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RESUMO 
 
O protocolo de terapia fotodinâmica convencional é definido com o tempo de três 
horas para a penetração adequada do fotossensibilizante metilaminolevulinato na 
pele durante o tratamento do câncer de pele não melanoma, incluindo as ceratoses 
actínicas. Após este período, a lesão é exposta à radiação luminosa no espectro de 
luz visível, desencadeando uma reação fotoquímica e subsequente destruição das 
células atípicas. A associação de métodos ablativos, como o laser de CO2, à terapia 
fotodinâmica convencional com o objetivo de aumentar a permeação do 
metilaminolevulinato pela camada córnea, vem sendo avaliada como um possível 
modo de reduzir o tempo de incubação do fotossensibilizante durante o tratamento 
das ceratoses actínicas e da pele fotodanificada (alterações da textura, pigmentação 
e rugas), sem redução da eficácia terapêutica. Este estudo comparou a eficácia 
clínica da terapia fotodinâmica convencional (metilaminolevulinato por três horas) 
com a terapia fotodinâmica associada ao laser de CO2 e ao ultrassom de impacto 
com o fim de reduzir o tempo de incubação para uma hora no tratamento da pele 
fotodanificada dos antebraços, acometida de ceratoses actínicas. Cada um dos 
protocolos de tratamento foi aplicado em um dos antebraços, escolhidos 
aleatoriamente por sorteio através de um aplicativo de randomização, para 
assegurar que o número de lesões de ceratose actínica fosse semelhante entre os 
dois lados. Todos os quinze pacientes estudados foram acompanhados por 6 
meses, até o término do estudo. Foi utilizado nível de significância de p<0,05. Após 
seis meses de acompanhamento, houve melhora clínica das ceratoses actínicas em 
65% dos lados tratados com terapia fotodinâmica convencional e com três horas de 
incubação de metilaminolevulinato (p=0,0011), e em 72% dos lados tratados com 
terapia fotodinâmica associada a laser de CO2 com tempo de incubação reduzido 
para uma hora (p=0,0001). Embora os resultados clínicos obtidos com ambos os 
tratamentos não apresentem diferença estatisticamente significativa, a associação 
do laser de CO2 e ultrassom de impacto permitiu a redução do tempo de incubação 
do metilaminolevulinato para uma hora. A melhora clínica de outras alterações 
decorrentes do fotoenvelhecimento, como textura, rugas e pigmentação, foi mais 
evidente no lado tratado com terapia fotodinâmica associada ao laser. Esse estudo 
demonstra que a redução do tempo de incubação do metilaminolevulinato para uma 
hora associado ao uso de laser de CO2 e do ultrassom de impacto é um método 
promissor no tratamento da pele fotodanificada com ceratose actínica. 
 

 
Palavras-chave: Ceratose Actínica; Terapia Fotodinâmica; Laser CO2. 
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ABSTRACT 

 
The protocol of conventional photodynamic therapy (PDT) defines that a three-hour 
incubation period is necessary for adequate methyl aminolevulinate penetration 
through the skin barrier in the treatment of non-melanoma skin cancer and actinic 
keratosis. After this incubation period, the skin lesion is exposed to a luminous 
radiation in the spectrum of visible light, releasing a photochemical reaction and the 
subsequent destruction of atypical cells. The association of ablative methods as CO2 
fractional laser and impact ultrasound (US) to conventional PDT in order to increase 
penetration of methyl aminolevulinate through stratum corneum is being evaluated as 
a possible technique to reduce the incubation time of this photosensitizer in the 
treatment of actinic keratosis and photodamaged skin (changes in texture, 
pigmentation and wrinkles) without reducing its therapeutic effectiveness. This study 
compared the clinical efficacy of conventional PDT (three-hour incubation of methyl 
aminolevulinate) with the PDT associated with CO2 laser and impact US (1-hour 
incubation of methyl aminolevulinate) in the treatment of photodamaged skin with 
actinic keratosis on the forearms. Each treatment protocol was performed in one 
randomly chosen forearm, so the number of actinic keratosis in both forearms was 
similar. All 15 patients completed the study and were followed up for six months. A 
significance level of p <0.05 was used. The conventional PDT with three-hours 
incubation time resulted in a reduction of actinic keratosis lesions of 65% (p=0.0011) 
after 6 months, while the side treated with impact US and laser-assisted PDT with 1-
hour incubation of the methyl aminolevulinate had a reduction of 72% (p=0.0001) of 
actinic keratosis lesions on the same period. Although the clinical results obtained 
with both treatments did not present a statistically significant difference, the 
association of the CO2 laser and impact ultrasound permitted the reduction of the 
incubation time of methyl aminolevulinate to one hour. Cosmetic outcomes such as 
texture, pigmentation and wrinkles have more evident improvement on the side 
treated with laser-assisted PDT. This study shows that impact US and CO2 laser-
assisted PDT allows the reducing the methyl aminolevulinate incubation time to 1 
hour and is a promising method for the treatment of photodamaged skin with actinic 
keratosis. 
 
Key Words: Actinic keratosis, Photodynamic Therapy, Ablative CO2 fractional laser 
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1 INTRODUÇÃO 

A terapia fotodinâmica (TFD) foi descrita há 100 anos por Hermann von 

Tappeiner e Jodblauer (Kalka et al., 2000). Tem como base uma reação química 

desencadeada pela luz e que resulta na destruição citotóxica seletiva de um tecido. 

Para que a reação ocorra, são necessários um agente fotossensibilizante e oxigênio 

(Chilakamarthi & Giribabu, 2017). 

O desenvolvimento de fotossensibilizantes tópicos despertou o interesse da 

técnica dermatológica, e resultou na sua utilização em várias doenças cutâneas 

(Torezan et al., 2009a; Issa & Manela-Azulay, 2010). 

Em 1999, o FDA (Food and Drug Administration) aprovou o uso do ácido 5-

aminolevulínico (ALA) para o tratamento das ceratoses actínicas múltiplas. Em 2001, 

foi aprovado, na Europa, o metiléster do ALA ou metilaminolevulinato (MAL) para 

ceratoses ou queratoses actínicas (QA) e para o carcinoma basocelular (CBC). Esse 

produto foi aprovado pelo FDA para tratamento das QA em 2004 (Torezan et al., 

2009a). 

Em 2006, o MAL foi aprovado para o tratamento das QA e do CBC no Brasil. 

Atualmente, o MAL está aprovado em muitos outros países das Américas, Europa e 

Ásia para tratamento das QA, do CBC e da doença de Bowen (Issa & Manela-

Azulay, 2010). 

A TFD tópica utiliza o ALA ou o MAL como precursores metabólicos de um 

fotossensibilizante endógeno, a protoporfirina IX (Pp-IX). Constituem uma 

modalidade terapêutica prática, segura e eficaz. A Pp-IX, um potente agente 

fotossensibilizante, é degradada mediante a irradiação com uma fonte de luz 

específica (Kurwa & Barlow, 1999). A TFD feita com ALA tópico induz uma 

fotossensibilização seletiva da área cutânea a ser tratada, permitindo o tratamento 

de lesões superficiais como a QA, e também o de carcinomas basocelulares e 

espinocelulares (CEC) superficiais. O MAL tem características próprias que 

asseguram maior eficácia e segurança no tratamento do CBC (Fargnoli & Peris, 

2015). Estudos mostram que o MAL apresenta maior penetração na pele, tem maior 

seletividade para as células anormais e o seu emprego é menos doloroso, quando 

comparado ao do ALA (Wiegell et al., 2003). 
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A técnica da TFD consiste de duas etapas. Na primeira, o agente 

fotossensibilizante acumula-se preferencialmente nas células tumorais, após sua 

administração tópica ou sistêmica. Na segunda, a lesão alvo fotossensibilizada é 

exposta a uma fonte de luz cujo comprimento de onda coincide com o espectro de 

absorção do agente fotossensibilizante. Durante a TFD, o agente fotossensibilizante 

ligado ao tumor é ativado pela luz, o que requer a presença de oxigênio (Rkein & 

Ozog, 2014). 

Quando o fotossensibilizante é ativado pela luz, uma reação fotoquímica é 

desencadeada, com a subsequente formação de oxigênio singlet 

predominantemente, e de outras espécies reativas de oxigênio (superóxido, peróxido 

e radical hidroxila). Consequentemente, as células anormais (malignas ou pré-

malignas) passam a apresentar falhas na integridade da membrana, o que acarreta 

alterações da permeabilidade e da função de transporte entre os meios intra e 

extracelular. Estudos utilizando microscopia de fluorescência sugeriram que a 

fotossensibilidade mitocondrial é a principal causa de morte celular induzida pela 

TFD. Seja qual for a exata localização do efeito citotóxico, a consequência é a perda 

da integridade celular, havendo a liberação de fatores inflamatórios e a ativação da 

cascata do complemento (Torezan et al., 2009a). 

Várias são as fontes de luz utilizadas para a TFD tópica. Não há necessidade 

da luz de laser, já que a luz não coerente, que tem menor custo, também pode 

desencadear a reação (Mallidi et al., 2016). 

A Pp-IX apresenta picos de absorção da luz nos seguintes comprimentos de 

onda: 410 nm, 505 nm, 540 nm, 580 nm e 630 nm. Uma fonte de luz não coerente 

ou um laser que tenha comprimento de onda dentro desse espectro podem ser 

igualmente usadas para ativação da Pp-IX. Além do laser, as lâmpadas LED (light 

emitting diode) que emitem luz dentro do espectro de luz visível são as principais 

fontes utilizadas. A luz azul, geralmente usada com ALA, e a luz vermelha, utilizada 

com o MAL, são as fontes mais descritas na literatura médica sobre TFD tópica 

(Kalka et al., 2000; Raulin et al., 2003). 

Um dos limites da TFD é a dificuldade de penetração cutânea dos 

fotossensibilizantes, decorrente da barreira criada pelo extrato córneo da pele 

(Juhasz et al., 2016).  
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Técnicas antigas e com mecanismos de ação pouco esclarecidos são citadas 

na literatura médica com o objetivo de facilitar a transposição dessa importante 

barreira cutânea, incluindo a iontoforese (Curdy et al., 2001), a eletroporação (Denet 

et al., 2004; Prausnitz, 1999; Yarmush et al., 2014) e as ondas fotomecânicas (Lee 

et al., 1999). O uso de micropunturas foi descrito mais recentemente para facilitar a 

penetração de fármacos pela pele, com o fim de aumentar a eficácia de diversos 

tratamentos dermatológicos (Braun et al., 2017; Sivamani et al., 2007), inclusive a da 

TFD (Donnelly et al., 2008; Mikolajewska et al., 2010). 

O ultrassom (US) de baixa frequência, isto é, com frequências abaixo de 

100 kHz, também foi descrito como um método eficaz para aumentar a penetração 

de diferentes substâncias, dado o seu efeito sobre o transporte transepidérmico (Liu 

et al., 2006; Pereira et al., 2017). 

Vários estudos citam o uso de lasers fracionados ablativos na formação de 

microcanais na epiderme, com a finalidade de permitir maior penetração de 

medicamentos, incluindo o MAL (Prausnitz & Langer, 2008; Haedersdal et al., 2010; 

Bloom, 2014). 

Na TFD, a utilização do laser de CO2 ablativo associado ao US de impacto 

pode encurtar período de incubação do fotossensibilizante e, portanto, o longo 

tempo do procedimento, contribuindo tanto para o bem estar do paciente quanto 

para o do médico dermatologista. 

O futuro da TFD inclui não apenas a descoberta de novos fotossensibilizantes, 

mas também a associação de técnicas que permitam maior penetração desses 

fármacos, comumente utilizados na TFD convencional.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1  PELE NORMAL 

 

2.1.1 Anatomia da pele 

 

A pele é composta, essencialmente, de três principais camadas: a epiderme 

(camada superior), a derme (camada intermediária) e a hipoderme (camada mais 

profunda). 

A epiderme é constituída por epitélio estratificado, cuja espessura apresenta 

variações conforme a topografia, desde 0,04 mm nas pálpebras, até 1,6 mm nas 

regiões palmoplantares. A mais profunda das camadas da epiderme, a camada 

basal, é composta de dois tipos celulares: células basais e melanócitos. As células 

basais estão unidas entre si e às células espinhosas suprajacentes, que, por sua 

vez, unem-se entre si por meio de pontes intercelulares (desmossomos). Ao nível da 

camada basal, há uma única placa de aderência, disposta sobre a membrana basal, 

ligando a membrana plasmática das células basais à lâmina basal. As estruturas de 

conexão da camada basal, por serem constituídas por uma única placa de 

aderência, são denominadas hemidesmossomos (Kanitakis, 2002). 

A camada basal é essencialmente germinativa, originando as demais 

camadas da epiderme por meio de progressiva diferenciação celular. Por isso 

observa-se nesta camada uma intensa atividade mitótica (Wong et al., 2016; Azulay, 

2017) 

A derme compreende um denso estroma fibroelástico, no qual situam-se as 

estruturas vasculares e nervosas, os órgãos anexiais da pele, as glândulas 

sebáceas e sudoríparas e os folículos pilosos. Tem espessura variável ao longo do 

corpo, podendo variar de 1 até 4 mm. A derme compõe-se de três porções: papilar, 

perianexial e reticular. A derme papilar é composta de fibras colágenas finas, fibras 

elásticas, numerosos fibroblastos e abundante substância fundamental, formando as 
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papilas dérmicas, que se moldam contra os cones epiteliais da epiderme. A derme 

perianexial é idêntica à derme papilar, mas se dispõe ao redor dos anexos. A derme 

reticular é a porção mais espessa, que se estende até o subcutâneo, composta de 

feixes de colágeno mais grossos, dispostos paralelamente à epiderme. É na derme 

reticular que se situam as glândulas sudoríparas écrinas e apócrinas, os folículos 

pilossebáceos e o músculo eretor do pelo. Também aí se encontram células próprias 

como fibroblastos, histiócitos, mastócitos, células mesenquimais indiferenciadas, 

leucócitos, plasmócitos e as células de origem sanguínea. A derme apresenta vasos 

sanguíneos, linfáticos e estruturas nervosas em quantidade variável (Rivitti, 2018). 

A hipoderme é composta exclusivamente de tecido adiposo e tem espessura 

variável, e formada por lóbulos subdivididos por traves conectivo-vasculares. 

Relaciona-se, em sua porção superior, com a derme profunda (junção dermo-

hipodérmica) que, em geral, é a sede das porções secretoras das glândulas 

apócrinas ou écrinas e dos pelos, vasos e nervos cutâneos. Funcionalmente, a 

hipoderme é um depósito nutritivo de reserva, promovendo o isolamento térmico e a 

proteção mecânica do organismo às pressões e traumatismos externos, e facilitando 

a motilidade da pele em relação às estruturas subjacentes (Azulay, 2017; Rivitti, 

2018). 

 
Figura 1 – Anatomia da pele. 

 

 

Fonte: Rivitti, 2018. 
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2.1.2 Absorção de medicamentos tópicos 

 

A camada externa da pele, o estrato córneo, é a principal barreira à 

penetração dos fármacos. A absorção dos medicamentos enfrenta aí um grande 

obstáculo, que corresponde à função de barreira da pele, limitando a absorção de 

muitas substâncias ativas. Somente algumas moléculas possuem a capacidade de 

atravessar essa barreira e a biodisponibilidade cutânea da maior parte dos fármacos 

varia de 1% a 5%. Moléculas maiores que 500 Da praticamente não penetram pela 

pele (Ruela et al., 2016). 

A espessura, a temperatura, o grau de hidratação da pele, o fluxo sanguíneo, 

a concentração de lipídeos, a quantidade de folículos pilosos e de glândulas, o pH e 

a integridade do estrato córneo podem afetar a absorção de fármacos pela pele 

(Prausnitz & Langer, 2008; Amjadi et al., 2017). 

