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RESUMO
Essa revisão da literatura teve por finalidade avaliar os principais trabalhos sobre a atuação dos lasers 
terapêuticos tanto na reparação tecidual  como na redução bacteriana em Periodontia. Apesar de ainda 
não existirem parâmetros totalmente definidos para a utilização desses lasers, os estudos sugerem que 
os mesmos parecem atuar como facilitadores da reparação tecidual e como coadjuvantes no processo de 
redução bacteriana quando associados a corantes fotossensíveis.
DESCRITORES:  Terapia a Laser de baixa intensidade – Periodontia

ABSTRACT
This literature review had the purpose of report the activity of therapeutic lasers on gingival tissue resti-
tution and on the bacterial reduces in Periodontics.  Despite of doesn’t exist yet parameters totally defined 
to use this, the studies suggest that the therapeutic lasers seem to improve tissue restitution and facilitate 
the bacterial reduces when associated to photosensitizer.
DESCRIPTORS: Laser therapy, low-level - Periodontics
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INTRODUÇÃO
Atualmente pode-se notar na literatura odontológica 

uma intensificação de pesquisas sobre a utilização da luz 
laser.

A palavra laser é a abreviatura de “light amplification 
by stimulated emission of  radiation” ou luz amplificada 
por emissão estimulada de radiação.

Os lasers podem ser divididos basicamente em 2 
grupos: os de baixa e os de alta potência. 

Em Odontologia, o emprego terapêutico dos lasers 
de baixa potência é conhecido pela sigla LILT (“Low 
Intensity Laser Therapy” ou Terapia a Laser em baixa 
Intensidade). Dentre esses, os mais conhecidos e estu-
dados no momento são os de diodo (GaAlAs ou GaAs), 
com comprimento de onda variando de 660 a 909nm 
e os de Hélio-Neônio (HeNe), com comprimento de 
onda de 632nm. Esses lasers podem atuar tanto na faixa 
do vermelho como do infravermelho próximo do es-
pectro eletromagnético.

Os lasers de baixa potência, quando utilizados nos 
parâmetros adequados para cada caso, podem induzir 
efeitos analgésicos, antiinflamatório e biomodulador, 
atuando sobre a microcirculação e atividade celular 
(Amorim2, 2001). Alguns efeitos clínicos dessa irradia-
ção (redução de inflamações crônicas e aceleração da 
cicatrização) podem ser explicados pelo fato desses la-
sers induzirem respostas fotobiológicas nas células irra-
diadas, graças a mudanças fotofísicas e/ou fotoquímicas 
em moléculas fotoreceptoras (Karu7, 1987). 

Devido a essas características, existe na Periodontia 
grande interesse pelo estudo do emprego da LILT na 
reparação tecidual e redução bacteriana (De Micheli5 et 
al. 2005), assunto desta revisão da literatura. 

REVISTA DA LITERATURA
A revista da literatura foi dividida em dois tópicos, 

reparação tecidual e redução bacteriana através da tera-
pia fotodinâmica. 

1) Reparação tecidual em Periodontia
Silveira e Silveira15 (1992) avaliaram as medidas volu-

métricas do fluído do sulco gengival de 30 pacientes com 
gengiva clinicamente sadia antes e após a aplicação de la-
ser de diodo GaAs (904nm)*, por 2min e com potência 
de 6mW. Verificaram um aumento significativo do fluído 

gengival imediatamente após a aplicação do laser. Esse 
fato levou-os a concluir que esse laser possuía grande efi-
cácia como ativador da microcirculação local, promoven-
do maior transudação e drenagem linfática. Os autores 
acreditavam que esse laser, nesses parâmetros, poderia au-
xiliar na resolução de lesões inflamatórias e induzir uma 
maior velocidade no processo de reparação gengival.

