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e nas células inflamatórias ao redor de vasos da derme 
. X340.............................................................................. 
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Figura 26 -  Gráfico de caixas mostrando a intensidade de IL4 na 

epiderme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento....................................................................... 
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Figura 27 - Gráfico de caixas mostrando a intensidade de IL4 na 

derme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento....................................................................... 
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Figura 28 - Corte histológico de pele ao final do tratamento (caso 
4) submetido à reação imunoistoquímica para anti-IL4. 
Notar reação positiva (coloração marrom) na epiderme 
e nas células inflamatórias ao redor de vasos da derme 
. X340.............................................................................. 
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Figura 29 - Corte histológico de pele ao final do tratamento (caso 

4) submetido à reação imunoistoquímica para anti-
TNF. Notar reação positiva (coloração marrom) na 
derme e negativa na epiderme . X340............................ 
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Figura 30 - Gráfico de caixas mostrando a intensidade de TNF na 

epiderme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento....................................................................... 
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Figura 31 - Gráfico de caixas mostrando a intensidade de TNFα na 

derme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento....................................................................... 

 

 

175 

Figura 32 - Corte histologico de pele (caso 5). Reação 
Imunoistoquímica para anti-IFN. 340X. Notar ausência 
de reação positiva na pele antes (A) e após o 
tratamento (B)................................................................. 
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Resumo 
 
Ferolla ACJ. Estudo da pele humana fotoenvelhecida após tratamento com 
terapia fotodinâmica associada ao ácido 5-delta-aminolevulínico tópico: 
avaliação imunoistoquímica, do colágeno e do tecido elástico [tese]. São 
Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 267p. 
 
A terapia fotodinâmica (TFD) atualmente é considerada uma modalidade 
terapêutica no fotoenvelhecimento, pois apresenta resposta satisfatória tanto 
no resultado estético como no tratamento e prevenção das lesões pré-
malignas que geralmente acompanham a pele fotoenvelhecida. A destruição 
seletiva do tecido alvo ocorre através de uma reação química, onde se utiliza 
um agente fotossensibilizante que é exposto a uma determinada luz com 
comprimento de onda e na presença de oxigênio produz oxigênio “singlet“ 
que é responsável pela citotoxicidade das células proliferativas e 
conseqüente morte celular. Foram estudadas 13 pacientes com 
fotoenvelhecimanto clínico que foram submetidas a três sessões de TFD-
ALA tópico associado à luz vermelha (630nm) com intervalo quinzenal. Após 
21 dias da ultima aplicação 12 pacientes apresentaram melhora do 
fotonvelhecimento; principalmente na coloração e textura da pele, 
clareamento das lesões de melanose solar, regressão da queratose actinica 
e melhora da flacidez. Houve também aumento do tecido colágeno e fibra 
elástica nas colorações de picrosirius e Weigert-oxona respectivamente. Em 
relação a modulação do sistema imune houve diminuição da população de 
linfócitos CD4 e CD8, aumento da interleucina-4 na epiderme e derme, 
diminuição da TNF� na epiderme e aumento na derme.A população de 
células de Langerhans e o INF� não apresentaram alterações. A TFD-ALA 
associada à luz vermelha se mostrou eficaz no tratamento do 
fotoenvelhecimento clínico, no aumento do colágeno e fibras elásticas e na 
modulação do sistema imunológico.  
 
 
Descritores: 1. Envelhecimento da pele/ 2. Terapia fotodinâmica/ 3. ácido 5 
delta aminolevulínico/ 4. histomorfometria/ 5. colágeno / 6. fibra elástica / 7. 
imunoistoquimica/ 8. sistema imune. 



Summary 

 

Ferolla ACJ. Study of photo aged human skin after photodynamic therapy 
treatment with topic 5 delta aminolevulinic acid: immunohistochemical, 
colagenous and elastic fibre analysis. [thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2007. 267p. 
 

PDT is nowadays considered one of the therapies for photo-aging, since it 
gives a satisfactory response for both, aesthetic result as well as treating and 
preventing pre-malignous lesions that are a frequent outcome of photo-aged 
skin. The selective destruction of target tissue occurs through a chemical 
reaction, by using a photosensitizing agent exposed to a certain light with a 
wave length which, in the presence of oxygen, produces singlet oxygen 
responsible for the citotoxidity of the proliferative cells and consequent 
cellular death. Thirteen pacients with clinical photo-aging have been studied, 
submitted to three sections of topic ALA-PDT associated with red light 
(630nm) at fortnight’s intervals.After 21 days of the last treatment, 12 patients 
showed improved photo-aging, specially regarding skin colour and texture, 
whitening of the solar melanosis lesions, regression of actinic cheratosis and 
improvement of flacidity. There also occured an increase of colagenous and 
elastic fibre tissue in the picrosirius and Weigert-oxona methods  
respectively.. Regarding the modulation of the immune system, there was a 
decrease of the lymphocytes CD4 and CD8 population, an increase of 
interleucin-4 in the epidermis and in the dermis, decrease of TNF-� in the 
epidermis and increase in the dermis. The Langerhans cells poulation and 
the INF-y  did not present alterations. The ALA-PDT associated to red light 
was effective for the treatment of clinical photo-aging, for colagenous and 
elastic fibres increase and in the imune system modulation. 

  
 

Key words: 1. Skin aging, 2. photodynamic therapy, 3. 5 delta aminolevulinic 
acid, 4. hystomorphometrial, 5. colagenous, 6. elastic fibre, 7. 
imunohistochemistry, 8. imune system 
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1. Introdução 

2 

 

A terapia fotodinâmica (TFD) é uma perspectiva no tratamento de 

tumores e atualmente está sendo empregada no tratamento de doenças 

inflamatórias como na psoríase, na acne, hiperplasia sebácea, rosácea e 

mais recentemente no fotoenvelhecimento.1-7  

A TFD é baseada no acúmulo específico de um agente 

fotossensibilizante no tecido alvo que posteriormente é ativado pela luz e na 

presença de oxigênio forma o oxigênio “singlet”; responsável pela injúria da 

célula alvo.1  

Alguns fatores apresentam forte influência na eficácia da TFD; como 

escolha do agente fotossensibilizante, parâmetros de irradiação, 

concentração de oxigênio no meio, seletividade do agente pela célula alvo e 

alteração da microvascularização.1  

O ácido aminolevulínico (ALA) é considerado uma boa indicação na 

TFD, pois induz a síntese endógena de PpIX através da biossíntese do 

heme. A vantagem na sua utilização é a rápida metabolização e 

possibilidade de uso tópico, o que diminui a reação de fotossensibilidade 

prolongada.1  

O mecanismo de destruição da célula alvo compreende: direta 

destruição celular, injúria ao estroma vascular e ativação do sistema imune1. 

O papel da TFD é causar uma reação citotóxica no tecido, mas uma 

resposta pós-TFD, envolvendo reação imune inflamatória; inata e adaptativa, 

ocorre para auxiliar na erradicação bem sucedida de células residuais 

remanescentes.8 Embora a reação imune seja menos importante que outros 
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efeitos no estágio de ablação celular, depois da terapia, seu papel parece 

ser decisivo no controle de longa duração do efeito da terapia9. 

A TFD em alta intensidade destrói células imunes importantes; já em 

baixa intensidade estimula o sistema imune. Por um lado, esse processo 

ocorre pela ativação de monócitos e macrófagos e produção de mediadores 

antiinflamatórios; por outro, ocorre pela maciça atração de neutrófilos no 

lugar da inflamação, havendo um estímulo para a produção de mediadores 

específicos8,9. 

No tratamento dos tumores, os principais fatores que parecem estar 

envolvidos na indução dessa resposta é a expressão de várias citocinas e 

outros genes importantes imunologicamente. Entre as citocinas, cuja 

expressão foi relatada como sendo modulada pela TFD, estão 

principalmente, a IL6, IL10 e TNF�, além da IL1�, IL2, fator estimulante de 

colônia de granulócitos, fator de crescimento epidérmico e a modulação da 

expressão de vários genes envolvidos em adesão celular e apresentação de 

antígeno8,9. 

No fotoenvelhecimento há diminuição dos fibroblastos; hiperplasia do 

tecido elástico, com fibras elásticas aumentadas, espessas, enroladas, 

emaranhadas e fibras colágenas afinadas e achatadas. Há diminuição dos 

precursores do colágeno tipo I e III e aumento de glicosaminoglicanos que 

são depositados anormalmente no tecido elastótico em vez de serem 

depositados entre as fibras colágenas e elásticas10-15.  

O ALA e a luz de 630 nm induzem ao aumento da produção de 

metaloproteinases da matriz 1 e 3 (MMP1, MMP3) em cultura de fibroblastos 
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dérmicos humanos; também ocorre redução da expressão do RNAm do 

colágeno tipo I e o RNAm do colágeno tipo 3 permanece inalterado 

quantitativamente16. Os mecanismos imunomoduladores podem estar 

envolvidos neste controle, principalmente nas doenças inflamatórias, por 

meio da produção de citocinas. A epiderme produz IL1, IL6, TGF� e TGF� 

que possuem ação nos fibroblastos e agem como moduladores da produção 

de MMP1 e MMP3; sendo assim, a TFD é capaz de modular MMP1 e MMP3 

por mecanismos diretos e indiretos. Os queratinocitos são os alvos na TFD 

(ALA penetra nos tecidos queratinizados e pouco nos mesenquimais), por 

isso se propoem, que a indução da degradação do colágeno pelas 

metaloproteinases, seja via queratinócito, pois as citocinas são responsáveis 

pelos efeitos anti-escleróticos da TFD-ALA in vivo16,17. 

Este estudo analisou a fração de colágeno, de fibras elásticas e os 

mecanismos celulares e humorais implicados na TFD-ALA. 
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Os objetivos deste trabalho são: 

 

O estudo da pele humana fotoenvelhecida após tratamento com três 

sessões de Terapia Fotodinâmica associada ao ácido 5-delta-

aminolevulínico tópico avaliando: 

 

1) A resposta clinica quanto à melhora do fotoenvelhecimento, antes e 

21 dias após a terceira sessão. 

 

2) A imunoistoquímica do sistema imunológico por meio dos 

marcadores: anti-CD1a, anti-CD4+, anti-CD8+, anti-TNF�, anti-IFN� e anti-

IL4; antes, 24 horas após a primeira sessão e 21 dias após a terceira 

sessão. 

 

3) A histomorfometria do colágeno e tecido elástico dérmico por meio 

da coloração de picrosirius e Weigert-oxona antes, 24 horas após a primeira 

sessão e 21 dias após a terceira sessão para respectivamente quantificar a 

densidade (fração de área) de fibras colágenas e elásticas.  
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3.1. Envelhecimento cutâneo 

 

 

O envelhecimento cutâneo é uma associação do envelhecimento 

cronológico ou intrínseco e do fotoenvelhecimento ou envelhecimento 

extrínseco. O envelhecimento cronológico é determinado geneticamente, 

enquanto o fotoenvelhecimento é caracterizado por alterações degenerativas 

causadas pela exposição crônica ao sol. Outros três fatores interagem no 

envelhecimento: ação da gravidade, linhas de expressão e rugas de 

dormir12,18-21.  

 

 

3.2. Envelhecimento cronológico 

 

 

3.2.1. Manifestações clínicas e histopatológicas 

 

 

As alterações morfológicas na pele envelhecida cronologicamente, 

mas não fotoexposta, consistem basicamente em alterações relacionadas à 

frouxidão, rugas finas e uma variedade de neoplasias benignas. 

Apresentam-se com grau variável de atrofia evidenciada pelo 

adelgaçamento e pregueamento da pele; esta perde a elasticidade, a 
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turgescência e adquire uma coloração amarelada. Os pêlos diminuem e se 

tornam brancos, as unhas enfraquecem, a pele resseca pela diminuição da 

secreção sebácea, sudorípara e do conteúdo de água da derme. Ocorre 

reabsorção óssea do terço inferior da face e alterações das partes moles 

como crescimento das orelhas e ptose do lóbulo, alongamento nasal e 

queda da ponta do nariz, alteração do maxilar com conseqüente alteração 

dos lábios, afinamento e protusão do mento e alteração do tarso na pálpebra 

inferior. A gravidade provoca a queda da pele principalmente do supercílio e 

músculos do terço inferior da face com perda do contorno da mandíbula, 

aparecimento do sulco mento-labial e flacidez cervical. Ocorre atrofia e 

perda da função muscular dos orbiculares e masseter; o sistema 

musculoaponeurótico superficial (SMAS) e os músculos da mímica facial 

(músculos orbicular dos olhos, abaixador do ângulo da boca, zigomático 

maior e menor e risório) se enfraquecem e tornam-se ptóticos com 

encovamento infra-orbitário e aprofundamento do sulco nasogeniano. Ocorre 

atrofia da gordura facial que resulta em concavidade da área temporal, 

bochechas, afundamento dos lábios e abaulamento das bolsas palpebrais. 

Movimentos repetidos criam as linhas de expressão, principalmente na 

fronte, glabela, região periocular e perioral20,22-24.  

As alterações histopatológicas estão relacionadas com a atrofia. A 

epiderme se encontra afinada com diminuição do número e volume das 

células. O citoplasma celular apresenta vacúolos, o núcleo exibe alterações 

na forma e tamanho e há grande quantidade de glicogênio na parte superior 
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do estrato espinhoso. Na junção dermoepiderme ocorre aplainamento e 

desaparecimento das papilas causando aumento da fragilidade cutânea 

devido à diminuição da coesão celular. Os melanócitos dopa-positivo, com 

exceção nas lesões em áreas fotoexposta diminuem cerca de 10% a cada 

ano. As células de Langerhans diminuem cerca de 70% durante o início da 

fase adulta até o início da terceira idade. Na derme, o número de fibroblastos 

está reduzido alterando a capacidade de biossíntese do colágeno e síntese 

diminuída de RNAm para o colágeno tipo I. Há aumento da atividade 

proteolítica da metaloproteinase da matriz 1 (MMP1), da colagenase 

intersticial, e da degradação do colágeno com conseqüente alteração da 

cicatrização. A fibra elástica torna-se irregular, granulosa, pois as fibras 

oxitalânicas, que consistem em microfibrilas, fragmentam-se e desaparecem. 

A microcirculação diminui em decorrência da regressão e desorganização 

dos pequenos vasos, as paredes vasculares se tornam mais finas 

principalmente nas vênulas pós-capilar, ocorre diminuição do material da 

membrana basal na parede e das células-véu que envolvem os vasos finos. 

Os mastócitos estão diminuídos e conseqüentemente, as reações de 

hipersensibilidade10,11,14,18,19,21,22,25. 

