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RESUMO 

Em muitas situações clínicas, os implantes estão sendo muito utilizados 

como a opção terapêutica em reabilitações orais. Com isso, a cada dia novos casos 

de diagnóstico de peri-implantite são observados nos consultórios odontológicos. No 

contexto da etiopatogênese das peri-implantites, a importância do biofilme é 

indiscutível, e consequentemente, a busca por terapias mais efetivas é constante. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito da terapia 

fotodinâmica com led vermelho e azul de metileno na atividade metabólica e na 

composição do biofilme subgengival multiespécie. Em laboratório, o biofilme 

subgengival com 33 espécies bacterianas relacionadas com a periodontite/peri-

implantite foi formado por 7 dias, no dispositivo de Calgary. O tratamento com 

veículo-controle negativo (Grupo CON), azul de metileno 0.01 % (Grupo AM), led 

azul (λ = 660 ± 30nm, irradiância ≈ 330mW/cm2, 2mm distante da cultura) (Grupo 

LED) e azul de metileno associado ao LED (Grupo AM+LED) foi realizado por 5 

minutos, sempre no último dia de formação do biofilme. Em seguida, a atividade 

metabólica do biofilme foi avaliada por meio de reação colorimétrica e a composição 

bacteriana por meio da técnica Checkerboard (hibridização de DNA-DNA). A análise 

estatística foi realizada utilizando os testes Kruskal-Wallis/Dunn. A significância 

estatística foi estabelecida em 5% (p<0,05). Os resultados demonstraram que os 

tratamentos com LED e AM+LED reduziram a atividade metabólica dos biofilmes 

quando comparados com CON e AM (p ≤ 0,01). Em relação à contagem total obtida 

pelo Checkerboard DNA-DNA hybridization, os três grupos testes (AM, LED e AM+ 

LED) demonstraram os níveis mais baixos de bactérias em comparação ao grupo 

CON. Não houve diferença estatística entre os tratamentos com LED, AM e AM+LED 

(p≥0,05). Não foi possível notar diferenças entre os grupos em relação às alterações 

na composição do perfil bacteriano. Em conclusão, o LED isolado ou a combinação 

AM + LED foram capazes de reduzir a atividade metabólica in vitro e também a 

contagem total do biofilme subgengival.  

Palavras chaves: Biofilme oral, peri-implantite, terapia fotodinâmica. 



ABSTRACT 

In many clinical situations, implants are being widely used as the therapeutic option 

in oral rehabilitation. Thus, every day diagnosis of new cases of peri-implantitis are 

observed in dental offices. In the context of the etiopathogenesis of peri-implantitis, 

the importance of biofilm is indisputable, and consequently, the search for more 

effective therapies is constant. Therefore, the objective of this study was to evaluate 

in vitro the effect of photodynamic therapy with methylene blue and blue led on the 

metabolic activity and the composition of the multispecies subgingival biofilm. In the 

laboratory, the subgingival biofilm with 33 bacterial species related to periodontitis / 

peri-implantitis was formed for 7 days in the Calgary device. Treatment with negative 

vehicle-control (CON Group), 0.01% methylene blue (MB Group), red led (λ = 660 ± 

30nm, irradiance ≈ 330mW / cm2, 2mm distant from the culture) (LED Group) and 

methylene blue associated with the LED (Group MB + LED) was performed for 5 

minutes, always on the last day of biofilm formation. Then, the biofilm's metabolic 

activity was evaluated by means of colorimetric reaction and the bacterial 

composition by means of the Ckeckerboard technique (DNA-DNA hybridization). 

Statistical analysis was performed using the Kruskal-Wallis / Dunn tests. Statistical 

significance was set at 5% (p <0.05). The results showed that treatments with LED, 

and MB + LED reduced the metabolic activity of biofilms when compared with MB 

and CON (p ≤ 0.01). Regarding the total count obtained by the Checkerboard DNA-

DNA hybridization, the three test groups (MB, LED and MB + LED) demonstrated the 

lowest levels of bacteria compared to the CON group. There was no statistical 

difference between treatments with LED, MB and MB + LED (p≥0.05). It was not 

possible to notice differences between groups regarding changes in bacterial 

composition profile. In conclusion, the isolated LED or the combination MB + LED 

were able to reduce the metabolic activity in vitro and also the total subgingival 

biofilm count.  

Key words: Oral biofilm, periimplantitis, photodynamic therapy. 
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1. INTRODUÇÃO 

A peri-implantite é uma doença crônica inflamatória caracterizada por 

interacções entre espécies bacterianas periodontopatogênicas e o sistema imune do 

hospedeiro, o que resulta na destruição das estruturas de suporte em torno dos 

implantes osseointegrados. A doença peri-implantar se manifesta com sinais clínicos 

de um processo inflamatório-infeccioso como supuração, sangramento, edema e 

vermelhidão do tecido peri-implantar. Em particular, a presença de secreção 

purulenta na bolsa peri-implantar é característica de infecção ativa do tecido peri-

implantar (Peeridogaheh et al., 2019). A incidência de doença peri-implantar tem 

aumentado nos últimos anos, juntamente com a popularização dos tratamentos com 

implantes dentários. Porém, até o momento, não existe um procedimento de 

tratamento absolutamente estabelecido para a doença peri-implantar, apesar do 

aumento em sua incidência (Ohba et al., 2020).  

Vários protocolos foram propostos para o tratamento da peri-implantite. 

Esses protocolos incluem a terapia não cirúrgica e a terapia cirúrgica. Métodos não 

cirúrgicos podem ser conduzidos sozinhos ou em combinação com métodos 

cirúrgicos para buscar a melhor desinfecção das superfícies contaminadas dos 

implantes. Em geral, esses tratamentos consistem em debridamento mecânico, uso 

de antibióticos, uso de antissépticos e aplicação de laserterapia. Geralmente, aceita-

se que a aplicação combinada de diferentes tratamentos conservadores pode 

resultar em melhores resultados clínicos para quadros de peri-implantite (Cai et al., 

2019).  

A terapia fotodinâmica (TFD) ganhou reconhecimento na Odontologia por 

controlar várias doenças orais, incluindo a inflamação peri-implantar. É uma técnica 

não cirúrgica de descontaminação da superfície do implante para controlar a 

infecção, e busca alcançar o reparo dos tecidos envolvidos neste processo, e em 

vários casos, sem a necessidade de abertura de retalho ou elevação cirúrgica 

(Alresayes et al., 2020). Este método envolve o uso de laser de diodo de 

comprimento de onda específico que é empregado para estimular o corante 

fotossensibilizador. A estimulação permite que as moléculas de corante mudem de 

um estado de singleto dormente para um estado de tripleto excitado. O oxigênio livre 

e as moléculas reagem em conjunto para permitir a formação de espécies reativas 

	 	 9



de oxigénio, o que aumenta a destruição das células bacterianas (Al Deeb et al., 1

2020). O fotossensibilizador é uma substância que é capaz de absorver luz de um 

comprimento de onda específico e transformá-la em energia útil. Cada fator é 

inofensivo por si só, mas quando combinados, podem produzir agentes citotóxicos 

letais que podem destruir células de modo seletivo. Estudos in vitro revelaram que a 

luz de um laser de Hélio-Néon (He/Ne) ou um laser de Arseneto de Gálio-Alumínio 

(GaAlAs), em combinação com fotossensibilizadores apropriados, podem levar a 

reduções significativas na viabilidade de bactérias aeróbias e anaeróbias 

recuperadas de amostras de biofilme subgengival de pacientes com periodontite 

(Sculean et al. 2015). Outros autores (Dobson e Wilson, 1992) demostraram a 

atividade antimicrobiana do azul de toluidina e do azul de metileno associados à 

exposição de um laser Hélio-Neon (He/Ne).  

Apesar da literatura científica demonstrar o efeito clínico benéfico da TFD 

em casos de peri-implantite, a atividade antimicrobiana está evidenciada apenas 

para algumas de espécies bacterianas. Até o momento, nenhum estudo avaliou o 

efeito antimicrobiano in vitro da TFD com led azul e azul de metileno na atividade 

metabólica e na composição do biofilme subgengival multiespécie. 

1. Etiologia das doenças peri-implantares 

A microbiota associada às doenças periodontais e peri-implantares são 

sabidamente semelhantes. Assim, as doenças peri-implantares devem ser 

diagnosticadas e tratadas como infecções bacterianas (Mombelli et al., 1995; 

Hurzeler et al., 1997; Mombelli & Lang, 1998; Lee et al., 1999; Leonhardt et al., 

1999; Mombelli, 1999; Hass et al., 2000; Mombelli et al., 2001; Klinge et al., 2002; 

Kivela-Rajamaki et al., 2003; Shibli et al., 2005). Porém, vários estudos observaram 

diferenças microbianas entre sítios peri-implantares sadios e sítios peri-implantares 

doentes. Rams et al. (1984) foram os primeiros a investigarem a microbiota do sulco/

bolsa peri-implantar à partir de amostras de 17 implantes em função há no mínimo 6 

meses, em 13 indivíduos, utilizando microscópio de contraste de fase, observaram 

altos níveis de espiroquetas e bastonetes móveis em 3 implantes considerados 

perdidos. Esses dados foram ratificados por Holt & Newman (1986) que observaram, 
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por meio de cultura e contraste de fase, uma grande quantidade de espiroquetas e 

Bacteroides sp. em implantes doentes. Ericsson & Lekholm (1986) observaram em 

implantes e dentes pilares de prótese, ambos clinicamente livres de inflamação, a 

presença de bacilos/cocos e bastonetes móveis, perfazendo 50 e 25% do total da 

contagem, respectivamente. 

Mombelli et al. (1987) compararam a microbiota associada a implantes 

sadios e implantes acometidos pela peri-implantite, por meio de microscópio de 

campo escuro e meios de cultura. Observaram uma microbiota complexa com 

grande proporção de anaeróbios Gram-negativos, Bacteroides spp., Fusobacterium 

spp., espiroquetas e fusiformes, assim como bastonetes móveis nos implantes com 

peri-implantite. Nos sítios sadios (controle) os autores observaram uma grande 

quantidade de cocos e uma pequena quantidade de bastonetes móveis e fusiformes, 

sendo que os espiroquetas não foram encontrados nesses sítios. 