Um fármaco aplicado na pele pode penetrar através do estrato córneo intacto 

de três modos: pela via transcelular ou intracelular (diretamente através de células), 

pela via intercelular (em torno das células) ou através dos anexos cutâneos 

(glândulas sudoríparas, sebáceas ou folículos pilosos). Pode também haver uma 

combinação dessas vias, sendo a de maior fluxo determinada pelas propriedades 

físico-químicas da molécula aplicada sobre a pele (Prausnitz & Langer, 2008). 

Depois de ultrapassado o estrato córneo, o fármaco ativo pode atingir um alvo 

situado em alguma das camadas da pele, ou ser absorvido e ter ação sistêmica. 

Com isso, sob o nome genérico de drug delivery, diversas técnicas vêm 

sendo empregadas para otimizar a penetração cutânea de medicamentos. Podem 

ser utilizados métodos químicos (passivos), físicos (ativos) ou mecânicos (ativos). 

Essas técnicas aumentam a quantidade do fármaco que pode ser eficientemente 

transportada pela pele e têm importância crescente na prática da dermatologia  

(Bloom, 2014; Haedersdal et al., 2010; Liu et al., 2006; Pires et al., 2016; Pitt et al., 

2004; Prausnitz & Langer, 2008). 
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2.2 CERATOSE ACTÍNICA E CAMPO DE CANCERIZAÇÃO 

 

A QA, também conhecida como queratose actínica ou ceratose solar, é uma 

lesão pré-maligna que surge frequentemente em áreas expostas à luz solar 

(radiação ultravioleta). Aparece em pessoas idosas ou em adultos de meia-idade e 

de pele clara, consoante a exposição ao sol, predominando nos indivíduos com 

fototipos I e II de Fitzpatrick (Quadro 1). O termo "ceratose" refere ao aumento do 

estrato córneo e a palavra "actínica" à sua origem, ligada à exposição aos raios 

solares (Azulay, 2017; de Oliveira et al., 2018). 

 

Quadro 1 – Classificação do Fototipo segundo Fitzpatrick. 

 

TIPO COR DE PELE 
CARACTERÍSTICA DE 

FOTOSSENSIBILIDADE 

1 Pele branca Sempre queima, nunca bronzeia 

2 Pele branca Sempre queima, bronzeia muito pouco 

3 Pele morena clara 
Queima moderadamente, Bronzeia 

moderadamente 

4 Pele morena moderada Queima pouco, bronzeia sempre 

5 Pele morena escura Queima raramente, bronzeia sempre 

6 Pele negra Nunca queima, totalmente pigmentada 

Fonte: Fitzpatrick, 1988. 

 

São lesões maculopapulosas recobertas por escamas secas, duras e de 

superfície áspera. Sua cor varia de amarelada a castanho escura; medem de 0,5 a 

1 cm e podem confluir formando placas. As escamas são aderentes e, ao serem 
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destacadas, dão origem a pequenas hemorragias. Localizam-se principalmente nas 

áreas expostas ao sol, como a face, o pavilhão auricular, o pescoço, o dorso das 

mãos e os antebraços (de Oliveira et al., 2018; Rivitti, 2018). 

O conceito de campo de cancerização foi formulado pela primeira vez em 

1953 por Slaughter, que na ocasião estudava a presença de tecido histologicamente 

anormal em torno a lesões de carcinoma espinocelular. O termo foi proposto para 

explicar o desenvolvimento de múltiplos tumores primários e cânceres localmente 

recorrentes (Slaughter et al., 1953; Torezan & Festa-Neto, 2013). 

Quando ocorrem múltiplas lesões de QA na pele fotodanificada, o conceito de 

campo de cancerização pode ser utilizado. Trata-se de uma região contendo 

anormalidades pré-cancerígenas multifocais, com mutações genéticas que poderão 

constituir a sede de novos tumores primários de recorrência local (Paschoal, 2014).  

O número de lesões subclínicas no campo de cancerização pode ser dez 

vezes maior que o das lesões de QA clinicamente visíveis. A frequente recorrência 

após o tratamento das QA se deve ao não tratamento das lesões subclínicas 

contidas nos limites do campo de cancerização (Paschoal, 2014). 

 As estimativas sobre a prevalência da QA variam consideravelmente entre os 

países, a idade e o sexo dos pacientes. Na Inglaterra, registrou-se uma prevalência 

de 15,4% para homens e de 5,9% para mulheres com mais de 40 anos, sendo que, 

na população acima dos 70 anos, essa estimativa eleva-se para 34,1% nos homens 

e para 18,2% nas mulheres (Memon et al., 2000). Na Austrália, a prevalência de QA 

acima dos 40 anos é de 40%; nos EUA, é de 26% (Chetty et al., 2015). 

 As lesões de QA podem seguir três caminhos: regressão, persistência ou 

progressão para carcinoma espinocelular in situ ou invasivo. O risco relativo de 

desenvolver um carcinoma espinocelular aumenta em pacientes com mais de cinco 

lesões de QA. Há evidências histopatológicas de que a maior parte dos carcinomas 

espinocelulares surgem de lesões de QA, mas não podemos prever quais lesões de 

QA irão se transformar em lesões neoplásicas. Devido a esta incerteza, preconiza-

se o tratamento precoce de todas as lesões de QA (Zalaudek et al., 2012). 

 Vários mecanismos estão envolvidos na formação da QA, entre os quais o 

estresse oxidativo, a imunossupressão, a inflamação, anormalidades da proliferação 
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e do crescimento celular, alterações dos mecanismos de apoptose e a infecção pelo 

papilomavírus humano (HPV). 

A exposição excessiva aos raios ultravioleta A (UVA) e ultravioleta B (UVB) 

resulta em uma cascata de danos estruturais do ácido desoxirribonucleico (DNA) 

celular e da membrana lipídica, provocando inflamação. Os raios UVA (315-400 nm) 

constituem 95% da irradiação solar na superfície da Terra. Eles penetram mais 

profundamente na pele, podendo atingir até a derme, e são os responsáveis pelo 

bronzeamento da pele, que se dá através da estimulação dos melanócitos da 

epiderme (Oikarinen et al., 1991). 

O dano causado pela exposição aos raios UVA ocorre indiretamente, pela 

produção de radicais livres. Estes levam, também, ao envelhecimento precoce. O 

processo decorre da produção de espécies reativas de oxigênio (ROS), como os 

radicais hidroxila (OH), superóxido (O2-) peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio 

singlet (1O2). Uma vez produzidas, as ROS reagem com proteínas, membranas 

lipídicas, açúcares e DNA, desregulando os processos celulares e levando à 

inflamação, o que, por sua vez, desencadeia uma cascata inflamatória caracterizada 

por infiltração de macrófagos, aumento das prostaglandinas, liberação de fator de 

necrose tumoral e interleucinas. Esta cascata dá origem a uma quantidade ainda 

maior de ROS, o que resulta em um feedback positivo (de Oliveira et al., 2018). 

 Os raios UVB (280-315 nm) constituem 4 a 5% da radiação solar e são 

capazes de penetrar até a camada basal da epiderme. Apesar de menos 

abundantes e com menor poder de penetração na pele, o dano causado diretamente 

pelos raios UVB no DNA do ceratinócito é bastante significativo e este comprimento 

de onda é o mais lesivo para o ceratinócito (Christensen et al., 2017). 

O gene TP53 é o responsável pela produção da proteína p53, que impede a 

duplicação celular em caso de dano genético e promove, além de outros efeitos 

biológicos, a apoptose (de Oliveira et al., 2018). Mutações do gene TP53, 

decorrentes da exposição aos raios UVB, estimulam a angiogênese e suprimem a 

apoptose, o que permite a proliferação dos ceratinócitos anormais com potencial 

maligno (Oikarinen et al., 1991) (Figura 2). 
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Figura 2 – Absorção cutânea de raios UVA e UVB. 

 

 

Fonte: Esquema baseado em Azulay, 2017. 

 

 A QA tem curso crônico, e o aparecimento de um halo eritematoso, mesmo 

nas lesões pequenas, bem como a presença de uma infiltração na base, podem 

sugerir transformação carcinomatosa. Estima-se que aproximadamente 26% das QA 

regridem e que 0,025% a 16% delas progridem para o carcinoma espinocelular 

(CEC) em um prazo de um ano (Smit et al., 2013). Apesar de a taxa de progressão 

em cada lesão isolada ser relativamente baixa, o risco cumulativo de progressão aos 

10 anos de doença é de 6,1% a 10,2%, dada a comum multifocalidade das lesões 

(Rosen & Lebwohl, 2013). O aumento da incidência e o consequente aumento dos 

custos financeiros associados, juntamente com o impacto na qualidade de vida dos 

pacientes, têm estimulado o interesse pelo estudo dessa dermatose pré-maligna. 

 Pacientes imunocomprometidos têm 250 vezes mais chances de desenvolver 
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QA. As lesões de QA geralmente apresentam um tamanho médio de 1 a 3 mm, são 

eritematosas e têm uma textura hiperceratótica. No diagnóstico clínico, são mais 

identificáveis pela palpação do que pela inspeção. A progressão das lesões de QA 

ocorre de forma lenta, até que se formam placas hipertróficas que podem apresentar 

pequena infiltração (Holmes et al., 2007) (Figura 3). 

 Apesar de a QA ter baixa letalidade, seu diagnóstico precoce e tratamento 

adequado são importantes, uma vez que há dificuldade em definir quais lesões irão 

progredir para malignidade. O risco de malignização está diretamente relacionado ao 

número de lesões de QA e ao tempo de evolução (Smit et al., 2013). 

Na histopatologia, a QA caracteriza-se por hiperceratose e paraceratose com 

áreas de atrofia e acantose na camada malpighiana. As células malpighianas mais 

profundas apresentam atipias e disposição desordenada, mas a camada casal ainda 

está intacta (Schmitz et al., 2016). 

O diagnóstico da QA é clínico, sem critérios patognomônicos. O valor 

preditivo positivo do diagnóstico clínico varia de 74 a 94% (Epstein, 2004). 

Embora sejam bem características e de fácil diagnóstico, as lesões de QA 

podem ser confundidas com ceratoses seborreicas, doença de Bowen, CEC, CBC, 

lúpus discoide, estucoceratose, lentigo solar, poroceratose e verrugas virais (Schmitt 

& Miot, 2012). 

As QA são divididas de acordo com a Tabela 1. 
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Tabela 1 – Classificação Ceratoses Actínicas. 

 

Grau I Grau II Grau III 
Campo de 

cancerização 

Única ou 

poucas, 

Mais palpáveis 

que visíveis 

Moderadamente 

hiperceratósicas 

Facilmente 

visíveis e 

palpáveis 

Bastante 

hiperceratósica 

Lesões 

agrupadas na 

mesma área. 

Pele subjacente 

marcadamente 

danificada 

Fonte: Olsen et al., 1991 

Há diversas formas de tratamento das QA. Lesões solitárias de QA podem ser 

tratadas isoladamente com o uso de ácido tricloroacético, cirurgia, criocirurgias e até 

mesmo TFD convencional ou TFD com luz do dia (Chetty et al., 2015). 

Já no campo de cancerização, são opções de tratamento o uso tópico do 

diclofenaco sódico a 3%, de 5-fluoracila a 5% em creme, imiquimod e a TFD. São, 

porém, geralmente necessárias varias sessões para o tratamento das lesões 

remanescentes (Azulay, 2017). 

A criocirurgia (ou crioterapia) é um método de tratamento empregado em 

doenças benignas como verrugas virais e também em lesões pré-malignas e 

malignas superficiais da pele, como a QA e o CBC. O tratamento consiste em um 

processo físico que provoca morte celular pelo congelamento brusco e intenso, 

seguido de descongelamento lento. A ação tem lugar na célula e na microcirculação. 

A principal substância utilizada é o nitrogênio líquido, pelas suas propriedades 

físicas bem estabelecidas, isto é, por ser inerte, inodoro e não combustível (Antunes 

et al., 2006). 

Uma metanálise recente, com 1644 pacientes, comparando a criocirurgia 

isolada com a criocirurgia associada a outras modalidades de tratamento tópico do 

campo de cancerização, demonstrou resposta superior e tolerabilidade semelhante 
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com o uso isolado da criocirurgia (Heppt et al., 2018). 

A emprego do 5-fluoracil a 5% (5-FU) para o tratamento de QA está bem 

estabelecido na dermatologia. O 5-FU é um análogo pirimidínico antineoplásico 

empregado no tratamento de muitos tipos de cânceres (Prince et al., 2018). Seu 

mecanismo de ação é a inibição da timidina sintetase, uma enzima necessária à 

síntese de DNA, causando morte celular. É um fármaco de uso tópico aprovado pelo 

FDA para o tratamento das QA. É usado diariamente por dois a três meses. Efeitos 

colaterais como prurido, xerodermia, eritema e rash são muito comuns e 

desmotivam os pacientes a completar o tratamento (Segatto et al., 2013). 

Os anti-inflamatórios não esteroides (AINES), como o diclofenaco sódico a 

3%, são eficazes no tratamento das QA (Del Rosso, 2003). Supõe-se que seu 

mecanismo de ação seja a redução na formação da cicloxigenase 2 (COX-2). A 

COX-2 e seu metabólito, a prostaglandina E2 (PGE2), são produzidos em resposta a 

fatores de crescimento, citocinas inflamatórias, oncogenes ativados e, na pele, à 

radiação ultravioleta. Os AINES acetilam de forma reversível ou irreversível as 

isoformas da COX, inibindo a síntese das prostaglandinas e, com isso, exercem um 

efeito quimiopreventivo, inclusive sobre o câncer de pele (Thomas et al., 2018). Têm 

resultados semelhantes aos obtidos com o uso de 5-FU, porém com efeitos 

adversos menos intensos, entre os quais eritema, rash e prurido (Segatto et al., 

2013). 

 No tratamento do campo de cancerização, o uso do ácido tricloroacético a 

50% é menos eficaz que o de TFD e tem um resultado cosmético final inferior (Di 

Nuzzo et al., 2015). 

A TFD é utilizada com bons resultados e atualmente é considerada por 

diversos autores uma excelente opção terapêutica para o campo de cancerização, 

dada a sua eficácia e o resultado cosmético final (Morton, 2018). 

Outras modalidades terapêuticas direcionadas ao campo de cancerização, 

como o mebutato de ingenol, imiquimode, diclofenaco e TFD, tratam tanto as lesões 

visíveis quanto as lesões subclínicas de QA, e reduzem o desenvolvimento de novas 

lesões e a recorrência da QA e do câncer de pele não melanoma. As novas 

diretrizes para o tratamento da QA reconhecem a importância do tratamento do 
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campo de cancerização (Stockfleth, 2017). 

O uso de fotoprotetores como prevenção do surgimento da QA deve ser 

divulgado para a população. Em países aonde a incidência dos raios UVA e UVB é 

maior, deve-se enfatizar a orientação sobre os métodos para evitar a exposição ao 

sol e conscientizar sobre seus riscos. Deve-se recomendar o uso de filtro solar de 

amplo espectro com fator de proteção solar (FPS) de no mínimo 30, assim como o 

uso de roupas e acessórios para proteção solar e o exame dermatológico regular. 

Essas medidas podem contribuir para reduzir a incidência de novas lesões de QA e 

para a melhorar a qualidade de vida dos pacientes (de Oliveira et al., 2018). 

Outras modalidades de prevenção das QA podem ser adotadas, tendo em 

vista a frequente não aderência dos pacientes ao uso correto da fotoproteção por 

filtro solar. A nicotinamida, ou vitamina B3, é um precursor da adenina dinucleotídeo 

nicotinamida (NAD+), um cofator essencial à produção de trifosfato de adenosina 

(ATP). A nicotinamida previne a depleção de ATP e o bloqueio glicolítico induzido 

pela radiação UV, e também favorece o reparo do DNA celular. A suplementação 

oral com 500 mg de nicotinamida mostrou resultados favoráveis na população 

australiana. O seu emprego resultou, quando comparado ao uso de placebo, em 

uma redução de 35% na incidência de lesões de QA (Chen et al., 2015; Kim et al., 

2015). 

 
Figura 3 – Ceratose actínica. 

