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TERAPÊUTICA FOTODINÂMICA EM LESÕES NEOPLÁSICAS E PRÉ-NEOPLÁSICAS NÃO-
MELANOCÍTICAS. Renato M. Bakos, Elizabeth E. Seitz, Simone Pessato, Elton L. Ferlin, Lucio Bakos, Tania F. 
Cestari. (Serviço de Dermatologia/ HCPA e Departamentos de Medicina Interna/ Faculdade de Medicina/ UFRGS). 

A terapêutica fotodinâmica (TFD) é uma modalidade de tratamento não-invasiva na qual são aplicadas na pele substâncias 
fotossensibilizantes, que são posteriormente ativadas com luz visível de λ específico. Sua aplicação é muito bem tolerada, não-
invasiva, com curto período de fotossensibilização e tendo excelente resultado cosmético mesmo em pacientes com múltiplas 
lesões. O método que vem sendo utilizado pelo Serviço de Dermatologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre consiste na 
limpeza da lesão, aplicação de ácido delta-amino-levulínico (ALA) a 20% deixando uma margem de 10 mm, oclusão com adesivo 
plástico e exposição à radiação após aproximadamente 6 horas. Esta exposição é feita por um período de 10 a 20 minutos, através 
de um aparelho desenvolvido no Serviço de Engenharia Biomédica do HCPA, que utiliza uma fonte luminosa não-coerente, 
halógena, de 300 W com dois filtros passa-banda, que permitem passagem de raios com comprimentos de onda entre 550 e 700 
nm, a uma distância de 20 cm da lesão. Foram tratadas 40 lesões distribuídas em 17 pacientes, sendo elas: 19 carcinomas 
basocelulares, 19 ceratoses actínicas e 2 doenças de Bowen. Até o presente momento, 8 (42,1 %) ceratoses actínicas permanecem 
curadas, 2 (10,5 %) tiveram uma melhora parcial e 4 (21 %) lesões recidivaram. Dos carcinomas basocelulares, 3 (15,8 %) das 
lesões curaram, 6 (31,6 %) obtiveram melhora importante, 3 (15,8%) melhora parcial, 1 (5,3 %) permaneceu inalterada e 2 (10,5 
%) recidivaram. Uma (50%) doença de Bowen curou completamente. Quatro pacientes não retornaram para controle, não se 
conhecendo o resultado do tratamento em 11 lesões. A terapêutica fotodinâmica pelo método empregado tem vantagens em lesões 
epiteliais superficiais, devendo tumores mais profundos serem tratados com metodologias diferentes (maior tempo de oclusão, de 
irradiação e lâmpada com maior potência).(CNPq - PIBIC/ FIPE/ UFRGS) 
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