Associada às alterações histopatológicas ocorrem alterações 

fisiológicas na pele envelhecida cronologicamente (Quadro 1)12. A taxa de 

renovação celular epidérmica decresce em 50% e a taxa de crescimento dos 

fâneros em 30-50% entre a terceira e sétima década de vida. Ocorre 

redução da função de barreira do estrato córneo com aumento da 
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permeabilidade como conseqüência de alterações no leito vascular e na 

matriz extracelular; isso torna a pele envelhecida predisposta a alergias de 

contato. A resposta vascular está diminuída, assim como a capacidade de 

regulação térmica decorrente da redução de vasodilatação e vasoconstrição 

das arteríolas dérmicas, em parte pela redução da secreção das glândulas 

écrinas ou pela perda do tecido subcutâneo. A diminuição da secreção 

sebácea com conseqüente ressecamento da pele ocorre devido a menor 

produção de andrógenos24.  

 

Quadro 1 – Alterações fisiológicas e correlação anatomopatológica na 

pele envelhecida cronologicamente12 

Alteração funcional Correlação anatomopatológica Conseqüências clínicas 

Turnover epidérmico Diminuição dos queratinócitos e 

proliferação 

Cicatrização lenta 

Função de barreira Diminuição da vascularização Risco para dermatite de contato e 

alteração da resposta ao tratamento 

tópico 

Percepção sensorial Diminuição Aumento do risco de pressão, injúria pelo 

calor ou química 

Produção de vitamina D  Aumento do risco de fraturas e 

osteomalacia 

Imunovigilância Diminuição das células de Langerhans 

e linfócitos T 

Alteração da reação de hipersensibilidade 

Resposta inflamatória Diminuição dos mastocitos 

Diminuição da área do plexo vascular 

superficial 

Cicarização prolongada e diminuição da 

resolução de infecções 

Termoregulação Diminuição glândulas sudoríparas, 

vascularização e do tecido subcutâneo 

Aumento risco de hipotermia 

Mecanismo de proteção Diminuição tecido subcutâneo, junção 

dermoepidérmica achatada 

Formação de bolhas e tendência à 

necrose nas proeminências ósseas 
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Estudos in vitro demonstram que a idade cronológica da pele é 

fortemente refletida na cultura de células. Culturas de fibroblastos e 

queratinócitos apresentam menor capacidade proliferativa, conforme 

aumenta a idade do doador12. Culturas celulares de fibroblastos 

envelhecidos proliferam em uma velocidade menor que fibroblastos fetais; o 

mesmo ocorre em culturas de fibroblastos dérmicos de pacientes com 

desordens relacionadas à idade como: progéria, síndrome de Werner e 

diabetes, que apresentam uma meia vida diminuída quando comparadas 

com controles normais.  

 

 

3.3. Fotoenvelhecimento 

 

 

3.3.1. Manifestações clínicas 

 

 

O fotoenvelhecimento ou dermatoheliose ocorre pela exposição 

crônica aos raios UVB e UVA. Clinicamente se caracteriza por aspereza, 

irregularidade da superfície cutânea, despigmentação mosqueada 

provocada pela estimulação dos melánocitos pelos raios ultravioletas (RUV), 

telangiectasias que surgem pelo alargamento de pequenos vasos, rugas 

finas ou rítides actínicas devido ao enfraquecimento dos tecidos de suporte, 
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perda da elasticidade, coloração amarelo-citrina da pele pela diminuição dos 

vasos sangüíneos e aparecimento de lesões pré-malignas e malignas10-12,18,-

23,25-27.  

O fotoenvelhecimento pode ser clinicamente classificado de maneiras 

diversas, dependendo do autor28,29. Glogau28 em sua classificação, 

considera o tipo de ruga, idade e presença de sinais clínicos (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Classificação de Glogau: avaliação do fotodano28  

Tipo 1 (leve) Ausência de rugas 

 20-30 anos 

 Poucas alterações pigmentares 

 Ausência de lesões queratósicas 

Tipo 2 (moderado) Rugas dinâmicas 

 30-40 anos 

 Lentigos senis iniciais 

 Queratoses palpáveis (não visíveis) 

Tipo 3 (avançado) Rugas estáticas 

 Acima de 50 anos 

 Melanoses e telangiectasias 

 Queratoses visíveis 

Tipo 4 (severo) Somente rugas 

 Acima de 60 anos 

 Coloração amarelo-acinzentada 

 Pode ter lesões malignas 

 Pela actínica 
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A queratose actínica (QA) e o câncer de pele possuem relação 

importante com a exposição solar e com o fotoenvelhecimento25. As lesões 

de queratose actínica podem regredir em 20% dos casos espontaneamente 

ou evoluírem para carcinoma espinocelular (CEC) em um ano em uma 

porcentagem variável na literatura, de 6,1 a 10,2%30; de 12 a 13%31; de 

0,025 a 16%32; e de 0,025 a 10%33. Mas é certo que 60% dos CECs surgem 

de uma lesão diagnosticada como queratose actínica e 44% dos carcinomas 

espinocelulares metastáticos estão associados com lesões de queratose 

actínica contíguas33,34.  

 

 

3.3.2. Alterações histopatológicas epidérmicas 

 

 

A avaliação anatomopatológica da epiderme mostra na camada 

córnea, áreas irregulares de hiperqueratose. Inicialmente ocorre uma 

acantose como resultado da estimulação crônica. Essa acantose é 

acompanhada de atipias focais, perda da polaridade celular, displasias, 

melanócitos hiperplásicos irregularmente distribuídos ao longo da membrana 

basal com dispersão localizada de melanina entre os queratinócitos e áreas 

de despigmentação. Na fase tardia, ocorre uma atrofia com hipogranulose 

que é responsável pelo afinamento irregular da epiderme. A junção 

dermoepidérmica se encontra retificada. Os queratinócitos na pele 
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fotoenvelhecida apresentam um tempo de vida diminuído em relação à pele 

protegida; talvez como mecanismo de proteção para evitar a 

carcinogênese10-12,19,20,35. 

 

 

3.3.3. Alterações histopatológicas dérmicas 

 

 

O tecido conjuntivo da derme consiste em fibras colágenas e elásticas 

dentro da substância fundamental; todos são formados pelos fibroblastos11.  

O colágeno é uma glicoproteína estrutural, com peso molecular 290 

kDa, composto pelos aminoácidos glicina (33,5%), prolina (12%) e 

hidroxiprolina (10%) formando três cadeias polipeptídicas enroladas entre si 

configurando uma estrutura de tripla hélice11,36. É formado por fibrilas e 

microfibrilas que originam as fibras com diâmetro variável e presentes sob a 

forma de uma rede delicadamente trançada ou de feixes espessos 

encontrados na camada papilar da derme. São birrefringentes, pois são 

constituídas por moléculas alongadas e paralelas, desse modo, quando 

examinadas ao microscópio de polarização aparecem brilhantes contra um 

fundo escuro37. As unidades pilossebáceas, glândulas écrinas, apócrinas e 

vasos sanguíneos estão rodeados por uma malha delgada de fibras 

colágenas11,36.  
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A derme reticular apresenta fibras colágenas, entrelaçadas, unidas 

em feixes espessos paralelos à superfície da pele. Eles se estendem em 

várias direções horizontalmente11. 

As fibras reticulares representam um tipo especial de fibra colágena 

delgada, com 0,2-1 µm de diâmetro. Apresentam argirofilia em contraste 

com as fibras colágenas e isso provavelmente está relacionado com o fato 

dessas corresponderem à distribuição de colágeno tipo III ao invés de 

colágeno tipo I. São as primeiras fibras formadas durante a vida embrionária 

e estão presentes em várias condições patológicas com atividade 

fibroblástica aumentada, como na sarcoidose, granuloma da tuberculose, 

dermatofibroma, fibrossarcoma e feridas em processo de cura11. A 

proporção de colágeno tipo I para tipo III no adulto é 6:136. 

Na pele normal, apesar do colágeno ser continuamente substituído; a 

sua formação não é precedida por uma fase argirófila, em vez disso, todo o 

colágeno neoformado consiste em fibras grandes. Entretanto, há poucas 

áreas nas quais as fibras colágenas pequenas, sob a forma de fibra reticular, 

estão presentes sem se transformar em fibras grandes não argirófilas; isso 

ocorre na zona da membrana basal, próxima da epiderme e seus apêndices, 

em torno dos vasos sanguíneos e como uma cápsula em torno de cada 

célula adiposa. A argirofilia das fibras reticulares pode ser explicada pela 

quantidade de substância fundamental em torno das fibras e sobre as 

mesmas, sendo presente nessas e ausentes nas fibras colágenas11. 
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Junqueira (1978) apud Junqueira38 descreveu o método de picro-

sirius como específico para detecção de colágeno em cortes de tecido em 

vertebrados, esta coloração aumenta a birrefrigência do colágeno e fibras 

reticulares significativamente38,39.  

As fibras elásticas estão presentes em quantidade menor na pele. Na 

derme papilar estão presentes como feixes de microfibrilas (fibras 

oxitalânicas) ou como elastina com ligações cruzadas em pequena 

quantidade (fibras elaunínicas). Na derme reticular estão orientadas 

horizontalmente na rede, com extensões verticais para a derme papilar na 

forma de fibras oxitalânicas40.  

Na microscopia eletrônica as fibras elásticas apresentam, como maior 

constituinte, a elastina que aparece como estrutura ramificada, amorfa, 

formando camadas contínuas no tecido conjuntivo. A unidade básica da 

elastina é a tropoelastina que é um polipeptídeo linear, com cerca de 800 

aminoácidos, massa molecular de 72 kDa e rico em valina, prolina, glicina e 

alanina, além de uma pequena quantidade de hidroxiprolina. A elastina é 

circundada por estruturas microfibrilares distintas formadas por proteínas de 

alto e baixo peso molecular, como as fibrilinas, proteínas de ligação latente, 

fator transformador de crescimento � (TGF�) e fibulinas40. 

Glicosaminoglicanos são um tipo de proteoglicano, componente da 

matriz extracelular. São moléculas de polissacarídeos que se ligam à água 

formando um polímero hidratado preenchedor do espaço entre as fibras de 

colágeno e elastina e auxiliam na sustentação do tecido cutâneo41. 
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No fotoenvelhecimento há diminuição dos fibroblastos; hiperplasia do 

tecido elástico, com fibras elásticas aumentadas, espessas, enroladas, 

emaranhadas e fibras colágenas afinadas e achatadas. As fibrilas colágenas 

estão diminuídas em número e quando presentes mostram uma densidade 

diminuída, bem como o contraste na estriação transversal e filamentos 

separados em suas extremidades10. Há diminuição dos precursores do 

colágeno tipo I e III10,11. Os vasos sanguíneos na derme elastótica são 

tortuosos ou dilatados, com espessamento das paredes das vênulas pós-

capilares causado pela deposição concêntrica de material membrana “basal-

like”. As células-véu estão envolvidas no depósito deste material devido ao 

aumento de seu tamanho e número. Os glicosaminoglicanos estão 

aumentados e são depositados anormalmente no tecido elastótico em vez 

de serem depositados entre as fibras colágenas e elásticas10,12-15. 

Nos pacientes com elastose solar clínica, a coloração de 

hematoxilina-eosina (H.E.) revela, abaixo da epiderme, uma larga faixa de 

material eosinofílico chamada zona Grenz. Abaixo desta zona existe a 

degeneração basofílica do colágeno. Nesta área os feixes de colágeno 

eosinofílico foram substituídos por um material granuloso, organizado em 

massas amorfas basofílicas, que se coram como tecido elástico nas 

colorações específicas e são, portanto, designadas como material elastótico.  

O material elastótico é resultado da ação direta dos RUV na matriz 

extracelular ou ação direta nos fibroblastos dérmicos que produzem elastina 

anormal11-13. Os fibroblastos mostram características de uma célula que 
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sintetiza ativamente, pois possuem um retículo endoplasmático rugoso com 

material amorfo ou granuloso fino que é excretado no espaço extracelular; 

assim, o material elastótico é formado como resultado de uma função 

alterada dos fibroblastos, que não são mais capazes de produzir fibras 

elásticas e colágenas normais. Portanto, esse material não é um produto da 

degeneração das fibras elásticas preexistentes10. 

O material elastótico se assemelha ao tecido elástico pelas seguintes 

características: 

• composição dos aminoácidos, pois essa assemelha-se mais ao 

tecido elástico do que ao colágeno. O tecido elástico possui 

quantidade menor de hidroxiprolina; 

• possui a mesma autofluorescência brilhante que o tecido elástico; 

• tanto o material elastótico quanto o tecido elástico são digeridos 

pela enzima elastase. 

Por outro lado, difere em alguns aspectos das fibras elásticas na pele 

idosa não exposta. O número e tamanho das fibras elastóticas estão 

aumentados em relação ao número e tamanho das fibras encontradas na 

pele normal ou idosa. Na microscopia eletrônica observa-se que o material 

elastótico preservou sua antigenicidade para a elastina, mas não para as 

microfibrilas10. 
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3.4. Remodelação do tecido conjuntivo 

 

 

A manutenção da arquitetura do tecido normal da pele humana requer 

a deposição, agrupamento e “turnover” das macromoléculas da matriz 

extracelular; incluindo colágeno, elastina, glicosaminoglicanos e 

glicoproteínas. A capacidade das células residentes em remodelar a matriz 

extracelular é essencial no processo de cicatrização; essa remodelação 

envolve vários passos como degradação da matriz preexistente, rearranjo do 

citoesqueleto, translocação celular e deposição de novos componentes. A 

etapa inicial desse processo depende da degradação das macromoléculas 

da matriz extracelular que ocorre por meio da liberação de enzimas da 

família das MMPs, incluindo: as colagenoses intersticiais, as gelatinases, as 

estromelisinas, matrilisinas, metaloelastases e as MMPs membranares42. O 

fotoenvelhecimento apresenta uma atividade aumentada da MMP1, pois a 

RUV estimula a formação de MMPs com conseqüente aumento da 

degradação do colágeno15. 

A colagenase intersticial é o membro da família mais bem 

caracterizado e responsável pela degradação do colágeno tipo I, II e III. É 

induzido pela IL1, fator de crescimento epidérmico, fator de crescimento 

derivado da plaqueta, TNF� e é reprimido pelos glicocorticóides, TGF�, 

ácido retinóico e gene do adenovirus42. 
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No processo de cicatrização os queratinócitos em migração sobre a 

ferida expressam RNAm para colagenase intesticial quando em contato com 

a derme; estromelisinas são expressas em feridas crônicas, a estromelisina-

2 é expressa pelos queratinócitos em migração enquanto a estromelisina-1 

pelos queratinócitos em proliferação42. 

A resposta imune envolve a liberação de MMPs. Os macrófagos 

liberam grande quantidade de colagenase intersticial, estromelisina-1, 

matrilisinas, metaloelastases e gelatinase-B contribuindo para a 

remodelação do tecido conjuntivo. As células T secretam baixos níveis de 

gelatinases e isso contribui para sua migração por meio do tecido conjuntivo. 

As MMPs durante a resposta inflamatória são capazes de clivar a TNF� de 

seu precursor ligado a membrana42. 

A fase de remodelamento é o passo final no processo de cicatrização; 

onde a matriz extracelular é reorganizada, ocorre estimulação dos 

fibroblastos por meio do TGF� com produção de glicosaminoglicanos e 

síntese de colágeno41. 