 

 
Fonte: Costa et al., 2015. 
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2.3 TERAPIA FOTODINÂMICA 

 

2.3.1 Histórico da terapia fotodinâmica 

 

 Civilizações antigas na Grécia, Egito e Índia utilizavam a combinação de 

diferentes plantas com a luz solar para tratar diversas dermatoses (Ackroyd et al., 

2001). Entretanto, a TFD só foi formalmente descrita em 1900, em Munique, na 

Alemanha, quando um estudante de medicina chamado Oscar Raab e seu 

professor, Herman von Tappeiner, observaram os efeitos decorrentes da 

fotossensibilização no paramécio. 

O interesse do estudo era identificar o processo pelo qual a quinina era eficaz 

contra a malária, enquanto outros agentes como a acridina (derivado do coaltar) 

eram tóxicos contra os protozoários in vitro, mas não in vivo. Raab observou a 

rápida morte, em menos de 2 horas, do Paramecium caudatum durante uma 

tempestade de raios (onde a luminosidade do ambiente estava alterada) na 

presença do corante laranja de acridina (acridine orange) apesar de o corante ou a 

luz não serem tóxicos para o Paramecium caudatum isoladamente. A presença da 

luz, modificando a ação do corante, permitiu a identificação de um efeito 

fotossensibilizante. Da mesma forma, pela observação da luminosidade emitida pelo 

paramécio sob certa intensidade da luz, surgiu o conceito de fluorescência (Ackroyd 

et al., 2001). 

 Mais tarde, em 1903, von Tappeiner e Jesionek usaram simultaneamente 

eosina e luz para o tratamento de câncer cutâneo, lúpus vulgar e condiloma latum. 

Nesse período, especulava-se que a eosina, assim como a acridina, produziriam, 

após a sua absorção pela célula, quando expostas a uma fonte de luz específica na 

presença do oxigênio, uma reação citotóxica (von Tappeiner et al., 1903, apud 

Ackroyd et al., 2001). 

 Em 1903, Niels Ryberg Finsen ganhou o prêmio Nobel pela descrição da 

fototerapia no tratamento do lúpus vulgar (tuberculose cutânea). Finsen desenvolveu 

uma lâmpada de “raios químicos”, que usou para tratar seus pacientes acometidos 
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de lúpus vulgar (Moller et al., 2005; Hönigsmann, 2013). 

 Foi somente nos anos 70 que Dougherty et al. (1978) trataram 25 pacientes 

acometidos de uma variedade de tumores cutâneos mediante o emprego de um 

fotossensibilizante sistêmico derivado da hematoporfirina (HpD), fotoativada pela luz 

vermelha. Nenhum dos tumores dessa serie de casos apresentou falha terapêutica. 

 Durante muitos anos, vários agentes fotossensibilizantes foram utilizados, e o 

mais estudado foi a hematoporfirina. A hematoporfirina, porém, tinha que ser 

utilizada através da via endovenosa e tinha uma longa meia vida, o que resultava 

num longo tempo de fotossensibilidade. Os efeitos adversos, como a intensa 

fotossensibilidade, eram um fator negativo muito importante, e deixaram a TFD à 

margem dos estudos clínicos por um muito longo tempo. Somente em 1990 

Kennedy et cols. (1990) descreveram a cura completa de 90% dos casos de CBC 

com o uso tópico do ALA como um precursor da Pp-IX, de modo a evitar a 

fotossensibilidade sistêmica durante o tratamento (Kennedy et al., 1990).  

 A TFD feita com o uso tópico do ALA é aprovada pelo FDA para o tratamento 

das QA desde 1999. Na Europa, o uso do MAL, uma forma esterificada do ALA 

dotada de propriedades lipofílicas que aumentam a penetração através da 

membrana celular, é aprovado desde 2001 para o tratamento das QA e do CBC 

(Issa & Manela-Azulay, 2010). 

 O MAL foi aprovado nos Estados Unidos para tratamento da QA em 2004. 

Mais recentemente, em 2006, o MAL foi aprovado no Brasil para o tratamento da 

QA, dos CBC superficiais e dos CBC nodulares. Em 2009 foi também aprovado para 

o tratamento de doença de Bowen (Issa & Manela-Azulay, 2010). 

 Atualmente, o MAL é aprovado em diversos países da Europa, Ásia e 

Américas para o tratamento de da QA, dos CBC e da doença de Bowen, que é um 

CEC in situ. 

 A TFD é definida como uma reação fotoquímica utilizada para destruir 

seletivamente um tecido. Para que a TFD possa ocorrer, são necessários três 

elementos: luz, oxigênio e um agente fotossensibilizante, quando esses três 

componentes se associam, ocorre uma reação tóxica para a célula alvo. É uma 

técnica que consiste em duas etapas: a absorção de um fotossensibilizante por um 
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tecido específico, e a sua ativação pela luz, em um processo dependente de 

oxigênio. Esta fase envolve uma intensa oxidação que determina inflamação e a 

morte celular. 

 No tratamento do CBC e da doença de Bowen, o protocolo padronizado para 

a TFD compreende duas sessões feitas com uma semana de intervalo; para a QA 

indica-se apenas uma sessão inicial, que pode ser repetida após três meses, caso o 

médico julgue necessário (Morton et al., 2013). 

A TFD feita com MAL pode ser utilizada para o fotorrejuvenescimento da pele 

fotodanificada, com excelentes resultados cosméticos (Issa & Manela-Azulay, 2010). 

Babilas et cols. (2010), num estudo prospectivo, randomizado, controlado e split-

face, demostraram uma significativa melhora das rugas e da pigmentação cutânea 

com a TFD feita com ALA (Babilas et al., 2010). 

 Outras indicações para o uso da TFD já foram descritas. Esta técnica pode 

ser aplicada, tal como descrito na literatura médica, no tratamento da poroceratose 

linear, morfeia, leishmaniose, acne e cicatrizes hipertróficas e queloidianas (Kim et 

al., 2011; Gordon Spratt et al., 2015; Keyal et al., 2016; Pinto et al., 2016; Boen et 

al., 2017; Souza et al., 2017; Wen et al., 2017). 

 

2.3.2 Fotossensibilizantes tópicos 

 

 A escolha de um fotossensibilizante tem como base a sua pureza química, a 

sua capacidade de localização específica no tecido neoplásico, o pequeno intervalo 

entre a sua administração e o acúmulo máximo na área desejada, a rápida meia-

vida, a rápida eliminação do tecido sadio, a possibilidade de ativação por 

comprimentos de onda com ótima penetração no tecido alvo e, por fim, a sua 

capacidade de produzir grande quantidade de produtos citotóxicos (Issa & Manela-

Azulay, 2010). 

Os fotossensibilizantes são considerados seletivos quando penetram e se 

acumulam no tumor e no endotélio dos vasos tumorais neoformados, poupando o 

mais possível o tecido sadio ao redor. O mecanismo de penetração através das 
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membranas celulares e o padrão de localização intracelular influenciam fortemente o 

tipo de efeito celular (Issa & Manela-Azulay, 2010). 

 Agentes lipofílicos são captados pela célula mediante penetração direta pela 

membrana plasmática, e a intensidade dessa captação aumenta em proporção 

direta com o grau de lipofilia. Já as moléculas hidrossolúveis são captadas por 

pinocitose (Calzavara-Pinton et al., 2007; Issa & Manela-Azulay, 2010). 

Os fotossensibilizantes podem ser administrados por via sistêmica (oral ou 

endovenosa) ou tópica. O desenvolvimento de fotossensibilizantes tópicos permitiu o 

tratamento eficaz da pele e a redução do tempo de fotossensibilização (Zelickson et 

al., 2005). 

 Há dois principais tipos de pró-fármacos para uso tópico na TFD: o ALA e o 

MAL. São ambos precursores da Pp-IX, um intermediário porfirínico com atividade 

fotodinâmica (Calzavara-Pinton et al., 2007). 

Após a aplicação, ocorre o acúmulo dos agentes fotossensibilizantes nas 

células anormais, onde são convertidos em Pp-IX pela via sintética do heme. Nestas 

células, a atividade da enzima ferroquelatase apresenta uma limitação, 

determinando um acúmulo de Pp-IX, que também ocorre, ainda que em menor grau, 

na pele normal ao redor da lesão. Assim, nas células tumorais, a pouca atividade da 

ferroquelatase e pequena concentração de ferro iônico (e o consequente incremento 

da síntese de heme-compostos) promovem um grande acumulo de Pp-IX (Babilas et 

al., 2010; Ericson et al., 2008). 

 Os agentes fotossensibilizantes cujo mecanismo de ação é o acúmulo de 

Pp-IX podem concentrar-se seletivamente em tecidos neoplásicos e serem ativados 

pela luz na presença de oxigênio, de modo a iniciar uma reação fototóxica. A 

intensidade da fluorescência, ou seja, do acúmulo de Pp-IX no tecido tumoral (por 

exemplo, no câncer cutâneo não melanoma exposto a TFD feita com ALA) e na pele 

sã guarda, num mesmo indivíduo, uma proporção de 15:1 (Svanberg et al., 1994). 

 O ALA é um fármaco hidrofílico que penetra nas células principalmente por 

transporte ativo. A taxa de transporte do ALA através da membrana plasmática é o 

único limite para o acúmulo de porfirinas fluorescentes nas células tratadas. Esse 

sistema requer energia e depende do pH e da temperatura; é lento e saturável, mas 
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é um pouco mais eficaz nas células neoplásicas (Gupta & Ryder, 2003). 

 O ALA é o primeiro intermediário na via biossintética do grupo heme, sendo 

sintetizado no interior da mitocôndria a partir de glicina e succinilcoenzima A. Essa 

reação é catalisada pela enzima ALA-sintetase. Já no citoplasma da célula, duas 

moléculas de ALA formam o porfobilinogênio (PGB) e quatro moléculas de PBG 

formam o uroporfirinogênio III que é, então, convertido em coproporfirinogênio III e, 

novamente no interior da mitocôndria, em protoporfirinogênio IX, que, finalmente, é 

convertido a Pp-IX pela ação da protoporfirinogênio oxidase (Szeimies et al., 1996; 

Kalka et al., 2000; Torezan et al., 2009b) (Figura 4). 

 A enzima ALA sintetase controla a síntese normal de ALA no interior da 

célula. Esta síntese é inibida pelo acúmulo de heme (feedback negativo). Se um 

excesso de ALA exógeno for aplicado topicamente, ocorrerá rápida passagem 

através da epiderme e posterior conversão a Pp-IX no interior da mitocôndria. Uma 

vez que a conversão de Pp-IX para heme se dá por uma reação lenta, as células 

tendem a acumular grande concentração de Pp-IX. O acúmulo excessivo de Pp-IX 

no interior da mitocôndria induz a sua difusão para o retículo endoplasmático e para 

a membrana celular, alvos finais do dano celular induzido pela TFD (Torezan et al., 

2009a). 

As melhores respostas terapêuticas com ALA são obtidas com concentrações 

entre 10% a 20%. O ALA a 20% é utilizado em emulsão água/óleo ou em solução 

hidroalcóolica, disponíveis comercialmente sob a forma de bastão, sendo o pó do 

ALA separado da solução, para uso tópico (Torezan et al., 2009a). O uso de 

produtos coadjuvantes pode aumentar direta ou indiretamente a concentração de 

Pp-IX na célula. Isso ocorre com a adição de agentes que inibem a ação da 

ferroquelatase ou que aumentam a penetração do ALA no tecido, como a 

desferroxamina, o ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) e o dimetilsulfóxido 

(DMSO) (Morton et al., 2002). 

O MAL é uma molécula lipofílica esterificada, derivada do ALA, que é captada 

por mecanismos de transporte ativo geralmente dependentes de aminoácidos não 

polares, como alanina, metionina, triptofano e glicina. No entanto, o MAL também é 

captado por mecanismos passivos de difusão transmembrana. Esse mecanismo não 

requer energia e não é saturável, sendo eficaz em células normais e, mais ainda, em 
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células neoplásicas. Esses efeitos explicam a maior penetração do MAL quando 

comparada à do ALA, sobretudo nas células malignas (Morton et al., 2002). 

A concentração padrão do MAL usado na TFD convencional é de 16%, 

veiculado em creme (Braathen et al., 2007; Morton et al., 2013; Tarstedt et al., 

2016). Outras concentrações podem ser utilizadas. Wiegell et al. (2009a) 

compararam o MAL a 8% com a concentração convencional de 16% no tratamento 

da QA empregando luz do dia, e não encontraram diferenças nas taxas de resposta 

ou de eventos adversos entre as áreas tratadas com as diferentes concentrações. 

Fabricius et al. (2012) avaliaram o MAL em concentrações de 2%, 0,75% e 0,25% na 

pele sã, observando menor eritema e inflamação, quando comparadas com a 

concentração padrão de 16%, sugerindo o uso de menores concentrações no 

tratamento da acne e no fotorrejuvenescimento. 

 A concentração do MAL utilizada no presente estudo foi de 20%, sendo o 

veículo um creme desenvolvido e produzido no Brasil pela PDT Pharma, em 

Cravinhos, Estado de São Paulo. Este fotossensibilizante nacional foi avaliado por 

Ramirez et al. (2014), pesquisadores da Unidade de São Carlos da Universidade de 

São Paulo (USP), no tratamento do CBC superficial com tamanho menor que 20 mm 

e espessura menor que 2 mm. Este estudo multicêntrico envolveu 27 centros 

dermatológicos de diferentes regiões do Brasil, incluindo o Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP), em Niterói. Estes autores observaram, nos casos tratados, 

uma taxa de cura de 76,5%. A utilização do MAL de fabricação nacional em 

concentrações de 20% reduz os custos operacionais da TFD e pode ser feita em 

maior escala no tratamento do CBC, para reduzir as filas de espera (Kurachi et al., 

2016). 

 O tempo de incubação padrão do MAL é de três horas. Quando utilizamos o 

ALA, o período de incubação é menor, em torno de uma hora (Braathen et al., 2009). 
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Figura 4 – Mecanismo da TFD. 

 

 

Fonte: Baseado em Rkein & Ozog, 2014. 

 

2.3.3 Fontes de luz 

 

 A fonte luminosa deve fornecer ao tecido energia suficiente para que ocorra o 

processo de TFD. A Pp-IX tem seu pico máximo de excitação na luz azul-violeta, 

correspondendo à chamada banda Soret, situada geralmente em torno dos 410 nm. 

No entanto, com esse comprimento de onda, a penetração no tecido é de 

aproximadamente 1 mm, apenas. Por esta razão, a luz preferencialmente usada é a 

vermelha, cujos comprimentos de onde estão entre 630 e 635 nm, mas cuja 

penetração chega a 6 mm, otimizando assim o tratamento das lesões mais 

profundas, mesmo sendo essa luz menos absorvida pela Pp-IX que a luz azul-

violeta. Outros picos menores, chamados de “Q bands” ou bandas Q, também têm 

importância. Ocorrem nos comprimentos de onda de 510, 545, 580, 630, 670 e 

700 nm (Torezan et al., 2009a) (Figura 5). 

 Embora as “Q bands” sejam 10 a 20 vezes menores do que a banda Soret, a 

maior parte dos estudos clínicos é feita com luzes cujos comprimentos de onda 

estão entre 625 a 633 nm, e que permitem maior penetração na pele (Kalka et al., 
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2000). 

 

Figura 5 – Absorção Pp-IX de acordo com espectro de luz. 

 

 

Fonte: Wen et al., 2017. 

 

 A fotoativação das protoporfirinas é feita geralmente mediante uma única 

fonte de luz, que pode consistir até mesmo de uma fonte de luz incoerente. A luz 

incoerente, a luz com comprimentos de onda contínuos entre o vermelho e o azul, o 

pulsed dye laser (PDL) e a luz intensa pulsada (LIP) são as fontes de luz 

tradicionalmente usadas para a realização da TFD (Liu et al., 2012). 

