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Resumo
Este artigo tem por finalidade avaliar, através de uma revisão de literatura, as vantagens, desvantagens e 
indicações do laser de diodo de alta intensidade em periodontia e implantodontia. A literatura sugere que 
esse laser pode ser utilizado em cirurgias periodontais de tecido mole como gengivectomias, gengivoplas-
tias, frenotomias, “curetagem subgengival a laser” e também, na redução bacteriana, como coadjuvante no 
tratamento das periodontites e periimplantites. As vantagens da utilização desse laser são: baixo custo em 
relação aos outros lasers de alta intensidade, aparelho portátil, promoção de hemostasia tecidual, redução 
do tempo operatório, menor formação de cicatriz e redução bacteriana. Conclui-se que o laser de diodo 
de alta intensidade é indicado para utilização em alguns procedimentos periodontais, porém mais estudos 
ainda são necessários para definir sua utilização como procedimento de rotina.
DescRitoRes: Lasers - Periodontia - Doenças periodontais - Implante dentário. 

AbstRAct
This article has for purpose to evaluate, through a literature review, the advantages, disadvantages and in-
dications of high Power diode laser in periodontology and implantodontology. Literatura suggests that this 
laser can be used in soft tissues periodontal surgeries such as: gingivectomies, gingivoplasties, frenectomies, 
laser subgingival curettage and also, in bacterial reduction, and adjuvant periodontitis and perimplantiris 
treatment. The advantages of the diode laser use are: low financial cost in relation to others high power 
lasers, portable device, tissue hemostasis, reduced surgical time, less scar tissue formation and bacterial re-
duction. It was concluded that high power diode laser is indicated for use in some periodontal procedures, 
however further clinical research is necessary to define its use as a routine procedure.
DescRiptoRs: Lasers - Periodontics - Periodontal diseases – Dental implantation
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intRoDução 
O laser de diodo emitido no infravermelho próximo 

está sendo bastante estudado atualmente com o intuito 
de avaliar suas indicações na Periodontia e Implanto-
dontia. É semelhante ao laser de Nd: YAG, tendo como 
principal diferença o mecanismo de como a luz é gerada, 
o que torna esse laser de um custo muito mais baixo e 
menor tamanho que o Neodímio.

Apresenta como meio ativo um sólido semicondutor 
associado ao alumínio, gálio e arseneto. A energia elétri-
ca gerada é transformada no feixe da luz laser. 

Os comprimentos de onda utilizados vão desde 805 
a 980nrn, podendo ser emitidos no modo pulsado ou 
contínuo, e na forma de contato ou não, dependendo da 
sua indicação clínica. 

O sistema de liberação desse laser ocorre através de 
uma fibra óptica, geralmente utilizada em contato com 
os tecidos. A ponta da fibra deve ser previamente ativada 
numa folha de carbono ou material escuro, e deve ser 
clivada e limpa durante o procedimento, principalmente 
nos mais longos para que sua efetividade não seja alte-
rada. 

O laser de diodo de alta intensidade, assim como o 
Neodímio, apresentam grande afinidade por tecidos pig-
mentados e hemoglobina, porém são fracamente absor-
vidos pela água, assim são indicados para serem utiliza-
dos em tecidos moles. 

Esses lasers são pouco absorvidos pelos tecidos du-
ros, não havendo dano térmico nos mesmos, desde que 
energias adequadas sejam utilizadas. Portanto, podem 
ser utilizados em cirurgias de tecido mole próximo ao 
esmalte, dentina e cemento dentários, desde que se utili-
zem parâmetros seguros. 

Revisão de literatura
Periodontia
Moritz et al.13 (1997) avaliaram o efeito imediato 

do laser de diodo de alta intensidade, o Índice de Ne-
cessidade de Tratamento Periodontal na Comunidade 
(INTPC), Índice de Sangramento Papilar(ISP). Como 
parâmetros microbiológicos foram avaliados os níveis 
de Actinobacillus actinomycetencomitans (Aa), Prevo-
tella intermédia (Pi) e Porphyromonas gingivalis (Pg) e 
o número total de bactérias presentes nas amostras. Os 
pacientes foram subdivididos em 2 grupos: G1 – teste 
(Laser + Raspagem) com 37 pacientes e G2 – (Raspa-
gem) com 13 pacientes. O laser foi aplicado paralelo 

nos seguintes parâmetros: 2,5W, 50Hz, 1 segundo por 
mm de profundidade de bolsa, 10ms/pulso. Houve uma 
redução de 71,2% no nº total de bactérias, 57,7% nos 
níveis de Aa, 55,9% nos de Pg e 62,2% nos de Pi, para 
o grupo tratado com laser, contra uma redução de 25%, 
0%, 42% e 17%, respectivamente, para os microrganis-
mos do grupo-controle.