 

 

3.5. Sistema imunológico e a pele 

 

 

A epiderme faz parte do sistema imunológico, pois é uma barreira de 

proteção e contem células que regulam a resposta imune. Esta resposta 
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envolve mecanismos de defesa específicos contra estímulos endógenos ou 

exógenos, mecanismos homeostáticos e de vigilância imunológica43-45.  

A exposição epidérmica a qualquer substância penetrante ativa o 

sistema local, incluindo a percepção e a apresentação de antígeno e resulta 

na migração de células imunocompetentes para dentro da derme, a fim de 

assegurar o reconhecimento do antígeno ou a eliminação do patógeno43.  

A resposta imunitária envolve dois sistemas: os mecanismos celulares 

influenciados por linfócitos T, o SALT (Skin-Associated Lymphoid Tissue) e 

os mecanismos humorais, que dependem dos linfócitos B44,46. O SALT é 

formado por um sistema integrado de tecidos linfóides associados à pele 

onde as células de Langerhans interagem com queratinócitos vizinhos que 

secretam uma variedade de citocinas imuno-reguladoras, linfócitos T 

circulantes e nódulos linfáticos47,48.  

 

 

3.5.1. Células apresentadoras de antígeno 

 

 

As células dotadas da capacidade de apresentação de antígeno são 

as células dedríticas, cuja função é internalizar e apresentar antígenos. 

Capturam os antígenos nos locais de infecção e são ativadas como parte da 

resposta imune inata, o que induz sua migração para os tecidos linfóides 

locais e sua maturação em células altamente efetivas em apresentar 
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antígenos às células T recirculantes. São representadas pelos macrófagos, 

linfócito B e células de Langerhans44,49. 

As células de Langerhans vigiam a pele em busca de patógenos 

antigênicos e iniciam a resposta imune assegurando a integridade e 

homeostasia do órgão mais periférico do organismo. São células dendríticas 

imaturas típicas, fagocíticas ativas, derivadas da medula óssea e circulam 

entre o tecido hematopoiético e a pele. Possuem receptores de superfície 

para imunoglobulina (fração Fc-IgG) e complemento (C3b) facilitando o 

reconhecimento, fagocitose e destruição de substâncias antigênicas44,47,48,50-

52. Na microscopia eletrônica se apresentam como grânulos citoplasmáticos, 

arredondados denominados “grânulos de Birbeck” e bastões com estriações 

centrais com formato semelhante a uma “’raquete de tênis”31,47,49,50,53.  

Essas células são confinadas ao epitélio escamoso estratificado onde 

possuem localização supra basal, concentração de 460 a 1000/mm2 e 

representam 3 a 8% das células da epiderme43,47,52. Ocasionalmente 

apresentam ocorrência extraepitelial como derme, linfáticos dérmicos, 

parede da aorta e timo31. 

As células de Langerhans se ligam ao antígeno, migram da epiderme 

para a derme em direção aos vasos linfáticos; isto ocorre em um período de 

24 horas a três dias54, e então migram para os linfonodos regionais (região 

parafolicular do córtex) onde são chamadas de células dendríticas. Nos 

órgãos linfóides não são mais capazes de captar antígenos, mas expressam 

altos níveis de moléculas de histocompatibilidade classe I e II permitindo a 
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apresentação de peptídeos de proteínas de patógenos infectantes e ativação 

da célula T. Expressam moléculas de adesão que permitem sua interação 

com a célula T antígeno-específica. Diferenciam-se em células 

apresentadoras de antígeno potentes durante esta migração garantindo a 

ativação de linfócitos T em repouso dentro dos linfonodos e não na pele 

onde o antígeno penetrou primariamente44,49,55-63. As citocinas epidérmicas 

iniciam e regulam a migração e maturação das células de Langerhans, 

particularmente a IL1� e TNF�64.   

O marcador imunoistoquímico específico para as células de 

Langerhans é o CD1a, que é uma glicoproteína da superfície da célula de 

49.000 D, associada à uma unidade de microglobulina menor (12.000) 

�252,65. Devido a sua estrutura semelhante às moléculas MHC de classe I 

em sua organização subunitária e associação com a microglobulina B2 há 

trabalhos que relatam que o CD1 faz parte da família de antígenos MHC 

classe I52, mas esse marcador se comporta como uma molécula MHC de 

classe II, pois não é retido no retículo endoplasmático pela associação com 

o complexo TAP, mas direcionada às vesículas endocíticas, onde se liga aos 

peptídeos66.  

A interação das células de Langerhans com o antígeno e células T 

resulta na indução de uma molécula de superfície celular conhecida como 

“antígeno cutâneo do linfócito” (CLA) nas células T. O CLA é uma 

glicoproteína de 200 kDa que define um subgrupo de células T de memória 

que retornam para a pele; este facilita a entrada dos linfócitos T na pele 
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através da mediação da ligação e do rolamento das células T sobre as 

células endoteliais vasculares devido a ligação com a selectina-E; uma 

molécula de adesão celular. As quimiocininas liberadas pelas células 

endoteliais ativam as células T a expressarem outras moléculas de adesão 

como a LFA1 (associada à função do leucócito 1), que fazem a ligação com 

o endotélio e a VLA4 (de ativação muito tardia) que fazem a ligação com as 

moléculas de adesão da célula vascular. A interação permite a 

transmigração das células T para pele e sua participação no processo 

inflamatório31. 

As células de Langerhans também interagem com queratinócitos 

vizinhos, que secretam citocinas imuno-reguladoras e esses passam a ter 

uma função importante no sistema imunológico, destacando-se a função 

“sentinela”31,47. 

 

 

3.5.2. Queratinócitos 

 

 

Possuem funções estruturais e participam de processos inflamatórios 

e imunológicos, pois produzem citocinas, neuropeptídeos e eicosanóides. A 

secreção de citocinas pode ter ação nas células vizinhas; padrão parácrino, 

alterar seu próprio estado funcional; padrão autócrino e apresentar ação em 

sítios distantes; padrão endócrino31. 
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Queratinócitos de pele normal produzem IL1, IL7 e TGF�. Mediante 

certos estímulos como hipóxia, trauma, radiação não ionizante e haptenos, 

há aumento da produção de IL1, IL6 e TNF�, com início do processo 

inflamatório; IL1, IL10, GM-CSF e TNF� com modulação do fenótipo e 

função das células de Langerhans e IL15 com ativação de linfócitos e desvio 

da resposta linfocítica na direção Th1 (IL12) ou Th2 (IL10)31. 

Os queratinócitos liberam também células produtoras de 

eicosanóides, conjunto de mediadores de lipídeos, que regulam reações 

inflamatórias e imunes, como o produto da ciclooxigenase PGE2 e o 

quimioatraente LTB4 de neutrófilos31. 

O IFN� induz a expressão de HLA-DR na superfície do queratinócito e 

este passa a ser um imunócito (APC), ou seja, apresenta uma nova 

capacidade funcional, como uma célula acessória efetiva para linfócitos T 

autólogos em repouso frente a superantígenos31,67.  

O queratinócito ainda pode ter o papel de célula alvo para linfócitos T 

citotóxicos na remoção de vírus ou células pré-malignas ou malignas, pois 

expressa produtos do MHC classe I31. 

Moléculas de radical livre, em geral as espécies reativas de oxigênio, 

que contribuem para o dano e envelhecimento da pele provocado pelo sol, 

são um outro grupo de modificadores de resposta biológica que se originam 

dos queratinócitos31. 
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3.5.3. Linfócitos 

 

 

Os linfócitos do sistema imune adaptativo desenvolvem-se para 

reconhecer, com grande especificidade, uma imensa variedade de antígenos 

diferentes31,49. Os linfócitos não são proeminentes na pele humana normal. 

Na epiderme correspondem de 2 a 3% de todas as células CD3+ e residem 

na camada basal e suprabasal; na derme são comumente detectados ao 

redor dos vasos sangüíneos e folículos pilossebáceos e o seu aumento no 

processo inflamatório ocorre mais pelo influxo que pela proliferação local31,56.  

A distinção entre os tipos de linfócitos é realizada por meio de 

anticorpos monoclonais que reagem com moléculas da superfície dos 

linfócitos, ou seja, antígenos de diferenciação leucocitária permitindo dessa 

maneira sua caracterização fenotípica. Os anticorpos monoclonais que 

reconhecem um mesmo antígeno de diferenciação são agrupados em 

conjuntos (cluster) de diferenciação (CD). Na sua diferenciação a partir da 

célula primitiva, os linfócitos vão sofrendo modificações nas moléculas da 

sua superfície e desta maneira são caracterizados fenotipicamente44. 

Os linfócitos T e B reconhecem o antígeno por meio de receptores 

específicos em suas membranas associados com o antígeno de 

histocompatibilidade I e II44. 

As moléculas de reconhecimento de antígeno das células B são as 

imunoglobulinas (Ig). Essas são proteínas produzidas pelas células B com 
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uma variedade de especificidade antigênica. A secreção de anticorpos, os 

quais se ligam a patógenos ou a seus produtos tóxicos no espaço 

extracelular, é a principal função efetora das células B na imunidade 

adaptativa31. 

A imunidade humoral na pele não é totalmente conhecida, há 

presença de IgA nas secreções da pele provavelmente produzidas por 

células B ativadas nos linfonodos e que retornam para a pele através da 

circulação. A pele também é um local importante para a hipersensibilidade 

imediata mediada por IgE liberados por mediadores dos mastócitos 

dérmicos56. 

As células T maturam no timo onde são selecionadas para 

sobreviverem e migrarem para periferia ou sofrerem morte celular 

programada. São responsáveis pela imunidade celular. Reconhecem 

antígenos estranhos, liberam citocinas que ativam as células “natural killer” e 

citocinas que permitem o crescimento, diferenciação e ativação das células 

B44,49.  

As moléculas de reconhecimento de antígenos das células T existem 

somente como proteínas ligadas à membrana e sua única função é sinalizar 

para a ativação de células T. Esses “receptores de células T” (TCR) são um 

conjunto de proteínas de superfície celular conhecido como CD3; que é uma 

molécula de 20 kDa, semelhantes às imunoglobulinas e diferentes dos 

“receptores de células B”, pois não se ligam, mas reconhecem os antígenos 

diretamente44,68,69. 
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As duas principais classes de células T possuem função efetora 

distinta e são diferenciadas pela expressão de proteínas celulares de 

superfície – CD4 e CD8. Estes dois tipos de células T reconhecem diferentes 

classes de moléculas de histocompatibilidade: Classe I e Classe II69.  

O CD4 é uma molécula dos linfócitos T “helper” ou 

auxiliadores/indutores ativada pelas células apresentadoras de antígeno que 

expressem na sua superfície os antígenos de histocompatibilidade classe II 

(MHC II). O CD8 é uma molécula dos linfócitos T “supressores” ou 

citotóxicos ativada por células apresentadoras de antígeno que expressem 

na sua superfície os antígenos de histocompatibilidade classe I (MHC 

I)44,66,68,69,70,71.  

O antígeno de histocompatibilidade (MHC) é poligênico, polimórfico e 

no homem está localizado no cromossomo 6, se estende cerca de 4X106 

pares de base e contém mais de 200 genes. Sua principal função é ligar 

fragmentos peptídicos derivados de agentes patogênicos por degradação no 

interior das células, apresentando tais fragmentos na superfície celular, onde 

o complexo é reconhecido pelo linfócito T. A classe I é codificada por três 

genes de cadeia �: HLA-A, HLA-B, HLA-C e a classe II por três pares de 

cadeias � e �: HLA-DR, HLA-DP, HLA-DQ. Estes genes são chamados de 

Sistema de Antígeno Leucocitário Humano (HLA), pois foram descobertos 

mediante diferenças entre leucócitos de diferentes indivíduos66. HLA são 

glicoproteínas de membranas altamente polimorfas70. Os antígenos que se 

ligam ao HLA-DR são proteínas que foram quebradas em pequenos 
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peptídeos nas vesículas das células apresentadoras de antígeno e estas 

vesículas se unem a organelas derivadas do retículo endoplasmático que 

contem as moléculas classe II66,70. 

Moléculas MHC de classe I estão presentes em todas as células 

nucleadas, portanto as células anucleadas expressam pouca molécula MHC 

classe I. Ligam peptídeos derivados das proteínas residentes no citosol para 

a superfície celular, onde o complexo “peptídeo MHC” é reconhecido pelas 

células T-CD8. Essas proteínas podem incluir aquelas geradas por qualquer 

patógeno intracelular, tais como vírus ou parasita. O mecanismo proteolítico 

do complexo proteossoma degrada essas moléculas em fragmentos de 

peptídeos curtos para serem levados para o lúmen do retículo endoplásmico 

pelo transportador TAP “transportadores associados com processamento do 

antígeno”, um heterodímero ligado a adenosina trifosfato (ATP). Os genes 

TAP1 e TAP2 mapeiam dentro do MHC e são induzidos por interferon. 

Dentro do retículo endoplásmico peptídeos de resíduos de aminoácidos se 

ligam às moléculas da classe I recém sintetizadas e formam complexos 

estáveis que viajam em direção à superfície das células para apresentação 

aos linfócitos T citotóxicos66,70.  

Em comparação, a principal função das células T CD4 que 

reconhecem moléculas do MHC de classe II é ativar outras células efetoras 

do sistema imunológico. As células “T virgem”, que são as células maduras 

que não encontraram seu antígeno específico, para participarem da resposta 

imune adaptativa devem primeiramente encontrá-lo e então são induzidas a 
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proliferarem e a se diferenciarem em células capazes de remover este 

antígeno. Essas são as células T efetoras armadas66,70. As moléculas MHC 

de classe II apresentam os peptídeos provenientes do sistema vesicular para 

a superfície onde são reconhecidos pelas células T CD4 auxiliares e que se 

manifestam apenas através de APC especializadas. Quando as células T-

CD4 reconhecem peptídeos ligados a moléculas MHC de classe II nas 

células B, elas são estimuladas à produção de anticorpos e quando 

reconhecem peptídeos ligados a moléculas MHC de classe II nos 

macrófagos ativam essas células para a destruição dos patógenos em suas 

vesículas66. 

As células T “helper” (Th) ou auxiliadoras/indutoras podem se dividir 

em três grupos, de acordo com o padrão de citocinas produzidas67,72. Os 

linfócitos Th0 em repouso são ativados pela ocupação do “receptor de célula 

T” ou por estimulação da célula apresentadora de antígeno (APC) na 

presença de IL12 (interleucina), que é produzida pelas células de 

Langerhans e por células dendríticas dérmicas. As células T com perfil Th0 

são consideradas precursoras potenciais de Th1 e Th2, e produzem padrão 

de citocinas diversas, pois implicam em diferentes funções imunológicas67,72.  