 A escolha da fonte de luz para a realização da TFD pode depender da 

localização do tumor, da dose de luz a ser fornecida ao tecido e do agente 

fotossensibilizante empregado. As fontes de luz disponíveis para a TFD pertencem a 

três grandes grupos: as lâmpadas de amplo espectro, as lâmpadas de diodo e os 

lasers. As luzes de diodo (LED) são as mais utilizadas na TFD tópica, devido ao 

baixo custo e à pequena necessidade de manutenção, em comparação com as 
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fontes de laser (Brancaleon & Moseley, 2002). Os LEDs são compostos por 

semicondutores sólidos ligados entre si e que geram luz quando submetidos a uma 

corrente elétrica. Fornecem uma fonte de luz confiável e de alta potência em faixas 

estreitas de comprimentos de onda (entre 20 e 50 nm) e podem ser distribuídos em 

painéis, de modo a promover a iluminação de uma superfície grande de forma ampla 

e homogênea. Uma distribuição de luz irregular pode deixar sem iluminação partes 

da lesão, resultando em insucesso do tratamento (Zelickson et al., 2005; Qiang et 

al., 2006). 

Durante a iluminação com fontes de luz que tenham o espectro de absorção 

do fotossensibilizante (PpIX), este é ativado, produzindo reação fotoquímica e, 

subsequente, destruição tumoral.  O processo conhecido como photobleaching é o 

resultado do consumo do fotossensibilizante após sua irradiação. O tempo de 7-10 

min de iluminação com LED vermelha, na dose de 37J/cm2 , é capaz de produzir o 

photobleaching da PpIX durante a TFD. O photobleaching da PpIX poder ser 

avaliado por comparação da fluorescência emitida da PpIX, formada após o tempo 

de incubação, e a fluorescência emitida após sua degradação durante o tratamento. 

Para que seja possível a identificação da fluorescência da PpIX, o paciente deve 

estar em ambiente escuro, e uma luz azul é emitida sobre a lesão (Sharwani & 

Alharbi, 2014). 

 Estudos recentes estão demonstrando que até mesmo a luminosidade natural 

do sol, isto é, a TFD feita com a luz do dia, tem eficácia similar no tratamento das 

lesões de QA leves e moderadas com uso do MAL, em comparação com a TFD 

padrão (Rubel et al., 2014; Sotiriou et al., 2018). No entanto, a TFD feita com a luz 

do dia tem menor eficácia para o tratamento de lesões de QA grau III (Mei et al., 

2018). 

  

2.3.4 Mecanismo de ação 

 

 O conceito da TFD implica na indução de citotoxicidade nas células 

proliferativas, mediante uma fonte de luz. Para tal, são necessários o agente 

fotossensibilizante, a luz e o oxigênio (Torezan et al., 2009a). 
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 A TFD envolve a aplicação de um agente fotossensibilizante em um tecido 

com células displásicas, seguida da ativação deste agente por uma fonte de luz com 

comprimento de onda específico. O tratamento é realizado em duas etapas e resulta 

em um processo fotoquímico e fotobiológico que, em sequência, causam dano 

irreversível ao tecido (Dougherty et al., 1998). 

 Na primeira etapa, o agente fotossensibilizante acumula-se preferencialmente 

nas células tumorais. Na segunda etapa, o tecido fotossensibilizado é exposto a uma 

luz cujo comprimento de onda coincide com o espectro de absorção do agente 

fotossensibilizante. Este agente, assim ativado, transfere energia ao oxigênio 

molecular, gerando espécies reativas de oxigênio (ROS). A subsequente oxidação 

dos lipídeos, aminoácidos e proteínas por estas ROS induz a necrose e a apoptose. 

Além disso, as ROS, indiretamente, estimulam a transcrição e a liberação de 

mediadores da inflamação (Calzavara-Pinton et al., 2007; Issa & Manela-Azulay, 

2010). 

 Durante o processo de TFD, o agente fotossensibilizante ligado ao tecido 

displásico caminha de um estado de repouso para um estado de ativação, chamado 

de estado singlet, de curta meia-vida (Torezan et al., 2009a). Nessa etapa, as 

moléculas porem retornar ao estado de repouso, mediante a liberação de fótons, ou 

progredir ao longo de uma cadeia de reações químicas, até atingirem o estado 

triplet, de meia-vida mais longa. As moléculas em estado triplet transferem sua 

energia diretamente ao oxigênio intracelular, formando o oxigênio singlet, que é 

altamente reativo, tem curta meia-vida e é o responsável pela morte celular. Em 

consequência da ação do oxigênio singlet, a célula tumoral passa a apresentar 

falhas na integridade da membrana, o que acarreta alterações na sua 

permeabilidade e a consequente disfunção do transporte entre os meios intra e 

extracelular. Ocorrem também alterações semelhantes nas membranas do núcleo, 

das mitocôndrias, dos lisossomos e do reticulo endoplasmático (Kessel & Luo, 

1996). A inibição de enzimas mitocondriais parece ser o evento fundamental na 

indução da morte celular pela TFD (Morton, 2004; Issa & Manela-Azulay, 2010). 

 Seja qual for a exata localização do efeito citotóxico, a consequência final é a 

perda da integridade celular, havendo liberação de fatores inflamatórios e a ativação 

da cascata do complemento (Torezan et al., 2009a). 
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 Durante a TFD, a seletividade do tratamento depende da área exposta à luz e 

do acúmulo preferencial do agente fotossensibilizante nas células tumorais, em 

relação ao tecido normal. Embora esse acúmulo preferencial seja pouco 

compreendido, alguns fatores são apontados como sendo os responsáveis 

(Bissonnette & Lui, 1997; Kalka et al., 2000; Braathen et al., 2007). A permeabilidade 

da membrana das células tumorais está alterada e esse fato pode ser comprovado 

pela rápida passagem de corantes, como o azul de Evans e o vermelho do Congo, 

do interior dos capilares para o estroma do tumor (Bissonnette & Lui, 1997; Jeffes et 

al., 1997). 

As células malignas frequentemente deixam de evoluir para a apoptose, como 

um mecanismo de proteção durante a quimioterapia. A apoptose é um mecanismo 

pelo qual o organismo determina a morte celular pela ação de um aparato genético. 

O resultado final é a fragmentação do DNA nuclear e a dissociação da célula em 

corpúsculos rodeados de membrana, com mínima liberação de produtos 

inflamatórios. A TFD pode iniciar diretamente uma resposta apoptótica, sem acionar 

as vias de transdução de sinais intermediários normalmente necessárias, vias essas 

que podem faltar em certas células neoplásicas resistentes aos fármacos 

antitumorais. A morte celular pela TFD não depende da fase do ciclo celular, nem de 

fatores genéticos (Dougherty et al., 1998; Issa & Manela-Azulay, 2010). 

  

2.3.5 Indicações de TFD  

 

As principais indicações da TFD tópica são os cânceres de pele não melanoma, 

alguns casos de CBC superficial e de doença de Bowen, e as lesões pré-malignas 

ou displásicas, principalmente a QA. 

Vários estudos clínicos culminaram na elaboração de um Guideline europeu 

contendo algumas indicações formais para o uso da TFD (Morton et al., 2013). 

Embora sua principal indicação seja o tratamento da QA, a TDF também pode ser 

usada em outras doenças, como a doença de Bowen, o CBC, rejuvenescimento ou 

ainda em pacientes transplantados. Nestes últimos, o risco de lesões displásicas é 

maior que o da população geral e a TFD é uma boa opção para o tratamento de 
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lesões pré-neoplásicas ou de lesões subclínicas presentes no campo de 

cancerização (Morton et al., 2002; Braathen et al., 2007; Morton, 2018; Morton et al., 

2013). 

A TFD pode evitar o emprego de terapias sistêmicas, uma vez que a luz é 

aplicada seletivamente sobre as células displásicas, minimizando os efeitos 

colaterais. 

Quando a cirurgia não é possível, a TFD é um excelente tratamento para as 

lesões pré-malignas e para o câncer de pele não melanoma, e pode mostrar-se 

vantajosa no manejo a longo prazo destes pacientes. 

 

2.3.5.1 Câncer de pele não melanoma 

 
O CBC é o câncer de pele mais comum em seres humanos, e a sua 

incidência vem aumentando ao longo das últimas décadas. Apesar de sua pequena 

letalidade, e de raramente dar origem a metástases, o CBC pode apresentar um 

comportamento local agressivo, com recidivas após o tratamento, o que resulta em 

grande morbidade (Chinem & Miot, 2011). Os fatores de risco para o 

desenvolvimento de CBC já estão bem estabelecidos: a exposição intensa e 

intermitente à luz solar, as etnias caucasianas (principalmente as originárias do norte 

da Europa), a proximidade da linha do Equador, o histórico de queimadura solar na 

infância, o uso de dispositivos de bronzeamento artificial, a imunossupressão e 

certos fatores genéticos (Zanetti et al., 2006; Marzuka & Book, 2015). 

 O tratamento dos CBC por meio de TFD pode ser considerado com cautela 

em certos casos de CBC superficial, com até 20 mm de diâmetro, ou do tipo nodular 

fino, com profundidade menor que 2 mm (Drucker et al., 2018). Para a utilização da 

TFD no tratamento do CBC, preconizam-se duas sessões separadas por um 

intervalo de sete dias (Torezan et al., 2009a). Szeimies et al. (2008), num estudo 

multicêntrico e randomizado, compararam a TFD utilizando MAL com a cirurgia 

padrão no tratamento do CBC superficial. Obtiveram taxas de eficácia similares em 

12 meses de acompanhamento com ambos tratamentos, mas com uma taxa de 

recorrência de 9,3% no grupo da TFD com MAL, não tendo havido nenhuma 



43 
 

recorrência no grupo submetido a cirurgia convencional. 

 Já Wang et al. (2001), ao compararem a TFD com a criocirurgia no 

tratamento do CBC superficial ou nodular fino, obtiveram com a TFD, em ambos os 

tipos de tumores, uma eficácia semelhante à da criocirurgia, porém com resultado 

cosmético final superior. 

 A TFD pode também ser realizada em pacientes portadores de CBC 

superficial e/ou nodular de “difícil tratamento”, como é o caso das lesões extensas, 

recorrentes, situadas em locais de difícil cicatrização ou que acometem pacientes 

portadores de doenças sistêmicas que contraindicam a cirurgia convencional. No 

entanto, observaram-se índices de recorrência de 15% a 31% após 36 meses de 

seguimento (Horn et al., 2003; Torezan et al., 2009a). As taxas de cura superam 

90% e a mortalidade específica pelo CBC é menor do que 0,1% com o tratamento 

cirúrgico excisional (Chinem & Miot, 2011). 

 Rhodes et al. (2007) demonstraram a eficácia da TFD feita com MAL nos 

CBC nodulares e compararam-na com a cirurgia convencional. Nos três meses 

iniciais, o índice de cura foi de 91% para a TFD e 98% para cirurgia. Após cinco 

anos, houve recorrência de 14% no grupo da TFD e de 4% no grupo tratado 

cirurgicamente. É interessante ressaltar que o estudo foi randomizado e prospectivo, 

e feito com análise histopatológica. Após cinco anos, o percentual de resultados 

cosméticos finais avaliados como "bom" ou "excelente" foi de 87% para o grupo 

tratado com TFD e de 54% nos submetidos a cirurgia (Rhodes et al., 2007). 

A doença de Bowen é um CEC in situ que se apresenta clinicamente como 

uma placa eritematoescamosa bem delimitada por bordas irregulares. Algumas 

vezes pode se apresentar-se como uma lesão verrucosa, hipopigmentada ou 

hiperpigmentada e, eventualmente, com exulceração. Tem um curso clínico lento e 

progressivo, geralmente assintomático (Moraes et al., 2002; Pires et al., 2016). 

 No tratamento da doença de Bowen, a TFD feita com ALA mostrou, em 

estudos comparativos com a criocirurgia ou com o emprego do 5-FU, maior eficácia 

e menor propensão a eventos adversos . A taxa de resposta após 12 meses foi de 

80% com a TFD, de 67% com a criocirurgia e de 69% com o 5-FU. A resposta 

cosmética final foi superior com a TFD (Morton et al., 2006; Morton et al., 1996). 
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 O tratamento de lesões de CEC com TFD associa-se, apesar dos resultados 

inicialmente encorajadores, a altas taxas de recorrência. Em razão da grande 

propensão do CEC e do melanoma a originar metástases, a TFD não está indicada 

nestes casos (Ericson et al., 2008). 

 

2.3.5.2 Ceratose Actínica 

 

O tratamento da QA é uma das principais indicações da TFD (Rkein & Ozog, 

2014). 

A escolha da QA a ser empregada deve ser individualizada conforme o 

paciente, o local e o número das lesões, o que dificulta a padronização do 

tratamento da QA (Costa et al., 2015). 

O protocolo de tratamento com ALA indica o emprego de uma fonte de luz 

azul fluorescente de 417 nm, na dose total de 10 J/cm2, enquanto que, com o MAL, 

a fonte de luz deve consistir em um LED de 635 nm, empregado na dose total de 

37 J/cm2 (Braathen et al., 2007). 

 A QA pode ser tratada tanto com ALA quanto com MAL e ambos os 

tratamentos são altamente eficazes. O percentual de resposta completa das lesões 

ao MAL é, após três meses de acompanhamento, de 90%. Para o ALA, este 

percentual varia de 89 a 91% no mesmo período de acompanhamento (Freeman et 

al., 2003; Piacquadio et al., 2004; Touma et al., 2004; Tarstedt et al., 2016). 

 

2.3.5.3 Fotoenvelhecimento 

 
A partir da observação de que a aplicação da TFD na face tinha um resultado 

cosmético satisfatório, com melhora da textura da pele, vários investigadores 

começaram a aplicar a TFD no rejuvenescimento (Touma & Gilchrest, 2003; Zhang 

et al., 2014; Kim et al., 2016; Le Pillouer-Prost & Cartier, 2016). 
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Várias fontes de luz podem ser utilizadas na TFD destinada ao 

rejuvenescimento, entre as quais as lâmpadas que emitem luz visível de amplo 

espectro, a luz vermelha, a luz azul, o laser de argônio, o PDL e a LIP (Gold et al., 

2006; Touma & Gilchrest, 2003). 

Marmur et al. (2005) estudaram, mediante microscopia eletrônica, as 

alterações do colágeno em pacientes submetidos a dois tratamentos com ALA-LIP 

ou LIP isoladamente. Nesse estudo, observou-se um aumento do colágeno do tipo I 

em ambos os grupos, mais intenso, porém, no grupo previamente tratado com ALA. 

Issa & Manela-Azulay (2010), empregando o MAL após um tempo de 

incubação de duas horas, demonstraram melhora clínica em todos os componentes 

da pele fotodanificada após duas sessões e o aumento da expressão dérmica de 

metaloproteinase 9 (MMP-9), observada através de imuno-histoquímica. 

 

2.3.5.4 Portadores de Órgãos Transplantados 

 

Os pacientes portadores de órgãos transplantados têm um risco de 

surgimento de CEC entre 65 e 250 vezes maior que o do restante da população. 

Este risco pode ainda ser maior, na dependência do tempo decorrido desde o 

transplante e do tipo de órgão transplantado (Hartevelt et al., 1990). 

O risco de alterações displásicas cutâneas e de câncer de pele não 

melanoma também é muito maior nestes pacientes e a TFD pode ser utilizada no 

seu tratamento. A taxa de cura destes pacientes após o tratamento de lesões de QA 

e de doença de Bowen é semelhante à da população imunocompetente, porém com 

maiores chances de recidiva (Dragieva et al., 2004). 

 

2.3.5.5 Outras indicações 

 
O Propionibacterium acnes produz porfirina endógena e coproporfirina III, o 

que faz da TFD uma excelente opção terapêutica para a acne. Tanto o MAL quanto 
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o ALA são altamente absorvidos pela unidade folículo-sebácea (Rkein & Ozog, 

2014). O uso da TFD na acne tem como mecanismo de ação a fotodestruição do P. 

acnes, além da redução da produção de sebo e da hiperceratose folicular (Keyal et 

al., 2016). 