Moritz et al.14 (1998), avaliaram o efeito da aplicação 
do laser de diodo de alta intensidade (805 nm) associa-
do à raspagem. Utilizaram como parâmetros clínicos o 
Índice de Sangramento Papilar (ISP), Índice de Placa 
(IP) e Profundidade Clínica de Sondagem (PCS) e como 
parâmetros microbiológicos o número total de bactérias 
presentes e a quantidade de A. actinomycetencomitans. 
P. intermédia e P. gingivalis. Foram examinados 50 pa-
cientes subdivididos em 2 grupos: G1 – teste (raspagem 
+ laser) com 37 indivíduos e G2 – controle (raspagem + 
bochecho com H2O2) com 13 indivíduos. 

Os pacientes deveriam ter pelo menos um sítio no 
quadrante com bolsa de 4mm e foram feitas 3 coletas 
microbiológicas. Os índices clínicos foram colhidos pelo 
mesmo examinador, foi dada instrução de higiene oral e 
realizada raspagem de todos os dentes. No G1 o laser foi 
aplicado com os seguintes parâmetros: 2,5W, 50Hz, 1 
segundo por mm de profundidade de bolsa, 10ms/pulso, 
paralelo ao longo eixo do dente de apical para coronário. 
No G2 foi realizado bochecho com H2O2. Os resulta-
dos mostraram uma redução do número de bactérias de 
100% nos sítios experimentais do grupo G1, porém, no 
grupo G2 houve uma redução bacteriana de 58,4%, au-
mento do número de bactérias em 8,3% e 33,3% não 
sofreram alteração. Em relação à porcentagem de A. 
actinomycetencomitans, P. intermédia e P. gingivalis, e 
a PCS e ISP o G1 mostrou resultados melhores que o 
G2.

Romanos, Karman e Nentwig20 (1998) relataram sua 
experiência clínica obtida utilizando o laser de diodo de 
alta intensidade (Ga-Al-As, 980nm) em procedimentos 
cirúrgicos. Foram realizadas frenotomias, remoção de 
hiperplasias gengivais e periimplantares. A maioria dos 
procedimentos foi realizada apenas com anestesia tópica. 
A qualidade da incisão e as propriedades de coagulação 
foram muito eficientes e a duração do procedimento 
cirúrgico foi reduzida quando a potência utilizada foi 
maior que 10W. A potência de 12W no modo pulsado 
foi apropriada  para essas pequenas cirurgias. Os achados 
clínicos demonstraram uma cicatrização sem complica-
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ções pós-operatórias, como edema, sangramento, dor ou 
formação de cicatriz. Os autores concluíram que o laser 
de diodo pode ser utilizado em procedimentos cirúrgicos 
com efeitos benéficos.

Romanos e Nentwig21 (1999) avaliaram a utilização 
do laser de diodo de alta intensidade (Ga-Al-As, 980nm) 
em 22 pacientes, para procedimentos cirúrgicos de teci-
do mole para demonstrar as características da cicatriza-
ção da ferida cirúrgica. Foram realizadas gengivectomias, 
frenotomias, remoção de tecido mole periimplantar e o 
laser foi utilizado tanto no modo pulsado como contí-
nuo, em contato ou não com potência máxima de 15W. 
Os procedimentos foram realizados com anestesia tópica 
ou infiltrativa e acompanhados nos primeiros três dias, 
uma, duas e 4 semanas após a cirurgia. Os resultados 
demonstraram que não houve complicações no pós-ope-
ratório como dor, sangramento, edema e apenas um pa-
ciente utilizou analgésico. Ao final do estudo, os autores 
concluíram que a aplicação clínica desse novo laser em 
cirurgia de tecido mole apresentou um efeito benéfico 
na pratica diária.