Rydén et al.12 (1994) fizeram uma pesquisa para ve-
rificar a eficácia do laser de diodo GaAs (904nm)** na 
redução da inflamação gengival. Para isso, induziram 
gengivite em 10 pacientes do sexo feminino, que ficaram 
sem utilização das medidas de higiene bucal durante 28 
dias. Utilizaram o seguinte protocolo de irradiação do 
laser: potência de 1mW, densidade de energia de 0.5J/
cm2, 2 aplicações de 4min, com intervalo de 3 dias entre 
elas. Quanto à formação de placa e sangramento gengi-
val, não notaram diferenças estatisticamente significan-
tes entre o lado irradiado e o lado que não recebeu irra-
diação. Através desses resultados, os autores concluíram 
que a aplicação desse laser não alterou o processo de 
formação de placa e nem a inflamação gengival.

Loevschall e Arenholt-Bindslev10 (1994) executaram 
um estudo, in vitro, com o objetivo de desenvolver um 
método padronizado e reproduzível da terapia com laser 
de diodo GaAlAs (812nm)*** que influenciasse a ve-
locidade de proliferação de culturas de fibroblastos da 
gengiva humana. Através dos resultados, notaram que, 
com uma potência de 84mW e densidade de energia de 
0.45J/cm2, esse laser foi capaz de estimular a síntese de 
DNA, o que poderia ser interessante para aumentar a 
proliferação das células em questão.

Neiburger11 (1997) fez um estudo objetivando estabe-
lecer se o laser de diodo (670nm)**** seria capaz de acele-
rar a reparação gengival de alvéolos humanos. Para isso, as 
feridas cirúrgicas de 52 pacientes submetidos a extrações 
dentais, foram irradiadas com esse laser com os seguintes 
parâmetros: densidade de energia de 1.2J/cm2, potência 
de 5mW e tempo de irradiação de 30seg. A observação da 
cura foi feita clinicamente e através de fotografias. Notou 
que 79% das lesões irradiadas cicatrizaram mais rápido 
que as do grupo-controle, as quais não foram submetidas 
à irradiação. Esse estudo sugeriu que esse laser, sob esse 
protocolo, pareceu aumentar a velocidade da reparação 
tecidual gengival e dos alvéolos, sem efeitos negativos.

* Medicina Laser - Continental Laser Corporation, USA.
** IR CEB-UP MID Laser - SpaceLaser, Italy.
*** SLD - 301V, Sony, Japan.
**** MP - 1.600, Apollo, Ronkonoma, NY
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Sakurai et al.13 (2000) fizeram um estudo com a fina-
lidade de determinar a ação do laser de diodo GaAlAs 
(830nm)* na produção de prostaglandina E2 (PGE2) 
por fibroblastos da gengiva de humanos, em resposta à 
invasão de lipolissacarídeos (LPS) de patógenos perio-
dontais gram-negativos. O diâmetro do feixe da luz laser 
utilizado foi de 130mm. Variaram a densidade de energia 
(0.95 a 6.32J/cm2), durante diferentes tempos de expo-
sição (3 a 20min). Concluíram que o efeito desse laser, 
com 700mW de potência, durante tempos superiores a 
10min, inibiu significantemente a produção de PGE2. 
Esse fato levou-os a inferir que esse laser poderá ter be-
nefícios terapêuticos contra o agravamento de infecções 
bacterianas como gengivites e periodontites, pois PGE2 
é um estimulador de inflamação e reabsorção óssea.

Schlager et al.14 (2000) realizaram um estudo com a fi-
nalidade de verificar se o laser de diodo (635 e 690nm)** 
poderia acelerar o processo de cicatrização de feridas 
gengivais. Utilizaram para isso 30 ratos, os quais foram 
divididos em 3 grupos: Grupo A - controle (sem trata-
mento); Grupo B - aplicação do laser, com potência de 
30mW e densidade de energia de 1.5J/cm2; e Grupo C 
- laser com potência de 12mW e mesma densidade de 
energia do Grupo B. Os autores verificaram que esse 
laser, em ambos os comprimentos de onda, não acele-
rou o processo de cicatrização, promovendo resultados 
cicatriciais semelhantes ao grupo-controle.