No tratamento da acne, a TFD tem excelente eficácia nas pápulas 

inflamatórias, porém sem a mesma resposta nos comedões. É uma ótima opção 

para o tratamento da acne moderada a grave quando a isotretinoína não pode ser 

utilizada. Tem como desvantagem o desconforto durante o tratamento e a formação 

de crostas e eritema após o procedimento. A TFD também ser associada a outras 

técnicas e tratamentos tópicos (Morton, 2011). 

Tanto o MAL quanto o ALA podem ser utilizados, com respostas clínicas 

semelhantes. As lesões não inflamatórias e inflamatórias (principalmente estas) da 

acne respondem bem ao tratamento. Pacientes com fototipos mais altos (III e IV de 

Fitzpatrick) podem ser submetidos ao tratamento; têm, porém, maior risco de 

discromia (Boen et al., 2017). 

A TFD é, portanto, uma opção para o tratamento da acne moderada a grave, 

especialmente nos pacientes que não apresentaram boa resposta aos tratamentos 

tópicos e antibióticos orais e que não estão aptos ao uso de isotretinoína (Yang et 

al., 2013; Boen et al., 2017; Nicklas et al., 2018). 

A rosácea é uma doença cutânea crônica comum no nosso meio, 

caracterizada por eritema, flushing, lesões papulopustulosas e telangiectasias, 

localizados principalmente na face. Fan et al. (2018) avaliaram a eficácia e a 

segurança da TFD feita com ALA no tratamento de 20 pacientes com rosácea e de 

fototipo III de Fitzpatrick. Todos os pacientes obtiveram melhora (p < 0.01) e as 

lesões inflamatórias desapareceram completamente após o final do 

acompanhamento de 24 semanas. Os efeitos colaterais encontrados foram os 

mesmos comumente descritos na literatura em relação à TFD. 

O tratamento de verrugas virais mediante TFD pode ser cogitado quando as 

lesões são recalcitrantes, particularmente quando o local, o tamanho ou o número 

de lesões limita o uso das terapias convencionais. A TFD tem como vantagem a 

baixa toxicidade sistêmica e o bom resultado cosmético (Torezan et al., 2009b). 
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O uso combinado de laser ablativo e TFD para o tratamento do condiloma 

acuminado pode ser cogitado, tendo em vista uma melhor resposta clínica 

(Shaoshan et al., 2018). 

Nas lesões latentes ou subclínicas por HPV, o uso da TFD com ALA é eficaz 

(Hu et al., 2018). 

A TFD feita com ALA pode ser utilizada no tratamento da verruga 

palmoplantar, com uma taxa de cura entre 56% a 100%, e no tratamento do 

condiloma acuminado, com uma resposta que varia entre 66% a 79% (Stender et al., 

2000). 

A aplicação da TFD na psoríase foi inicialmente descrita por Boehncke et al. 

(2000), que sugeriram esta modalidade de tratamento como uma forma alternativa 

de terapia para esta doença. Entretanto, mais tarde, Almutawa et al. (2015), numa 

revisão sistemática de 765 estudos, observaram que a TFD tem baixa eficácia e 

resulta em alta porcentagem de efeitos colaterais no tratamento da psoríase em 

placa, quando comparada aos tratamentos já consagrados de fototerapia com UVA 

e psoraleno (PUVA), ou com a fototerapia com UVB. 

A morfeia é condição crônica da pele em que, após uma fase inflamatória, 

ocorre uma esclerose circunscrita da pele (Torezan et al., 2009a). Um estudo de 

observação clínica, envolvendo cinco pacientes portadores de morfeia resistente aos 

tratamentos convencionais avaliou sessões de TFD com ALA (ALA a 3% em gel) 

uma ou duas vezes por semana durante três a seis meses. Uma avaliação do grau 

de esclerose foi feita através de uma pontuação clínica e do uso de um durômetro. 

Ao final do tratamento, houve melhora significativa dos dois parâmetros em todos os 

pacientes. O único efeito colateral foi a hiperpigmentação transitória das lesões 

tratadas (Karrer et al., 2000). 

A aplicação da TFD na micose fungóide, um linfoma cutâneo não Hodgkin de 

células T, tem bons resultados quando se empregam fotossensibilizantes sistêmicos 

nas lesões iniciais da doença (Trautinger, 2018). No entanto, o uso de 

fotossensibilizante tópico, ALA a 20%, parece mostrar resultados variáveis após 

múltiplas sessões (Wolf et al., 1994; Torezan et al., 2009b; Xue et al., 2017). 

São poucos os artigos sobre o emprego de TFD feita com ALA na população 
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pediátrica. Há alguns estudos sobre o tratamento de lesões inflamatórias de acne, 

verrugas plantares, poroceratose linear e também sobre a sua aplicação com o fim 

de reduzir o número e o tamanho de lesões de CBC em crianças com síndrome do 

nevo basocelular, também chamada de síndrome de Gorlin-Goltz (Kumar & Warren, 

2017). 

A leishmaniose é uma doença infecciosa causada por um protozoário do 

gênero Leishmania. As leishmanioses cutâneas e mucocutâneas são um grande 

problema de saúde pública na América do Sul. O tratamento com antimoniais 

pentavalentes, em especial o antimoniato de meglumina ("Glucantime"), é 

considerado como o de primeira linha, mas há grande risco de toxicidade. Outros 

fármacos, como a pentamidina, a paromomicina, a miltefosina ou a anfotericina B 

também podem ser utilizados no tratamento das leishmanioses (Souza et al., 2017). 

Um estudo brasileiro in vitro, utilizando a curcumina como fotossensibilizante, 

sugeriu esta modalidade de tratamento como uma alternativa promissora no 

tratamento da leishmaniose cutânea (Pinto et al., 2016). Souza et al. (2017) 

demonstraram em camundongos que a TFD feita com ALA foi eficaz em reduzir o 

número de parasitas, porém não o suficiente para a sua erradicação completa 

(Souza et al., 2017). 

 

2.3.6 Técnica padrão da TFD 

  

Na técnica padrão da TFD toda área da lesão é previamente limpa e 

desinfetada com clorexidina aquosa. Faz-se inicialmente uma curetagem superficial 

da lesão e em seguida a aplicação do fotossensibilizante escolhido. A área é então 

protegida da luz com filme plástico e papel alumínio, durante o período de incubação 

necessário à absorção do agente fotossensibilizante pelas células displásicas 

(Morton et al., 2002). 

 Decorridas três horas, o filme plástico e o papel de alumínio são retirados e, 

para TFD feita com MAL, a área é iluminada com uma lâmpada de LED vermelho. 

 A dor é um efeito colateral bastante comum na TFD e seu mecanismo ainda 
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precisa ser mais bem elucidado. A dor provavelmente decorre da inflamação 

associada à necrose celular. É mediada pelas fibras mielínicas A Delta ou pelas 

fibras desmielinizadas C. O tipo de dor é geralmente descrito como uma sensação 

de queimação e de “pinicar”, principalmente nos minutos iniciais do processo de 

iluminação com o LED vermelho (Wiegell et al., 2003). 

 Vários fatores estão implicados na gênese da dor, como o tipo de 

fotossensibilizante, o local tratado, a energia fornecida, tipo de luz utilizado e o 

número de sessões. Vários estudos demonstram que o emprego do MAL é menos 

doloroso que o do ALA (Wiegell et al., 2003; Tyrrell et al., 2011; Chaves et al., 2012; 

Stangeland & Kroon, 2012). Acredita-se que o ALA seja transportado para as 

terminações nervosas, o que não ocorreria com o MAL. O tipo de lesão tratada 

também tem influência na incidência de dor. Lesões de QA são mais dolorosas que 

as da doença de Bowen ou do CBC (Chaves et al., 2012). 

 Algumas estratégias vêm sendo estudadas para reduzir o desconforto do 

paciente. Uma delas é o uso de ar gelado, que reduz o metabolismo celular, 

resultando em menor dano tecidual (Ang et al., 2017). O ar gelado também estimula 

a fibra neural A delta, inibindo o gatilho da dor (Stangeland & Kroon, 2012). 

 Por outro lado, Tyrell et al. (2011) notaram, com uso de equipamentos de 

resfriamento para o controle da dor, uma redução do “photo-bleaching” da Pp-IX e 

uma menor resposta clínica após três meses decorridos do tratamento. Portanto, o 

controle da dor durante a TFD mediante o uso de aparelhos de resfriamento do ar 

deve feito com cautela. 

 Os bloqueios anestésicos ou a infiltração anestésica sem vasoconstrictores 

podem ser úteis em alguns casos. Quando utilizada sem a presença de 

vasoconstrictores, a infiltração anestésica assegura um fluxo de oxigênio adequado 

para a área tratada. Serra-Guillen et al. (2009), compararam a eficácia do bloqueio 

nervoso supratroclear e supraorbital com a da aplicação de ar gelado, e encontraram 

resultados superiores com o bloqueio anestésico. No entanto, houve aumento do 

custo, do tempo do procedimento e dos efeitos colaterais. 

 A utilização de anestésicos tópicos para minimizar a dor durante a TFD 

mostrou resultados insatisfatórios. Misturas à base de lidocaína, tetracaína e 
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capsaicina foram utilizadas sem nenhum benefício comprovado (Chaves et al., 

2012). 

 A fototoxicidade é uma ocorrência comum após a TFD. Eritema e edema são 

efeitos colaterais bastante comuns. Uma grande revisão feita por Lehman, 

envolvendo 2031 pacientes tratados com TFD durante um período de cinco anos, 

demonstrou que 89% dos pacientes apresentaram eritema ou edema. O eritema 

ocorre quase sempre uma a duas horas depois da iluminação com LED e resolve 

espontaneamente entre uma ou duas semanas. Em raros casos pode ocorrer a 

persistência do eritema por mais de três meses (Lehmann, 2007). 

 O risco de infecção após a TFD é bastante reduzido, dada a sua atividade 

antimicrobiana. Estima-se que o risco de infecção secundária é menor que 1% 

(Babilas et al., 2010). 

Apesar de bastante rara, Wolfe et al. descreveram quatro casos de celulite 

em 700 pacientes tratados. Todos os quatro pacientes apresentaram exacerbação 

da dor entre o primeiro e o quarto dia decorridos desde o tratamento, e as culturas 

do local infectado deram crescimento a Staphylococcus aureus (Wolfe et al., 2007). 

 A recorrência da infecção por herpes simplex é bastante incomum, razão pela 

qual a profilaxia antiviral não é recomendada (Rkein & Ozog, 2014). 

 A TFD é ou pode ser utilizada quando a resposta cosmética final é importante 

no resultado final do tratamento. No entanto, cicatrizes atróficas e hipertróficas já 

foram relatadas; o risco é, no entanto, inferior a 1%. Dependendo da gravidade da 

reação fototóxica, pode ocorrer a formação de miliária e cistos epidérmicos, que têm 

melhora espontânea com o passar do tempo (Babilas et al., 2010). 

 Independentemente de o tratamento ter sido feito com laser, TFD, peelings 

químicos ou outros procedimentos, podem surgir cicatrizes inestéticas nos pacientes 

que escoriam as lesões durante o processo de cicatrização. Devem ser dadas 

orientações sobre os cuidados necessários após o procedimento, para minimizar 

estes possíveis efeitos indesejados (Babilas et al., 2010). 

 Dada grande reação inflamatória na área tratada, não são incomuns as 

alterações da pigmentação cutânea. Tanto a hipocromia quanto a hipercromia já 
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foram relatadas, sendo a incidência maior com o uso do ALA do que com o de MAL. 

Esse risco é especialmente maior nos pacientes com fototipos mais altos, IV a VI de 

Fitzpatrick. Assim como nas outras causas de hiperpigmentação pós-inflamatória, a 

resolução da hipercromia se dá espontaneamente com o passar do tempo. Para 

evitar tal efeito, é importante orientar o paciente sobre o uso correto, após o 

procedimento, de filtro solar de amplo espectro com fator de proteção solar de pelo 

menos 50 (Babilas et al., 2010; Pavone et al., 2018). 

 Novas técnicas vêm sendo descritas para aumentar a absorção do 

fotossensibilizante em diversas doenças cutâneas. Entre elas estão métodos como a 

iontoforese, a aplicação de laser de Er:YAG, de laser fracionado de CO2 ou o 

emprego de microagulhas (Curdy et al., 2001; Donnelly et al., 2008; Lee et al., 2010; 

Ko et al., 2014a; Choi et al., 2017b; Vrani et al., 2018). 

 

 

2.4 TÉCNICAS PARA APLICAÇÃO TRANSEPIDÉRMICA DE FÁRMACOS 

 
A absorção tópica do fármaco é essencial no tratamento dermatológico e a 

eficácia terapêutica depende, portanto, da sua capacidade em penetrar nas 

diferentes camadas da pele. O maior fator limitante nesse processo é a passagem 

do fármaco através do estrato córneo, que é impermeável a substâncias hidrofílicas 

e a grandes moléculas maiores de 500 Da. De um modo geral, os medicamentos 

tópicos têm baixa absorção, com biodisponibilidades entre 1 a 5%, apenas (Marwah 

et al., 2016). A eficácia terapêutica dos fármacos de uso tópico está relacionada à 

sua capacidade de penetrar e distribuir-se nas camadas cutâneas, até atingir a 

célula-alvo do tratamento (Haedersdal et al., 2010). 

Atualmente, novas técnicas vêm sendo empregadas e desenvolvidas para 

que se possa ultrapassar a barreira cutânea e aumentar a eficácia clínica do 

tratamento dermatológico; denominam-se técnicas de transepidermal drug delivery 

(TED). 

As técnicas de TED de primeira geração, utilizadas na aplicação 
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transepidérmica de fármacos, foram os patches. Na maior parte desses patches, o 

medicamento fica armazenado num adesivo cuja superfície externa é impermeável e 

cuja superfície interna está justaposta à pele (Venkatraman & Gale, 1998). Sua ação 

é limitada pelo estrato córneo, que é a barreira mais superficial da pele, medindo de 

10 a 20 µm de espessura. Novas gerações de patches vêm sendo utilizadas: 

consistem de sprays líquidos, géis ou outras formulações tópicas que, ao 

evaporarem ou serem absorvidas, fazem permear pequenas moléculas 

medicamentosas lipofílicas através do estrato córneo, tal como ocorre, por exemplo, 

com o gel de testosterona (Prausnitz & Langer, 2008). 

Novos mecanismos destinados a melhorar a permeabilidade da pele a estes 

fármacos foram desenvolvidos posteriormente, entre eles os tratamentos à base de 

iontoforese e de ultrassom cavitário, sempre com a finalidade de melhorar a 

disponibilidade dos fármacos para a pele (Venkatraman & Gale, 1998; Prausnitz & 

Langer, 2008). 

A iontoforese feita para melhorar a absorção de fármacos por via 

transepidérmica foi estudada há mais de um século. É feita mediante a aplicação de 

correntes contínuas de baixa voltagem (Banga, 1998; Kalia et al., 2004). Tem como 

base um estímulo elétrico que força o transporte de substâncias através do estrato 

córneo. Como não altera primariamente a barreira cutânea, a iontoforese é aplicada 

principalmente para pequenas moléculas com peso molecular próximo a mil dáltons 

(Prausnitz & Langer, 2008). 

A ação do ultrassom não cavitário foi reconhecida pela primeira vez quando 

terapeutas descobriram que massagear agentes anti-inflamatórios sobre a pele 

usando um aparelho de aquecimento ultrassônico aumentava a eficácia da 

medicação (Machet & Boucaud, 2002; Wu & Nyborg, 2006). O ultrassom ou onda 

ultrassônica é uma vibração que se propaga num meio elástico com uma frequência 

superior a 20.000 Hz, inaudível pelo sistema auditivo humano. Tem como principal 

efeito romper a estrutura lipídica do estrato córneo, aumentando a permeação dos 

fármacos (Prausnitz & Langer, 2008). O uso do ultrassom não cavitário limita-se ao 

aumento da penetração de pequenas moléculas lipofílicas. Quando usado de forma 

mais agressiva, pode dar origem a um aquecimento tecidual não limitado ao estrato 

córneo e passível de causar danos as camadas mais profundas da pele. 
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A utilização de ultrassom (US) de baixa frequência demonstrou ser mais efetiva 

que US de frequências mais altas no transporte de proteínas. A permeabilidade 

cutânea aumenta com a redução da frequência e com o aumento do tempo de 

exposição e da intensidade do US. Pela microscopia eletrônica foi evidenciado que o 

US de baixa frequência remove as células da superfície com a formação de grandes 

poros de aproximadamente 20 µm, que são grandes o suficiente para o transporte 

de grandes moléculas. Com isso a associação de US de baixa frequência aos lasers 

ablativos foi utilizada com o objetivo o de empurrar o medicamento para dentro dos 

canais pré-formados pelo método ablativo, aumentando a penetração 

transepidérmica (até a derme) de diferentes medicamentos, em especial substâncias 

hidrofílicas e macromoléculas (Pitt et al., 2004). 