Kreisler et al.7 (2002), avaliaram em seu estudo as 
possíveis alterações que ocorreriam na superfície radi-
cular após a irradiação com laser de diodo de alta in-
tensidade (Ga-Al-As, 809nm), no modo contínuo, com 
fibra óptica de 600 um sob condições padronizadas in 
vitro. Seiscentos espécimes foram obtidos de 167 den-
tes extraídos por motivo de doença periodontal. Esses 
dentes foram raspados e alisados com curetas e recebe-
ram uma aplicação de jato abrasivo antes da aplicação 
do laser. Desses espécimes, 150 foram umedecidos com 
solução salina, 300 com sangue humano heparinizado e 
150 não foram umedecidos. A peça de mão do laser foi 
fixada para realizar movimentos padronizados. A fibra 
óptica foi utilizada em 2 posições 10° e 90° em relação 
à superfície radicular. Os parâmetros utilizados foram: 
potência de 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 e 2.5 W. tempo de 10, 
20 ou 30s, densidade de potência de 76.9 e 884.6 W/
cm2. As amostras foram avaliadas a um aumento de 60x 
ao microscópio óptico e algumas também ao MEV. Os 
resultados mostraram alterações na superfície radicular 
apenas nos espécimes cobertos com sangue, e nas potên-
cias acima de 1.0W causaram dano severo à superfície 
radicular, variando de acordo com o tempo e o ângulo de 
aplicação, sugerindo a necessidade de mais investigações, 
para recomendar um parâmetro ideal para descontami-
nação da bolsa periodontal.

Polenik17 (2003), utilizou o laser de diodo de alta in-
tensidade (980nm) para o tratamento de 15 pacientes 
com periodontite, com potência de 3W no modo pulsa-
do, com movimentos contínuos ao redor do dente por 
10 segundos. Antes do tratamento foi realizado o exame 
clínico no qual foram avaliadas a PCS e ISP e exame 
microbiológico que consistiu na utilização de sondas de 
DNA para a identificação de Aa, Pg. Pi, Bf e Td. Após 4 
semanas, os mesmos exames foram repetidos e observou-
se uma redução na PCS média de 6,4mm para 3,6mm e 
no ISP de 2,8 para 1,2. Houve uma redução significan-
te dos patógenos periodontais, porém observou-se com 
freqüência falha na detecção desses patógenos. Após o 
término do estudo o autor concluiu que os resultados 
obtidos foram suficientes para obtenção de um trata-
mento de sucesso.

A comparação dos efeitos do laser Er:YAG (LER), 
do laser diodo (LD) raspagem e aplanamento radicular 
(RACR) foi avaliada in vivo e in vitro por Schwarz et 
al.25 (2003). Vinte e quatro dentes unirradiculares, con-
denados por doença periodontal foram selecionados e, 
previamente à extração, as superfícies mesiais foram de-
finidas e divididas aleatoriamente em três grupos para 
tratamento: (1) LER com um sistema de detecção de cál-
culo (160 mJ/pulso e 10 pulsos/segundo); (2) LD (1,8 
W e interrompido 10Hz); (3) RACR com instrumentos 
manuais. Imediatamente após a extração, todas as super-
fícies radiculares distais receberam o mesmo tratamen-
to. Parâmetros como remanescentes do desbridamento, 
morfologia da superfície radicular e efeitos térmicos ad-
versos foram analisados através de microscopia óptica. 
Esse estudo demonstrou que o LER, combinado com 
o sistema fluorescente de detecção de cálculo, promove 
uma seletiva remoção de cálculo subgengival e equiva-
lente à RACR e ao LD.

A remoção do epitélio de bolsas periodontais com o 
laser diodo (980 nm), foi avaliada em animais por Ro-
manos et al.23 (2004). Dez porcos adultos com inflama-
ção e bolsa periodontal de 60 dentes posteriores tiveram 
as faces vestibulares raspadas com curetas convencionais 
(Grupo-controle). As bolsas linguais foram tratadas com 
curetagem subgengival com o laser diodo (Grupo-teste). 
O laser diodo (980 nm) foi usado no modo contínuo 
com duas diferentes potências (2W e 4 W), durante 15 
segundos. Os dentes foram divididos, para tratamento, 
entre três indivíduos com experiências clínicas diferen-
tes. Imediatamente após os procedimentos foi realizada 
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biópsia dos sítios vestibular e lingual. A avaliação his-
tológica demonstrou que a instrumentação radicular 
associada ao laser diodo permitiu a completa remoção 
epitelial em comparação ao tratamento convencional, 
independente da experiência dos indivíduos. 