Os antígenos que se diferenciam no interior de macrófagos ou células 

dendríticas estimulam a produção de células Th1 que são produtoras IL2, 

IL3, IL12, IFN�, TNF� e TNF�, GM-CFS. Essas citocinas ativam as 

propriedades microbicidas dos macrófagos, sua principal função devido a 

liberação de IFN�, induzem a produção de anticorpos IgG pelos linfócitos B 
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que promovem a produção de anticorpos opsonizantes e fixadores de 

complemento, a citotoxicidade celular dependente de anticorpos e a 

hipersensibilidade do tipo tardia. As respostas do tipo Th1 são adequadas 

para defesa contra parasitas intracelulares como vírus, bactérias 

intracelulares e protozoários49,67,72. 

Os antígenos extracelulares estimulam a produção de células Th2. Há 

produção de IL3, IL4, IL5, IL6, IL7, IL10, IL13, TNF�. Os clones Th2 iniciam 

a resposta humoral ativando células B que são efetivamente indutores da 

produção de IgM, IgG1 e IgA, e somente eles induzem a produção de IgE e 

IgG4 (respostas alérgicas e a hipersensibilidade do tipo imediata)49,67,73.  

 

 

3.5.4. Moléculas de adesão 

 

 

O recrutamento de leucócitos ocorre como parte da resposta 

inflamatória e é mediado pelas moléculas de adesão célula-célula que são 

induzidas na superfície do endotélio dos vasos sanguíneos locais49,74. 

Três famílias de receptores de aderência mediam essas interações: a 

superfamília das imunoglobulinas, as integrinas e as selectinas49,74,75.  

As integrinas compreendem uma grande família de proteínas de 

superfície celular que medeiam a adesão entre células e entre células e 

matrizes extracelulares na resposta imune. São divididas em subunidades � 
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e � sendo esta a responsável pela diferenciação. O LFA1 e MAC1 (antígeno 

1 de ativação macrofágico) pertencem a subfamília β2 enquanto a subfamília 

β1 compreende receptores que são expressos em células não 

hematopoiéticas e leucócitos e são chamados de integrinas de ativação 

muito lenta (VLA1, VLA2, VLA3, VLA4, VLA5)49,74. 

As selectinas são glicoproteínas de membrana que ligam grupos 

específicos de carboidratos. As selectinas E e P são expressas nas células 

endoteliais, e a selectina L, nos leucócitos e induz a adesão dos leucócitos à 

parede vascular49,74.  

A superfamília das imunoglobulinas, importante na interação dos 

linfócitos com as células apresentadoras de antígeno, é formada por 

moléculas de adesão intercelular (ICAM1, ICAM2, ICAM3), antígenos ligados 

à função leucocitária (LFA2 e LFA3) e a molécula de adesão celular vascular 

(VCAM1)49,74. 

A molécula 1 de aderência intercelular (ICAM1) é uma glicoproteína 

de superfície celular, com peso molecular de 90 a 114 KDa, presentes nas 

células não hematopoiéticas e hematopoiéticas e que apresentam um papel 

importante na concessão de precisa especificidade e diversidade funcional 

às interações de célula-célula dentro do sistema imune. Foi originalmente 

definida como favorecedora da agregação de leucócitos homotípicos 

estimulados com éster de forbol76-78.  

ICAM2 é expresso no endotélio e células apresentadoras de antígeno; 

a ligação com essas células permite que os linfócitos migrem através da 
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parede vascular. ICAM3 é expresso somente nos leucócitos e é importante 

na adesão entre células T e células apresentadoras de antígeno49. 

 

 

3.5.5. Citocinas 

 

 

As citocinas são pequenas proteínas produzidas por uma célula que 

altera o comportamento ou as propriedades de uma outra célula. Quando 

produzidas pelos linfócitos T são chamadas de interleucinas (IL); são 

divididas em primárias e secundárias, sendo as primárias capazes de por si 

mesmas iniciarem todos os eventos necessários para a infiltração dos 

leucócitos nos tecidos; somente são primárias a IL1 e o fator de necrose 

tumoral (TNFα e �)49. 

A IL1 é produzida pelos linfócitos T, B, macrófagos, monócitos, 

células de Langerhans, melanócitos, fibroblastos, células endoteliais e 

musculares e pelos queratinócitos. Induz a proliferação de outras citocinas 

pelo linfócito T, potencializa a proliferação dos linfócitos B, favorece a 

quimiotaxia de neutrófilos, monócitos e linfócitos, produz aumento da síntese 

dos fatores estimuladores de colônia dos macrófagos e monócitos e induz a 

síntese de colágeno pelos fibroblastos. Além disso, regula e aumenta a 

expressão das moléculas de adesão celular ICAM1 (molécula de adesão 

intercelular), ELAM1 (molécula de adesão de leucócitos ao endotélio) e 
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EVCAM (molécula de adesão das células aos vasos)31,44,49.  

A IL2 (CD25) é um produto de linfócitos T ativados e, sempre figurou 

de maneira proeminente em modelos de citocinas exigidos para o 

desenvolvimento, diferenciação e função efetora dos linfócitos T. A IL3 é um 

produto dos linfócitos T CD4+, causa proliferação, diferenciação e formação 

de colônias de várias células mielóides a partir da medula óssea. O papel da 

IL4 (CD124) é como fator de crescimento e diferenciação para as células 

Th2. Atua sobre os linfócitos T, B, macrófagos, fibroblastos e células 

endoteliais. Inibe a produção das IL1, IL6 e TNF�, além da expressão de 

ICAM1. A IL5 é sintetizada pelos linfócitos T e matócitos e atua nos linfócitos 

B e eosinófilos31,44,49. 

A IL6 é produzida pelos linfócitos T e B, monócitos, macrófagos, 

fibroblastos, queratinócitos, células endotelais e hepatócitos. Promove a 

diferenciação e proliferação das células T e B, proliferação de granulócitos e 

macrófagos, formação de plaquetas, proliferação de queratinócitos, aumento 

da síntese de colágeno pelos fibroblastos e possui ação antiviral e 

antitumoral. A IL7 regula a geração de linfócitos T e B e modifica a função 

das células efetoras na fase reativa de algumas respostas imunes. IL8 é um 

potente quimiotático de neutrófilos e também apresenta ação em linfócitos T 

e basófilos; estes liberam histamina, além disso, estimula a proliferação dos 

queratinócitos e a via metabólica do ácido araquidônico31,44,49. 

A IL10 é imunorreguladora, produzida por linfócito T; Th1 e Th2, 

células de Langerhans, macrófagos e queratinócitos. Nos linfócitos Th1 
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diminui as respostas mediadas por células, nos linfócitos B aumenta a 

produção de anticorpos e nos macrófagos diminui a função de apresentação 

de antígeno e a produção de TNF�, IL1, IL6, IL8 e GM-CSF. A IL12 é um 

produto das células apresentadoras de antígeno como as células 

dendríticas, monócitos e macrófagos e de certos linfócitos B. A IL15 ativa 

células “natural killer” e estimula a proliferação de linfócitos T ativados31,44,49. 

Fator de necrose tumoral (TNF) é dividido em dois subtipos: TNFα ou 

caquetina, que desperta dois tipos de reações nas células: efeitos pró-

inflamatórios e indução de morte por apoptose e TNF� ou linfotoxina, que é 

produzido pelos linfócitos T CD4. É um importante mediador de inflamação 

cutânea e é produzido pelos queratinócitos com exposição ao UV. A injeção 

intradérmica de TNFα está associada à migração das células dendríticas 

para os linfonodos e a injeção sistêmica de anti-TNF inibe a migração das 

células de Langerhans da epiderme para os linfonodos. Outra fonte cutânea 

dérmica de TNFα induzido pelo UV são os fibroblastos. Na pele sua ação 

inibe a proliferação epidérmica de queratinócitos, melanócitos, diminui o 

numero de células apresentadoras de antígeno, acentua o efeito 

imunossupressor da radiação UVB, estimula a síntese de colágeno, induz a 

expressão de moléculas de adesão ICAM1, estimula a produção de GM-

CSF, ELAM, PDGF, IL1, IL6 e IL8, IFN� e TNF�31,44,49.  

Interferons podem ser divididos em três grupos, conhecidos como 

IFN�, IFN� e IFN�. O IFN� e IFN� atualmente conhecidos como IFN tipo I, 

são ácidos estáveis e são principalmente produzidos por leucócitos e 
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fibroblastos, respectivamente, em resposta a vírus ou ácido ribonucléico 

duplamente retorcido. O IFN� é um ácido lábil e sua produção está restrita a 

célula “natural killer”, linfócitos CD8, um subgrupo de linfócitos CD4, 

produzindo citocinas do tipo I (células Th1). Apresenta capacidade de 

modular a resposta imune, propriedades ativadoras dos macrófagos, 

aumenta a capacidade de apresentação de antígenos de células 

apresentadoras e induz moléculas de adesão como ICAM1 e VCAM131,44,49. 

 

 

3.5.6. Sistema imunológico da pele e a exposição solar 

 

 

A exposição excessiva da pele humana à luz solar provoca inúmeros 

danos estruturais e funcionais, sendo um deles a imunossupressão 

sistêmica e local79. O primeiro passo no inicio da reação fotobiológica é a 

absorção cutânea da energia da RUV por uma molécula específica chamada 

cromóforo. Essa energia causa dano fotoquímico ao DNA e proteínas. A 

epiderme contém vários desses cromóforos, principalmente no espectro 

UVB. Após a exposição a RUV ocorre liberação de citocinas e mediadores 

inflamatórios que são importantes no reparo do DNA e que modulam o 

comportamento de várias células como queratinócitos, células de 

Langerhans, células endoteliais, fibroblastos e linfócitos31. 



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

38 

 

Os raios ultravioletas, especialmente a radiação UVB (280-315 nm) 

provocam a isomerização do ácido urocânico, dano ao DNA celular e 

posteriormente produção de citocinas como IL1, TNF e prostaglandina E2. A 

atividade das células “natural killer” é inibida, a presença de antígenos é 

alterada e o microambiente torna-se favorável ao desenvolvimento de 

resposta celular Th2. A fotoexposição causa influxo de IL10 que produz 

células macrofágicas e a depleção das células de Langerhans levando a 

diminuição na capacidade das células apresentadoras de antígeno e 

conseqüentemente na imunidade CD4 dependente, ou seja, nas reações 

celulares imunes. A diminuição das células de Langerhans quando 

comparadas à pele normal contribui para o aumento da susceptibilidade da 

pele ao câncer12,25,31,51,79,80. Os mastócitos são uma fonte poderosa de TNFα 

que aumentam sua expressão de integrantes de ligação de matrizes nas 

células de Langerhans. O ácido urocânico tem a capacidade de degranular 

os mastócitos e dessa maneira afeta o tráfico e a função das células de 

Langerhans79. 

Estudos mostram que quatro exposições diárias de UV reduzem muito 

o número de células de Langerhans; e que essa pele irradiada, com uma 

população de células de Langerhans muito diminuída, é incapaz de iniciar 

uma resposta de hipersensibilidade retardada ao DNCB50. Gilchrest et al.50 

mostram dados que confirmam e quantificam o efeito da irradiação UV sobre 

as células de Langerhans na pele humana e demonstram que o 
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envelhecimento cronológico também está associado à redução dessa 

população celular na epiderme.  

O mecanismo mais importante no que diz respeito à depleção das 

células de Langerhans em seres humanos, é desconhecido. Alguns autores 

sugerem que a deficiência ou a baixa regulação dos receptores de fatores de 

crescimento para células de Langerhans são responsáveis pela diminuição 

destas células; os dois mecanismos mais prováveis implicados neste 

acontecimento são a apoptose e/ou migração. Trabalhos na literatura 

demonstram que as células humanas irradiadas sofrem apoptose e trabalhos 

em células de ratos mostram que a irradiação UVB diminui as células de 

Langerhans através da produção de oxigênio reativo31,80. 

Os queratinócitos são sítio importante do dano induzido pelo UVB, 

sendo capazes de produzir citocinas com propriedade imunológica ou 

inflamatória; são elas: IL1, IL3, IL6, IL10, IL12, GM-CFS, TNFα e IFN�. A IL7 

é deprimida e o papel da IL15 é controverso. Há liberação também de 

substância P, peptídeo relacionado com o gene da calcitonina e o óxido 

nítrico31.  

A exposição dos queratinócitos ao RUV inibe a capacidade das 

citocinas em aumentar ICAM1 nas primeiras 24 horas, entretanto depois de 

48-96 horas a RUV aumenta os níveis de ICAM1. Estudos na literatura 

demonstram que um trauma significativo à pele por esfoliação grave ou 

exposição a altos níveis de UVB, podem induzir a presença de uma grande 

variedade de citocinas na pele e no aparecimento de células endoteliais de 
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selectina-E31,81.  

A TFD pode diminuir a adesão celular das células alvo, principalmente 

as células tumorais, por meio da inibição das integrinas, diminuindo desta 

maneira o potencial metastático das células remanescente82. 

Em relação aos linfócitos circulantes, é difícil a interpretação devido 

aos tipos de fonte de radiação. Após exposição curta ao UVR há uma 

diminuição das células T circulantes, mais pronunciadas nas primeiras 8 a 

12 horas e que retorna ao normal em 72 horas. A proporção de células B 

não se altera (Quadros 3 e 4)31. 

 

Quadro 3 – Efeitos da radiação UV in vitro 

• Altera capacidade de apresentar o antígeno das células apresentadoras de antígeno (células 

de Langerhans). 

• Altera a capacidade dos linfócitos para responder a mitógenos ou antígenos. 

• Altera a produção de citocinas. 

• Induz liberação fatores imunossupressores. 

 

 

Quadro 4 - Efeitos da radiação UV in vivo 

• Indução câncer de pele. 

• Alteração função e morfologia das células de Langerhans. 

• Supressão da indução da hipersensibilidade de contato. 

• Supressão da indução da hipersensibilidade retardada. 

• Altera o trânsito das células. 

• Alteração dos níveis circulantes de citocinas (IL1, IL6, TNF�). 
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3.6. Tratamento do fotoenvelhecimento 

 

 

Muitas são as formas de tratamento da pele fotoenvelhecida, tanto no 

aspecto estético como na profilaxia do câncer de pele. O fotoenvelhecimento 

pode ser tratado e/ou prevenido por meio de métodos clinicos ou cirúrgicos 

como: uso de substâncias químicas como as esfoliações, métodos 

mecânicos como a dermoabrasão, ou cirúrgicos como a eletrocoagulação, 

crioterapia ou laserterapia (Quadro 5)25,83-88.  

As esfoliações químicas com ácido e a dermoabrasão são eficazes 

em destruir a pele danificada. As esfoliações superficiais retiram a camada 

córnea ou toda a epiderme, mas pouco melhoram as rugas; a média, atinge 

parte da derme papilar melhorando a textura da pele e as linhas superficiais 

e a profunda atinge a derme reticular com melhora da textura, coloração e 

rugas profundas19,35,89,90. 