Outros métodos foram desenvolvidos, como a eletroporação, que utiliza um 

pulso rápido de alta voltagem para romper reversivelmente a membrana celular, 

permitindo a transferência de moléculas. Também se demonstrou que ocorre o 

rompimento das membranas lipídicas cutâneas (Denet et al., 2004). Como a 

resistência elétrica do estrato córneo é maior que a dos tecidos mais profundos, o 

campo elétrico aplicado durante a eletroporação é inicialmente concentrado no 

estrato córneo (Yarmush et al., 2014). Embora a eletroporação tenha sido 

extensivamente estudada em animais, este método de administração 

transepidérmica recebeu até agora pouca atenção em seres humanos, o que se 

deve, em grande parte, à complexidade do design do dispositivo (Prausnitz & 

Langer, 2008). 

 A microdermoabrasão é amplamente utilizada para remover o tecido 

cutâneo para fins cosméticos. Este mecanismo abrasivo, análogo a um jateamento 

de areia em escala microscópica, mostrou-se capaz de aumentar a permeabilidade 

da pele aos medicamentos, incluindo a lidocaína e o 5-fluorouracil, o que sugere 

possíveis aplicações na administração transdérmica de fármacos (Herndon et al., 

2004; Andrews et al., 2011; Braun et al., 2017). 

 Uma maneira conceitualmente direta de permear seletivamente o estrato 

córneo é perfurá-lo com agulhas muito curtas. Na última década, foram 

desenvolvidas microagulhas capazes de distribuir fármacos na pele de maneira 

minimamente invasiva. A utilização de microagulhas sem lúmen pode aumentar a 
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permeabilidade da pele a uma variedade de pequenas moléculas, proteínas e 

nanopartículas de forma praticamente indolor (Prausnitz & Langer, 2008). 

A utilização de lasers fracionados ablativos para o remodelamento dérmico no 

tratamento do fotoenvelhecimento, rítides, cicatrizes de acne e cicatrizes de 

queimadura já está bastante estabelecida na dermatologia (Hantash & Mahmood, 

2007; Dierickx et al., 2008; Haedersdal et al., 2010). 

O uso de lasers para obter a TED tem tido excelentes resultados no 

fornecimento uniforme e controlado de medicamentos à pele. Os lasers empregam 

um comprimento de onda específico para destruir seletivamente um cromóforo de 

interesse. Para tal efeito, são mais utilizados os laser de CO2 com comprimento de 

onda de 10.600 nm e o laser de Er:YAG com comprimentos de onda de 2.940 nm. 

Ambos os comprimentos de onda têm a água como o principal cromóforo e 

correspondem à faixa do infravermelho (Haedersdal et al., 2010). 

Diferente do laser de CO2 não fracionado aonde todo o estrato córneo é 

removido causando bastante dor durante o procedimento e com o tempo de 

recuperação cutânea longo, o laser de CO2 fracionado remove o estrato córneo em 

colunas, sem danificar os tecidos mais profundos. Os espaços deixados pela 

ablação destas colunas formam microcanais circundados por tecido de coagulação, 

chamados de microzonas térmicas (microscopic treatment zones, MTZ), que 

aumentam a permeabilidade da pele a substâncias lipofílicas e hidrofílicas. A área 

não tratada funciona como um reservatório de células tronco, fatores de crescimento 

e células inflamatórias que rapidamente migram para a área traumatizada pela 

formação dos canais, facilitando e acelerando a sua cicatrização, levando a um curto 

tempo de recuperação cutânea e redução importante da dor durante o procedimento 

(Stumpp et al., 2009). 

O mecanismo de ação do laser não ablativo é similar ao dos ablativos, sendo 

a MTZ criada através de uma lesão térmica que mantém a camada córnea intacta, 

causando menos desconforto e resultando em menor tempo de recuperação. Lim et 

al. exploraram esse efeito fazendo a aplicação prévia de laser de érbium fracionado 

não ablativo com comprimento de onda de 1550 nm, de modo a documentar 

sequencialmente a fluorescência resultante do ALA aplicado depois. Ao comparar as 

áreas em que houve a associação dos dois procedimentos com outras áreas não 
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previamente tratadas por laser de érbium a 1550 nm, observou-se um aumento na 

fluorescência da Pp-IX nas áreas onde o laser foi usado previamente (Lim et al., 

2014). 

 Observa-se que o aumento das fluências do laser (laser fluences) leva a um 

aumento da penetração dos fármacos, mas os resultados são controversos; 

segundo alguns estudos, diferentes fluências de laser não afetam significativamente 

a penetração dos fármacos (Lee et al., 2010; Yu et al., 2010; Oni et al., 2012).  

 Ao contrario do que se poderia supor à primeira vista, baixas densidades de 

laser (percentual da pele ocupada pelos canais) (laser densities) facilitam o acúmulo 

ideal dos fármacos na pele. Densidades superiores a 5% resultam em reduções 

significativas da penetração intra e transcutânea por cada um dos canais de MTZ. 

Esse achado pode ser explicado pela saturação da pele. Se a pele já estiver 

saturada com as baixas densidades de laser, MTZs adicionais podem não aumentar 

mais a quantidade de fármaco liberada na pele (Haak et al., 2012a). 

A escolha da fluência é importante para o sucesso do tratamento. A utilização 

de baixas fluências para ablação contribui para uma maior segurança e para uma 

mais rápida recuperação cutânea. Observa-se nas documentações histológicas que 

o laser ablativo fracionado mantém intactas as áreas ao redor, com rápida migração 

lateral dos queratinócitos daí provenientes, o que leva a uma rápida e completa 

reepitelização em mais ou menos 24 horas. Existe uma relação linear entre o 

aumento da fluência do laser e a permeabilidade cutânea, sugerindo que o laser 

fracionado pode controlar precisamente a permeação do fármaco através da pele 

(Lee et al., 2011). 

 

2.4.1 TFD com aplicação transepidérmica de fármacos 

 
 O estudo de métodos ablativos destinados a aumentar a permeabilidade dos 

agentes fotossensibilizantes no tratamento de câncer de pele não melanoma, na 

doença de Paget extramamária e da poroceratose tiveram início há mais de uma 

década, mostrando bons resultados (Fukui et al., 2009; Kim et al., 2011; Haak et al., 

2012b). 
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Haak et al. (2012b) observaram, em estudos com suínos Yorkshire, que as 

áreas pré tratadas com laser de CO2 ablativo fracionado com diferentes energias 

(37, 190 e 380 mJ) resultaram em fluorescências similares na superfície e nas 

camadas mais profundas da pele, mostrando que energias mais altas não são 

necessárias para aumentar a eficácia da TED. Observou-se uma fluorescência mais 

intensa na pele previamente tratada com laser de CO2 ablativo fracionado aos 60 

minutos, comparável com a observada na pele não previamente tratada aos 180 

minutos. 

O uso do laser ablativo fracionado aumenta a captação de 

fotossensibilizantes tópicos na TFD, favorecendo uma distribuição mais uniforme e 

intensa da Pp-IX (Haedersdal et al., 2010). 

Haak et al. (2012b) demonstraram um acúmulo maior e mais rápido da Pp-IX 

na pele de suínos Yorkshire, quando a TFD feita com MAL era precedida de uma 

aplicação de laser de CO2. A fluorescência obtida com uma hora de incubação na 

área pré-tratada com laser ablativo fracionado foi maior que a da área não 

previamente tratada com laser após o período de incubação tradicional de três 

horas, sugerindo que a utilização do laser de CO2 antes da TFD resulta em absorção 

mais eficaz, mesmo quando o tempo de incubação é reduzido. 

Helsing et al. (2013) compararam a eficácia clínica de um único tratamento 

com laser ablativo fracionado seguido de TFD com a do emprego isolado do laser 

ablativo fracionado no tratamento da QA em pacientes transplantados, num estudo 

randomizado comparativo half-side. Estes autores observaram uma melhor resposta 

no grupo em que houve a associação do laser com a TFD (73%), quando 

comparado com o grupo tratado exclusivamente com o laser (31%). 

Song et al. (2015) avaliaram a possibilidade de redução do tempo de 

incubação em 50% (para 90 minutos) mediante o uso prévio de laser de CO2 

fracionado (eCO2; Lutronic Inc.) com energia de 50 mJ e potência de 30 W. O laser 

foi empregado antes da TFD feita com MAL no tratamento da QA em 24 pacientes, e 

os autores não evidenciaram, nas análises clínicas e histopatológicas, qualquer 

diferença entre os grupos. 

Alexiades (2017) compararam, no tratamento da QA da face, a TFD utilizando 
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ALA com e sem a aplicação prévia de laser fracionado de CO2, empregando nos 

dois grupos de estudo períodos de incubação ultracurtos (15 e 30 minutos). Os 

pacientes submetidos a laser prévio tiveram uma resposta clínica superior ao grupo 

de comparação. Entretanto, o período de incubação ultrarreduzido limitou a eficácia 

do tratamento da QA. 

A avaliação in vitro da apoptose celular produzida pelo ALA após períodos de 

incubação extremamente reduzidos de 10, 15 ou 20 minutos foi feita por Koo et al. 

(2017). Com 10 minutos não houve diferença estatística nas taxas de apoptose dos 

fibroblastos dérmicos, em relação aos controles, mas já aos 15 e 20 minutos 

observou-se um aumento estatisticamente significativo no percentual de apoptoses 

celulares (Koo et al., 2017). 

 Kim & Song (2018) avaliaram, no tratamento da doença de Bowen dos 

membros inferiores, a eficácia clínica da TFD associada à TED por laser de érbium 

ablativo fracionado, comparando-a com a da TFD convencional. Encontraram uma 

resposta significantemente maior no grupo submetido à TFD associada à TED por 

laser, principalmente após três meses do tratamento. Aos 12 meses de 

acompanhamento houve uma redução desta diferença, mas ainda assim os 

resultados com a TFD associada à TED por laser continuaram superiores aos da 

terapia convencional. 

 Os aparelhos de laser ablativos não fracionados também podem ser utilizados 

para o tratamento das QA, mas a sua verdadeira eficácia não foi sistematicamente 

estudada para esta indicação (Hantash et al., 2006). 

Choi et al. (2015) avaliaram, em 33 pacientes, a eficácia clínica, as taxas de 

recorrência e o resultado cosmético final do tratamento das QA, comparando uma 

única sessão de TFD feita com MAL precedida de uma aplicação de laser de Erbium 

yttrium aluminium garnet (Er:YAG), fracionado e ablativo, com duas sessões de TFD 

convencional feita com MAL. O grupo submetido à TFD associada ao laser teve, aos 

três meses de acompanhamento, um percentual de respostas clínicas 

significantemente maior (92%) que o obtido no grupo submetido a TFD convencional 

(59%) (p = 0,04). Ao final de 12 meses, o percentual de respostas reduziu-se para 

85% no grupo submetido à TFD associada ao laser e para 29% no grupo submetido 

à TFD convencional. A taxa de recorrência foi significantemente menor no grupo 
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submetido à TFD associada ao laser. 

 

 

 

 

  



59 
 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Comparar a redução do número de QA obtido pela redução do tempo para 

uma hora de incubação do metilaminolevulinato 20% associado à ablação pelo laser 

fracionado de CO2 e ao ultrassom na terapia fotodinâmica da pele fotodanificada 

com ceratose actínica. 

 

3.2 OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

 

§ Avaliar a redução do número de QA da terapia fotodinâmica feita com 

metilaminolevulinato 20% com tempo de incubação reduzido para uma 

hora, associada ao laser ablativo fracionado de CO2 e ao ultrassom de 

impacto, em um dos membros superiores. 

§ Avaliar a redução do número de QA da terapia fotodinâmica feita com 

metilaminolevulinato 20%, utilizando o protocolo padrão com tempo de 

incubação de três horas, no membro superior contralateral. 

§ Comparar a redução de QA da terapia fotodinâmica feita com 

metilaminolevulinato 20% com incubação de três horas com a do 

tratamento associado ao laser ablativo fracionado de CO2 e ao ultrassom, 

com incubação de uma hora. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 
Trata-se de um estudo piloto, intervencionista, do tipo antes e depois, 

comparativo, onde cada paciente foi seu próprio controle na comparação entre o 

protocolo de TFD associada ao laser de CO2 e ultrassom de impacto com tempo de 

incubação reduzido e o protocolo de TFD convencional com tempo de incubação de 

três horas. O estudo foi realizado em 15 pacientes com pele fotodanificada 

acometidos de QA. Para a realização da técnica, o medicamento fotossensibilizante 

escolhido foi o MAL a 20% no veículo creme. O aparelho de laser empregado foi da 

marca Pixel CO2, fabricado pela empresa Alma, Israel, e a fonte de luz uma lâmpada 

de diodo Akitilite CL 128, com comprimento de onda de 635 nm. O projeto foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP sob o número 655.184 

(Anexo 2). 

 

4.2 AMOSTRA 

 
Foram selecionados 15 pacientes com pele fotodanificada e com pelo menos 

cinco lesões de QA em cada antebraço, com idades entre 40 e 70 anos, em 

acompanhamento no ambulatório do Serviço de Dermatologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro (HUAP), mas sem qualquer tratamento tópico ou 

intervenções terapêuticas por pelo menos seis meses antes do início do estudo. Não 

foi realizado cálculo amostral. Utilizamos uma amostra de conveniência tendo como 

base o número de pacientes relatado em estudos anteriores (Togsverd-Bo et al., 

2012; Helsing et al., 2013; Torezan et al., 2013; Togsverd-Bo et al., 2015). Os 

pacientes eram homogêneos em relação ao número de lesões, fototipo e idade. 

Após as devidas explicações, todos os pacientes assinaram um termo de 

consentimento livre e esclarecido, contendo informações detalhadas sobre a 

pesquisa (Anexo 1). 
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A escolha do protocolo de tratamento para cada lado foi feita através de um 

aplicativo (Random Number Generator Lite: A Full-Featured Random Number 

Generator, App Store, Brasil), utilizando-se o número 1 ou número 2 de forma 

aleatória. O número 1 foi definido como indicando o protocolo de TFD associada ao 

laser de CO2 com ultrassom de impacto e com tempo de incubação do MAL 

reduzido para uma hora no antebraço direito, e protocolo padrão de TFD com tempo 

de incubação de três horas no braço esquerdo. O número 2 foi definido como 

protocolo de TFD convencional com tempo de incubação de três horas no antebraço 

direito e protocolo de TFD associada ao laser de CO2 com ultrassom de impacto 

com tempo de incubação do MAL reduzido para uma hora no antebraço esquerdo. 

 

4.2.1 Critérios de inclusão 

 
 Pacientes de ambos os sexos, com idades entre 40 e 70 anos, de qualquer 

fototipo, apresentando pele fotodanificada com pelo menos cinco lesões 

clinicamente evidentes de QA em cada antebraço, sem qualquer tratamento prévio 

por pelo menos seis meses. 

 

4.2.2 Critérios de exclusão 

 
Foram excluídos os pacientes com doenças fotossensíveis, como lúpus 

eritematosos sistêmico, dermatomiosite, porfiria, entre outras; grávidas e lactantes; 

acometidos de infecção local ou sistêmica; com imunossupressão; acometidos de 

qualquer doença sistêmica ou distúrbio emocional considerados como uma 

contraindicação ao tratamento. 