Borrajo et al.4 (2004) avaliaram a eficácia clínica do 
laser diodo (980 nm e 2W) associado ao tratamento pe-
riodontal convencional. Trinta pacientes com doença 
periodontal moderada foram selecionados e divididos 
aleatoriamente em dois grupos: raspagem e aplanamento 
radicular (RACR) (Grupo 1) e raspagem e aplanamen-
to radicular combinado com laser de diodo (Grupo 2). 
Todos os pacientes receberam instrução de higiene bucal 
(IHB). Os parâmetros clínicos avaliados foram: índice 
de sangramento papilar (ISP), sangramento à sondagem 
(SS), nível clínico de inserção (NCI), retração gengival 
(RG) e profundidade clínica de sondagem (PCS). Na 
primeira sessão foi realizada a remoção de cálculo supra-
gengival com ultra-som em ambos os grupos. Na sessão 
seguinte foi realizada RACR no Grupo 1 e RACR + laser 
no Grupo 2. Após 6 semanas os pacientes foram avalia-
dos. A média (ISP) no G 1 foi de 0,24 em relação a 0,43 
do G2. O G1 teve uma redução de 19,55% menor no 
SS do que o G2. Entretanto as diferenças no NCI não 
foram consideradas significantes entre os grupos.

Implantodontia
Bach et al.2 (2000) avaliaram a eficiência e a qualida-

de da descontaminação promovida pelo laser de diodo 
de alta intensidade (810 nm) versus a terapia convencio-
nal isolada em 30 pacientes com periimplantite durante 
um período de 5 anos. Os pacientes foram subdivididos 
em 2 grupos: G1, com 15 pacientes submetidos ao tra-
tamento convencional com rechamadas 1,6,12,24,36,48 
e 60 meses, e um programa de controle de higiene se-
mestral; G2, com 15 pacientes, que receberam aplica-
ção do laser de diodo (1W, 20seg, contínuo) durante o 
tratamento convencional e as rechamadas. Foi realizado 
o exame clínico que consistia na PCS, IP, SS e perda do 
implante. No exame radiográfico foram realizadas radio-
grafias periapicais e panorâmicas, e no exame microbio-
lógico foi avaliada a presença de Pi, Pg e Fusobacterium, 
através de suas detecções por meio de sondas de DNA-
RNA hibridizadas. Os resultados demonstraram que a 
taxa de perda do implante e o número de pacientes que 
permaneceram sem inflamação foram menores no gru-
po G2. Já em relação aos parâmetros microbiológicos no 

G1 aos 24 meses foram detectados microrganismos em 8 
pacientes em níveis de moderado a alto; já no G2 aos 36 
meses foi identificado em 2 pacientes e aos 60 meses em 
5 pacientes em níveis de baixo a moderado. Ao final do 
estudo, os autores concluíram que o laser promove um 
efeito fototérmico letal nos microrganismos estudados 
sem causar dano aos tecidos perimplantares e à super-
fície do implante, podendo ser integrado ao tratamento 
convencional.

Maiorana, Salina e Santoro12 (2002), avaliaram em 23 
implantes, a eficiência do laser de diodo de alta (GaAlAs 
810nm) no tratamento da periimplantite. Previamente à 
realização do estudo, os pacientes receberam orientação 
de higiene oral e foram instruídos a realizarem bochechos 
com clorexidina a 0.12% por 30 segundos duas vezes ao 
dia. Foram realizados os exames clínicos e radiográficos 
dos implantes e a coleta dos Índices de “perio - peri - im-
plantites”: índice de placa (IP), índice de sangramento à 
sondagem (ISS), e perda de inserção (PI). Na primeira 
seção do tratamento foi realizada raspagem da superfície 
dos implantes com curetas plásticas e com pontas de te-
flon para ultra-som, em seguida da aplicação do laser em 
contato, com potência de 1 W durante 20 segundos, no 
modo contínuo, sob refrigeração ar/água. Sete dias após 
foi realizada uma nova coleta dos dados de IP, ISS e PI. 
A segunda parte do tratamento consistia num retalho de 
espessura total para visualização e limpeza dos defeitos, 
uma nova aplicação do laser com os mesmos parâme-
tros, mais regeneração óssea guiada, sob antibioticotera-
pia profilática. Os controles pós-operatórios dos índices 
coletados e radiografias foram realizados após 30, 60, 90 
dias, 6 meses e 1 ano. Como resultados, após 12 meses 5 
implantes foram perdidos. Os autores concluíram que a 
terapia a laser reduz contaminação bacteriana e inflama-
ção. Como os resultados desse estudo são preliminares, 
seria prematuro considerar esse método eletivo para tra-
tar a periimplantite.