A dermoabrasão também atinge a derme reticular principalmente no 

tratamento das rugas profundas, é uma técnica difícil de ser realizada 

necessitando treinamento, expõe o médico aos agentes infecciosos 

desprendidos do sangue e o paciente pode ter contato com as partículas do 

cristal principalmente nos olhos. Ambos os procedimentos podem evoluir 

com hiperpigmentação, hipopigmentação, eritema e formação de 

cicatrizes19,35,89,90  
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Quadro 5 – Terapias clínicas e cirúrgicas para redução de sinais 

cutâneos do fotoenvelhecimento 

Clínicas 

Meio ambiente 

• Eliminar exposição solar 

• Eliminar exposição e consumo de cigarros 

Agentes tópicos 

• Alfa-hidroxiácidos 

• Beta-hidroxiácidos 

• Estrogênio 

• Retinóides 

• Proteção solar (químico e físico) 

• Vitaminas C e E 

• Extrato de chá verde 

• Fatores de crescimento (TGF-beta) 

Peelings químicos 

• Alfa e beta-hidroxiácidos, ácido tricloracético, Jessner, fenol 

Agentes injetáveis (inclui preenchimento dos tecidos moles) 

• Transplante de gordura autóloga 

• Toxina botulínica 

• Colágeno 

• Ácido hialurônico 

• Polimetilmetacrilato (PMMA), hidroxipaatita, Gore-Tex® ou outros implantes permanentes 

• Vein transfer 

Terapia de reposição hormonal 

• Estrogênio 

• Hormônio do crescimento 

Cirúrgico 

• Blefaroplastia 

• Lift de sobrancelhas 

• Ritidectomia cervicofacial (lift-facial) 

• Resurfacing com laser de dióxido de carbono ou laser Erbium 

• Dermabrasão ou microdermabrasão 

• Tratamento a laser das telangiectasias (585-595 nm) 

• Tratamento a laser de lesões pigmentadas (Q-switcherd 694 nm, 755 nm, 1.064 nm) 

• Lasers fabricados para estimular a produção de colágeno (585 nm, 1.320 nm, 1.450 nm) 

• Luz intensa pulsada (LIP) 

• Aparelhos de radiofreqüência 
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O laser ablativo pode ser controlado na profundidade atingida, mas 

como provoca uma ferida aberta, as complicações também são as mesmas 

das esfoliações e dermoabrasão. O “resurfacing” a laser nunca é realizado 

até o nível de uma esfoliação profunda, mas atinge os mesmos resultados 

devido à remoção do tecido, contração e remodelação do colágeno35,90-93. 

O laser não ablativo, como a luz intensa pulsada (LIP), provoca danos 

térmicos subclínicos e melhora do fotoenvelhecimento, mas pouca melhora 

das lesões pré-malignas e malignas35,90-93. 

Um regime terapêutico para o fotoenvelhecimento com lesões pré-

malignas combina vários tipos de técnicas cirúrgicas, laser ablativos, 

esfoliações químicas ou laser não ablativo; essa combinação é dispendiosa, 

demorada, paciente dependente e pode cursar com complicações35. 

Novos procedimentos com radiofreqüência (RF)94,95, luz de baixa 

intensidade (LED)95,96, laser fracionado e fontes de luz infravermelha têm 

sido utilizados no tratamento e profilaxia do fotoenvelhecimento95,96.  

Atualmente a TFD está sendo utilizada no tratamento do 

fotoenvelhecimento por meio do uso tópico do ácido 5-delta-aminolevulínico 

(ALA); técnica chamada de “fotorrejuvenescimento fotodinâmico”, com 

ótimos resultados estéticos, em um período aceitável, bem tolerada com 

poucos efeitos colaterais e, sobretudo, com eficácia tanto nos componentes 

do fotodano como no tratamento das lesões pré-malignas, malignas, e, mais 

importante, na profilaxia do câncer de pele2,35,95
.  
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3.7. Reestruturação da derme no tratamento do 

fotoenvelhecimento  

 

 

A reestruturação da derme no tratamento do fotoenvelhecimento 

apresenta principalmente a formação de neocolágeno na derme papilar. 

A dermoabrasão apresenta inicialmente diminuição da quantidade de 

elastina, seguida de aumento; mas esta permanece inferior à quantidade 

inicial. Há também diminuição da quantidade de colágeno tipo I e III seguida 

de aumento no controle após três meses. As fibras colágenas e elásticas se 

tornam mais densas e regulares97.  

Nas esfoliações químicas a remodelação das fibras colágenas é maior 

quanto maior a profundidade do “peeling”. As fibras de colágeno se tornam 

mais densas e compactas, com padrão estriado horizontal ocupando a 

derme superior. Ocorre também aumento do tecido elástico98. A comparação 

entre a aplicação de fenol puro, fórmula de Baker e ATA 60% demonstra que 

a elastose não prejudica a penetração das substâncias químicas e a 

espessura da faixa de colágeno é proporcional à espessura da profundidade 

da necrose alcançada na fase aguda98.  

A comparação entre dermabrasão, peeling de ATA 35%, laser de CO2 

e a fórmula de Baker-Gordon nos dias 7, 21 e 42, mostra que o peeling de 

ATA 35% pode ser comparado clínico e histologicamente com laser (três 

passadas com 150 J/cm2 por pulso ou uma ou duas passadas com 250 
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J/cm2). A dermabrasão pode ser comparada com laser duas ou três 

passadas com 250-450 J/cm2. O “peeling” de fenol mostra uma recuperação 

mais lenta que os outros procedimentos. 

Na literatura há relatos que técnicas não ablativas são mais seletivas, 

apresentam pouca injúria epidérmica, ativação fibroblástica da derme papilar 

e reticular superior com síntese de neocolágeno5,92,99. Nas técnicas ablativas 

a remodelação do colágeno tem inicio quando começa a formação do tecido 

de granulação pelos fibroblastos que também são responsáveis pela 

produção de elastina e fibronectina90,100.  

Em relação às técnicas ablativas, Drnovsek-Olup101 demonstra com o 

laser a Er:Yag, a desnaturação do colágeno profundo e alterações 

epidérmicas com total coagulação logo após o procedimento. No sétimo dia 

há completa regeneração da epiderme e infiltrado de monócitos e 

macrófagos e no vigésimo primeiro dia é observada proliferação do tecido 

profundo. Orringer et al.102 mostram que a produção de procolágeno tipo I e 

RNA mensageiro do procolágeno tipo III apresenta um pico de 7,5 e 8,9 

vezes o nível basal, respectivamente 21 dias após o tratamento com laser de 

CO2 e permanecem elevados por seis meses. 

O tratamento com LIP resulta em 18% de aumento do colágeno tipo I 

na derme papilar principalmente após seis meses do tratamento93,103.  Prieto 

et al.104, não evidencia alteração significativa na epiderme e derme após 

tratamento da pele fotoenvelhecida com LIP, e por isso não encontra uma 

formação de colágeno significativa na derme papilar. 
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O tratamento das rítides actinicas com PDL 585 nm evidencia a 

formação de colágeno dérmico como mecanismo chave da ação para as 

técnicas não ablativas no remodelamento dérmico93,105,106, aumento de 84% 

na produção procolágeno tipo III107 e aumento na expressão “ácido nucléico 

mensageiro no colágeno tipo I”, procolágeno tipo I, procolágeno tipo III, 

sulfato de condroitina e espessamento da zona Grenz. 

Muccini et al.108, em estudo do tratamento da elastose solar com laser 

de diodo 980 nm, mostra após 21 dias proliferação de neocolágeno e fibras 

elásticas. 

O laser Nd:Yag não ablativo também pode produzir novo colágeno na 

derme papilar, principalmente em pacientes jovens. A epiderme se torna 

mais compacta, há formação de colágeno e diminuição da elastose solar na 

derme103,106,109,110. Dang et al.111, em estudo na pele de rato com Q switched 

1064 nm Nd:Yag laser e 1320 nm Nd:Yag não ablativo, demonstra que o 

primeiro é mais efetivo que o segundo e que reações foto-mecânicas podem 

causar maior síntese de colágeno tipo III enquanto o efeito fototérmico maior 

formação de colágeno tipo I. 

Mendez et al.112 mostram que a terapia com LED pode ter um efeito 

biomodulador positivo na reparação cutânea, pois reduz a reação 

inflamatória e aumenta o depósito de colágeno com aumento da proliferação 

dos miofibroblastos em feridas cutâneas em ratos. O aumento da produção e 

a organização do colágeno são demonstrados pelo autor por meio da 

coloração de picrosirius112. 
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Zelickson et al.94 demonstram o aumento na expressão do RNA 

mensageiro do colágeno tipo I após tratamento com radiofreqüência na pele 

de abdômen humano; tratamento não ablativo no rejuvenescimento da pele. 

 

 

3.8. Terapia fotodinâmica  

 

 

3.8.1. Histórico 

 

 

A luz é indicada no tratamento de doenças desde a antiguidade113. 

Usada pelos humanos por 3000 anos, era conhecida no Egito, India e China. 

Na Grécia, Herodotes, a chamou de “helioterapia” e a recomendava para a 

restauração da saúde114. 

A fotoquimioterapia é descrita no sagrado livro indiano “Atharava-

veda” (1400 a.C.) com o uso da planta Psoralea corylifolia usada no 

tratamento do vitiligo. Seu avanço ocorreu em 1974 com a PUVA 

(psoralênico associado à UVA) no tratamento da psoríase114.  

A origem da TFD é no século XX, mais precisamente no ano 1897, 

por um estudante de medicina alemão chamado Oscar Raab. Orientado pelo 

Professor Herman von Tappeiner apud Daniell e Hill115, estuda o processo 

através do qual a droga quinina é eficaz contra a malária e percebe que 
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outros agentes, como a acridina, são letais para o paramécio na presença de 

luz113-117.  

Em Munique, Albert Jesionek (1903) e Georges Dreyer (1904) em 

Copenhagen apud Daniell e Hill115, observam o efeito da eosina em solução 

tópica a 5% em pacientes portadores de tumores cutâneos, lupus, pitiríase 

versicolor, psoríase, molusco contagioso e sífilis115,117-119. 

von Tappeiner e Jodlbauer (1904) apud Daniell e Hill115, relatam que a 

presença de oxigênio é essencial para reação de fotossensibilização115. 

Posteriormente, von Tappeiner (1907) apud Daniell e Hill115; denomina essa 

reação de “reação fotodinâmica”; uma reação tecidual, oxigênio dependente, 

seguida de fotossensibilização e irradiação com luz115-117.  

Paralelamente aos estudos de von Tappeiner (1841) apud Moan114 

remove o ferro do sangue através do tratamento com ácido sulfúrico. O 

espectro de absorção desta “substância vermelha”, que posteriormente foi 

identificada como hematoporfirina, bem como sua fluorescência, é descrito 

por Thudichum (1867) apud Moan114. 

As reações de fotossensibilidade causadas pela hematoporfirina são 

percebidas em 1908, por Hausmann, apud Daniell e Hill115; mas a sua 

sensibilização é reportada em 1911 após a administração em ratos e 

exposição ao sol114,115. Em 1913; Meyer-Betz apud Daniell e Hill115 é o 

primeiro autor a demonstrar os efeitos de sua fotossensibilização in 

vivo114,115. 
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Em 1942, Frenchman Policard apud Daniell e Hill115 observa, através 

da fluorescência com a luz de Wood, a seletividade da localização da 

porfirina no tumor. No mesmo ano, Auler e Banzer apud Daniell e Hill115, 

observam os níveis mais altos da ação fotodinâmica da hematoporfirina 

dentro do tumor quando comparado ao tecido adjacente114,115.  

Na década de 1960, é sintetizado um derivado da hematoporfirina 

chamado “derivado da hematoporfirina” ou HpD; uma mistura de porfirinas 

derivadas do sangue. A partir desta data, vários são os trabalhos usados no 

mapeamento e melhor localização dos tumores120. 

Lipson et al.120 reportam o primeiro tratamento com HpD em câncer 

de mama recorrente com recidiva da lesão115, mas a efetiva destruição das 

células tumorais é reportada por Diamond (1972) apud Daniell e Hill115 

usando células de glioma sensibilizadas pela hematoporfirina implantadas no 

subcutâneo em ratos e seguida de irradição com lâmpada115.  

O primeiro estudo clínico com HpD é realizado por Thomas 

Dougherty, em 1978121, em 25 pacientes com resposta completa e parcial 

das lesões malignas cutânes e subcutâneas115,117-119. Este autor purifica o 

HpD retirando seus monômeros e o resultado é um novo derivado o 

“Porfimer sódico”; com isso outros estudos são realizados nas décadas de 

1970-1980 para tratamento de tumores de bexiga, pulmão, esôfago, 

estômago, pele, cabeça e pescoço e do aparelho ginecológico114,115,121  
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As primeiras drogas introduzidas para TFD após as porfirinas são as 

“phtalocianinas”, que eram relevantes para o uso clínico pela forte absorção 

no espectro da banda vermelha (630 nm)114. 

Bernbaum e Bonnett (1986) apud Moan114 introduzem a 

Metatetrahidroxifenilclorina (mTHPC), substância extremamente eficiente in 

vivo. 

Devido aos efeitos colaterais sistêmicos como fotossensibilidade 

prolongada, outros métodos de tratamento para a mesma doença e pouca 

literatura, o interesse na TFD na dermatologia permanece diminuído até que 

novas drogas fotossensibilizantes tópicas e sistêmicas são desenvolvidas 

para uso clínico114,117,122-129.  

A TDF com uma substância tópica, o ácido 5-delta-aminolevulínico, 

um precursor de um metabólico de um fotossensibilizante endógeno, é 

proposto por Kennedy et al.123; dando início ao desenvolvimento da TFD na 

dermatologia. É aprovada pelo FDA em 1999, nos Estados Unidos, com 

ácido 5-delta-aminolevulinico tópico a 20% em solução hidroalcoólica e luz 

azul a 417 nm para queratoses actinicas não hipertróficas117,119,130,131. 

Enquanto na Europa, a aprovação é com o uso do metil aminolevulinato 

(MAL), derivado éster do ALA associado à luz vermelha (630 nm) no 

tratamento do carcinoma basocelular (CBC) e queratose actinica117. O MAL 

também é aprovado nos Estados Unidos no tratamento da queratose 

actinica com luz vermelha119,132. 
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Atualmente a TFD tem sido utilizada na dermatologia no tratamento 

de doenças oncológicas como CBC120, espinocelular e queratose actinica133, 

e não oncológicas como acne, hiperplasia sebácea93,134,135, psoríase136, e 

recentemente no fotoenvelhecimento2,137. 

 

 

3.8.2. Mecanismo de ação da terapia fotodinâmica 

 

 

A TDF é um mecanismo baseado na citotoxicidade das células 

proliferativas, onde uma reação química, ativada pela energia da luz, é 

usada para seletivamente destruir o tecido 35,117,130.  

Para este mecanismo, utiliza-se um agente fotossensibilizante, o qual 

se acumula nas células, e posteriormente é exposto a uma luz com 

comprimento de onda que coincida com o espectro de absorção deste 

agente utilizado. Esta ativação pela luz ocorre na presença de oxigênio e faz 

com que o agente fotossensibilizante passe de um estado de repouso para 

um estado de ativação denominado “singlet”. Sendo assim, a reação 

fotoquímica resultante, leva a morte celular através da produção do oxigênio 

“singlet”115,117,126,131,139-145.  