  

4.3 MÉTODOS 
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4.3.1 Avaliação clínica 

 

 Uma ficha individual para anotações das consultas e dos parâmetros relativos 

aos procedimento realizados foi preenchida com as informações cedidas pelos 

pacientes e com as avaliações feitas pelo médico pesquisador. 

 Durante o estudo, os pacientes não fizeram uso de qualquer medicamento 

tópico no local tratado e foram orientados a manter a sua rotina de proteção com 

filtro solar com FPS de, no mínimo, 30. 

 Os pacientes foram acompanhados no ambulatório de Dermatologia do HUAP 

no primeiro, terceiro e sexto mês após o tratamento. 

 O estudo fotográfico foi realizado no ambulatório de Dermatologia do HUAP e 

no consultório particular da médica pesquisadora, mediante uma câmera de iPhone. 

Os pacientes foram avaliados de forma quantitativa (número de lesões de 

QA) e qualitativa (melhora global da pele fotodanificada). O critério de avaliação 

clínica quantitativa foi a redução do número de lesões de QA e os critérios 

qualitativos foram a melhora da textura (diminuição da aspereza ao toque), 

superficialização das rugas e redução da pigmentação (diminuição do número de 

melanoses). Estes critérios foram aferidos no primeiro, terceiro e sexto mês após o 

tratamento. 

O grau de melhora da textura, das rugas e da pigmentação foi avaliado 

subjetivamente, mediante a escala descrita por Tina Alster et al. (2005) em um 

estudo sobre a eficácia da TFD na pele fotodanificada. Essa escala considera as 

melhoras como mínima (<25%); moderada (25%-50%); significativa (51-75%), e 

excelente (>75%) (Quadro 2). 
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Quadro 2 – Escala de Tina Alster. 

 

Grau Qualificação da melhora Quantificação da 
melhora 

1 Melhora mínima < 25% 

2 Moderada 25 a 50% 

3 Significativa 51 a 75% 

4 Excelente > 75% 

 

4.3.2 Protocolos de tratamento 

 
 Antes do tratamento, a área tratada foi desgermada com clorexidina aquosa a 

0,2%. Uma curetagem leve foi realizada nos dois antebraços, mediante cureta 

estéril, evitando qualquer sangramento. 

Todos os 15 pacientes foram tratados com ambos os protocolos em uma 

única sessão. O fotossensibilizante tópico utilizado foi o MAL a 20% (PDT PHARMA 

USP-SC) e a fonte de luz empregada para a iluminação da pele foi um LED como 

fonte de luz visível com comprimento de onda de 635nm (AKTILITE® CL 128, 

Galderma). 

 

4.3.2.1 Protocolo terapia fotodinâmica convencional 

 

Após curetagem, uma camada fina do medicamento fotossensibilizante, com 

aproximadamente 1 mm de espessura, foi aplicada em um antebraço. Em seguida 

um curativo oclusivo com filme plástico de PVC foi usado para aumentar a 

penetração do MAL a 20%. Este curativo foi recoberto com papel de alumínio para a 

proteção luminosa, impedindo a influência da luz ambiente durante todo processo de 
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produção de protoporfirina. Para a técnica de TFD convencional, o curativo 

permaneceu no antebraço por um período de três horas. Os pacientes 

permaneceram no consultório particular da médica pesquisadora durante todo o 

procedimento. 

Após o período de incubação proposto para cada lado, o curativo foi retirado 

e o excesso de medicamento fotossensibilizante foi removido com gaze embebida 

em soro fisiológico a 0,9%, antes da exposição à luz. A distância entre o aparelho de 

LED e a pele foi aproximadamente 8 cm. A lâmpada utilizada foi da marca 

AKTILITE® CL 128, produzida pela Photocure, indústria norueguesa, que tem 

irradiância de 70 a 100 mW/cm2 e está programada para oferecer a dose padrão de 

37 J/cm2 durante um período de 7 a 10 minutos e desligar-se automaticamente em 

seguida. Após a sessão, as pacientes foram orientadas a não se submeterem à 

exposição solar por uma semana. 

 

4.3.2.2 Protocolo terapia fotodinâmica associado ao laser 

 

 Após a curetagem, foi feita a aplicação do laser de CO2 (Pixel CO2, Alma 

Laser, Israel) em um antebraço com os parâmetros de 15 mJ/Pixel; spacing de 

1 mm; em modo High Power, em uma única passada, sem estaqueamento. Em 

seguida, foi feita a aplicação de uma camada do fotossensibilizante (MAL a 20%), 

com aproximadamente 1 mm de espessura. O ultrassom de impacto, com frequência 

de 27 kHZ (Pixel CO2, Alma Laser Israel), foi utilizado com o objetivo de aumentar a 

permeação do MAL pelos canais previamente formados pelo laser de CO2 (Figura 6 

e 7). 

Neste protocolo modificado, o curativo foi mantido pelo tempo reduzido de 

uma hora. Os pacientes permaneceram no consultório particular da médica 

pesquisadora durante todo o procedimento. 
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 Figura 6 – Esquema da TED com Laser de CO2 e US de impacto. 

 

 

A: Aplicação do Laser de CO2 para formar canais na pele; B: Aplicação da 

medicação sobre a pele; C: Aplicação do US de impacto; D: medicamento absorvido 

pela pele e canais. 

Figura 7 – Aplicação da TED com Laser de CO2 e US de impacto. 

 

 

A: aplicação do laser CO2 sobre toda área; B: aplicação do MAL a 20%; C: emprego 

do US de impacto sobre toda área após a aplicação do MAL a 20%; D: oclusão com 

filme plástico e papel alumínio, para fotoproteção. 

A B C D 

A B 

C D 
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 Após o período de incubação proposto para cada lado, o curativo foi retirado 

e o excesso de medicamento fotossensibilizante removido com gaze embebida em 

soro fisiológico a 0,9%, antes da exposição à luz. A distância entre o aparelho de 

LED e a pele foi de aproximadamente oito cm. A lâmpada utilizada foi a AKTILITE® 

CL 128, produzida pela Photocure, indústria norueguesa, que tem irradiância de 70 a 

100 mW/cm2 e está programada para oferecer uma dose padrão de 37 J/cm2 por um 

período de 7 a 10 minutos, após o que desliga-se automaticamente. Após a sessão, 

as pacientes foram orientadas a evitar a exposição solar durante uma semana. 

 

 

 

4.4 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os desfechos da análise foram o número de lesões de QA e a melhora clínica 

qualitativa. Os dados foram digitados a partir das fichas de coleta em uma planilha 

Excel. A distribuição normal dos dados foi avaliada pelo teste de Shapiro-Wilk. Em 

relação aos dados pareados (obtidos de um mesmo paciente), a comparação foi 

feita pelo teste t pareado ou pelo teste de Wilcoxon. Para dados independentes 

(obtidos de pacientes diferentes) foram utilizados o teste t ou o teste de Mann-

Whitney. Para observar a associação entre a melhora do fotoenvelhecimento e o uso 

ou não do laser (protocolo modificado) foi utilizado o teste do Qui-quadrado. Todos 

os dados numéricos foram expressos como média e desvio padrão, em caso de 

normalidade, e como mediana e intervalos interquartílicos, em caso de distribuição 

não normal. Os dados categóricos foram apresentados como frequências e 

porcentagens. Valores p menores que 0,05 foram considerados significantes. Todos 

os dados foram analisados com o auxílio do programa SPLUS, versão 8.0. 
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5 RESULTADOS 

 

A média da idade dos pacientes foi de 61 ± 84 anos. Eram homens 46,67% e 

mulheres 53,33% deles. Observou-se que 53,33% eram do fototipo II e 46,67% do 

fototipo III. A Figura 8 mostra a variação quantitativa do número de lesões de QA 

conforme o tipo de tratamento utilizado. Observa-se que não houve diferença 

significativa entre os grupos, evidenciando que os tratamentos tiveram resultados 

semelhantes (laser de CO2+PDT: 16,00 ± 13,00; PDT: 9.50 ± 15,25; p=0,7098). 

 

Figura 8 – Comparação dos tratamentos entre os pacientes de forma 
independente. 
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Comparação pelo teste Mann-Whitney. 

 

A Tabela 2 demonstra a melhora do fotoenvelhecimento, avaliada pela 

textura, pelas rugas e pela pigmentação do lado submetido à TFD associada ao 

laser, em comparação com o lado submetido à TFD convencional, de acordo com a 

escala de Tina Alster. Observa-se que houve diferença significativa entre os lados 

tratados, evidenciando uma associação entre a melhora do fotoenvelhecimento e o 

uso do laser. Nota-se, particularmente, que o uso do laser resultou em maior 
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frequência de melhoras qualificadas como excelentes (p=0,0062, Tabela 3). 

 

Tabela 2 – Melhora do fotoenvelhecimento, analisada pelo grau da 
escala de Tina Alster de acordo com o tratamento utilizado. 

 

ID Melhora clínica 
TFD 

Melhora clínica 
CO2+TFD 

1 3 4 

2 3 4 

3 2 2 

4 3 4 

5 3 2 

6 3 4 

7 3 3 

8 2 4 

9 3 4 

10 3 4 

11 3 3 

12 3 4 

13 3 3 

14 3 4 

15 2 3 

ID: identificação. 
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Tabela 3 – Melhora do fotoenvelhecimento, analisada pela qualificação 
da melhora na escala de Tina Alster e pelo tratamento utilizado. 

 

Qualificação da melhora 
Tratamento 

Valor p 
CO2 + TFD TFD 

Melhora mínima 0 (0%) 0 (0%) 

0,0064 
Moderada 2 (13,3%) 3 (20%) 

Significativa 4 (26,6%) 12 (80%) 

Excelente 9 (60,1%) 0 (0%) 

Total 15 (100%) 15 (100%)  

Teste qui-quadrado. 

 

A Tabela 4 avalia os resultados obtidos com os tratamentos utilizados, 

comparando o número de lesões de QA no pré e no pós-tratamento. O número de 

lesões foi avaliado de forma independente, não pareada, conforme cada um dos 

tratamentos, e também de forma pareada, conforme os tratamentos aplicados a 

cada paciente. Pelo teste de Wilcoxon (pareado), podemos observar que não houve 

diferença significativa entre as modalidades de tratamento, tanto em relação ao 

número de lesões de QA presentes no pré-tratamento (p=0,0752) quanto em relação 

ao número de lesões presentes no pós-tratamento (p=0,3477). Isso significa que o 

número de lesões de QA no pré-tratamento era semelhante, isto é, que no início do 

estudo os pacientes apresentavam a mesma quantidade de lesões de QA, 

garantindo assim que os achados posteriores tinham relação com o tratamento 

utilizado. Em relação ao pós-tratamento, o número de lesões de QA também foi 

semelhante, ou seja, ambos os tratamentos foram capazes de promover uma 

redução do número de lesões de QA. Nessa parte do estudo, não se analisou de 

forma independente a eficácia de um tratamento em relação ao outro (comparação 

que foi feita quando se analisou a melhora do fotoenvelhecimento), mas sim se 

esses tratamentos promoveram a redução das lesões de QA no mesmo paciente. 

Observou-se que a quantidade de lesões de QA existentes no pré e no pós-
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tratamento foi semelhante, ou seja, que o uso do laser associado à TFD com tempo 

de incubação reduzido para uma hora promoveu o mesmo benefício, em 

comparação com a TFD convencional. 

 

Tabela 4 – Comparação entre o número de QA pré e pós-tratamento. 

 

ID 
Número de QA 
pré-tratamento 

(TFD) 

Número de QA 
pós-tratamento 

(TFD) 

Número de QA 
pré-tratamento 

(CO2+TFD) 

Número de QA 
pós-tratamento 

(CO2+TFD) 

1 34 8 23 8 

2 13 2 15 5 

3 15 7 30 9 

4 8 1 7 0 

5 8 2 13 4 

6 6 0 6 2 

7 30 13 25 9 

8 13 13 10 7 

9 38 31 31 15 

10 22 6 28 7 

11 25 9 25 7 

12 7 1 6 1 

13 28 7 31 3 

14 43 8 56 11 

15 24 2 18 2 

ID: identificação; QA: ceratose actínica; Comparação realizada pelo teste Wilcoxon. 

 

Ainda em relação aos desfechos obtidos conforme o tratamento utilizado, a 

Figura 9 mostra a diferença entre o número de lesões de QA antes de depois da 

TFD convencional, avaliada de forma pareada (Wilcoxon), e a diferença entre o 
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número de lesões de QA antes e depois da TFD associada ao laser de CO2, 

também avaliada de forma pareada (teste t pareado). Podemos observar que ambos 

os tratamentos promoveram a diminuição das lesões (TFD convencional: antes do 

tratamento, 20,93 ± 12,01; depois do tratamento, 7,33 ± 7,79; -65%, p=0,0011. TFD 

associada ao laser de CO2: antes do tratamento, 21,60 ± 13,26; depois do 

tratamento, 6,00 ± 4,17; -72%, p=0,0001). Ambos os métodos foram considerados 

eficazes no tratamento das lesões. 

Figura 9 – Comparação entre o número de lesões de QA de forma 
pareada de acordo com o tratamento utilizado. 
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TFD: comparado pelo teste Wilcoxon; CO2+TFD: comparado pelo teste t pareado; 

 * p<0,05 demonstrando diferença significativa. 
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6 DISCUSSÃO 

 

O uso da TFD combinada ao laser fracionado ablativo vem sendo descrito, 

nos últimos anos, como uma técnica promissora para melhorar a eficácia da TFD no 

tratamento do campo de cancerização e das lesões de QA (Togsverd-Bo et al., 

2012). Esta combinação de técnicas poderia diminuir o tempo do procedimento por 

reduzir o período de incubação do fotossensibilizante. 

Togsverd-Bo et al. (2012) foram os primeiros a demonstrar a superioridade 

clínica da combinação da TFD com o laser ablativo fracionado, em relação à TFD 

convencional, no tratamento das lesões de QA presentes no campo de 

cancerização, sem, entretanto, avaliar a redução do tempo de incubação do agente 

fotossensibilizante. 

Helsing et al. (2013) compararam a eficácia da TFD associada ao laser de 

CO2 com a do uso isolado do laser de CO2 no tratamento da QA de difícil manejo, 

em pacientes transplantados. A resposta completa das lesões foi significativamente 

maior do grupo em que o laser de CO2 foi associado à TFD (73%, contra 31% nos 

pacientes que utilizaram apenas o laser de CO2). A associação do laser de CO2 com 

a TFD também foi mais eficaz em reduzir o grau das lesões de QA. 

O uso do laser fracionado ablativo de Erbium yttrium aluminium garnet 

(Er:YAG) associado à TFD para o tratamento das lesões de QA da face mostrou-se, 

em todos os graus de QA, mais eficaz (86,9% versus 61,2%, p = 0.001) que a TFD 

convencional. Nas lesões mais espessas, de grau III de Olsen, a melhora com o uso 

prévio do laser foi mais expressiva que a obtida com a técnica convencional (69,4% 

versus. 32,5%; p = 0.001). A taxa de recorrência das lesões de QA também foi 

menor quando a TFD foi associada ao laser (Ko et al., 2014b). 

 Togsverd-Bo et al. (2015) compararam os seguintes tratamentos: uso isolado 

de laser de Er:YAG, TFD convencional, TFD associada à a luz do dia, e TFD 

associada ao laser de Er:YAG e à luz do dia para o tratamento das QA presentes no 

campo de cancerização de em pacientes transplantados. Dezesseis pacientes com 

um total de 542 lesões de QA foram tratados em quatro áreas simétricas com cada 

um dos protocolos. Após três meses, a taxa de resposta completa foi de 74% no 
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grupo de TFD associada ao laser e à luz do dia, de 46% com a TFD feita com a luz 

do dia, de 50% no grupo submetido à TFD convencional e de 5% no grupo que 

utilizou apenas o laser de Er:YAG. 