Sanz et al. (1990) avaliaram a microbiota associada a implantes 

cerâmicos de safira. Os sítios doentes tanto em dentes quanto em implantes 

apresentaram uma grande quantidade de bastonetes anaeróbios Gram-negativos, 

Bacteroides spp. e bactérias que estavam se estabelecendo na superfície. Nos sítios 

sadios havia predominância de cocos facultativos Gram-positivos e bastonetes, 

sugerindo que a microbiota peri-implantar tinha composição semelhante à microbiota 

periodontal nas condições de saúde e doença. Em 1996, esses resultados foram 

corroborados por Papaioannou et al.  

Ainda em 1990, Becker et al. avaliaram as condições clínicas e 

microbiológicas de 36 implantes acometidos pela peri-implantite. Utilizando sondas 

de DNA encontraram 37,5% de Porphyromonas gingivalis, 35,4% de Prevotella 

intermedia nos sítios peri-implantares, mas em concentrações moderadas; 

Aggregatibacter actinomycetemcomitans foi detectado em 27,8% dos sítios, mas em 

pequenas quantidades. Em outro estudo, analisando a microbiota de conectores 

protéticos de implantes sadios, Mombelli & Mericske-Stern (1990), por meio de 

cultura, observaram que 52,8% dos microrganismos cultivados eram cocos 

anaeróbios facultativos; 17,4% de bastonetes anaeróbios facultativos e 7,3% de 

bastonetes anaeróbios Gram-negativos. Fusobacterium spp. e P. intermedia 

perfaziam 8,8% das amostras enquanto espiroquetas e P. gingivalis não foram 

encontradas. Ong et al. (1992) e George et al. (1994) também encontraram A. 
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actinomycetemcomitans, P. intermedia e P. gingivalis quando examinaram a 

presença de patógenos periodontais em indivíduos portadores de próteses implanto-

suportadas ou muco-implanto-suportadas. 

Lee et al. (1999) comparando a microbiota do tecido peri-implantar ao 

redor de 101 implantes clinicamente saudáveis, dentes com coroas totais e dentes 

hígidos de 43 indivíduos, encontraram estreptococos, Veilonella parvula, 

Micromonas micra e Fusobacterium nucleatum na grande maioria dos implantes. As 

espécies periodontopatógenas P. gingivalis, Tanerella forsythia, P. intermedia, 

Prevotella nigrescens e Campylobacter rectus foram detectadas em alguns sítios de 

todos os grupos. Para os dentes com coroas totais a microbiota foi similar à 

encontrada nos implantes. Nos dentes hígidos, observaram a presença de 

estreptococos, Selenomonas noxia e P. intermedia.  

Utilizando o Checkerboard DNA-DNA Hibrydization, Salcetti et al. (1997) 

avaliaram os níveis de mediadores inflamatórios, fatores de crescimento e a 

presença de 40 espécies microbianas associadas a implantes doentes e 

compararam com implantes osseointegrados saudáveis. Avaliaram 21 amostras de 

biofilme de indivíduos que tinham implantes com peri-implantite (grupo 1) e 8 

indivíduos com implantes saudáveis (grupo 2). Amostras do fluido crevicular foram 

adquiridas e analisadas segundo a presença de "protagonistas" anabólicos para a 

reabsorção óssea, prostaglandina E2 (PGE2), interleucina-1b (IL-1b) e IL-6, fatores 

anabólicos de neoformação óssea, fator de transformação de crescimento b (TGF-b) 

e fatores de crescimento derivados de plaquetas (PDGF). Embora tendências 

positivas fossem notadas, não observaram nenhuma diferença significativa em 

qualquer amostra microbiológica ou para os níveis de mediadores de inflamação nos 

implantes doentes quando comparados aos implantes saudáveis. Os autores 

encontraram também em uma frequência muito alta de P. nigrescens, M. micra, F. 

nucleatum ss vicentii e F. nucleatum ss nucleatum, assim como uma elevação 

significativa no fluído crevicular de PGE2, IL-1b e PDGF nos indivíduos com 

implantes doentes quando comparados aos implantes saudáveis. Além disso, 

encontraram uma contagem de P. nigrescens e M. micros que foi correlacionada 

com as concentrações de PGE2. 

Buscando a característica da microbiota ao redor de implantes e dentes 

em indivíduos com peri-implantites, Hultin et al. (2002) avaliaram os parâmetros 
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clínicos e microbiológicos de 36 indivíduos, sendo 17 indivíduos com peri-implantite 

e 19 controles. Através da técnica Checkerboard DNA-DNA Hibrydization, foram 

capazes de detectar altas porcentagens de amostras positivas para P. gingivalis, P. 

intermedia, P. nigrescens, T. forsythia, A. actinomycetemcomitans, F. nucleatum, T. 

denticola, M. micra, C. rectus, Eikenella corrodens, S. noxia e Streptococcus 

intermedia em dentes e implantes. C. rectus e S. noxia não foram encontrados ao 

redor de implantes do grupo controle. Os principais patógenos periodontais, P. 

gingivalis, P. intermedia, T. forsythia, T. denticola e A. actinomycetemcomitans, 

estiveram presentes em todas as categorias de sítios em indivíduos e controles. 

Entretanto, somente ao redor de implantes com peri-implantite a quantidade de 

bactérias encontrada foi superior a 106 para estes 5 patógenos. 

Shibli et al. (2003), avaliaram a indução de peri-implantite por meio de 

ligaduras durante 60 dias em 4 diferentes tipos de superfícies, Ticp (titânio 

comercialmente puro), TPS (titânio plasma-spray), HA (hidroxiapatita) e Acid 

(implante de superfície híbrida), em 36 implantes instalados em 6 cães. Foram 

realizadas avaliações radiográfica e microbiológica, por meio de cultura bacteriana. 

Pôde-se constatar que para os patógenos investigados P. gingivalis, P. intermedia, 

Fusobacterium spp., Campylobacter spp. e S.β-hemoliticos, assim como para 

contagem total das bactérias viáveis que não houve diferença estatística entre os 

grupos após os 60 dias de estudo.  

1.2 Terapia fotodinâmica em peri-implantites 

Em virtude da vasta literatura científica que envolve este tema, optou-se 

por destacar os principais estudos publicados nos últimos 5 anos. 

Htet et al (2016) avaliaram os efeitos do laser de érbio (Er: YAG), terapia 

fotodinâmica (TFD) e uso de broca de titânio com e sem ácido cítrico na peri-

implantite induzida por ligadura em torno de uma superfície de implante anodizada. 

Trinta implantes dentários com superfície anodizada (3,3 × 10 mm) foram instalados 

na mandíbula de cinco cães Beagle. Após 3 meses, a peri-implantite foi induzida 

pela aplicação de ligaduras de algodão subgengivalmente. Após a remoção da 

ligadura, os implantes foram distribuídos nos seguintes grupos de tratamento: 1) Er: 

laser YAG, 2) PDT, 3) broca de titânio sozinha e 4) broca de titânio com ácido cítrico. 
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Os animais foram sacrificados após 3 meses, e avaliações clínicas, radiológicas, 

histológicas e histomorfométricas foram realizadas para todas as modalidades de 

tratamento. Os resultados demonstraram que a broca de titânio com o grupo de 

ácido cítrico exibiu uma melhora estatisticamente significativa maior na altura do 

osso vertical do que o grupo de laser Er: YAG e um contato osso-implante 

significativamente melhor do que o grupo PDT e o grupo com broca isolada. Os 

autores concluíram que a combinação de tratamento mecânico e químico mostrou-

se o tratamento mais eficaz para desinfecção da superfície do implante anodizado. 

Ainda em 2016, Ghanem et al., por meio de uma revisão de literatura,  

avaliaram os efeitos da curetagem mecânica (CM) com e sem TFD para o 

tratamento da peri-implantite. A questão focal abordada foi "A TFD é eficaz no 

tratamento da peri-implantite?" Uma busca sem restrição de idioma ou tempo até 

março de 2016 foi realizada usando várias palavras-chave. Os critérios de exclusão 

incluíram: artigos de revisão, estudos in vitro, relatos de caso, comentários, 

entrevistas e cartas aos editores. No total, 9 estudos foram incluídos. Entre eles, 5 

estudos eram clínicos e 4 eram experimentais. Todos os estudos usaram TFD como 

um adjunto ao MC em seus grupos de teste. Os comprimentos de onda do laser 

usados variaram de 660 nm a 830 nm. Um estudo mostrou redução significativa dos 

escores de sangramento, exsudatos inflamatórios e contagem de A. 

actinomycetemcomitans no grupo com TFD como adjuvante quando comparado ao 

CM e clorexidina 0,2%. No entanto, em quatro estudos clínicos, os parâmetros 

periodontais do grupo que usou o TFD como um adjunto ao CM foram semelhantes 

ao grupo que usou a CM sozinha no tratamento de peri-implantite. Em três estudos 

experimentais, os resultados foram significativamente melhores no grupo com TFD 

como um adjunto ao CM quando comparado ao CM sozinha. Conclui-se que o papel 

da TFD como um complemento à CM no tratamento da peri-implantite é discutível. 

Outras estudos randomizados de acompanhamento em longo prazo são necessários 

para justificar o papel da TFD como um adjunto à CM no tratamento da peri-

implantite. 

Giannelli et al, em 2017, investigaram a eficácia in vitro da TFD com azul 

de metileno (AM) fotoativado com laser de diodo λ 635 nm e fototratamento LED 

azul violeta λ 405 nm para a redução do biofilme bacteriano e lipopolissacarídeos 

(LPS) aderente à superfície do titânio, mimetizando a interface osso-implante. Um 
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biofilme de Staphylococcus aureus cfoi ultivado em discos de titânio com uma 

superfície moderadamente rugosa e submetido a TFD (0,1% AM e laser de diodo λ 

635 nm) ou fototratamento LED λ 405 nm por 1 e 5 min. O efeito bactericida foi 

avaliado por coloração vital e contagem de unidades formadoras de colônias 

residuais. O biofilme e a morfologia da superfície do titânio foram analisados por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV). Em experimentos paralelos, os discos 

revestidos com LPS de Escherichia coli foram tratados como descrito acima antes 

da semeadura com macrófagos RAW 264.7 para quantificar a ativação de células 

inflamatórias conduzida por LPS, mensurando a geração aumentada de óxido 

nítrico. O fototratamento TFD e LED induziu uma redução estatisticamente 

significativa de bactérias viáveis, de até -99 e -98% (5 min), respectivamente. Além 

do efeito bactericida, o fototratamento PDT e LED também inibiu a bioatividade do 

LPS, avaliado à partir da formação de nitrito, em até -42%. Dessa forma, os autores 

sugeriram que a fototerapia não invasiva surge como uma alternativa promossira no 

tratamento da peri-implantite para reduzir bactérias e LPS aderentes à superfície do 

implante de titânio sem causar danos à microestrutura da superfície.  