Este estado de exitação, “singlet”, possui uma meia vida curta (cerca 

de 10-6 segundos) e nesta etapa, as moléculas podem retornar ao estado de 

repouso liberando energia na forma de fluorescência ou progredir para um 
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estado de meia vida longa chamado ”triplet”, responsável por espécies 

fotoativas na geração de produtos citotóxicos. O estado “triplet” possui uma 

energia menor que o ‘singlet”. As moléculas no estado “triplet” sofrem dois 

tipos de reação. Na reação, tipo I, as moléculas interagem com substratos 

biológicos para formar radicais livres como os radicais superóxido, hidroxila 

e peróxido; reação esta comum no tratamento que envolve o 8-

metoxipsoraleno e UVA e não necessita de oxigênio. A reação típica da TFD 

é a reação tipo II (Quadro 6) onde as moléculas transferem sua energia para 

o oxigênio intracelular formando oxigênio “singlet” altamente reativo e 

responsável pela morte celular. Os dois tipos de reação podem ocorrer 

simultaneamente (Figura 1)131,142,146,147.  

 

 

Quadro 6. - Esquema da formação de 102 (espécies reativas de 

oxigênio) pela reação tipo II148. 

S0 (“singlet”)  + hv → S1(“singlet”) 

S1(“singlet”)  → T1(“triplet”) 

T1(“triplet”) + 30 
2 (“triplet”) → S0(“singlet”) + 102(“singlet”) 
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Figura 1 -  Ativação do agente fotossensibilizante pela luz131   

 

 

A substância fotossensibilizante se localiza nas células alvo e células 

normais, mas é removida menos rapidamente das células alvos, assim, a 

destruição ocorre com o mínimo dano da pele normal adjacente149. Esse 

acúmulo de ALA nas lesões pode ser comprovado por meio da observação 

de fluorescência vermelha com lâmpada de Wood em quarto escuro; o que 

também serve como diagnóstico e marcação de margem para cirurgia150.  

Essa diferença na taxa de remoção é devida à seletividade da 

substância pelo tumor que ocorre em função dos seguintes 

fatores114,117,131,151,152:  

• as células tumorais apresentam fibras colágenas imaturas que 

apresentam grande capacidade de ligação às porfirinas; 

• a rede linfática é pouco desenvolvida;  
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• há aumento dos vasos sangüíneos e da permeabilidade destes 

vasos; 

• aumento da expressão dos receptores de lipoproteínas de baixa 

intensidade no tumor aumentando a ligação dessas com as porfirinas; 

• presença de macrófagos; 

• menor pH intracelular o que diminui a solubilidade da substância. 

A ação do oxigênio “singlet”, na célula alvo, provoca falhas na 

integridade da membrana com alterações na permeabilidade e função de 

transporte entre o meio intra e extracelular. Dependendo da localização 

subcelular da fotossensibilização, diferentes organelas como mitocôndrias 

ou lisossomos são danificados, resultando na morte celular. Após a morte 

celular, há liberação de mediadores inflamatórios como histamina ou 

metabólitos do ácido araquidônico, aumentando os efeitos deletérios. Após 

2-3 dias da administração da droga ocorre necrose, que é restrita ao tecido 

doente, com resolução em aproximadamente 14 dias117,153,154. Há estudos 

que relatam que o primeiro dano provocado pela ativação fotodinâmica é 

mitocondrial e que a morte celular é em função da fototoxicidade da 

mitocôndria126,141,142. Estudos demonstram que a injúria induzida pelo ALA e 

pelo “porfimer sódico” é primariamente restrita à mitocôndria, enquanto que 

a citotoxicidade do derivado da hematoporfirina (HpD) é mediada pela injúria 

causada ao sistema lisossomal152,155. O efeito de citotoxicidade mediado 

pela formação do oxigênio “singlet”, leva à morte celular pela indução de 

apoptose ou necrose156,157 e sem indução de risco mutagênico158.  



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

55 

Quando a injúria é mitocondrial normalmente a morte celular se dá por 

meio da apoptose, e esta, quando relacionada a mitocôndria, é fortemente 

influenciada pela família de proteínas bcl-2. Por outro lado, a morte celular 

influenciada pelo sistema lisossomal ou outras organelas citoplasmáticas, 

ocorre por necrose152. 

 Os efeitos biológicos que ocorrem na célula podem ser divididos: em 

primários (celulares) e secundários (vasculares) (Quadro 7). Os efeitos 

vaculares incluem alterações de perfusão, vasoconstrição, adesão de 

leucócitos e formação de trombos. Estão relacionados com agregação 

plaquetária e liberação de tromboxano159. 

 

Quadro 7 - Efeitos da TFD in vitro e in vivo154  

Citotoxicidade primária (efeitos celulares in vitro e in vivo) 

Dano de organelas celulares 

Dano da membrana 

Edema celular 

Citotoxicidade secundária (efeitos vasculares in vivo) 

Vasoconstrição das arteríolas (no tecido normal) 

Acúmulo de leucócitos (no tecido normal) 

Edema perivascular (no tecido normal e tumoral) 

Trombose (no tecido tumoral) 

 

 

Dessa forma, a destruição celular na TFD resulta de três processos: 

da morte celular obtida diretamente pela produção de oxigênio “singlet”, do 

dano na vascularização e da ativação do sistema imune8,35,152,160. 
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3.8.3. Sistema imunológico da pele e a terapia fotodinâmica 

 

 

Apesar da TFD ser planejada para causar uma reação citotóxica no 

tecido, uma resposta pós-TFD envolvendo reação imune inflamatória; inata e 

adaptativa, é prevista para auxiliar na erradicação bem sucedida de células 

residuais remanescentes.8  

Os principais fatores que parecem estar envolvidos na indução desta 

resposta são a expressão de várias citocinas e outros genes importantes 

imunológicamente. Entre as citocinas cuja expressão foi relatada como 

sendo modulada pela TFD estão, principalmente, a IL6, IL10 e TNF�, além 

da IL1�, IL2, fator estimulante de colônia de granulócitos, fator de 

crescimento epidérmico e a modulação da expressão de vários genes 

envolvidos em adesão celular e apresentação de antígeno8,9. Wong et al.,em 

20038, em estudo com células tumorais e normais, após a TFD, estimula as 

células com IL6 ou fator de crescimento epidérmico e verifica que essas 

perdem sua resposta a citocinas ou ao fator de crescimento; a recuperação 

da resposta ocorre 48 a 72 horas e é acompanhada pela retomada da 

proliferação celular. 

Outro importante fator que contribui para a indução da resposta imune 

é o dano pró-inflamatório gerado na membrana celular e a vascularização de 

tumores tratados e tecidos normais. As lesões foto-oxidativas liberam vários 
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mediadores inflamatórios potentes, provocam uma reação inflamatória 

importante e uma rápida e massiva invasão de células inflamatórias 

ativadas, incluindo neutrófilos, granulócitos, mastócitos, monócitos e 

macrófagos da circulação ao local tratado8,9. A natureza, a taxa e a extensão 

da morte celular induzida pela TFD parecem ter um papel crucial na geração 

da resposta imune efetiva. Grande quantidade de fragmento celular é gerada 

no local do tumor dentro de um intervalo de tempo muito curto e a natureza 

particular desse material facilita a apresentação de antígenos por 

macrófagos e células dendríticas recrutadas para o local em resposta a 

sinais inflamatórios assegurando o reconhecimento de epítopos específicos 

por linfócitos T e sua ativação subseqüente9. 

O dano inicial foto-oxidativo alavanca uma variedade de respostas 

que levam indiretamente à destruição celular. Conseqüentemente, somando-

se à destruição direta das células e às ocorrências secundárias, incluindo 

isquemia (subseqüente a dano vascular), dano isquemia-reperfusão, essa 

ativação local de células inflamatórias e linfócitos T célula-específica podem 

contribuir para a erradicação de lesões tratadas pela TFD. Embora a reação 

imune possa ser menos importante que outros efeitos no estágio de ablação 

celular, depois da terapia, seu papel parece ser decisivo no controle de 

longa duração do efeito da terapia9.  

Ortel et al.161, mostram que a diferenciação celular pode levar a um 

aumento de sensibilidade a TFD dependente do ALA. Tipos de células de 

câncer com graus diferentes de diferenciação exibiam diferentes padrões de 
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síntese de ALA; portanto, tumores diferenciados são os melhores alvos na 

TFD ALA-dependente. 

A PpIX pode se acumular em linfócitos ativados após administração 

do ALA. Um dos possíveis mecanismos do acúmulo nos linfócitos é o fato de 

a atividade da divisão celular usar ferro intracelular para síntese do 

citocromo e do DNA. Dessa maneira não inativa a PpIX, o precursor 

fotoativo do heme, pela incorporação do ferro. Isso sugere que TFD-ALA 

possa ter um papel no tratamento de doenças que requerem a eliminação 

seletiva de linfócitos ativados e talvez tenha ação como um 

imunomodulador162. Hryhorenko et al.163, em estudo da resposta imune pelo 

ALA na TFD, através da citometria de fluxo e análise in vitro, mostram que 

os linfócitos apenas acumulam PpIX quando estão ativados, por outro lado, 

os macrófagos e células dendríticas acumulam PpIX sem a ativação in vitro. 

Grebenova et al.164, em 1998, mostram que a população de linfócitos diminui 

em até 75% quando são comparadas áreas tumorais tratadas e não 

tratadas.  

Abdel-Hady et al.165, comparam a pele da vulva normal com regiões 

tumorais, encontrando nessas aumento do infiltrado de CD4 e macrófagos, 

mas não de células de Langerhans ou CD8. Após TDF há um aumento 

significante da população de CD8 nas áreas que responderam ao tratamento 

em relação às que não responderam. Verifica também que todos os casos 

que não responderam a TFD apresentavam a perda do HLA classe I.  
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Gad (2001) apud Bissonnette166, observa apoptose das células T 

malignas in vitro. Bissonnette et al.166, observam no tratamento da psoríase, 

com TFD-ALA sistêmico e irradiação com luz azul, a apoptose dos linfócitos 

T. Essa apoptose, apenas é verificada, com uma dose de 10 mg/kg e 

irradiação de 20 J/cm2, na dosagem de 15 mg/kg e 10 J/cm2 não ocorre a 

apoptose. Outra correlação verificada nesse estudo é que os pacientes 

tratados com a dosagem de 10 mg/kg e irradiação de 20 J/cm2, apresentam 

mais eritema. Isso porque a luz azul apresenta pouca penetração e 10 J/cm2 

não é suficiente para induzir uma reação eritematosa. 

Bartosilk et al.167 mostram que após TFD-ALA, a maioria das células 

de Langerhans, não apresenta alterações e, quando apresenta, torna-se 

apoptótica em 3 horas, queratinócitos tornam-se edematosos, mas os 

desmossomos não apresentam alterações. Os melanócitos conservam-se 

normais e as alterações epidérmicas recuperam-se após 24 horas. As 

células inflamatórias se tornam evidentes em 3 a 24 horas.  

Yeh et al.168, estudam as moléculas de adesão selectina E e ICAM1 

na degeneração macular da idade tratada ou não com TFD e percebe que o 

aumento do número de tratamento diminui a expressão do ICAM1. 
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3.8.4. Agentes fotossensibilizantes 

 

 

Agentes fotossensibilizantes sistêmicos são divididos em primeira e 

segunda geração e podem ser classificados em porfirinas e não-porfirinas35. 

Um agente fotossensibilizador ideal é: 

• minimamente tóxico; 

• captado mais rapidamente pelo tecido alvo, ou seja, pelo tecido 

tumoral quando comparado ao tecido normal; 

• removido rapidamente do tecido normal; 

• ativado em comprimento de onda de luz que penetrem no tecido-

alvo; 

• capaz de produzir quantidades grandes de produto citotóxico. 

O derivado da hematoporfirina (HpD), o “porfimer sódico” e o tin-

protoporfirina (SnPp) são substâncias fotossensibilizantes de primeira 

geração (Quadro 8) que causam fotossensibilidade prolongada (tempo maior 

que 6 semanas)141,169.  
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Quadro 8 – Substâncias fotossensibilizantes: caracteristicas152  

Fotossensibilizantes Nome 

comercial 

Comprimento 

de luz para TFD 

Tempo de 

exposição 

Caracteristicas 

Porfimer sodium Photofrin 630 nm 24-48 h 
frequentemente utilizado, aprovado 

no tratamento de câncer 

BPD-MA, verteporfin Visudyne 690-692 nm 1-2.5 h 

concentração no tumor pode ser 

atingida em 30 minutos rápido 

clearance, baixa fotossensibilização 

cutânea, aprovado para tratamento 

da degeneração macular da idade 

m-THPC, temeporfin Foscan 652 nm 72-96 h 

fotossensibilização cutânea por 1-2 

semanas alta toxicidade, requer baixa 

dosagem  

5-ALA Levulan 635 nm 4-12 h é convertido em PpIX 

Methyl ester ALA Metvix 635 nm 4-12 h melhor penetração na pele 

Benzyl esther ALA Benzvix 635 nm 4-12 h melhor penetração na pele 

Hexyl ester ALA Hexvix 635 nm 4-12 h melhor penetração na pele 

Tin ethyl etiopurpurin, 

SnTE2 
Purlytin 660-665 nm 24 h 

fotossensibilização por mais de 30 

dias 

Hypericin Hypericin 595 nm 24 h usado na psoriase e câncer de pele 

Silicon-based 

phthalocyanines, Pc4, 

Pc10, Pc12, Pc18 

CGP55847, 

Photosense 
670 nm 3 h 

alta penetração, alta seletividade, 

usado no tratamento do câncer 

Chloro-aluminum 

sulfonated 

phthalocyanine, 

CASPc 

 670-675 nm 3 h  

Lutetium texaphyrin, 

motexafin lutelium, 

lutex 

Lutrin, 

Antrin 
720-760 nm 2-4 h usado na cardiologia 

N-Aspartyl-chlorin e6 Npe6 660-665 nm 4 h rápido acumulo no tumor 
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� Porfirinas 

O “porfimer sódico” é um agente derivado do HpD que contém éter de 

dihematoporfirina como seu principal componente ativo; essa droga 

apresenta seu pico de absorção entre 400-420 nm e picos menores em 510, 

514, 580 e 630 nm, sendo este último o mais utilizado. É pouco utilizado na 

dermatologia pela fotossensibilização prolongada35,121,126-128,131,140,141,169,170. 

Agentes sensibilizantes de segunda geração (Quadro 8) surgiram para 

diminuir os efeitos colaterais como o tempo de fotossensibilização141,171.  

 

� Não-porfirinas 

O derivado da Benzoporfirina (BPD) é sintetizado a partir da 

protoporfirina; formulado em lipossomos o que facilita o seu acúmulo nas 

células tumorais e seu pico de absorção é de 690 nm e possui uma 

fotossensibilização cutânea de 3 a 5 dias. Apresenta rápido acúmulo no 

tumor e meia vida curta. Tem indicação em tumores cutâneos e 

extracutâneos126,171,172. Um derivado monoácido A da Benzoporfirina (BPA-

MA) possui um pico de absorção de 688 nm e é usado principalmente na 

oftalmologia. Apresenta fotossensibilização por um período pequeno quando 

comparado a outros fotossensibilizantes sistêmicos126,152. 