Amorim2 (2001) avaliou clínica e biometricamente, 
em humanos, o processo de reparação tecidual utilizan-
do o laser de diodo GaAlAs (685nm)***. A irradiação 
foi realizada com potência de 50mW, durante 80seg e 
densidade de energia de 4J/cm2, após o procedimento 
de gengivectomia em 7 pacientes portadores de doença 
periodontal. Verificou que do ponto de vista clínico, as 
feridas tratadas com laser exibiram reparação mais favo-
rável que as do grupo-controle, em todos os parâmetros 
analisados. Concluiu que esse laser, dentro do protocolo 
de utilização, poderá ser indicado como elemento coad-
juvante no processo de reparação da gengivectomia.

Almeida-Lopes et al.1 (2001) realizaram um estudo, in 
vitro, sobre a influência da terapia com laser de diodo na 
proliferação de fibroblastos gengivais humanos. Utiliza-
ram diferentes comprimentos de onda, com densidade 
de energia de 2J/cm², em 4 aplicações, com intervalo de 

12h entre elas. Concluíram que a LILT agiu aumentan-
do a proliferação de fibroblastos in vitro. Porém, quando 
usados na mesma densidade de energia, os lasers in-
fravermelhos (780 e 786nm de comprimento de onda) 
induziram uma maior proliferação celular que os lasers 
visíveis (670 e 692nm de comprimento de onda).

Kreisler et al.9 (2002) investigaram a atuação, in vitro, 
do laser de diodo GaAlAs (809nm)**** na velocidade de 
proliferação de fibroblastos da gengiva humana. Empre-
garam esse laser com potência de 10mW, no modo con-
tínuo, com diferentes densidades de energia (1.96, 3.92 e 
7.84 J/cm²), em distintos tempos de exposição (75, 150 
e 300seg respectivamente), a uma distância de 9mm das 
amostras. Observaram que as células irradiadas apresen-
taram maior atividade de proliferação nas primeiras 24h. 
Porém, esse resultado era reduzido após 72h. de acompa-
nhamento. Os autores inferiram que o laser pareceu ter 
efeito sobre as células, mas com duração limitada. Entre-
tanto, deduziram que isso pode ser clinicamente relevante, 
indicando que repetidos tratamentos são necessários para 
alcançar um efeito clínico positivo com esse laser.

Damante4 (2003), realizou um estudo histológico em 
16 pacientes observando a cicatrização gengival após 
gengivoplastia convencional com ou sem a aplicação do 
laser de diodo (GaAlAs-670 nm). A aplicação do laser foi 
realizada de forma pontual, cobrindo toda a ferida, com 
densidade de energia de 4J/cm2  por ponto. A análise 
clínica e morfométrica não mostrou diferenças entre os 
grupos concluindo-se que a terapia a laser, nessas condi-
ções, não influenciou a cicatrização da mucosa oral.

Em relação à regeneração óssea, Khadra et al.8 (2004), 
avaliaram a reparação de defeitos criados em calvária de 
ratos após a irradiação com laser. Na análise histoquími-
ca, houve maior produção de cálcio, fósforo e proteínas 
enquanto que na histológica houve pronunciada angio-
gênese, produção de tecido conjuntivo e ósseo nos sítios 
irradiados.

2) Terapia Fotodinâmica
Wilson et al.16 (1993) realizaram um estudo, in vitro, em 

culturas bacterianas, com a finalidade de avaliar, quanti-
tativamente, a redução de alguns microrganismos (Por-
phyromonas gingivalis – Pg, Fusobacterium nucleatum 
– Fn e Actinobacillus actinomycetemcomitans – Aa), 