Em 2018, Zeza et al. avaliaram os resultados da remoção do biofilme 

profissionalmente (BPR) e a TFD no tratamento de gengivite induzida 

experimentalmente (G) e mucosite peri-implantar (M-pi). Foram selecionados 20 

pacientes sistemicamente saudáveis, cada um contribuindo com um único implante 

em um sextante posterior e um dente no mesmo quadrante. Os pacientes foram 

submetidos a um ensaio experimental G e M-pi que consiste em um período de 2 

semanas de acúmulo de biofilme e uma fase de resolução de 6 semanas após a 

administração do tratamento. Os níveis de biofilme supragengival, profundidade de 

sondagem e sangramento na sondagem foram registrados no dente experimental e 

implante antes ou 2 e 6 semanas após a administração de BPR + TFD. Os 

resultados do estudo indicaram que o tratamento com BPR e TFD resultaram em 

uma redução significativa no número sítios com sangramento à sondagem ao redor 

dos dentes e ao redor dos implantes. Além disso, os implantes mostraram um 

número significativamente maior de sítios residuais com sangramento à sondagem 

após 6 semanas do tratamento, e a diferença entre os implantes e os dentes foi 

particularmente pronunciada (implantes: 42%; dentes: 22%) em sulcos rasos (1-2 

mm). Os autores concluíram que G e M-pi podem ser efetivamente tratados com 

	 	 15



BPR + TFD. Porém, os sulcos rasos em implantes podem mostrar um maior número 

de sítios com sangramento residual quando comparados aos dentes.  

Os efeitos bactericidas dependentes da dose e dependentes do pH da 

TFD mediada pelo azul de metileno (AM) na eliminação de bactérias Gram-

negativas (P. gingivalis e A. actinomycetemcomitans) e Gram-positivas (S. mutans) 

em liga de titânio pré-tratada com jato de areia, granulação grande e ataque ácido 

(SLA) foram avaliados por Huang et al., em 2019. Os efeitos de diferentes 

concentrações de AM (50, 100 e 200 µg/mL), o pH do AM (4, 7 e 10) e o tempo de 

irradiação (0, 30 e 60s) sobre a viabilidade bacteriana e residual nos níveis de 

lipopolissacarídeos (LPS) foram examinados. As variações no pH da solução de AM 

após a TFD por 60s nas amostras não contaminadas e contaminadas também foram 

detectadas. Os resultados experimentais indicaram que a TFD mediada por AM 

pode efetivamente matar a maioria das bactérias nas superfícies de liga de titânio de 

implantes contaminados com biofilme em comparação com o AM sozinho. Vale 

destacar que a TFD exibiu melhor eficácia antibacteriana com o aumento na 

concentração de AM e do tempo de irradiação. Em relação à solução ácida nas 

amostras contaminadas com biofilme, a TFD fez com que o pH aumentasse. Em 

contraste, o pH altamente alcalino no início diminuiu para um valor de cerca de pH 

8,5 após a TFD. Curiosamente, o pH neutro teve pequenas alterações, 

independentemente da concentração de AM e das espécies bacterianas. Como 

esperado, a TFD com maior concentração de AM em ambiente de pH mais alto 

reduziu significativamente a concentração de LPS de A. actinomycetemcomitans e P. 

gingivalis. Com base nos dados, os autores concluíram que a TFD pode ser um 

tratamento eficaz para eliminar bactérias e LPS aderentes à superfície de titânio, no 

entanto, o uso do modelo de biofilme multiespécie e a avaliação da osteogênese in 

vitro ainda precisa ser avaliada. 

Em 2019, Wang et al. analisaram a eficácia e segurança da TFD em 

casos de peri-implantite em pacientes chineses. A TFD foi realizada usando azul de 

toluidina (10 mg / mL; 3 min) e um laser de 635 nm (750 mW; 10 s / lado do 

implante; mínimo de 60 mW / cm2), combinada ou não com a terapia mecânica. Os 

resultados demonstraram que 6 meses após o tratamento, a profundidade de 

sondagem, o nível clínico, a presença de sangramento à sondagem e a presença de 

biofilme foram menores no grupo TFD do que no grupo controle. Foi possível 
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concluir que a TFD combinada com o debridamento mecânico melhora 

significativamente os parâmetros clínicos periodontais em participantes com peri-

implantite.  

Mais recentemente, Almohareb et al. (2020) avaliaram a eficácia da TFD 

como adjuvante do debridamento mecânico no tratamento da peri-implantite grave 

com abscesso. Os 40 indivíduos selecionados foram distribuídos em dois grupos: 

Grupo A: recebeu azul de metileno mediado e TFD usando laser de diodo como 

adjuvante ao debridamento mecânico, enquanto o Grupo B recebeu 500mg de 

amoxicilina e 400mg de metronidazol (3x/dia) como adjuvante ao debridamento 

mecânico. Os escores de biofilme, profundidade de sondagem, sangramento na 

sondagem e perda de inserção clínica foram mensurados. A contagem microbiana 

de P. gingivalis, T. denticola e T. forsythia foi analisada por meio da reação em 

cadeia da polimerase. A avaliação da dor foi feita com o auxílio da escala numérica 

de dor (NPRS). Todas as avaliações foram feitas no início do estudo e repetidas em 

6 e 12 meses. Os resultados demonstraram uma melhora significativa do 

sangramento à sondagem no Grupo A em 12 meses em comparação com o Grupo 

B. Nenhuma mudança estatisticamente significativa foi observada para os escores 

NPRS entre os dois grupos. Diferenças estatisticamente significativas foram 

observadas nos valores para P. gingivalis, T. denticola e T. forsythia no período de 

acompanhamento de 6 meses em comparação com os valores iniciais para o Grupo 

A e para o Grupo B. Os autores concluíram que a TFD adjuvante ao debridamento 

mecânico foi igualmente eficaz na melhora do quadro clínico peri-implantar grave em 

comparação com a terapia antimicrobiana. 

Ohba et al. (2020) avaliaram a segurança e eficácia a curto prazo da TFD 

na peri-implantite, avaliando o volume de secreção de purulenta após a terapia. 

Pacientes com secreção de pus em uma bolsa peri-implantar foram recrutados de 1º 

de dezembro de 2019 a 30 de abril de 2020. Os implantes selecionados foram 

aleatoriamente distribuídos em um dois dois grupos, aqueles que receberam 

irrigação de solução salina e aqueles que receberam a irrigação de solução salina e 

a TFD com azul de toluidina. A segurança e eficácia da TFD foram avaliadas 7 dias 

após o tratamento. Foi possível observar que a secreção purulenta reduziu em 7 de 

12 implantes (58,3%) no grupo TFD e em 2 de 13 implantes (15,4%) no grupo de 
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irrigação. Os autores concluíram que a TFD com azul de toluidina foi confirmada 

como um tratamento seguro para peri-implantite.  

Sharab et al. (2020) elaboraram uma investigação onde a combinação 

única da TFD e da força de enxágue com água representando a remoção física 

(usando técnicas de impacto a jato) foi aplicada à biofilmes de S. mutans cultivados 

em titânio comercialmente puro (Ti). O experimento examinou a força necessária 

para destacar um biofilme (tensão de cisalhamento) como uma forma de determinar 

as mudanças na força de fixação do biofilme após a aplicação da TFD. Contagens 

de unidades formadoras de colônias (UFC) e ensaios de Alamar Blue foram usados 

para medir a vitalidade e o metabolismo das bactérias antes e depois do tratamento. 

Os resultados mostraram que os biofilmes tratados com TFD foram 

significativamente mais suscetíveis à remoção de seus substratos por forças de 

impacto de jato de água em comparação aos biofilmes não tratados. Espessuras 

variáveis de biofilmes não tratados exigiram mais tensão de cisalhamento (144 e 228 

dinas / cm²) para delaminar as superfícies de titânio quando comparadas a menor 

tensão de cisalhamento (90 a 140 dinas / cm²) necessária para remover biofilmes 

tratados com TFD. Os resultados do infravermelho de reflexão interna atenuada 

múltipla confirmaram a superioridade da remoção induzida pela TFD, 

predominantemente da parte do polissacarídeo protetor do biofilme. Esses 

resultados sugerem que a TFD pode enfraquecer biofilmes em diferentes níveis de 

maturidade, permitindo um destacamento mais fácil usando forças de enxágue 

simples, o que tem uma aplicação futura promissora na prática odontológica onde o 

dimensionamento tradicional de superfícies de implantes é um desafio. 
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2. OBJETIVO 

O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito da terapia fotodinâmica 

com led vermelho e azul de metileno na atividade metabólica e na composição do 

biofilme subgengival multiespécie. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

3.1 Formação do biofilme subgengival multiespécie  

3.1.1 Cepas bacterianas e condições de crescimento 
As seguintes espécies foram  utilizadas para formação do biofilme 

subgengival: Actinomyces naeslundii ATCC 12104, Actinomyces oris ATCC 43146, 

Actinomyces gerencseriae ATCC 23840, Actinomyces israelii ATCC 12102, 

Veillonella parvula ATCC 10790, Actinomyces odontolyticus ATCC 17929, 

Streptococcus sanguinis ATCC 10556, Streptococcus oralis ATCC 35037, 

Streptococcus intermedius ATCC 27335, Streptococcus gordonii ATCC 10558, 

Streptococcus mitis ATCC 49456, Aggregatibacter actinomycetemcomitans ATCC 

29523, Capnocytophaga ochracea ATCC 33596, Capnocytophaga gingivalis ATCC 

33624, Eikenella corrodens ATCC 23834, Capnocytophaga sputigena ATCC 33612, 

Campylobacter showae ATCC 51146, Eubacterium nodatum ATCC 33099, 

Fusobacterium nucleatum vincentii ATCC 49256, Parvimonas micra ATCC 33270, 

Fusobacterium nucleatum polymorphum ATCC 10953, Fusobacterium periodonticum 

ATCC 33693, Prevotella intermedia ATCC 25611, Streptococcus constellatus ATCC 

27823, Porphyromonas gingivalis ATCC 33277, Tannerella forsythia ATCC 43037, 

Streptococcus anginosus ATCC 33397, Streptococcus mutans ATCC25175, 

Selenomonas noxia ATCC 43541, Propionibacterium acnes ATCC 11827, and 

Gemella morbillorum ATCC 27824, Eubacterium saburreum ATCC 33271, 

Campylobacter gracilis ATCC 33236.  