Salina et al.24 (2003) avaliaram as vantagens ofere-
cidas pelo laser de diodo de alta (GaAlAs, 810nm) no 
tratamento das periimplantites. Foi selecionado um 
grupo de pacientes com 21 implantes com defeitos ós-
seos homogêneos devido à periimplantite. Após duas 
sessões de higiene e diagnóstico (índices de periimplan-
tite, exame radiográfico), os indivíduos receberam um 
primeiro tratamento de raspagem com curetas plásticas 
e aplicação do laser com 1W por 20 segundos, no modo 
contínuo, sob refrigeração ar/água e em contato com a 
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superfície do implante, tanto dentro como fora do de-
feito perimplantar. Uma semana após, os pacientes re-
ceberam tratamento cirúrgico, com a realização de um 
retalho de espessura total para visualização e limpeza do 
defeito associado à aplicação do laser em contato com a 
superfície do implante e a técnica da regeneração óssea 
guiada. Após um ano, apenas 5 implantes foram per-
didos, e todos os outros casos mostraram resolução do 
quadro inflamatório e um ganho ósseo médio de 60% 
nos defeitos ósseos. Os autores concluíram que a terapia 
a laser parece ser eficiente na redução da contaminação 
bacteriana e da inflamação.

Discussão
O uso do laser como coadjuvante no tratamento da 

doença periodontal inflamatória vem sendo muito estu-
dado, principalmente devido ao seu efeito foto-térmico 
que contribui para a eliminação de alguns microrganis-
mos importantes na etiopatogenia da doença periodon-
tal (Lin et al.9,1992; Cobb et al.5, 1992).

Alguns estudos in vitro demonstraram que, se cer-
tos níveis de energias fossem excedidos, haveria dano à 
superfície radicular e inibição de adesão celular (Radvar 
et al.18, 1995, Wilder-Smith et al.28, 1995 e Trilovich et 
al.27,1992).

Além dos parâmetros variáveis do laser como tempo, 
potência, energia, duração do pulso, modo de emissão, 
densidade de energia, densidade de potência, o compri-
mento de onda do laser é fundamental para seu efeito 
biológico, visto que esse comprimento determina a ab-
sorção e interação com o tecido alvo (Zezell29, 2002).

Kreisler et al.7 (2002) em seu estudo demonstraram 
que não é apenas a potência inadequada que pode levar 
dano à superfície radicular, mas também o ângulo de 
trabalho e o tempo de exposição. Eles recomendaram a 
utilização do laser de diodo para a descontaminação da 
superfície radicular com potência de 1W, a fibra paralela 
ao longo eixo do dente, embora não tivessem certeza de 
que essa potência propicie o efeito antibacteriano sufi-
ciente. Esses autores também relataram que a presença 
de sangue potencializa o efeito térmico gerado pelo la-
ser, devendo-se ter muito cuidado ao utilizar esse tipo de 
laser quando da sua presença a fim de evitar danos aos 
tecidos duros adjacentes. Por fim eles também sugeriram 
que a raspagem e a aplicação do laser sejam feitas em ses-
sões diferentes, visto que é bastante comum, após a ras-
pagem, que o interior da bolsa encontre-se preenchido 

de sangue, e nos casos de redução bacteriana em cirurgia, 
os remanescentes de sangue devem ser removidos da raiz 
antes da aplicação da luz.

As potências utilizadas para tratamento das periim-
plantites e periodontites variam nos estudos desde 1W 
no modo continuo a 2.5W no modo pulsado, e o tempo 
variou de acordo com a profundidade clínica de sonda-
gem (Moritz et al.14, 1998 e Bach et al.2, 2000).

Dentre as vantagens do uso do laser de diodo de alta 
potência em cirurgias de tecidos moles pode-se desta-
car a excelente coagulação tecidual, dispensando o uso 
de suturas, redução do tempo cirúrgico e diminuição 
do risco de infecções pós-operatórias devido à redução 
bacteriana local promovida (Romanos et al.21, 1999). Se-
gundo observações clinicas desse mesmo autor, o laser de 
diodo tem borda da incisão mais precisa quando com-
parado aos outros lasers, o efeito de corte é semelhante 
ao do CO2 e capacidade de coagulação semelhante ao 
Nd: YAG, sendo este último, também confirmado por 
Rastegar et al.19, (1992).

