Chronic periodontitis [5]; 

 Presence of at least 15 teeth and at least four teeth with bleeding upon probing 

and probing depth greater than 4 mm; 

Aged 18 years or older; 

Under follow up with an endocrinologist. 

 



2. Exclusion criteria  

 Uncompensated diabetes, based on SBD criteria;  

 Smoking habit in 12 months prior to treatment; 

 Anemia; 

 Active cancer; 

 Current pregnancy; 

 History of antibiotic therapy in previous six months; 

 History of anti-inflammatory therapy in previous three months; 

 Clotting disorder (use of anti-coagulant, presence of liver disease, 

thrombocytopenia and immunosuppression);  

 Currently undergoing orthodontic treatment.  

 

Note: A previous monitoring period of at least three months will be performed for 

the optimization of the medications. Adjustments to the medications will be made 

only for those patients who do not have acceptable control (SBD, 2012). Patients 

with a lack of compensation will be excluded. 

 

3. Experimental groups and study design  

The sample size was calculated based on previous studies in the literature using 

data related to differences in mean and standard deviation values [29], 

determining a minimum of 13 patients with T2DM required to detect significant 

differences in clinical variables between evaluation times. Twenty patients will be 

randomly allocated to each experimental group: Group 1 – periodontal treatment 

(oral hygiene counseling, root scraping and planing and tooth polishing) [5] + 

placebo PDT; Group 2 – periodontal treatment + active PDT. Evaluations will be 

performed at baseline as well as 15, 30, 60, 90 and 180 days after the completion of 

treatment. Figure 1 displays the flowchart of the study. 



4. Randomization of patients and allocation concealment 

Randomization of the patients to the different groups will be performed with the 

appropriate software program. Only the lead researcher will have access to the 

randomization list. Allocation to the two groups will be carried out in blocks of five 

at a proportion of 1:1. Each patient will receive a sealed envelope to deliver to 

the operator in charge of the PDT.  

The patients will be sent to Operator A for the periodontal exam. Without 

knowledge of the results of this exam, the patients will be treated by Operators B 

and C for periodontal treatment, which will involve oral hygiene instructions as 

well as supra-gingival and sub-gingival scaling and planing in up to four sessions. 

At the end of each session, the patients will be sent to Operator D, who will 

administer either placebo or active PDT based on the content of the sealed 

envelope. Thus, both the patients and operator in charge of the periodontal 

exams will be blinded to the PDT protocol (double-blind study).  

 

5. Exams for glycemic control and blood count  

Fasting blood sugar and glycated hemoglobin exams will be performed at 

baseline as well as 15, 30, 90 and 180 days after the completion of treatment. All 

exams will be carried out at the same laboratory affiliated with the university. 

 

6. Clinical periodontal exam, periodontal treatment and photodynamic therapy  

The clinical periodontal exams will be performed by a single examiner specialized 

in periodontics, who will evaluate six regions of each tooth with a 15-mm probe 

(North Carolina model, Hu-Friedy, Chicago, IL, USA). The following aspects will 

be recorded: plaque index, bleeding upon probing, probing depth, gingival 

recession and attachment loss [4, 6]. Evaluations will be carried out performed at 

baseline (prior to initial treatment) as well as 15, 30, 90 and 180 days after the 

completion of treatment. 



Periodontal treatment will consist of oral hygiene instructions, with the monitored 

orientation of brushing technique and recommendation of the daily use of dental 

floss. Calculus deposits will also be removed using ultrasound equipment with 

the appropriate tips for periodontics as well as scaling and planing with dental 

instruments, as recommended by the AAP [5]. Treatment will be carried out in 

two to four one-hour sessions with the use of local anesthesia (typically 

mepivacaine 2% with 1:100,000 norepinephrine). Gracey periodontal curettes 

(number 3/4, 5/6, 7/8, 11/12 and 13/14) will be used for the removal of the dental 

calculus. Other biofilm retention factors, such as caries, condemned teeth and 

poorly fitted restorations, will be removed during the sessions of periodontal 

treatment. 

PDT will be administered at the end of the periodontal treatment session at sites 

with pocket depths equal to or greater than 4 mm. A diode laser (Photon laser III, 

DMC, São Carlos, Brazil) will be used at the 660 nm wavelength, with an output 

power of 100 mW and 90-second exposure time per point (9 J/point). Each 

irradiation point will have approximately 0.4 cm2, with an energy density per point 

of 22 J/cm2 and power density of 250 mW/cm2. The photosensitizer (Chimiolux 

0.005%, DMC, São Carlos, Brazil) will be used and the active ingredient of which 

is methylene blue at a concentration of 50 µg/mL, corresponding to 160 µM. The 

photosensitizer will be deposited in each periodontal pocket using a syringe, with 

application from the fundus of the pocket in the coronal direction. Two minutes 

will be respected prior to irradiation to allow the medication time to stain all the 

microbial biofilm. The laser will be applied to the mucosa over the oral epithelium 

using an optical fiber (Fig. 2). Following irradiation, excess medication will be 

removed with a jet of water.  

 

7. Determination of IL-1, IL-6, TNF-alpha, osteocalcin and OPG/RANKL in 

crevicular fluid of periodontal pocket 

 Crevicular fluid will be collected from the previously defined sites with a 

probing depth equal to or greater than 4 mm that will receive treatment. Collection 

will be performed with relative isolation using cotton rolls following the 



 removal of supra-gingival plaque with periodontal curettes and air drying for five 

seconds. Absorbent paper strips (PerioPaper, ProFlow Inc., Amityville, NY, USA) 

will be individually inserted into each site for 30 seconds (Rudin et al., 1970). The 

collections will be performed by a single researcher. The volume of crevicular 

fluid samples will be measured using the Periotron 8000 micro-moisture meter 

(Oraflow Inc., NY, USA). The samples will then be placed in duly identified sterile 

plastic microtubes, temporarily stored in dry ice and subsequently stored in a 

freezer at -80ºC.  

 

8. Data analysis  

The data will be submitted to the appropriate statistical tests for the determination 

of differences between the groups. Frequency distributions will be determined. 

The unpaired parametric t-test for two samples will be used for data that 

demonstrate normal distribution, with the level of significance set at 95% (p < 

0.05). Data with a log normal curve will be normalized by the replacement of 

measures with the base-10 logarithm of their values. In both cases, graphs will 

be created based on the mean and standard deviation of the data. Data that do 

not have normal or log-normal distribution will be analyzed using the 

nonparametric Mann-Whitney, with the level of significance set to 95% (p < 0.05). 

These data will be presented in box plots and quartiles constructed based on the 

median values. All analyses will be performed using the Origin Pro 8® software 

program (OriginLab, Northampton, USA). 

 

 

 

  



Anexo 2: Aprovação do comitê de ética 

 

 



 