A maioria das espécies, incluindo Actinomyces subsp., Streptococcus 

subsp., e Fusobacterium subsp., foram cultivadas em agar de soja triptone  com 5% 

de sangue de carneiro, sob condições anaeróbias (85% de nitrogenio, 10% de 

dióxido de carbono, e 5% de hidrogenio), enquanto Eubacterium subsp. e N. mucosa 

foram cultivadas em agar anaeróbio fastidioso com 5% de sangue de carneiro. P. 

gingivalis e P. melaninogenica foram cultivadas em agar de soja triptona com extrato 

de levedura enriquecida com 1% de hemina, 5% menadiona e 5% de sangue de 

carneiro enquanto T . forsythia foi cultivada em agar de soja triptone com extrato de 

levedura enriquecida com 1% de hemina, 5% menadiona, 5% de sangue de 

carneiro, e 1% de ácido N-acetilmurâmico. Após 48 horas de crescimento, todas as 
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espécies foram transferidas para tubos cônicos de 15 mL (Tubos Falcon®)  com 

meio de cultura BHI (Brain Heart Infusion, Becton Dickinson, Sparks, MD) 

suplementado com 1% de hemina. 

Após 24 horas de crescimento em caldo de BHI com 1% de hemina, a 

densidade ótica (DO) a 600 nm foi ajustada para 0,1, correspondendo a cerca de 108 

células/ml de cada uma das espécies. As suspensões de células individuais de cada 

espécie foram diluídas para 107 células/ml, com ajustamento para os seus 

respectivos tamanhos de células. Alíquotas de 100 ul contendo 106 células de cada 

uma das espécies foram misturadas para se obter um inóculo final de biofilme. Onze 

ml de caldo BHI com 1% de hemina e 5% de sangue de ovelha foram adicionados 

para se obter um inóculo final de biofilme no volume de 45 ml.  

3.1.2 Modelo de biofilme subgengival 
O modelo de múltiplas espécies de biofilme foi desenvolvido utilizando o 

Dispositivo de Calgary Biofilme (DCB). Uma placa de 96 poços (sistema Nunc; 

Thermo Scientific, Roskilde, Dinamarca) foi utilizada para adição de 150 ul de 

inóculo por poço, contendo 104 células de cada uma das espécies e também uma 

cobertura de placa contendo os pinos de poliestireno, também conhecida como 

Dispositivo de Calgary (sistema Nunc TSP; Thermo Scientific, Roskilde, Dinamarca). 

As placas foram incubadas a 37 ° C, sob condições anaeróbias. 

Após 72 h de incubação, o meio de cultura foi trocado e as coberturas das 

placas foram transferidas para novas placas de 96 poços com caldo fresco (caldo 

BHI com 1% de hemina e 5% de sangue de ovelha) por mais 4 dias. O tratamento 

do biofilme com veículo-controle negativo (Grupo CON), azul de metileno 0.01 % 

(Grupo AM), led azul (λ = 660, densidade de potência ≈ 330mW/cm2, 2mm distante 

da cultura) (Grupo LED) e azul de metileno associado ao LED (Grupo AM+LED) foi 

aplicado por 5 minutos, no último dia de formação do biofilme (sexto dia de 

crescimento). Após 7 dias de formação do biofilme, os pinos foram coletados e a 

análise microbiológica foi realizada em seguida (Figuras, 1, 2 e 3). Os experimentos 

foram realizados em triplicata para cada um dos grupos (Soares et al., 2015).  
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Figura 1: Ajuste da absorbância das espécies bacterianas utilizadas no modelo de 

biofilme.  
 

Figura 2: Inoculação das bactérias do modelo de biofiime no base do dispositivo de 

Calgary 
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Figura 3: Experimento preparado: dispositivo de Calgary contendo todas as 

bactérias utilizadas no modelo de biofilme, dentro de um dispositivo descartável de 

anaerobiose pronto para ser colocado na estufa a 37o C.  

3.2 Atividade metabólica do biofilme 

A percentagem de redução da atividade metabólica de biofilme foi 

determinada utilizando cloreto de 2,3,5-trifeniltetrazólio (TTC) (catálogo n °17779; 

Fluka analítico) e espectrofotometria. TTC é usado para diferenciação entre células 

metabolicamente ativas e inativas. O substrato branco é enzimaticamente reduzido a 

formazano vermelho 1,3,5-trifenil (TPHP) por células vivas bacterianas, devido à 

atividade de várias desidrogenases. A mudança na cor do substrato é lida por 

espectrofotometria para determinar a taxa de redução, que é utilizada como uma 

medida indireta da atividade metabólica bacteriana. Para medir a atividade 

metabólica dos biofilmes, os pinos coletados da fase de crescimento do biofilme 

foram lavados uma vez com PBS e transferidos para placas com 200 ul por poço de 

meio BHI fresco contendo 1% de hemina com 10% de uma solução de TTC a 1%. 

As placas foram em seguida incubadas em condições de anaerobiose durante 06-08 

h a 37° C. A conversão TTC foi lida a 485nm usando um espectrofotômetro de 

fluorescência (Soares et al., 2015). 
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3.3 Checkerboard DNA-DNA hybridization  

Os pinos destacados do DCB foram imediatamente depositados em tubos 

plásticos individuais contendo 150µL de solução tampão TE (10 mM Tris-HCL, 

Invitrogen Life Technologies, Carlsbad, CA, EUA, e 1 mM EDTA, Labsynth Produtos 

para Laboratórios Ltda, Diadema, SP, Brasil, pH 7,6). Os tubos foram levados ao 

equipamento de ultrassom durante 10 minutos para que o biofilme soltasse do pino. 

Em seguida, o pino foi retirado do tubo e acrescentou-se 100µL de NaOH (Labsynth)  

a 0,5M para que o DNA bacteriano permanecesse viável por um longo período de 

tempo. Os tubos plásticos foram identificados com o código do experimento e 

armazenados sob refrigeração a -20ºC até as amostras serem processadas por 

meio da técnica do Checkerboard DNA-DNA hybridization (Socransky et al., 1994).  

3.3.1 Seleção das espécies bacterianas avaliadas e condições de crescimento 
As sondas genômicas foram preparadas para as 33 espécies bacterianas 

(Tabela 1) associadas com saúde e doença periodontal por Socransky et al. (1998), 

Socransky e Haffajee (2002). Todas as cepas foram adquiridas liofilizadas da ATCC 

(Americam Type Culture Collection, Rockville, MD, EUA) ou do Forsyth Institute 

(Boston, MA, EUA). O conteúdo liofilizado foi reidratado em caldo para crescimento 

de Mycoplasma (Difco Laboratories, Detroit, MI, EUA) e cultivado em ágar-triptose 

de soja (Difco) contendo 5% de sangue desfibrinado de ovelha (BBL, Baltimore 

Biological Laboratories, Cockeysville, MD, EUA) a 35ºC sob condição de 

anaerobiose (80% N2, 10% CO2, 10% H2). Algumas bactérias foram cultivadas em 

meios de cultura enriquecidos de forma a suprir suas necessidades nutricionais. T. 

forsythia, por exemplo, foi cultivada em ágar-triptose de soja com 5% de sangue 

desfibrilado de ovelha e 10 µg/mL de ácido N-acetil murâmico (NAM) (Sigma 

Chemical Co, St. Louis, MO, EUA); enquanto P. gingivalis cresceu em um meio 

similar, suplementado com 5% de sangue desfibrilado de ovelha, 0,3 µg/mL de 

menadiona (Sigma) e 5 µg/mL de hemina (Sigma). A espécie T. denticola foi 

cultivada em caldo para crescimento de Mycoplasma suplementado com 1 mg/mL de 

glicose (Sigma), 400 µg/mL de niacinamida (Sigma), 150 µg/mL de espermina 

tetraidroclorídrica (Sigma), 20 µg/mL de isobutirato de sódio  (ICN, Costa Mesa, CA, 

	 	 24



EUA), 1 mg/mL de L-cisteína  (Sigma), 5 µg/mL de tiamina pirofosfato  (Sigma) e 

0,5% de soro bovino  (Laborclin, São José dos Pinhais, PR, Brasil). 

Tabela 1. Relação das cepas bacterianas empregadas para a confecção das sondas 

de DNA. As espécies estão agrupadas por complexos bacterianos (SOCRANSKY et 

al., 1998; SOCRANSKY e HAFFAJEE, 2002). 

Espécies Cepas Espécies C e p a

s

Complexo Azul Complexo Laranja (cont.)