Embora a utilização de diferentes tipos de lasers ve-
nha crescendo tanto na Medicina como na Odontolo-
gia, os procedimentos de segurança para a prevenção de 
acidentes ainda são desconhecidos por muitos, por isso 
é importante salientar alguns cuidados imprescindíveis 
para o uso do laser. O uso de óculos de proteção com 
densidade óptica específica para o operador, paciente e 
auxiliar; evitar a utilização de objetos reflexivos, preferir 
os foscos ou pretos a fim de evitar reflexão do feixe para 
áreas indesejadas, manter aspiração constante próximo a 
área de incidência da luz, com o intuito de evitar aspira-
ção dos produtos provenientes dos tecidos onde o laser 
está atuando; utilizar sinais de advertência do lado de 
fora da sala especificando o tipo de laser e sua classifica-
ção, e seguir os protocolos específicos para cada tipo de 
procedimento realizado (Lopes10, 2000).

Devido à padronização dos procedimentos cirúrgi-
cos, qualidade dos materiais e novos modelos e superfí-
cies dos implantes, a qualidade e velocidade do processo 
de osteointegração melhoraram, levando a um melhor 
prognóstico a longo prazo dos implantes nos últimos 10 
a 20 anos (Adell et al.1, 1981 e Maiorana et al.11, 2001), 
mesmo assim, falhas na colocação dos implantes ainda 
ocorrem e são baseadas em aspectos cronológicos (pre-
coce ou tardia), e aspectos etiológicos ( Esposito et al.6, 
1998).

As falhas tardias mais comuns são associadas a pe-
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riimplantite que é definida como uma perda óssea pro-
gressiva ao redor do implante, excedendo os limites para 
a reabsorção óssea tolerável para uma osteointegração de 
sucesso. A etiologia da periimplantite é de origem bacte-
riana e/ou sobrecarga oclusal (Esposito et al.6, 1998), e 
diversos estudos na literatura demonstraram que a reco-
lonização dos sulcos perimplantares era muito semelhan-
te aos microrganismos das bolsas periodontais de pacien-
tes parcialmente edentados. (Lindhe et al.8, 1992).

Em implantodontia, o entendimento das interações 
entre a superfície do implante e o feixe do laser é fun-
damental, assim como a determinação se essa radiação 
pode causar danos aos tecidos periimplantares, especial-
mente ao tecido ósseo (Romanos et al.22, 2000).

O laser de diodo (810nm a 980 nm) não causa da-
nos à superfície do implante (Romanos et al.22, 2000 e 
Bach et al.2, 2000), porém è prudente utilizar refrige-
ração para evitar excessiva transmissão de calor para o 
osso, evitando-se assim necrose na região adjacente ao 
implante (Kreisler et al.7, 2002).

Bach et al.22 (2000), demonstraram que o laser de 
diodo de alta intensidade é eficiente no tratamento das 

periimplantites, já outros como Maiorana, Salina e San-
toro12 (2002) concluíram que a terapia a laser reduz a 
contaminação bacteriana e inflamação, porém os resulta-
dos desse estudo são preliminares e seria prematuro con-
siderar o método por eles estudado como eletivo para 
tratar a periimplantite.

Apesar de ser bastante eficiente na redução bacteria-
na, o laser de Nd: YAG traz alteração como no laser de 
CO2 à superfície do implante, não sendo recomendado 
seu uso no tratamento das periimplantites. (Mouhyi et 
al.15, 1999; Oyset et al.16, 1995).

conclusões
1) O laser de diodo de alta intensidade pode ser uti-

lizado nos procedimentos de laser curetagem, gengivec-
tomias, gengivoplastias, frenotomias, coadjuvante no 
tratamento das periodontites e periimplantites devido a 
propriedade de redução bacteriana. 

2) A literatura sugere novas investigações, especial-
mente em relação aos efeitos do diodo na estrutura celu-
lar e bactérias periodontalmente relevantes, e recomenda 
um parâmetro ideal de descontaminação da bolsa perio-
dontal e no tratamento da periimplantite.
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