* MP - 1600, Apollo, Ronkonoma, NY.
** Minilaser 2030F, Helbo Medizintechnik, Aústria
*** Laser Bean, Rio de Janeiro , Brasil.
**** Oralaser Voxx - Oralia GmbH, 78467 Konstanz, Germany.
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através da LILT em combinação com o uso de fotosen-
sibilizadores. Utilizaram um laser de HeNe (632.8nm)*, 
com potência de 7.3mW, durante 80seg e os seguintes fo-
tossensibilizadores: azul de toluidina O (TBO), azul de 
metileno, alumínio dissulfonado phthalocyanine e éster 
diaematoporfirina. Concluíram que a irradiação com laser, 
sem uso prévio de fotossensibilizadores, não teve eficácia 
na redução bacteriana. TBO e azul de metileno, ativados 
pelo laser de HeNe, foram os fotossensibilizadores mais 
efetivos, pois possibilitaram a redução dos 3 microrganis-
mos estudados. Esse fato pode ser explicado devido à boa 
capacidade desses corantes em absorver o comprimento 
de onda utilizado. Os autores concluíram que esse laser, 
mesmo quando usado em baixas dosagens (22J/cm2), 
juntamente com o uso de fotossensibilizadores, se mos-
trou efetivo para reduzir essas bactérias, in vitro.

Bhatti et al.3 (1997) estudaram, in vitro, os efeitos obti-
dos com a associação do laser de HeNe (632,8nm)* e do 
corante TBO, na fotossensibilização letal de Porfiromo-
nas gengivalis (Pg). Para isso, esse laser foi utilizado com 
potência de 7.3mW, diâmetro do feixe de 1.3mm, den-
sidade de energia de 0.4J/cm2, durante 1, 5 e 15min. O 
corante TBO foi empregado em diversas concentrações 
(12.5 à 50mg/ml), com pH variando entre 6.5, 7.3 e 8.0. 
Os resultados mostraram que quanto maior a concen-
tração do TBO havia diminuição da morte das bactérias. 
Verificaram também a influência do pH nos resultados, 
visto que com pH de 7.3 houve maior número de mor-
te das bactérias. Os autores concluíram que a Pg pode 
ser efetivamente destruída pela irradiação com laser de 
HeNe após prévio uso de TBO sob diversas condições 
in vitro. Sugeriram também, que se essa condição tiver a 
mesma efetividade in vivo, essa terapia poderá oferecer 
uma alternativa ao uso de antibióticos no tratamento das 
doenças periodontais agressivas.

Dörtbudak et al.6 (2001) realizaram um estudo, in 
vivo, a fim de examinar a ação da terapia fotodinâmica 
na redução das seguintes bactérias: Actinobacillus ac-
tinomycetemcomitans – Aa, Porphyromonas gingivalis 
– Pg, e Prevotella intermédia – Pi, no tratamento da do-
ença periodontal (DP). Para isso, utilizaram o corante 
TBO e o laser de diodo (690nm)**, com uma potência de 
75mW, durante 1min. Observaram que esse tratamento, 
apesar de não ter eliminado completamente as bactérias, 
reduziu consideravelmente os seus níveis, principalmen-

te Pg e Pi. Mesmo assim, os autores acreditam que essa 
terapêutica poderá ser um método adicional válido para 
o tratamento de pacientes com DP.

Yilmaz et al.17 (2002) avaliaram, em humanos com 
DP, em curto prazo, a redução de bactérias estritamente 
anaeróbicas e melhoras dos parâmetros clínicos através 
de diferentes tipos de tratamentos. Selecionaram 10 pa-
cientes, nos quais cada quadrante da cavidade bucal re-
cebeu um tipo de tratamento: 1 – Raspagem e Alisamen-
to Corono Radicular (RACR); 2 – irradiação com laser 
após a aplicação do corante azul de metileno; 3 – RACR 
seguida do emprego do corante azul de metileno e irra-
diação com laser; 4 –instruções de higiene bucal. O laser 
utilizado foi o de diodo GaAs (685nm)***, no seguinte 
protoloco de irradiação: freqüência de 5.0Hz, potên-
cia de 30mW e densidade de energia de 1.6J/cm2. Os 
resultados indicaram que tanto no grupo que recebeu 
apenas RACR como no grupo que recebeu RACR com 
laser e azul de metileno, houve redução das bactérias e 
melhoras clínicas. Já os outros grupos tiveram efeitos 
mais limitados. Os autores concluíram que a LILT não 
forneceu benefícios adicionais sobre a RACR.