Actinomyces gerencseriae 23860a F. nucleatum ssp polymorphum 10953
a

Actinomyces israelii 12102a F. nucleatum ssp vincentii 49256
a

Actinomyces naeslundii I 12104a Fusobacterium periodonticum 33693
a

Actinomyces oris 43146a Parvimonas micra 33270
a

Complexo Roxo Prevotella intermedia 25611
a

Actinomyces odontolyticus 17929a Streptococcus constellatus 27823
a

Veillonella parvula 10790a Complexo Vermelho

Complexo Amarelo Tannerella forsythia 43037
a

Streptococcus gordonii 10558a Porphyromonas gingivalis 33277
a

Streptococcus intermedius 27335a

Streptococcus mitis 49456a Outras Espécies

Streptococcus oralis 35037a Eubacterium saburreum 33271
a
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a ATCC (American Type Culture Collection); b Forsyth Institute 

3.3.2 Isolamento do DNA e preparo das sondas 
As cepas bacterianas foram cultivadas anaerobicamente na superfície de 

ágar-sangue, com exceção das 2 espécies de espiroquetas, que foram cultivadas 

em caldo, por 3 a 7 dias. As colônias foram raspadas e depositadas em tubos 

plásticos para microcentrífuga de 1,5 mL contendo 1 mL de solução TE (pH 7,6). As 

células foram lavadas 2 vezes por centrifugação na solução-tampão de TE a 

3.500xg por 10 minutos. Em seguida, as cepas gram-negativas foram novamente 

suspensas e lisadas com SDS (dodecilsulfato de sódio, C12H25NaO4S, Labsynth) a 

Streptococcus sanguinis 10556a Gemella morbillorum 27824
a

Complexo Verde Selenomonas noxia 43541
a

A g g r e g a t i b a c t e r 

actinomycetemcomitans a + 

b

43718a 
29523a

Propionibacterium acnes I + II 11827
a

11828
a

Capnocytophaga gingivalis 33624a Streptococcus mutans 25175
a

Capnocytophaga ochracea 33596a Streptococcus anginosus 33397
a

Capnocytophaga sputigena 33612a

Eikenella corrodens 23834a

Complexo Laranja

Campylobacter gracilis 33236a

Campylobacter showae 51146a

Eubacterium nodatum 33099a
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10% e proteinase K (Sigma) em uma concentração de 20 mg/mL. As cepas de 

bactérias gram-positivas foram lisadas em 150µL de uma mistura enzimática 

contendo 15 mg/mL de lisozima (Sigma) e 5 mg/mL de acromopeptidase (Sigma) em 

solução tampão TE (pH 8,0).  

O DNA foi isolado e purificado como descrito por SMITH et al. 1989. As 

sondas genômicas foram preparadas para cada uma das 40 espécies pela 

marcação de 1 µg do DNA bacteriano com digoxigenina, por meio do random primer   

digoxigenin    labeling   kit (Roche Diagnostics, Indianápolis, IN, EUA), de acordo 

com o método descrito por FEINBERG & VOGELSTEIN (1983).  As espécies 

avaliadas foram selecionadas segundo suas associações com diferentes tipos de 

doenças ou saúde periodontal (Socransky et al., 1994; Socransky e Haffajee, 2005). 

3.3.3 Hibridização 

As suspensões contidas nos tubos plásticos foram fervidas em banho-

maria por 10 minutos e, em seguida, neutralizadas pela adição de 0,8 ml de acetato 

de amônia a 5M. Cada suspensão foi depositada em uma das canaletas do Minislot 

30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) e transferida para a membrana de nylon (15 

x 15 cm) com carga positiva (Amersham Biosciences UK Limited, Buckinghamshire, 

Inglaterra). 

 As duas últimas das 30 canaletas do Minislot (Figura 4) foram ocupadas 

por controles contendo uma mistura das espécies de microrganismos investigados 

pelas sondas, nas concentrações correspondentes a 105 e 106 células, ou seja, 1 ηg 

e 10 ηg de DNA de cada espécie, respectivamente. A membrana foi removida do 

Minislot 30 e o DNA nela concentrado foi fixado por aquecimento em forno a 120°C 

por 20 min.  
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F i g u r a 4 . 

Representação gráfica do Minislot 30 (Immunetics, Cambridge, MA, EUA) e resumo 

da preparação e colocação das amostras na membrana de nylon (técnica 

Checkerboard DNA-DNA hybridization). 

A membrana foi pré-hibridizada a 42ºC, por 1 hora, em uma solução 

contendo 50% formamida (Vetec Química Fina Ltda, Rio de Janeiro, RJ, Brasil), 1% 

caseína (Vetec), 5 x solução salina citratada (SSC) (1 x SSC= 150mM NaCl (Vetec), 

15M de citrato de sódio (J.T.Baker, Edo. de Méx., México) , pH 7,0, 25mM de fosfato 

de sódio (Na2HPO4, Labsynth) pH 6,5 e 0,5 mg/mL de RNA de levedura (Sigma).  

Em seguida, a membrana foi posicionada no Miniblotter 45 (Immunetics, Cambridge, 

MA, EUA) com as linhas contendo o DNA das amostras e dos controles 

posicionadas perpendicularmente às canaletas do aparato.  

 Em cada canaleta do Miniblotter 45 (Figura 5) foi adicionada uma sonda 

de DNA, diluída a aproximadamente 20 ηg/mL, em 130 °L de solução de 

hibridização composta de 45% formamida, 5 x SSC, 20mM de Na2HPO4 (pH 6,5), 

0,2 mg/ml de RNA de levedura, 10% de sulfato de dextrano (Amersham) e 1% 

caseína. A hibridização ocorreu dentro de um período mínimo de 20 horas, a 42ºC. 

Após o período de hibridização, a membrana foi removida do Miniblotter 45 

(Immunetics), lavada por 40 minutos a 65ºC numa solução adstringente composta 

por 1% de SDS, 1mM de EDTA e 20mM de Na2HPO4, a fim de remover sondas que 

não hibridizarão completamente. Em seguida, a membrana foi imersa por 1 hora em 

uma solução contendo 1% de ácido maleico (C4H4O4, Vetec), 3M NaCl, 0,2M NaOH 

(Labsynth), 0,3% Tween 20 (Vetec), 0,5% caseína, pH 8,0, e, logo após, por 30 

minutos, na mesma solução contendo o anticorpo anti-digoxigenina conjugado à 

fosfatase alcalina (Roche) em uma concentração de 1:10.000. A membrana foi, 
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então, lavada 2 vezes, por 20 minutos, em uma solução de 0,1M de ácido maleico, 

3M de NaCL, 0,2M de NaOH, 0,3% de Tween 20, pH 8,0, e 1 vez, por 5 minutos, em 

uma solução de 0,1M de Tris HCl, 0,1M de NaCl, pH 9,5.  

 

Figura 5. Representação gráfica do Miniblotter 45 (Immunetics, Cambridge, MA, 

EUA) e resumo das etapas de hibridização e detecção das espécies bacterianas 

presentes nas amostras (técnica Checkerboard DNA-DNA hybridization). 

3.3.4 Detecção das espécies 

 Após o período de hibridização, a membrana foi removida do Miniblotter 

45 (Immunetics), lavada por 40 minutos a 65ºC numa solução adstringente 

composta por 1% de SDS, 1mM de EDTA e 20mM de Na2HPO4, a fim de remover 

sondas que não hibridizarão completamente. Em seguida, a membrana foi imersa 

por 1 hora em uma solução contendo 1% de ácido maleico (C4H4O4, Vetec), 3M 

NaCl, 0,2M NaOH (Labsynth), 0,3% Tween 20 (Vetec), 0,5% caseína, pH 8,0, e, logo 

após, por 30 minutos, na mesma solução contendo o anticorpo anti-digoxigenina 

conjugado à fosfatase alcalina (Roche) em uma concentração de 1:10.000. A 

membrana foi, então, lavada 2 vezes, por 20 minutos, em uma solução de 0,1M de 

ácido maleico, 3M de NaCL, 0,2M de NaOH, 0,3% de Tween 20, pH 8,0, e 1 vez, por 

5 minutos, em uma solução de 0,1M de Tris HCl, 0,1M de NaCl, pH 9,5.  
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 Para a detecção dos sinais, a membrana foi incubada por 45 minutos a 

37°C em uma solução detectora contendo substrato para fosfatase alcalina, CDP-

Star™ Detection Reagent (Amersham). Em seguida, a membrana foi colocada em 

um cassete, Chassi Radiográfico 30 x 40 cm (Konex, São Paulo, SP, Brasil), sob um 

filme radiográfico 18 x 24 cm (Agfa Gevaert, NV, Bélgica) por aproximadamente 40 

minutos. O filme foi posteriormente revelado manualmente pelo método 

convencional temperatura-tempo, de acordo com orientações do fabricante. As 

soluções que foram utilizadas foram da marca Kodak (Kodak Brasileira Com. e Ind. 

Ltda, São José dos Campos, SP, Brasil), mantidas a temperatura de 20ºC. 

 A leitura dos filmes radiográficos foi realizada por um único examinador 

treinado, calibrado e cego para as terapias empregadas. A leitura foi realizada 2 

vezes, em dias diferentes, para conferência de resultados. Cada sinal produzido 

(Figura 6) por uma determinada sonda na amostra de biofilme foi comparado, em 

intensidade, ao sinal produzido pela mesma sonda nas 2 linhas de controles 

contendo 105 e 106 bactérias.  

 

Figura 6. Representação esquemática do padrão de hibridização entre as bactérias 

presentes nas amostras e as sondas de DNA (técnica checkerboard DNA-DNA 

hybridization).  

	 	 30



Desta forma, o número 0 foi registrado quando não houve detecção do 

sinal; 1 equivale a um sinal menos intenso que o controle de 105 células; 2 equivale 

a 105 células; 3 entre 105 e 106 células; 4 a aproximadamente 106 células e 5 mais 

de 106 células (Tabela 2). Estes registros foram utilizados para determinar os níveis 

das diferentes espécies investigadas nas diferentes amostras a serem avaliadas. 

Tabela 2. Índice utilizado para a determinação dos níveis dos microrganismos nas 

amostras de biofilme. 

3.4 Análise estatística 

A análise estatística foi realizada utilizando os testes Kruskal-Wallis/Dunn. 

A significância estatística foi estabelecida em 5% (p<0,05). 

ÍNDICE NÍVEL DO MICRORGANISMO CONTAGEM

0 Não detectado 0

1 Menos de 105 células 10.000

2 Aproximadamente 105 células 100.000

3 Entre 105 e 106 células 500.000

4 Aproximadamente 106 células 1.000.000

5 Mais de 106 células 10.000.000
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4. RESULTADOS 

Os dados obtidos neste estudo estão apresentados nas Figuras 7, 8 e 9. 