Steeb et al. (2018) realizaram uma meta-análise da TFD associada ao laser 

fracionado ablativo e não ablativo, utilizando MAL ou ALA, no tratamento da QA e do 

campo de cancerização. Foram analisados sete estudos controlados e 

randomizados. A TFD associada ao laser resultou em uma maior taxa de cura da QA 

que a TFD convencional (monoterapia) sendo o RR de 1.33, num IC de 95%. 

 Apesar de vários estudos demostrarem a melhor eficácia da associação da 

TFD com o laser ablativo fracionado, poucos utilizam o tempo de incubação menor 

que três horas (Vrani et al., 2018). 

 A redução do tempo de incubação para 30 minutos no tratamento da acne 

inflamatória mediante TFD feita com ALA resultou em menor eficácia clínica, quando 

comparada ao tempo de incubação padrão (Oh et al., 2009). No entanto, nenhum 

tratamento prévio empregado neste estudo para aumentar a permeabilidade do 

medicamento fotossensibilizante. 

Jang et al. (2013) avaliaram, no tratamento da QA com TFD associada ao 

laser de CO2, a redução do tempo de incubação o ALA para 90 minutos e do tempo 

de incubação do MAL para 70 minutos. Decorridas oito semanas do tratamento, 

observaram uma resposta clínica completa em 70,6% das lesões utilizando a TFD 

associada ao laser, num protocolo de três sessões. Este estudo não fez 

comparações com a TFD convencional, nem avaliou a diferença de respostas entre 

os fotossensibilizantes. 

A redução do tempo de incubação do ALA para períodos ultracurtos de 15 e 

30 minutos resultou em menor eficácia clínica, tanto na TFD associada ao laser 

quanto na TFD convencional. Esta eficácia foi, porém, maior no grupo submetido à 

TFD associada ao laser (Alexiades, 2017). 

Kim et al. avaliaram o uso de TFD combinada ao laser de CO2 no tratamento 

da doença de Bowen, com a incubação do MAL reduzida para 70 minutos, e 

demonstraram total eficácia clínica em todos os pacientes após a oitava sessão. O 

estudo não fez comparações com a TFD padrão, sugerindo apenas uma resposta 
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clínica satisfatória no tratamento da doença de Bowen com a TFD associada ao 

laser de CO2 e com tempo de incubação reduzido (Kim et al., 2013). 

 Num estudo clínico randomizado, Choi et al. (2017a) compararam, no 

tratamento da QA da face e do couro cabeludo, a TFD com ALA e associada ao 

laser de Er:YAG (e feita após duas ou três horas de incubação) com a TFD 

convencional. Após o terceiro mês de acompanhamento, o grupo que realizou a TFD 

associada ao laser e com três horas de incubação obteve uma melhor resposta e 

menores taxas de recorrência. 

 Posteriormente, este mesmo grupo de pesquisadores comparou, no 

tratamento da QA, (a) a associação da TFD com a iontoforese com tempo de 

incubação reduzido para duas horas com (b) a TFD padrão feita com três horas de 

incubação, obtendo resultados semelhantes e taxas de recorrência equivalentes em 

ambos os grupos (Choi et al., 2017b). 

 A TFD pode ser um bom método para o tratamento do fotoenvelhecimento. 

Além da melhora da tonalidade, textura e rugas finas, também pode tratar lesões 

incipientes da pele fotodanificada (Issa & Manela-Azulay, 2010; Le Pillouer-Prost & 

Cartier, 2016; Philipp-Dormston, 2018; Sanclemente et al., 2018). 

 O laser fracionado ablativo de CO2 é amplamente utilizado de modo seguro e 

efetivo para o rejuvenescimento cutâneo (Anderson, 1996; Alster & West, 1996; 

Fitzpatrick et al., 1996; Berlin et al., 2009; Rahman et al., 2009; Tierney et al., 2011). 

 A maior parte dos estudos sobre o uso da TFD no tratamento da QA utiliza o 

MAL na concentração padrão de 16% (Metvix, PhotoCure ASA, Noruega) (Basset-

Seguin et al., 2008; Braathen et al., 2012; Jang et al., 2018; Dong-Yeob Ko et al., 

2014; Szeimies et al., 2008; Vrani et al., 2018; Wong et al., 2018.). Wiegell et al. 

(2009b) compararam a eficácia clínica da TFD com MAL a 8% com a da TFD com 

MAL a 16% no tratamento das QA, obtendo resultados semelhantes. Dois estudos 

empregando a formulação nacional, MAL a 20% veiculado em creme, obtiveram 

bons resultados, com taxa de cura de 76.5% no tratamento do CBC superficial e 

nodular (Ramirez et al., 2014; Kurachi et al., 2016). Não há, até o momento, relato 

na literatura sobre o uso do MAL na concentração de 20% em associação ao laser 

ablativo de CO2. A utilização do MAL a 20% de produção nacional como 
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fotossensibilizante pode trazer vantagens, entre as quais o menor custo, facilitando a 

utilização da técnica em nosso meio.  

O presente estudo comparou, no tratamento da QA, a técnica padrão, 

descrita há décadas para a TFD com MAL, com um protocolo experimental em que a 

TFD com MAL incubado por um terço do tempo habitual foi associada ao laser de 

CO2 e ao ultrassom de impacto. 

 As duas técnicas foram empregadas separadamente nos antebraços direito e 

esquerdo de cada um dos quinze pacientes, de modo a neutralizar a influência de 

fatores próprios a cada indivíduo. 

 A autora considera como uma limitação do presente estudo o pequeno 

número de pacientes avaliados. 

 Tendo em vista os resultados obtidos com este estudo clínico, sugerimos que, 

na TFD feita com MAL e associada ao laser de CO2, o tempo de incubação deste 

fotossensibilizante pode ser reduzido a um terço (1 h) do tempo padrão, uma vez 

que obtivemos resposta semelhante à da TFD convencional, sem observar 

diferenças estatísticas na redução do número de lesões de QA nos antebraços 

submetidos às duas técnicas. 

 O resultado cosmético final no antebraço submetido ao protocolo de TFD 

associado ao laser de CO2 foi melhor, com mais da metade dos pacientes obtendo, 

de acordo com a escala utilizada para a avaliação qualitativa, melhoras 

consideradas excelentes. 

 Embora novos estudos científicos estejam sendo feitos para avaliar a redução 

do tempo de incubação do fotossensibilizante nas TFD associadas a laser, o tempo 

mínimo com o qual se pode obter a mesma eficácia que a da TFD padrão ainda está 

por ser determinado. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 A TFD associada ao laser de CO2 e ultrassom de impacto feita com MAL a 
20% incubado durante uma hora foi eficaz no tratamento das QA e do campo de 
cancerização, com redução satisfatória do número de lesões de QA e excelente 
resultado cosmético. 
 
 A TFD associada ao laser de CO2 e feita com MAL a 20% incubado durante 

uma hora resultou em melhoras da pele fotodanificada equivalentes às obtidas com 

a TFD convencional. 

 O pré-tratamento com laser fracionado de CO2 parece ser uma boa estratégia 

para reduzir o tempo operacional da TFD, mantendo a mesma eficácia clínica e 

melhores resultados cosméticos finais. 

 São necessários mais estudos sobre a TFD associada ao laser de CO2, no 

sentido de determinar os melhores parâmetros para a calibração da máquina de 

laser de CO2 fracionado, bem como o tempo de incubação mínimo necessário para 

manter a mesma resposta obtida com a técnica padrão de TFD. 
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9 ANEXO 

 
9.1 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANTÔNIO PEDRO 

SERVIÇO DE DERMATOLOGIA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Dados de identificação 
TÍTULO: LASER DE CO2 ASSOCIADO À TERAPIA FOTODINÂMICA: 

APLICAÇÃO TRANSEPIDÉRMICA DE METILAMINOLEVULINATO NO 
TRATAMENTO DAS CERATOSES ACTÍNICAS 

 
 

 

Pesquisador Responsável: MARIA CLAUDIA ALMEIDA ISSA 

SERVIÇO DE DERMATOLOGIA / UNIDADE DE PESQUISA CLINICA 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Telefones para contato: (___) ______________ - (___) _________________ - (___) 
_______________  

Nome do voluntário: 
_____________________________________________________  

Idade: _____________ anos                                   R.G. 
__________________________  

Responsável legal (quando for o caso): 
_______________________________________________________________  

R.G. Responsável legal: _________________________  
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O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa LASER DE 
CO2 ASSOCIADO À TERAPIA FOTODINÂMICA: APLICAÇÃO TRANSEPIDÉRMICA 
DE METILAMINOLEVULINATO  NO TRATAMENTO DAS CERATOSES ACTÍNICAS 
de responsabilidade da DRA. MARIA CLAUDIA ALMEIDA ISSA. 

O objetivo desde estudo é avaliar a melhora das CERATOSES ACTÍNICAS (QA) 
através do método proposto. 

Você apresenta alterações na pele causadas pela exposição solar crônica.  Você 
está sendo convidado pelo seu médico a tomar parte de um estudo clínico para avaliar a 
melhora da pele induzida pelo tratamento proposto. Você será entrevistado, fotografado, e 
submetido ao tratamento que será realizado em uma única sessão. Varios estudos 
descrevem a melhora da pele fotodanificada com ceratoses actínicas, que são  lesões pré-
malignas. Através da terapia fotodinamica( TFD)  tópica a taxa de cura das QA é 
semelhnate aos outros métodos utilizados em Dermatologia, com o benefício de ser um 
tratamento prático, com rápida ciciatrização da pele e excelente resultado cosmético.  Esta 
terapia consiste na aplicação de um medicamento em creme, o metilaminolevulinato ( MAL) 
sobre a pele, que deve ser ocluído com um curativo plástico por 3 horas.Após este período, 
o excesso de creme é removido e uma luz  vermelha ilumina a região para ativar o remédio 
em creme que penetrou na pele. . Neste estudo, entretanto, faremos uma variação da 
técnica, onde será aplicado uma energia de  laser, chamada de Laser de CO2 fraciinado  
para produzir microcanais na pele para falicitar a entrada do creme na pele em uma das 
áreas tratadas. Depois desta etapa, faremos a aplicação do remédio em creme , conforme o 
tratamento padrão e também aplicaremos um ultrassom ( US) na pele para aumentar a 
penetração do medicamento metilaminolevulinato, antes do curativo. Desta forma, será 
possivel a diminuição do tempo de espera  com o curativo, entre a aplicação do remédio e a 
aplicação da luz  vermelha do tratamento  O tempo será  reduzido para 1 hora em um dos 
membros tratados. O outro lado contralateral deverá ser submetido ao tempo convencional 
de 3 horas antes aplicação da luz vermelha. 

 

PROCEDIMENTOS 

Você será atendido pelos médicos do Ambulatório de Dermatologia, que irão lhe 

informar sobre o questionário, fotografias e tratamento. 

 

Você será submetido ao tratamento proposto com Laser antes da aplicação do 

creme e luz vermelha, procedimento chamado de Terapia Fotodinâmica (TFD) em um 

dos membros, e apenas TFD sem laser na região contralateral. Para a realização deste 

tratamento, precisaremos que você tenha a disponibilidade de comparecer uma 

única vez ao consultório particular da pesquisadora Maria Cláudia Almeida Issa, 

localizado na Rua Miguel de Frias, 77, Icaraí – Niterói, devido à impossibilidade 

de transportar o equipamento de Laser para o Hospital Universitário Antônio 

Pedro (HUAP), sendo o custo do transporte arcado pelo próprio paciente. Você 
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será acompanhado no ambulatório de Dermatologia do HUAP, onde será 

preenchida ficha de avaliação clínica antes, durante e em cinco momentos após o 

procedimento: 24 - 48 horas, 7 dias, 14  dias, 30 dias e 3 meses. 

O preparo da área a ser tratada será feito com a limpeza da pele com álcool e gaze. 

O tratamento será realizado de duas maneiras diferentes em cada membro tratado. Em 

um dos braços será aplicada o laser antes da TFD. A aplicação do Laser dura em torno 

de 5 minutos, neste período você vai sentir desconforto tipo uma queimação na pele, que 

diminui gradualmente após o tratamento.  Depois do laser, será aplicado o medicamento  

(MAL) que pode causar ardência discreta no local , e o ultrassom, que não causa dor, 

apenas sensação de calor discreto na área de aplicação.  O medicamento ficará na pele 

por um período de 1 hora em um dos braços e 3 horas no outro braço com um curativo 

fechado. Após esta primeira etapa, uma luz vermelha será aplicada na pele para 

tratamento das lesões pré- malignas. A aplicação da  luz vermelha dura um período de 8 

minutos. A lâmpada ficará a 8 cm de distância da pele. Durante a aplicação da luz 

vermelha, em ambos os lados, independente de ter sido tratado ou não com laser 

previamente, ocorre um desconforto com dor tipo queimação, que é proporcional ao 

número de lesões pré-malignas que você apresenta, muitas vezes invisíveis ao olho nu, 

mas que serão encontradas e tratadas pelo remédio (MAL) usado. Durante as 24 – 48 

horas seguintes, a pele ficará vermelha e inchada. Crostas se formarão na primeira 

semana.  A pele já começa a recuperar a partir da segunda semana. 

 Você não deverá se expor ao sol por 48 horas. Deverá usar protetor solar durante 

todo o tratamento e, durante 15 dias, fará uso de um creme cicatrizante indicado pelo 

médico, ambos comprados pelo próprio paciente.  O tratamento poderá causar alguns 

efeitos colaterais, como edema (inchaço), eritema (vermelhidão), dor, formação de 

crostas e descamação, por um período médio de 1 a 14 dias. 
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DESCONFORTOS E RISCOS 
 

Pelo tratamento: sensação de ardência, até dor de intensidade moderada, 

vermelhidão, inchaço,  crostas, descamação da área tratada. Infecções bacterianas podem 

ocorrer, apesar de pouco frequente na literatura e na nossa prática diária. 

 

 
 

POSSÍVEIS BENEFÍCIOS 
 

Melhora e cura das lesões pré-malignas, as ceratoses actínicas. Melhora da textura 
da pele, das manchas escuras, das rugas superficiais. 
 
 
ORIENTAÇÕES GERAIS 
 

 Você não é obrigado a participar deste estudo. Você pode recusar participar 
dele e até mesmo deixá-lo a qualquer momento, sem ter que fornecer as razões 
para tanto. Sua decisão não afetará seu direito a assistência médica. 
 O médico pesquisador estará a sua disposição para esclarecer qualquer 
dúvida que possa surgir a respeito do estudo. Você pode se comunicar com Dra. 
Maria Claudia Almeida Issa pelos telefones 2620-7162, 99815924 para qualquer 
esclarecimento. 
  As informações pessoais obtidas ao seu respeito durante o estudo 
permanecerão confidenciais. 
 Se você decidir participar, será necessário um consentimento por escrito: 
   
Li o documento de consentimento livre e esclarecido para este estudo. Recebi as 
informações necessárias sobre a proposta do procedimento e o que será esperado 
de mim. Minhas dúvidas foram devidamente esclarecidas. 
Concordo em participar deste estudo.  
Informei ao médico sobre todas as doenças e medicamentos anteriores ou atuais e 
sobre qualquer consulta com outro médico nos últimos três meses. 
A minha participação neste estudo é voluntária, podendo recusar em participar ou 
retirar-me do estudo a qualquer momento, sem penalidade ou perda dos benefícios 
aos quais tenha direito. 
Concordo que os resultados do estudo podem ser comunicados à comunidade 
científica e publicados em revistas médicas, mantendo em sigilo o meu nome e o 
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meu endereço. 
Autorizo comitês de ética, autoridades regulatórias locais ou estrangeiras, a 
examinarem, se assim o desejarem, estes registros médicos para confirmação das 
informações coletadas. 
 
Nome do paciente ______________________________________________ 
 
Assinatura______________________________________Data___________ 
 

Médico_______________________________________________________ 
 
Eu confirmo haver pessoalmente explicado, para o indivíduo acima identificado, a 
natureza e o propósito do estudo. 
 
Assinatura_____________________________________Data____________ 
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9.2 PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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