DISCUSSÃO
O uso dos aparelhos de laser tem crescido ampla-

mente na Odontologia. A utilização principalmente dos 
lasers de baixa potência, devido ao seu custo inferior 
quando comparado aos lasers cirúrgicos e de alta po-
tência, intensificou-se tanto na clínica diária, como em 
trabalhos de pesquisa. 

LILT é o emprego terapêutico de lasers de baixa 
potência, que atuam na faixa do vermelho ou infraver-
melho próxima do espectro eletromagnético. Os efeitos 
analgésico, antiinflamatório, e biomodulador desses la-
sers têm sido descritos e comprovados pela literatura, e 
não produzem resultados térmicos (Amorim2, 2001).

Segundo De Micheli et al.5 (2005), em Periodontia o uso 
da LILT tem sido vastamente estudado com as seguintes fi-
nalidades: acelerar a reparação tecidual e promover redução 
e/ou morte bacteriana, quando associada ao emprego de 
corantes fotosensibilizadores (terapia fotodinâmica).

Com relação a essas aplicabilidades, pode-se verificar 
uma concordância entre os autores tanto na utilização 
desses lasers na reparação tecidual (Silveira e Silveira15, 
1992; Loevschall e Arenholt-Bindslev10, 1994; Neibur-

* Nec corporation, Japan
** Helbo Medizintechinik, Grieskirchen, Áustria.
*** BTL - 2000 Prague, Check Rep., BTL Co., Check Rep.
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ger11, 1997; Sakurai et al.13, 2000; Amorim2, 2001; Almeida-
Lopes et al.1, 2001), quanto na redução bacteriana quando 
combinados aos corantes fotosensibilizadores (Wilson et 
al.16, 1993; Bhatti et al.3, 1997; Dörtbudak et al.6, 2001). 
Porém algumas pesquisas acham que o uso da LILT é 
desnecessário, pelo fato de não adicionar nenhum efeito 
benéfico às terapias periodontais convencionais (Rydén et 
al.12, 1994; Schlager et al.14, 2000; Yilmaz et al.17, 2002). No 
entanto, nenhum dos trabalhos analisados divulgou que 
a LILT se mostrou capaz de promover resultados negati-
vos, o que já é bastante encorajador. 

Pela análise dos trabalhos estudados, verificou-se que 
os lasers de baixa potência mais utilizados para a acelera-
ção da cicatrização e redução bacteriana são os de HeNe 
(623.8nm) e os de diodo GaAlAs ou GaAs (635 à 904nm). 

Quando a luz encontra as células, se administrada 
na dose, intensidade e comprimentos de onda corretos, 
certas funções celulares podem ser estimuladas. 

Atualmente, temos na literatura diversos relatos da 
utilização da LILT na reparação tecidual, tanto in vivo 
(Silveira e Silveira15, 1992; Rydén et al.12, 1994; Neibur-
ger11, 1997; Schlager et al.14, 2000; Amorim2, 2001), como 
in vitro (Loevschall e Arenholt-Bindslev10, 1994; Sakurai 
et al.13, 2000; Almeida-Lopes et al.1, 2001; Kreisler et al.9, 
2002). 

Nos trabalhos in vivo analisados, diferentes autores (Sil-
veira e Silveira15, 1992; Neiburger11, 1997; Amorim2, 2001) 
demonstraram uma superioridade no uso da LILT, mesmo 
sob diferentes protocolos de irradiação, para a aceleração 
da velocidade do processo de reparação tecidual gengival. 

Silveira e Silveira15 (1992) notaram que a LILT mos-
trou-se capaz de aumentar a circulação do fluído gengival, 
ativando a microcirculação local e a drenagem linfática, 
induzindo uma cicatrização mais rápida. Esse fato con-
diz com os estudos de Amorim2 (2001), o qual evidencia 
que a LILT pode ser indicada como coadjuvante no trata-
mento periodontal na cicatrização de gengivectomia, por 
ter sido capaz de produzir uma reparação mais favorável. 
Essas observações levam a cogitar o fato de que a LILT 
futuramente possa ajudar na resolução de lesões inflama-
tórias, induzindo uma maior velocidade de reparação. 