A Figura 7 apresenta a atividade metabólica do biofilme subgengival após os 

tratamentos propostos. A análise dos dados (Testes Kruskal-wallis e Dunn) indicou 

que os grupos testes LED e AM+LED apresentaram maior redução da atividade 

metabólica em comparação aos grupo AM e CON, porém sem diferença estatística 

entre os grupos LED e AM+LED, e também entre os grupos AM e CON (p>0,05).  

Gráfico 1. Atividade metabólica (TTC) do biofilme subgengival in vitro após os 

tratamentos propostos nos diferentes grupos. 

CON: Controle, AM: Azul de Metileno, LED: Lead Vermelho.  

Letras distintas indicam diferenças estatísticas entre os grupos (Testes Kruskal-wallis 

e Dunn). 
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Em relação à contagem total (Figura 8) obtida pelo Checkerboard DNA-

DNA hybridization, os três grupos testes (AM, LED e AM+ LED) demonstraram os 

níveis mais baixos de bactérias em comparação ao grupo CON. Não houve 

diferença estatística entre os tratamentos com LED, AM e AM+LED (p≥0,05). Em 

relação à composição do biofilme subgengival, não foi possível notar diferenças 

entre os grupos em relação às alterações no perfil bacteriano deste biofilme (Figura 

9). Nas comparações entre cada grupo teste com o grupo controle, apenas uma 

espécie bacteriana mostrou diferença estatística, sendo V. parvulla para o grupo AM, 

A. actinomycetemcomitans para o grupo AM+LED e E. nodatum para o grupo LED 

 

Gráfico 2. Contagem total das 33 espécies bacterianas (x105) presentes no biofilme 

subgengival in vitro após os tratamentos propostos nos diferentes grupos. 

CON: Controle, AM: Azul de Metileno, LED: Lead Vermelho.  

Letras distintas indicam diferenças estatísticas entre os grupos (Testes Kruskal-wallis 

e Dunn). 
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Gráfico 3.  
Níveis das contagens médias (x105) de 33 espécies bacterianas em amostras de 

biofilme subgengival in vitro após os tratamentos propostos nos diferentes grupos. 

As espécies foram ordenadas e agrupados de acordo com os complexos 

microbianos descritos por Socransky et al. (1998).  

CON: Controle, AM: Azul de Metileno, LED: Lead Vermelho.  

Letras distintas indicam diferenças estatísticas entre os grupos testes e o grupo 

controle (Testes Kruskal-wallis e Dunn). Letra “a”: diferença estatística entre os 

biofilmes do Grupo AM e Grupo CON, letra “b”: diferença estatística entre os 

biofilmes do Grupo AM+LED e Grupo CON, letra “c”: diferença estatística entre os 

biofilmes do Grupo LED e Grupo CON.  
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5. DISCUSSÃO 
Diferentes tratamentos têm sido propostos na literatura para 

descontaminar superfícies de implante, mas nenhum deles ainda se revelou 

totalmente satisfatório. A TFD emergiu recentemente como uma opção promissora 

para a redução do número de bactérias e dos níveis de LPS, embora haja um 

consenso sobre o fato de que ainda faltam protocolos terapêuticos eficazes. A 

terapia anti-infecciosa usando TFD utiliza um laser de baixa potência após a 

aplicação de moléculas fotossensibilizantes, como azul de toluidina ou azul de 

metileno. O objetivo do presente estudo foi avaliar in vitro o efeito da terapia 

fotodinâmica com led vermelho e azul de metileno na atividade metabólica e na 

composição do biofilme subgengival multiespécie. Pelo nosso conhecimento, este é 

o primeiro estudo que avaliou a atividade antimicrobiana do LED+AM em um biofilme 

formado por 33 espéçies bacterianas. Os resultados aqui relatados oferecem 

evidências sobre a atividade antimicrobiana do LED isolado ou combinado com o 

AM, sendo capazes de reduzir a atividade metabólica a contagem total do biofilme 

subgengival. A diminuição da carga bacteriana pode restabelecer um equilíbrio 

favorável entre a microbiota peri-implantar e a defesa do hospedeiro, permitindo uma 

melhora clínica estável ao longo do tempo. 

Giannelli et al. (2017) também demonstraram o efeito antimicrobiano, 

porém em um biofilme monoespécie formado por S.aureus. Os autores mostraram 

que a TFD pode alcançar uma desintoxicação bem-sucedida da superfície de titânio, 

sendo capaz de inativar o revestimento LPS. Sharab et al. (2020) demonstrou o 

mesmo efeito, porém em S. mutans. Outros autores realizaram ensaios clínicos. A 

eficácia da TFD como adjuvante do debridamento mecânico no tratamento da peri-

implantite foi avaliada, recentemente, por Almohareb et al. (2020. A redução na 

contagem microbiana de P. gingivalis, T. denticola e T. forsythia foi analisada por 

meio da reação em cadeia da polimerase.  Porém, 1992, Dobson e Wilson já 

evidenciaram também em um ensaio clínico a atividade antimicrobiana da TFD 

sobre P. gingivalis.  

O mecanismo pelo qual a TFD mata microrganismos patogênicos 

periodontais, como A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, Fusobacterium 

nucleatum e Prevotella intermedia são objetos de muitas investigações. Em 2018, 

Shibli aponta que esse mecanismo pode envolver alterações, como a oxidação de 
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biomoléculas em membranas plasmáticas de patógenos orais, além de danos ao 

DNA. A TFD oferece algumas vantagens sobre o uso de antimicrobianos 

convencionais (antissépticos e antibióticos), como a redução da chance de seleção 

de espécies bacterianas resistentes. Destaca ainda a vantagem da manutenção de 

altas concentrações dos fotossensibilizadores em defeitos peri-implantar por longos 

períodos não ser necessária, o que é uma preocupação quando antimicrobianos 

convencionais são considerados.  

Os parâmetros próprios do laser podem influenciar o efeito bactericida da 

TFD. Neste estudo foram utilizados (λ = 660 ± 30nm e irradiância ≈ 330mW) 

parâmetros reconhecidos pela literatura científica. Ghanem et al. (2016) em uma 

revisão de literatura comentaram sobre a diversidade de características, sendo que 

nenhum dos estudos incluídos relataram o diâmetro da fibra que usaram, o que 

torna difícil determinar a quantidade real de energia liberada durante o processo de 

TFD. Quanto aos parâmetros de comprimento de onda variaram de 660 nm a 830 

nm, duração de 40 a 180 segundos e potência de 1mW a 100mW. Hayek et al. 

(2005) usou comprimento de onda de 660 nm por cerca de 180 seg. Enquanto Shibli 

et al. (2006) usou comprimento de onda de 830 nm por 80 seg. Seria necessário 

definir o limiar do laser parâmetros nos quais o efeito benéfico da aplicação do laser 

pode ser esperado. Giannelli et al. (2017) mostraram que efeitos desintoxicantes 

foram alcançados com 100 e 400 mW de energia de saída. Um ponto interessante 

abordado por estes autores é que o LED não causa danos térmicos e não altera a 

morfologia da superfície de óxido de titânio irradiado, e que provavelmente mantém 

as propriedades osseocondutoras do implante. Outro ponto positivo é que são 

procedimentos minimamente invasivos e podem ser repetidos com segurança até 

que os efeitos desejados sejam alcançados. 

Em relação ao fotossensibilizador, o azul de metileno e o azul de toluidina 

são frequentemente associados ao LED. Nesta investigação, optou-se pelo uso do 

AM. Huang et al. (2019) analisaram o efeito antimicrobiano da TFD contra bactérias 

Gram-positivas e Gram-negativas, buscando a otimização dos fatores de tratamento. 

Dentro das limitações de um estudo in vitro, os autores demonstraram que a TFD 

mediada pelo AM exibiu características de concentração-dependente, pH-

dependente e tempo-dependente relacionadas à sua eficácia antimicrobiana em 

superfícies de implantes contaminadas com biofilme. Os melhores resultados foram 

	 	 36



obtidos com o fotossensibilizador AM 200µg/mL em pH 10 por 60 segundos de 

tempo de irradiação. No entanto, destacaram a necessidade de realização de outros 

estudos. 

Shibli (2018) traz uma discussão interessante sobre os aspectos clínicos 

relacionados aos estudos mais antigos que sugeriram que os lasers não ofereciam 

benefícios adicionais sobre outros tratamentos. No entanto, esses estudos não 

levaram em consideração a gravidade e a extensão da lesão peri-implantar, 

permitindo efeito semelhante entre o laser e outros métodos de limpeza da 

topografia da superfície do implante contaminado. O endpoint clínico usado na 

maioria dos estudos publicados sobre o tratamento da peri-implantite é baseado na 

redução da profundidade de sondagem e ausência de sangramento à sondagem e/

ou supuração e não na regeneração óssea peri-implantar ou preenchimento do 

defeito de enchimento ósseo. Isso não parece ser justo o suficiente para ser 

comparado à obtenção de tecidos peri-implantares saudáveis sem novo contato 

osso-implante em torno de implantes enfermos (também chamado de 

reosseointegração) que restaura ancoragem óssea suficiente para manter a 

restauração suportada por implante por longo prazo períodos.  

Em suma, é importante considerar que as lesões peri-implantares são 

uma doença multifatorial complexa que necessita de uma estratégia terapêutica 

simples e previsível para atingir os desfechos clínicos favoráveis sem agredir a 

superfície do implante e melhorando a cicatrização da ferida. Neste contexto, o uso 

do LED representa uma opção promissora. 

Este estudo inclui algumas limitações. Outros fotossensibilizadores 

poderiam ser testados e o número de repetições poderia ser aumentado, o que 

fortaleceria os resultados do Checkerboard DNA-DNA hybridization para espécies 

independentes.  
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6. CONCLUSÃO 

Em conclusão, o LED isolado ou a combinação AM + LED foram capazes 

de reduzir a atividade metabólica in vitro e também a contagem total do biofilme 

subgengival.  

	 	 38



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Almohareb T, Alhamoudi N, Al Deeb M, Bin-Shuwaish MS, Mokeem SA, Saad 

Shafqat S, Vohra F, Abduljabbar T. Clinical efficacy of photodynamic therapy as an 

adjunct to mechanical debridement in the treatment of per-implantitis with abscess. 

