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RESUMO 

A doença periodontal é uma condição clínica inflamatória causada por 

infecções bacterianas nas estruturas de suporte do dente, o que gera a destruição 

do osso alveolar e precoce perda dental. O laser de diodo de alta potência tem sido 

estudado em Periodontia para diminuição de microrganismos como coadjuvante ao 

tratamento não cirúrgico. O objetivo desta pesquisa é avaliar a eficácia clínica do 

laser de diodo de alta potência como coadjuvante à instrumentação mecânica em 

paciente com periodontite estádio III, grau C e generalizada. Esta pesquisa trata-se 

de um ensaio clínico randomizado duplo-cego realizada na Clínica Escola de 

Odontologia (CEO) da Universidade Federal de Campina Grande em Patos, 

Paraíba. Foram avaliados 132 sítios, em paciente do sexo feminino com diagnóstico 

de periodontite estádio III, grau C e generalizada. Foi feita uma análise por meio da 

média de todos os sítios e daqueles com profundidade de sondagem maior que 5 

mm, com os seguintes parâmetros: nível de inserção clínica (NIC), índice de placa 

(IP), profundidade de sondagem (PS), sangramento à sondagem (SS) e recessão 

(R). Ambos receberam raspagem e alisamento coronário radicular (RACR), sendo 

que apenas os sítios com PS ≥ 5 mm recebeu a irradiação do laser de diodo em 

duas sessões, com intervalo de uma semana. Os parâmetros clínicos foram 

coletados no início e um mês após o tratamento. Houve redução significativa para 

todos os parâmetros clínicos estudados em ambas análises, com um ganho 

significativo de inserção clínica e diminuição da profundidade de sondagem, 

principalmente quanto aos parâmetros de PS ≥ 5 mm. 
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