Entretanto, ainda em trabalhos in vivo, alguns autores 
(Rydén et al.12, 1994; Schlager et al.14, 2000), relataram 
que a LILT não alterou o processo de inflamação e cica-
trização gengival, não demonstrando vantagens sobre a 
prática comumente utilizada. 

Por isso é válido relembrar que essa terapia poderá 

ser útil como coadjuvante às terapias convencionais, e 
não como substituta.

Diversos autores (Loevschall e Arenholt-Bindslev10, 
1994; Almeida-Lopes et al.1, 2001; Kreisler et al.9, 2002) 
analisaram o efeito da LILT sobre culturas de fibroblas-
tos da gengiva humana. Todos, mesmo utilizando di-
ferentes protocolos de irradiação, foram unânimes em 
afirmar que os lasers de diodo estimularam a síntese de 
DNA, aumentando a atividade de proliferação celular. 
Almeida-Lopes et al.1 (2001), além disso, afirmaram que 
os lasers infravermelhos induziram uma maior prolife-
ração dessas células que os lasers visíveis (na faixa do 
vermelho do espectro eletromagnético). 

Ainda analisando os efeitos da LILT sobre os fibro-
blastos da gengiva humana, Sakurai et al.13 (2000) nota-
ram que essa terapia inibiu a produção de PGE2 pelos 
fibroblastos humanos. Essa observação é importante, 
pois essa prostaglandina é estimuladora da inflamação e 
reabsorção óssea. Logo, o fato de ser inibida pela LILT, 
parece ser benéfico contra a exacerbação de processos 
inflamatórios. Porém, há a ressalva de que a potência e o 
tempo de utilização do laser nesse trabalho eram bem al-
tos (700mW durante 10min). E um tempo de exposição 
muito elevado não parece ser vantajoso clinicamente. 

LILT parece ter também uma válida aplicabilidade 
na redução bacteriana, quando associada ao uso de co-
rantes fotosensibilizadores (terapia fotodinâmica), tanto 
em estudos in vivo (Dörtbudak et al.6, 2001), como in vitro 
(Wilson et al.16, 1993; Bhatti et al.3, 1997). Porém Yilmaz 
et al.17 (2002), pela análise dos resultados de seu estudo 
feito in vivo, acreditam que essa terapêutica não acarretou 
benefícios adicionais à RACR.

Wilson et al.16 (1993) relataram que a LILT associada 
ao uso de corantes fotossensibilizadores, como o TBO 
e azul de metileno, foi útil no intuito de reduzir bac-
térias periodontopatogênicas em sítios com doença pe-
riodontal. Essa afirmação condiz com as observações 
de alguns autores (Bhatti et al.3, 1997; Dörtbudak et al.6, 
2001), que ressaltaram o fato de que a LILT juntamente 
com TBO, foi capaz de reduzir os níveis bacterianos, 
parecendo um método adicional válido e que deve con-
tinuar sendo pesquisado, para o tratamento de pacientes 
com doença periodontal. 

A grande variação nos parâmetros de tratamento e 
protocolos utilizados dificulta uma comparação e uma 
análise mais crítica e precisa dos resultados obtidos nos 
trabalhos analisados. 
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CONCLUSÕES
Os estudos analisados até o momento demonstram a 

possibilidade da utilização dos lasers de baixa intensida-
de HeNe (632.8nm) e Diodo (635-904nm):

- Como aceleradores da reparação tecidual;
- Para redução bacteriana, quando associados a co-

rantes fotossensíveis.

Ainda não existem parâmetros totalmente definidos 
para a aplicação desses lasers com as finalidades acima 
citadas. Isso reforça ainda mais a necessidade de futu-
ras pesquisas sobre as diferentes energias e protocolos 
de uso desses lasers para uma aplicação clínica efetiva 
e segura.