Photodiagnosis Photodyn Ther. 2020 Jun; 30:101750.  

Alresayes S, Al Deeb M, Mokeem S,A, Al-Hamoudi N, Ahmad Paras, Al-Aali K.A, 

Vohra F, Abduljabbar T. Influence of body fat in patients with dental implant 

rehabilitation treated with adjunctive photodynamic therapy. Photodiagnosis and 

Photodynamic Therapy, Volume 31, 2020, 

Al Habashneh R, Asa'ad FA, Khader Y. Photodynamic therapy in periodontal and 

peri-implant diseases. Quintessence Int. 2015 Sep;46(8):677-90. doi: 10.3290/

j.qi.a34078. PMID: 25918763. 

Becker W, Becker BE, Newman MG, Nyman S. Clinical and microbiologic findings 

that may contribute to dental implant failure. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990 

Spring; 5(1):31-38. 

Cai Z, Li Y, Wang Y, Chen S, Jiang S, Ge H, Lei L, Huang X, Antimicrobial effects of 

photodynamic therapy with antiseptics on Staphylococcus aureus biofilm on titanium 

surface, Photodiagnosis Photodyn Ther 25 (2019) 382-388. 

Dobson J, Wilson M. Sensitization of oral bacteria in biofilms to killing by light from a 

low-power laser. Arch Oral Biol 1992; 37:883–887.  

Ericsson I, Lekholm U. Evaluation of clinical function and marginal tissue reactions at 

tooth tissue-integrated reconstructions. In: van Steenberghe E, Albrektsson T, 

Bränemark PI, Henry PJ, Holt R, Liden G. (Eds). Tissue Integration in Oral and 

Maxillo-Facial Reconstruction. Current Clinical Practice Series 29. Amsterdam: 

Excerpta Medica, 1986. p. 350. 

	 	 39



George K, Zafiropoulos GG, Murat Y, Hubertus S, Nisengard RJ. Clinical and 

microbiological status of osseointegrated implants. J Periodontol. 1994 

Ghanem A, Pasumarthy S, Ranna V, Kellesarian SV, Abduljabbar T, Vohra F, 

Malmstrom H. Is mechanical curettage with adjunct photodynamic therapy more 

effective in the treatment of peri-implantitis than mechanical curettage alone? 

Photodiagnosis Photodyn Ther. 2016 Sep; 15: 191-196.  

Giannelli M, Landini G, Materassi F, Chellini F, Antonelli A, Tani A, Nosi D, Zecchi-

Orlandini S, Rossolini GM, Bani D. Effects of photodynamic laser and violet-blue led 

irradiation on Staphylococcus aureus biofilm and Escherichia coli lipopolysaccharide 

attached to moderately rough titanium surface: in vitro study. Lasers Med Sci. 2017 

May; 32(4): 857-864.  

Hass R, Baron M, Dortbudak O, Watzek G. Lethal photosensitization, autogenous 

bone, and e-PTFE membrane for the treatment of peri-implantitis: preliminary results. 

Int J Oral Maxillofac Implants. 2000 May-Jun; 15(3):374-382. 

Hayek RR, Araújo NS, Gioso MA, Ferreira J, Baptista-Sobrinho CA, Yamada AM, 

Ribeiro MS. Comparative study between the effects of photodynamic therapy and 

conventional therapy on microbial reduction in ligature-induced peri-implantitis in 

dogs. J Periodontol. 2005 Aug; 76(8): 1275-1281.  

Holt R, Newman N. The clinical and microbial characterization of peri-implant 

environment. J Dental Res. 1986;65:257-62. 

Htet M, Madi M, Zakaria O, Miyahara T, Xin W, Lin Z, Aoki K, Kasugai S. 

Decontamination of Anodized Implant Surface With Different Modalities for Peri-

Implantitis Treatment: Lasers and Mechanical Debridement With Citric Acid. J 

Periodontol. 2016 Aug; 87(8): 953-961.  

	 	 40



Huang TC, Chen CJ, Ding SJ, Chen CC. Antimicrobial efficacy of methylene blue-

mediated photodynamic therapy on titanium alloy surfaces in vitro. Photodiagnosis 

Photodyn Ther. 2019 Mar; 25: 7-16.  

Hultin M, Gustafsson A, Hallstrom H, Johansson LA, Ekfeldt A, Klinge B. Hurzeler 

MB, Quinones CR, Schupback P, Morrison EC, Caffesse RG. Treatment of peri-

implantitis using guided bone regeneration and bone grafts, alone or in combination, 

in beagle dogs. Part 2: Histologic findings. Int J Oral Maxillofac Implants. 1997 Mar-

Apr; 12(2):168-175. 

Hultin, M., Gustafsson, A., Hallström, H., Johansson, L."Å., Ekfeldt, A. and Klinge, B. 

(2002), Microbiological findings and host response in patients with peri"implantitis. 

Clinical Oral Implants Research, 13: 349-358. 

Klinge B, Gustafsson A, Berglundh T. A systematic review of the effect of antiinfective 

therapy in the treatment of peri-implantitis. J Clin Periodontol. 2002; 29 Suppl 

3:213-25; discussion 232-3. 

Kivela-Rajamaki M, Maisi P, Srinivas R. Levels and molecular forms of MMP-7 

(matrilysin-1) and MMP-8 (collagenase-2) in diseased human peri-implant sulcular 

fluid. J Periodontal Res 2003; 38:583–90. 

Lee KH, Maiden MF, Tanner AC, Weber HP. Microbiota of successful osseointegrated 

dental implants. J Periodontol. 1999 Feb;70(2):131-8. 

Leonhardt A, Renvert S, Dahlen G. Microbial findings at failing implants. Clin Oral 

Implants Res. 1999 Oct; 10(5):339-45. 

Mombelli A, van Oosten MA, Schurch E, Jr., Land NP. The microbiota associated with 

successful or failing osseointegrated titanium implants. Oral Microbiol Immunol. 

1987; 2(4):145-51. 

	 	 41



Mombelli A, Mericske-Stern R. Microbiological features of stable osseointegrated 

implants used as abutments for overdentures. Clin Oral Implants Res. 1990 Dec;  

1(1):1-7. 

Mombelli A, Marxer M, Gaberthuel T, Grunder U, Lang NP. The microbiota of 

osseointegrated implants in patients with a history of periodontal disease. J Clin 

Periodontol. 1995 Feb; 22(2):124-30. 

Mombelli A. Prevention and therapy of peri-implant infections. In: Lang NP, Karring T, 

Lindhe J, ed. Proceedings of the 3rd European Worshop on Periodontology. Berlin: 

Quintessenz Verlag, 1999:281-303. 

Mombelli A, Lang NP. The diagnosis and treatment of periimplantitis. Periodontol 

2000 1998; 17:63–76. 

Mombelli A, Feloutzis A, Bragger U, Lang NP. Treatment of peri-implantitis by local 

delivery of tetracycline. Clinical, microbiological and radiological results. Clin Oral 

Implants Res. 2001 Aug; 12(4):287-94. 

Ohba S, Sato M, Noda S, Yamamoto H, Egahira K, Asahina I. Assessment of safety 

and efficacy of antimicrobial photodynamic therapy for peri-implant disease. 

Photodiagnosis Photodyn Ther. 2020 Sep; 31: 101936.  

Ong ES, Newman HN, Wilson M, Bulman JS. The occurrence of periodontitis-related 

microorganisms in relation to titanium implants. J Periodontol. 1992 Mar; 63(3):200-5. 

Papaioannou W, Quirynen M, Van Steenberghe D. The influence of periodontitis on 

the subgingival flora around implants in partially edentulous patients. Clin Oral 

Implants Res. 1996 Dec; 7(4):405-9. 

	 	 42



Peeridogaheh H, Pourhajibagher M, Barikani HR, Bahador A The impact of 

aggregatibacter actinomycetemcomitans biofilm-derived effectors following 

antimicrobial photodynamic therapy on cytokine production in human gingival 

fibroblasts. Photodiagnosis Photodyn Ther 2019;27:1-6. 

Rams TE, Roberts TW, Tatum H Jr, Keyes PH. The subgingival microbial flora 

associated with human dental implants. J Prosthet Dent. 1984 Apr;51(4):529-34. 

Sahrmann P, Gilli F, Wiedemeier DB, Attin T, Schmidlin PR, Karygianni L. The 

Microbiome of Peri-Implantitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. 

Microorganisms. 2020 May 1; 8(5): 661.  

Salcetti JM, Moriarty JD, Cooper LF, Smith FW, Collins JG, Socransky SS et al. The 

clinical, microbial, and host response characteristics of the failing implant. Int J Oral 

Maxillofac Implants. 1997 Jan-Feb; 12(1):32-42. 

Sanz M, Newman MG, Nachnani S, Holt R, Stewart R, Flemmig T. Characterization 

of the subgingival microbial flora around endosteal sapphire dental implants in 

partially edentulous patients. Int J Oral Maxillofac Implants. 1990 Fall; 5(3):247-53. 

Sculean A, Aoki A, Romanos G, Schwarz F, Miron R.J, Cosgarea R, Is Photodynamic 

Therapy an Effective Treatment for Periodontal and Peri-Implant Infections? Dent 

Clin North Am 59 (4) (2015) 831–858. 

Sharab L, Baier R, Ciancio S, Mang T. Influence of Photodynamic Therapy on 

Bacterial Attachment to Titanium Surface. J Oral Implantol. 2020 Oct 8. doi: 10.1563/

aaid-joi-D-19-00344.  

Shibli JA, Martins MC, Nociti FH Jr, Garcia VG, Marcantonio E Jr. Treatment of 

ligature-induced peri-implantitis by lethal photosensitization and guided bone 

regeneration: a preliminary histologic study in dogs. J Periodontol. 2003a 

Mar;74(3):338-45. 

	 	 43



Shibli JA, Marcantonio E, d'Avila S, Guastaldi AC, Marcantonio E Jr. Analysis of failed 

commercially pure titanium dental implants: a scanning electron microscopy and 

energy-dispersive spectrometer x-ray study. J Periodontol. 2005 Jul;76(7):1092-9. 

