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 Este estudo teve como objetivo avaliar histometricamente e histoquimicamente a ação 
da curcumina 10% como fotossensibilizador e de um LED de 450nm de comprimento de onda 
como fonte de luz na periodontite induzida por ligaduras em ratos como monoterapia. Ambos 
1os molares inferiores dos animais foram utilizados e aqueles dos grupos Controle e TFD 
receberam inserção de ligadura no baseline. Assim, foram divididos aleatoriamente 45 ratos 
em 3 grupos e avaliados em 3 períodos: TFD - 1 aplicação por semana, seguida de sacrifício 
em 7 dias (n=10), 14 dias (n=10) e 21 dias (n=10); Controle - molares contralaterais 
receberam somente ligaduras nos mesmos períodos; Controle Negativo (CN) - 15 animais 
foram sacrificados em períodos iguais (5 animais/período). Histometricamente, não foi 
possível verificar alterações das médias de reabsorção óssea alveolar quando realizada a 
análise intergrupo entre os grupos Controle e TFD em 7 dias (p>0,05), em 14 dias (p>0,05) e 
em 21 dias (p>0,05). A frequência de aplicação do protocolo de TFD não influiu na extensão 
da reabsorção óssea causada pela ligadura aos 7, 14 e 21 dias no grupo Controle (p=0,3) e 
TFD (p=0,2). Em relação à análise histoquímica, a avaliação intragrupo revelou que aos 21 
dias o grupo TFD possuía um número significativamente menor de células TRAP-
positivas/mm na crista óssea alveolar da região de furca comparado aos 7 dias (p=0,04) e a 
avaliação intergrupos mostrou que, aos 21 dias, o grupo TFD teve significativamente menos 
células TRAP-positivas/mm que os outros grupos (p=0,01). Concluiu-se que o protocolo de 
TFD com curcumina 10% usado como monoterapia diminuiu a quantidade de células TRAP-
positivas, mas não foi eficaz em reduzir a reabsorção óssea alveolar da região de furca de 1º 
molar de ratos.  
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