O Tin Etil Etiopurpurina (SnET2) é uma molécula semelhante à 

clorofila e possui pico de absorção em 664 nm130. É administrado por via 

endovenosa e apresenta fotossensibilidade por até 30 dias131. 
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A Metatetrahidroxifenilclorina (mTHPC) possui pico de absorção 652 

nm e é utilizada para propósitos paliativos em tumores de cabeça e pescoço, 

é extremamente potente e requer doses baixas 128,152,172. 

A Mono-I aspartilclorina e 6 (Npe6) tem pico de absorção de 664 nm e 

tem sido utilizada em tumores de pele, mama e trato genito-urinário. 

Apresenta um clareamento tecidual rápido o que é responsável pela 

diminuição da fotossensibilidade prolongada131,173. 

As ftalocianinas, como a ftalocianina-4, são usadas para o tratamento 

de câncer de pele e outros tumores sólidos35. O zincoftalocianina (ZnPc) é 

um fotossensibilizador de segunda geração utilizado na TFD com alta 

seletividade pela célula tumoral174,175. 

O ácido ursodeoxicolico é usado em gastroenterologia e oferece uma 

eficácia na TFD com menores efeitos colaterais. É um agente que protege a 

célula dos efeitos apoptóticos contra agentes citotóxicos, mas sensibiliza a 

mitocôndria ao fotodano e por isso é usado de modo seguro e eficaz na 

TFD. É preconizado o seu uso antes da irradiação e associado com outras 

substâncias fotossensíveis, pois desestabiliza a membrana mitocondrial 

aumentando o potencial de fotossensibilização da mitocôndria. Sua ação 

não é pelo aumento intracelular de agentes fotossensibilizantes, mas pela 

sensibilização da mitocôndria ao fotodano176. 

Indocianina verde é um agente fotossensibilizante, com absorção em 

700-850 nm, que provoca na microscopia eletrônica vesiculação 

citoplasmática, dilatação do retículo endoplasmático, do complexo de Golgi, 
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e condensação da cromatina nuclear (influxo de água para dentro da célula, 

com vacuolização). Essas alterações sugerem não uma ação fototérmica, 

mas uma morte celular por uma ação de foto-oxidação. Apresenta uma ação 

no citoplasma e não na mitocôndria ou lisossomo. Pela absorção próxima da 

região do infravermelho, a indocianina verde apenas é usada em associação 

com laser diodo177. 

A acridina laranja é um corante fraco usado com atividade antitumor e 

atividade tóxica contra bactéria, fungo e protozoário, apresenta propriedades 

fotossensibilizantes e tem sido utilizada como agente na TFD no tratamento 

de sarcomas musculares178. 

ATX-S10(Na) (13,17-bis (1-carboxipropionil) carbamoyletil-8-etenyl-2-

hidroxi-3-hidroxiiminoetylidene-2,7,12,18-tetrametylporfirina sódica) é um 

novo fotossensibilizante hidrofílico, que mostra bom acúmulo no tumor após 

aplicação intravenosa ou tópica. É rapidamente eliminado na urina (24-48 

horas) e possui pico de absorção de 670 nm. É efetivo para psoríase, 

doença de Boewn, carcinoma basocelular e carcinoma espinocelular179.  

WST09 (Tookad) é um agente fotossensibilizante novo, testado em 

células de tumor de cólon de rato. Possui um pico de absorção de 763 nm 

com a característica de tratar um grande volume de tecido com apenas um 

sítio de distribuição de luz. Apresenta a vantagem de ter uma 

fotodegradação rápida180. 
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3.8.5. Ácido 5-delta-aminolevulínico 

 

 

Kennedy et al.123, propuseram um método de TDF com uma 

substância tópica, o ALA (Figura 2), um precursor de um metabólico de um 

fotossensibilizante endógeno, que leva ao acúmulo de PpIX nos tecidos. 

Essa porfirina integra a biossíntese do heme e é considerada um potente 

agente fotossensibilizante124,126,170,181. O ácido delta-aminolevulinico (Figura 

2) é também chamado de ácido 5-delta-aminolevulínico, ácido 5-amino-4-

oxo-pentanóico ou valerato amino �-keto-�182 

 

 

Figura 2 - Estrutura do ácido 5-delta-aminolevulínico (ALA)182  

 

 

 

O heme é um grupo protéico da hemoglobina envolvido no processo 

da respiração182. Sua biossíntese (Figura 3) ocorre em dois 

subcompartimentos celulares: na mitocôndria e no citosol. A enzima ácido 
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aminolevulínico sintetase (ALAs), na mitocôndria, forma uma molécula de 

ALA da associação entre a glicina e a succinil coenzima A. No citosol, duas 

moléculas de ALA se condensam e formam o porfobilinogênio (PGB), na 

presença da ALA dehidratase (ALAd), e quatro moléculas de PGB se unem 

originando o uroporfirinogênio III. Na presença do porfobilinogênio 

deaminase (PBGD), este é convertido em coproporfirinogênio III na presença 

da uroporfirinogênio descarboxíase e, novamente, no interior da mitocôndria, 

em protoporfirinogênio IX através da coproporfirinogênio oxidase; este se 

converte por meio da protoporfirinogênio oxidase em protoporfirina IX (PpIX) 

e, na presença da enzima ferroquelatase (FC), é adicionado o ferro dando 

origem ao heme. 

 

 

Figura 3 – Biossíntese do Heme183  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

67 

 

Na ausência de ALA exógeno, a concentração de heme livre controla 

a quantidade de ALA produzida no tecido por meio de um feedback inibitório 

da ALAs124,127,183,184. Quando o ALA é administrado em excesso, a sua 

síntese endógena, que é controlada pela enzima ALAs, perde o controle e 

um rápido acúmulo de PpIX ocorre nas células atingindo uma alta 

concentração. Essa conversão do ALA para PpIX é mais rápida que a 

conversão de PpIX para o grupo heme, o qual não tem propriedade de 

fotossensibilização35,147,182,193. 

O metabolismo do ALA exógeno leva a overprodução e acúmulo de 

PpIX, preferencialmente nas células alvo, com redução da ferroquelatase e 

um relativo ganho da atividade da PBGD182,191. Assim a alta concentração de 

PpIX nas células apresenta grande propriedade fotossensibilizadora. Este 

acúmulo é a base para o uso clinico do ALA na TFD 35,127,146,147,182-185. A 

síntese de porfirina induzida pelo ALA tem relação com o aumento da 

atividade da PBGD, mas não da FC e ALAd186,187. Hilf et al.188, em uma 

tentativa de transferência de células contendo DNA de PBGD consegue 

aumentar a atividade da enzima, mas nenhum resultado é visto no nível de 

PpIX  

A PpIX, apesar de ser um agente fotossensibilizante potente, é 

facilmente fotodegradada durante o processo de irradiação com fonte de luz 

específica. Após a aplicação a concentração de PpIX diminui com a foto-

inativação e com a sua conversão em heme que não é fotossensível. Cerca 
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de 24 horas após administração tópica de ALA, a PpIX é totalmente 

depurada do organismo126-128,130,142,189, 192. 

O efeito porfirinogênico sistêmico com a aplicação tópica é 

inexistente, pois a aplicação da quantidade de 0,005 a 0,2 g/cm não induz 

significativo acúmulo de ALA142. Somente para longos períodos de aplicação 

e altas concentrações, os seus efeitos sistêmicos devem ser 

considerados193. O aumento insignificante de porfirina no sangue 6 horas 

após TFD retorna a valores normais em 24 horas, segundo trabalho de 

Fritsch142. 

Trabalhos demonstram uma ressíntese de PpIX após a fotoirradiação 

de tumores, e esta propriedade poderia ser utilizada no tratamento do CBC 

nodular através de doses fracionadas de luz. O mecanismo responsável pelo 

reaparecimento do PpIX após TFD pode estar relacionado com a difusão do 

PpIX do tecido normal adjacente para o tecido tumoral194.  

 

 

3.8.5.1. Fatores que interferem na eficácia do ALA na TFD 

 

 

A eficácia do ALA na TFD depende122,131,147,153,156,171,195-200, espessura 

da pele e tipo de tecido; 

• modo de aplicação; 

• tempo de exposição prévio; 
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• concentração do ALA utilizada; 

• tipo de veículo utilizado na preparação; 

• opções de aumento da distribuição do ALA na pele; 

• adição de agentes quelatores de ferro; 

• estabilidade química do ALA; 

• associação com hipertermia; 

• concentração de oxigênio no meio; 

• irradiância, fluência e fracionamento da dose de luz; 

• fontes de luz para terapia fotodinâmica; 

• alteração da microvascularização tumoral – oclusão dos vasos 

tumorais; 

• uso de pródrogas – ésteres do ALA. 

 

� Espessura da pele e tipo de tecido 

O ALA é uma molécula hidrofílica, pequena, com 167,6 daltons e que 

não penetra facilmente na pele íntegra, mas penetra na pele danificada, 

sendo maior nos tecidos queratinizados anormais; por isso é utilizado como 

precursor do PpIX, que é uma molécula grande126,146,147,181,195,196,201-203. 

Tecidos de origem mesodérmica como músculo, tecido conectivo e 

cartilagem não acumulam PpIX in vivo35,146,191. Martin et al.146, em estudo da 

seletividade do ALA tópico no CBC demonstram que esta substância é um 

excelente fotossensibilizador para dermatoses que envolvem a epiderme e 
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os anexos, porque o nivel de PpIX na derme é muito menor, reduzindo 

dessa maneira a injúria dérmica e a formação de cicatrizes. 

As células tumorais, na pele de rato, apresentam uma fluorescência 

seis vezes maior que a pele normal, trinta vezes maior que a submucosa 

normal e sessenta vezes maior que as células musculares normais204  

A expectativa da penetração do ALA, na pele, é cerca de três 

milimetros de profundidade após 3 a 15 horas de sua aplicação, porém 

funciona nas queratoses actínicas em 60 minutos35,147,193.O carcinoma 

basocelular superficial apresenta melhor resultado no tratamento com TFD 

que o nodular; com uma incidência de cura de 100% e 64% 

respectivamente, demonstrando que a espessura do tumor determina a 

eficácia do tratamento118,123,125,189. Szeimes et al.181, estudam por meio da 

técnica de Mohs a distribuição da profundidade da fluorescência do PpIX no 

CBC sólido, esclerodermiforme e superficial, com ALA 10%, com 4 e 12 

horas de exposição. Somente fluorescência da epiderme e anexos é 

observada após 4 horas. Após 12 horas, CBC sólido e superficial 

manifestam forte fluorescência, mas no esclerodermiforme foi fraca e 

irregular. 

A falência do tratamento pode ocorrer pela espessura das lesões no 

caso de lesões hiperqueratóticas e também pela barreira criada pela 

melanina147,152,190. O ALA penetra na pele com éfelides de maneira irregular 

e pontilhada35. 
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A raça também interfere na penetração do ALA. A pele oriental e dos 

americanos nativos apresentam menor penetração que a pele fina dos 

europeus35,190.  

 

� Modo de aplicação 

O modo de aplicação do ALA pode ser sistêmico; oral ou intravenoso, 

tópico ou intratumoral, seguido por um período de exposição de 4 a 72 horas 

dependendo da farmacocinética do fotossensibilizante, permitindo seu 

acúmulo no tumor203,205. de Blois et al.206, desenvolvem uma forma de ALA 

injetável intracutâneo devido a má penetração na pele e esta fórmula resulta 

em uma solução isotônica, com concentração de 0,1-2% e pH 5,0. 

O ALA administrado sistemicamente atinge uma concentração de 

PpIX em vários tecidos dentro de uma a 6 horas após a administração207. A 

fluorescência do PpIX atinge a área tumoral antes da pele normal de uma a 

3 horas após a ingestão do ALA224. 

van der Veen et al.225, em estudo em ratos, mostram que a máxima 

fluorescência após aplicação sistêmica do ALA ocorre em 2 horas no tumor 

e pele adjacente comprometida, enquanto na pele normal o tempo é de 6 

horas. Em contraste com a administração sistêmica, a tópica apresenta uma 

fluorescência máxima com 6 horas no tumor e pele adjacente comprometida, 

enquanto na pele normal a fluorescência permanece no mesmo nível após 4 

horas da aplicação. Este fato demonstra que na aplicação tópica a 

fluorescência máxima é quatro vezes maior no tumor que na pele normal e 
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na administração sistêmica intravenosa, é de 1,8 vezes maior. Isso pode ser 

conseqüência de uma pele alterada facilitando a penetração do ALA na 

queratina anormal. Além disso, a pele com exposição crônica ao sol e 

queratoses actínicas apresenta maior penetração do ALA. O autor conclui 

que o ALA tópico apresenta uma seletividade maior para tumores 

superficiais de pele em comparação ao ALA sistêmico.  

Em relação à administração oral e intravenosa, van den Boogert191, 

em um estudo em ratos, obteve como resultado aumento da creatinina e a 

uréia inalterada após 4 horas da administração oral do ALA. Na 

administração intravenosa encontra o mesmo resultado, porém após uma 

hora. O pico de concentração do ALA é maior na oral que na intravenosa em 

algumas partes do trato gastrointestinal (estômago, duodeno, jejuno), rim e, 

em menor concentração, no fígado e plasma, permanecendo similar no 

esôfago, colo, baço, bexiga, coração, pulmão, músculo, gordura, pele, 

cérebro e nervos. 

O pico de concentração de porfirina é similar nos dois grupos. A 

quantidade de porfirina é maior no duodeno seguido do jejuno, fígado e rim. 

O pico ocorre entre 2 a 4 horas na administração oral e uma a 3 horas na 

intravenosa. Após 12 horas os níveis de porfirina voltam ao normal com 

exceção do rim. A alta concentração no plasma ocorre com 2 horas na 

intravenosa e 3 horas na oral e o declínio ocorre em 12 horas. Na urina a 

porfirina começa a ser detectada com 4 horas e em 24 horas os níveis na 

urina retornam ao normal. O trabalho sugere que a administração oral e 
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intravenosa do ALA não alteram a função renal, que a concentração do ALA 

em alguns tecidos é maior com administração oral que intravenosa. No 

estômago, duodeno, jejuno este modelo excede 6 horas sugerindo que uma 

parte do ALA é absorvida no estômago e a maioria no intestino delgado. A 

menor concentração na aplicação intravenosa do pico do ALA no fígado, 

plasma e rim provavelmente deve ser pelo retardo na absorção do trato 

gastrointestinal. Como há ALA após aplicação intravenosa no aspirado 

duodenal é possível que ocorra uma circulação entero-hepática e o pico de 

concentração no jejuno é alcançado mais tardiamente que outros tecidos. No 

rim somente uma pequena parte do ALA é convertida em porfirina, uma 

grande parte é excretada na urina. No fígado junto com a conversão ao 

heme, as porfirinas e uma quantidade do ALA são excretadas na bile. O 

estudo também sugere que as porfirinas não podem ultrapassar a barreira 

encefálica, mas pequenas quantidades de ALA podem. 