Shibli JA, Martins MC, Ribeiro FS, Garcia VG, Nociti FH Jr, Marcantonio E Jr. Lethal 

photosensitization and guided bone regeneration in treatment of peri-implantitis: an 

experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res. 2006 Jun; 17(3): 273-281.  

Shibli JA. Is Laser the Best Choice for the Treatment of Peri-Implantitis? Photomed 

Laser Surg. 2018 Nov; 36(11): 569-570.  

Shibli JA, Ferrari DS, Siroma RS, Figueiredo LC, Faveri M, Feres M. Microbiological 

and clinical effects of adjunctive systemic metronidazole and amoxicillin in the non-

surgical treatment of peri-implantitis: 1 year follow-up. Braz Oral Res. 2019 Sep 30; 

33(suppl 1): e080.  

Sigusch BW, Engelbrecht M, Völpel A, Holletschke A, Pfister W, SchützeJ. Full- 

mouth antimicrobial photodynamic therapy in Fusobacterium nucleatum- infected 

periodontitis patients. J Periodontol 2010;81:975–981.  

Soares GM, Teles F, Starr JR, Feres M, Patel M, Martin L, Teles R. Effects of 

azithromycin, metronidazole, amoxicillin, and metronidazole plus amoxicillin on an in 

vitro polymicrobial subgingival biofilm model. Antimicrob Agents Chemother. 2015 

May; 59(5): 2791-2798.  

Socransky SS, Smith C, Martin L, Paster BJ, Dewhirst FE, Levin AE. Checkerboard 

DNA-DNA hybridization. Biotechniques. 1994; 17: 788-792. 

Socransky SS, Haffajee AD. Dental biofilms: Difficult therapeutic targets. 

Periodontology 2000. 2002; 28: 12-55. 

Socransky SS, Haffajee AD, Cugini MA, Smith C, Kent JRL. Microbial complexes in 

subgingival plaque. Journal of Clinical Periodontology. 1998; 25: 134-144.  

	 	 44



Socransky SS, Haffajee AD. Periodontal microbial ecology. Periodontology 2000. 

2005; 38: 135-187. 

Wang H, Li W, Zhang D, Li W, Wang Z. Adjunctive photodynamic therapy improves 

the outcomes of peri-implantitis: a randomized controlled trial. Aust Dent J. 2019 Sep; 

64(3): 256-262.  

Zeza B, Farina R, Pilloni A, Mongardini C. Clinical outcomes of experimental 

gingivitis and peri-implant mucositis treatment with professionally administered 

plaque removal and photodynamic therapy. Int J Dent Hyg. 2018 May; 16(2): e58-

e64.

	 	 45


	RESULTADOS ........................................................................................... 31
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................... 38
	1. INTRODUÇÃO
	Apesar da literatura científica demonstrar o efeito clínico benéfico da TFD em casos de peri-implantite, a atividade antimicrobiana está evidenciada apenas para algumas de espécies bacterianas. Até o momento, nenhum estudo avaliou o efeito antimicrobiano in vitro da TFD com led azul e azul de metileno na atividade metabólica e na composição do biofilme subgengival multiespécie.
	1.2 Terapia fotodinâmica em peri-implantites
	Em virtude da vasta literatura científica que envolve este tema, optou-se por destacar os principais estudos publicados nos últimos 5 anos.
	2. OBJETIVO
	O objetivo deste estudo foi avaliar in vitro o efeito da terapia fotodinâmica com led vermelho e azul de metileno na atividade metabólica e na composição do biofilme subgengival multiespécie.
	3. MATERIAL E MÉTODO
	3.4 Análise estatística
	A análise estatística foi realizada utilizando os testes Kruskal-Wallis/Dunn. A significância estatística foi estabelecida em 5% (p<0,05).
	4. RESULTADOS
	Os dados obtidos neste estudo estão apresentados nas Figuras 7, 8 e 9. A Figura 7 apresenta a atividade metabólica do biofilme subgengival após os tratamentos propostos. A análise dos dados (Testes Kruskal-wallis e Dunn) indicou que os grupos testes LED e AM+LED apresentaram maior redução da atividade metabólica em comparação aos grupo AM e CON, porém sem diferença estatística entre os grupos LED e AM+LED, e também entre os grupos AM e CON (p>0,05).
	Gráfico 1. Atividade metabólica (TTC) do biofilme subgengival in vitro após os tratamentos propostos nos diferentes grupos.
	CON: Controle, AM: Azul de Metileno, LED: Lead Vermelho.
	Letras distintas indicam diferenças estatísticas entre os grupos (Testes Kruskal-wallis e Dunn).
	Em relação à contagem total (Figura 8) obtida pelo Checkerboard DNA-DNA hybridization, os três grupos testes (AM, LED e AM+ LED) demonstraram os níveis mais baixos de bactérias em comparação ao grupo CON. Não houve diferença estatística entre os tratamentos com LED, AM e AM+LED (p≥0,05). Em relação à composição do biofilme subgengival, não foi possível notar diferenças entre os grupos em relação às alterações no perfil bacteriano deste biofilme (Figura 9). Nas comparações entre cada grupo teste com o grupo controle, apenas uma espécie bacteriana mostrou diferença estatística, sendo V. parvulla para o grupo AM, A. actinomycetemcomitans para o grupo AM+LED e E. nodatum para o grupo LED
	Gráfico 2. Contagem total das 33 espécies bacterianas (x105) presentes no biofilme subgengival in vitro após os tratamentos propostos nos diferentes grupos.
	CON: Controle, AM: Azul de Metileno, LED: Lead Vermelho.
	Letras distintas indicam diferenças estatísticas entre os grupos (Testes Kruskal-wallis e Dunn).
	Gráfico 3.
	Níveis das contagens médias (x105) de 33 espécies bacterianas em amostras de biofilme subgengival in vitro após os tratamentos propostos nos diferentes grupos. As espécies foram ordenadas e agrupados de acordo com os complexos microbianos descritos por Socransky et al. (1998).
	CON: Controle, AM: Azul de Metileno, LED: Lead Vermelho.
	Letras distintas indicam diferenças estatísticas entre os grupos testes e o grupo controle (Testes Kruskal-wallis e Dunn). Letra “a”: diferença estatística entre os biofilmes do Grupo AM e Grupo CON, letra “b”: diferença estatística entre os biofilmes do Grupo AM+LED e Grupo CON, letra “c”: diferença estatística entre os biofilmes do Grupo LED e Grupo CON.
	5. DISCUSSÃO
	O mecanismo pelo qual a TFD mata microrganismos patogênicos periodontais, como A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, Fusobacterium nucleatum e Prevotella intermedia são objetos de muitas investigações. Em 2018, Shibli aponta que esse mecanismo pode envolver alterações, como a oxidação de biomoléculas em membranas plasmáticas de patógenos orais, além de danos ao DNA. A TFD oferece algumas vantagens sobre o uso de antimicrobianos convencionais (antissépticos e antibióticos), como a redução da chance de seleção de espécies bacterianas resistentes. Destaca ainda a vantagem da manutenção de altas concentrações dos fotossensibilizadores em defeitos peri-implantar por longos períodos não ser necessária, o que é uma preocupação quando antimicrobianos convencionais são considerados.
	Shibli (2018) traz uma discussão interessante sobre os aspectos clínicos relacionados aos estudos mais antigos que sugeriram que os lasers não ofereciam benefícios adicionais sobre outros tratamentos. No entanto, esses estudos não levaram em consideração a gravidade e a extensão da lesão peri-implantar, permitindo efeito semelhante entre o laser e outros métodos de limpeza da topografia da superfície do implante contaminado. O endpoint clínico usado na maioria dos estudos publicados sobre o tratamento da peri-implantite é baseado na redução da profundidade de sondagem e ausência de sangramento à sondagem e/ou supuração e não na regeneração óssea peri-implantar ou preenchimento do defeito de enchimento ósseo. Isso não parece ser justo o suficiente para ser comparado à obtenção de tecidos peri-implantares saudáveis sem novo contato osso-implante em torno de implantes enfermos (também chamado de reosseointegração) que restaura ancoragem óssea suficiente para manter a restauração suportada por implante por longo prazo períodos.
	6. CONCLUSÃO
	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
	Cai Z, Li Y, Wang Y, Chen S, Jiang S, Ge H, Lei L, Huang X, Antimicrobial effects of photodynamic therapy with antiseptics on Staphylococcus aureus biofilm on titanium surface, Photodiagnosis Photodyn Ther 25 (2019) 382-388.
	Dobson J, Wilson M. Sensitization of oral bacteria in biofilms to killing by light from a low-power laser. Arch Oral Biol 1992; 37:883–887.
	Sahrmann P, Gilli F, Wiedemeier DB, Attin T, Schmidlin PR, Karygianni L. The Microbiome of Peri-Implantitis: A Systematic Review and Meta-Analysis. Microorganisms. 2020 May 1; 8(5): 661.
	Sculean A, Aoki A, Romanos G, Schwarz F, Miron R.J, Cosgarea R, Is Photodynamic Therapy an Effective Treatment for Periodontal and Peri-Implant Infections? Dent Clin North Am 59 (4) (2015) 831–858.
	Shibli JA, Martins MC, Ribeiro FS, Garcia VG, Nociti FH Jr, Marcantonio E Jr. Lethal photosensitization and guided bone regeneration in treatment of peri-implantitis: an experimental study in dogs. Clin Oral Implants Res. 2006 Jun; 17(3): 273-281.
	Shibli JA. Is Laser the Best Choice for the Treatment of Peri-Implantitis? Photomed Laser Surg. 2018 Nov; 36(11): 569-570.
	Shibli JA, Ferrari DS, Siroma RS, Figueiredo LC, Faveri M, Feres M. Microbiological and clinical effects of adjunctive systemic metronidazole and amoxicillin in the non-surgical treatment of peri-implantitis: 1 year follow-up. Braz Oral Res. 2019 Sep 30; 33(suppl 1): e080.
	Sigusch BW, Engelbrecht M, Völpel A, Holletschke A, Pfister W, SchützeJ. Full- mouth antimicrobial photodynamic therapy in Fusobacterium nucleatum- infected periodontitis patients. J Periodontol 2010;81:975–981.