Em relação, às características do agente fotossensibilizante, no modo 

de aplicação, encontra-se na aplicação sistêmica, um efeito citotóxico direto 

produzido pelo oxigênio “singlet” evidenciado, mas com importância 

secundária quando comparado com a possível destruição que este agente 

provoca na microvascularização decorrente da necrose tumoral. Sendo 

assim, nos casos de necrose tumoral secundária ao dano na 

microvascularização é menor a participação do efeito citotóxico do oxigênio 

“singlet”119,131,226. A aplicação tópica dos agentes fotossensibilizantes 

apresenta maior participação do oxigênio “singlet” na citotoxicidade, mas 
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menor efeito do dano na microvascularização119,131. Wang et al.231, 

demonstram em estudo com TFD-ALA tópico, que a perfusão sanguínea, 

logo após a terapia, está aumentada e não diminuída, como na aplicação 

sistêmica. Após uma semana a perfusão se mantém aumentada, sugerindo 

um processo inflamatório local. As células alvo, que neste estudo são células 

tumorais, desapareceram completamente após a terapia, sugerindo uma 

eficiente destruição local pela TFD. 

 

� Tempo de exposição prévio 

Outra opção para aumentar a intensidade de fluorescência tópica do 

ALA é o aumento do tempo de exposição, mas isso pode aumentar a 

fluorescência no tecido adjacente não comprometido225. Os estudos 

mostram uma variabilidade de 3-20 horas no tempo de exposição118,123-

125,131,146,232-235. A média nos estudos é 3-8 horas para as lesões superficiais 

e 8-16 para as profundas128,130,146,232. Kennedy et al.123 relatam que após três 

horas o tecido alvo já apresenta fluorescência enquanto o normal após 6 

horas. Essa observação também é relatada por Neumann et al.236, em 

estudo da pele normal em que demonstra que 6 horas de exposição ao ALA 

é ideal, pois o tecido normal não se encontra alterado. Por outro lado, os 

estudos de Szeimes et al.181, mostram uma fluorescência somente na 

epiderme e anexos após 4 horas, já para atingir a derme mais 

profundamente e o tecido normal o tempo necessário de exposição é 12 

horas. 
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Ackermann et al.186, comparam ALA em diferentes concentrações e 

tempo de exposição. Após 1 hora, as três concentrações 1%, 3%, e 10%, 

apresentam a mesma fluorescência; após 4 horas as concentrações de 3 e 

10% não apresentam diferenças, mas há aumento da fluorescência entre 3 e 

10% quando se compara o tempo de exposição de 1 e 4 horas; após 8 horas 

todas as concentrações apresentam aumento na fluorescência. A 

fluorescência do tecido adjacente não apresenta diferenças entre as 

concentrações e diferentes tempos de exposição. Após 24 horas nenhuma 

fluorescência é detectada no tumor ou tecido adjacente em nenhuma 

concentração. 

Wennberg et al.237, por meio de estudo de microdiálise e perfusão 

demonstra que a concentração intersticial de ALA no tecido tumoral ocorre 

após 15 minutos, enquanto na pele normal não é encontrado.  

 

� Concentração do ALA utilizada 

As concentrações variam entre 5 a 20% sendo que os melhores 

resultados estão relacionados com as concentrações entre 10-20%129-

131,146,232,233,238,239.  

Kennedy et al.123, em seu primeiro trabalho com ALA, utilizam 

concentração de 20%. Jeffes et al.240, mostram a comparação entre as 

concentrações de 10, 20 e 30% de ALA no tratamento de neoplasias 

epiteliais com resposta em 91% nas lesões na face e 45% nas lesões nas 
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extremidades. Por outro lado, Larko241, em pacientes com esclerodermia 

utiliza baixas concentrações de ALA (3%) com bom resultado. 

 

� Tipo de veículo utilizado na preparação 

Formulações como água/óleo, óleo/água, proprilenoglicol são 

testadas sendo a formulação óleo/água muito utilizada118,123,131,146 (Quadro 

9). Hurlimann et al.242, descrevem uma loção nanocoloidal como altamente 

efetiva. Pierre et al.196, descrevem um método de aplicação para o ALA 

baseado em um sistema lipossomal com uma composição similar ao estrato 

córneo das células dos mamíferos. Lopez et a.183, descreve que a 

formulação lipossomal não apresenta vantagens em culturas de células de 

tumor de murino quando se compara ALA e HALA, mas este sistema pode 

apresentar vantagem quando comparado a solução aquosa.  

 

Quadro 9 – Resumo dos diferentes tipos de veiculos tópicos usados 

na TFD147  

Tipo veiculo Comentários Referências 

Cremes, unguento e 

gel 

mais utilizados Kennedy et al.243, Peng et al.219, 

Morton et al.244  

Cremes, unguento e 

gel com adjuvantes 

adição de substâncias para aumentar a 

eficácia TFD-ALA 

Dijkstra et al.245, Soler et al.246, Harth 

et al.156, De Rosa et al.247 

Gel trifásico aumento da eficácia e estabilidade Turchiello et al.248 

Gels bioadesivos ALA para lesões orais e esofágicas Bourre et al.249 , Tsai et al.250  

Lipossomas e 

nanoparticulas 

aplicado na forma de suspensão           

aumenta a eficácia e estabilidade do ALA 

Hurlimann et al.242, Casas et al.251, 

Pierre et al.196, Casas et al.252 

Potencializadores soluções pré aplicação                          

aumento da eficácia 

Hillemanns et al.253 , DUSA 

Pharmaceuticals254 
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A formulação contendo DMSO e etanol é o melhor veículo para o 

ALA. O veículo em creme induz alta concentração de porfirina na pele 

normal e tumoral e deve ser utilizado quando é necessário aumentar a 

seletividade183,. 

ALA 20% em creme ou em gel, após 2 horas, produzem similar 

padrão de fluorescência. A intensidade da fluorescência aumenta com maior 

tempo de exposição com a formulação em gel, e diminui vagarosamente 

com o creme. No tecido adjacente ambos produzem fluorescência183,186.  

 

� Opções de aumento da distribuição do ALA na pele 

Iontoforese147,196,198,255-257, US196,198, eletroforese e pulsos elétricos258 

têm sido métodos estudados para aumentar a penetração do ALA no tecido. 

Em todos os casos há maior produção de PpIX. Na aplicação passiva de 

ALA 20%, após 4 horas de exposição, a fração convertida em PpIX é 

3,6%256. Há relatos na literatura de iontoforese para o aumento da absorção 

dos ésteres do ALA, principalmente MAL e Hexyl-ALA (HALA)198.    Outros 

métodos como curetagem147,237,246; dermoabrasão, microdermoabrasão137, 

desengorduramento da pele com acetona147, drogas carreadoras chamadas 

“dendrimeros”259 e fita adesiva podem ser usados147,246.  

 

� Adição de agentes queladores de ferro 

A diminuição do ferro por meio da adição de agentes queladores 

acelera o processo de fotossensibilização com maior eficiência e utilizando 
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menor concentração de ALA171,183,260. 

As substâncias podem ser chamadas de “realçadoras de penetração”, 

como DMSO, ácido oléico, etanol e monolato de glicerol. DMSO é um 

potente diferenciador de células malignas e aumenta a penetração do ALA 

no tecido147,239, no entanto, pode danificar o estrato córneo causando uma 

irritação local198. A adição de 20% de DMSO em emulsão óleo-água de ALA 

10%, aumenta cerca de 2,5 vezes a penetração do ALA na pele. 

Outra alternativa é a adição de substâncias chamadas de “quelatores 

de ferro”. A desferrioxamina (DFO) compete com a ferroquelatase pelo ferro 

e inibe a formação do heme, aumenta a seletividade da síntese de porfirina 

induzida pelo ALA nas células tumorais quando comparadas com as normais 

in vitro e, também, pode ser associada para demarcação de margem do 

tumor previamente à cirurgia232,261. O ácido etilenodiaminotetracético (EDTA) 

pode ter efeito na inibição da atividade da FC146,156,183. A adição de ALA, 

EDTA e DMSO são mais efetivas que apenas ALA e DMSO ou apenas 

ALA147,239.. Estudos in vitro demonstram que a DFO é superior ao EDTA na 

concentração equivalente na formação de PpIX147. 

Ácido glicólico pode ser uma opção de substância para aumento na 

penetração do ALA265. 

 

� Estabilidade química do ALA  

Segundo McCarron et al.185, a estabilidade do ALA depende do pH, 

concentração, temperatura e grau de oxigenação da solução. Experimentos 
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em culturas de células mostram que a produção de PpIX é reduzida quando 

há ambas as condições, meio ácido ou alcalino184. Com o aumento do pH, a 

diminuição da formação de PpIX pode reduzir a viabilidade celular, enquanto 

que a diminuição abaixo das condições ácidas sugere ser resultado da 

elevação da substância pH-dependente ou diminuição da atividade 

enzimática na bissíntese do heme. Uma concentração baixa em um pH 

fisiológico ou um pH baixo é necessária para a estabilidade da solução147,183. 

Algumas estratégias para aumentar a estabilidade podem ser usadas como 

o pH baixo, mas isso pode causar irritação cutânea185. Alguns autores 

defendem que a estabilidade química do ALA em solução aquosa varia 

segundo o pH, mas não tem relação com a presença de EDTA262,263. Por 

outro lado, estudos referem que o EDTA tem sido utilizado para estabilizar o 

ALA pelas propriedades quelantes147,264.  

 

� Associação com hipertermia 

Um possível mecanismo pelo qual a hipertermia aumenta a ação do 

ALA156,200,226, é que o dano causado por esta é potencializado pelo declíneo 

da adenosina trifosfato (ATP); isto é importante porque a mitocôndria é o 

alvo no tratamento com a TFD-ALA200. O dano mitocondrial pode 

potencializar a morte celular por meio da hipertermia e esta pode estimular o 

processo fotoquímico da TFD-ALA. 



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

80 

Estudos mostram um aumento de 40% na associação entre os efeitos 

vasculares da TFD e a hipertermia, pois esta provoca uma reoxigenação no 

tecido tumoral logo após a TFD122,227,.  

A penetração do ALA no estrato córneo na primeira hora não depende 

da temperatura e sim de sua difusão; na segunda, terceira e quarta horas a 

aplicação do ALA depende da temperatura. Estudo em ratos demonstra que 

o ALA penetra na pele na temperatura de 12º C da mesma forma que a 42º 

C; enquanto o processo de produção de PpIX é temperatura dependente. Na 

temperatura de 12º não há produção de PpIX e em 42º C a produção é 

maior que em 37ºC199,207. 

 

� Concentração de oxigênio no meio 

O oxigênio é crucial para iniciação da TFD. Na presença de anóxia 

tecidual ou baixa concentração de oxigênio (inferior a 2%) o efeito 

fotodinâmico é praticamente inexistente131,153,229,230. A TFD, em condições 

normais de oxigênio, causa peroxidação lipídica e diminuição na sobrevida 

da célula115,230,266. Esta diminuição não se mostra, segundo Hjelde et al.230, 

influenciadas pela presença de hiperóxia.   

 

� Irradiância, fluência e fracionamento da dose de luz 

A irradiância e a fluência devem ser estabelecidas e consideradas na 

condução da TFD-ALA, pois esta é influenciada pela irradiância e dose de 

luz131,238,267. 
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A irradiância é a potência total desenvolvida pelo aparelho dividida 

pela área de exposição do foco de luz. A fluência ou dose total de energia é 

definida como a quantidade de energia liberada sobre o tecido, multiplicada 

pelo tempo de exposição do tumor à luz131,238.  

Irradiância (W/cm2) = potência do aparelho/área  

Fluência (J/cm2) = irradiância x tempo de exposição 

Diferentes irradiâncias e o fracionamento da dose da luz ou a 

diminuição da intensidade da luz podem aumentar a eficácia da TFD, pois se 

supõe que essas condições sejam capazes de reoxigenar o tecido irradiado 

e aumentar a geração de oxigênio “singlet”268. As irradiâncias utilizadas na 

TFD variam entre 50 e 150 mW/cm2.Em irradiâncias muito baixas o tempo 

de exposição se torna muito longo e em irradiâncias muito altas pode haver 

adição de efeito térmico no processo de ativação fotodinâmica131,152.  

Com baixa irradiância e dose de luz fracionada a distribuição de PpIX, 

e o suprimento de oxigênio pela vascularização podem se tornar mais 

homogêneos269. Com a irradiância alta há um aumento do consumo de 

oxigênio levando a hipóxia e conseqüente redução do efeito da TFD; além 

da redução da habilidade da vascularização do tumor de manter o seu 

suprimento de oxigênio268-270. Robinson et al.271, em 2003, relatam aumento 

da eficácia da TFD com um esquema de iluminação fracionado, em que uma 

dose total é fracionada em duas dosagens separadas por um intervalo sem 

iluminação de 2 horas. O aumento da eficácia foi demonstrado no exame 

histológico por meio do aumento da necrose em extensão e profundidade. 
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Em relação à fluência, esta é relacionada com a dose do agente 

fotossensibilizante. Quando a dose é pequena é necessária alta fluência 

para um efeito fotodinâmico eficaz. Com doses baixas é necessário 

prolongar o tempo de exposição131,152. Bissonnette et al.267, em um estudo 

histológico da localização do fotodano observam que na presença de alta 

irradiância e baixa fluência as células fotodanificadas são encontradas na 

camada superior da epiderme, enquanto que baixa irradiância e alta fluência, 

o dano é maior com necrose de toda epiderme. 

A fotodegradação do PpIX depende da irradiância, concentração 

inicial do sensibilizador e concentração local de oxigênio. Conforme diminui 

a irradiância a fotodegradação aumenta270. 

 

� Fontes de luz para terapia fotodinâmica 

As porfirinas ou fotossensibilizantes exibem um espectro de absorção 

grande de 360-405 nm, chamado banda de Soret e outros picos menores 

entre 500-635 nm35,117,154.  

Em relação à fonte de luz para TFD qualquer aparelho capaz de gerar 

energia luminosa suficiente para produzir uma efetiva fotossensibilização 

pode ser utilizado, mas os aparelhos de laser são as fontes mais comuns. 

Tanto laser quanto lâmpada não-coerente de amplo espectro promovem a 

ativação fotodinâmica, desde que o espectro de emissão seja coincidente 

com o pico máximo de absorção do agente fotossensibilizante. Em estudos 

clínicos iniciais lâmpadas incandescentes e projetores de diapositivos foram 
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utilizados2,123,134,144,172,233,272-274.  

São utilizadas na TFD: lâmpadas não-coerente de amplo espectro, 

que compreendem luz vermelha (570-750 nm), verde (545 nm), azul 

(417,400-410 nm); fonte de luz com halogênio ou xenônio; LED (light 

emitting diode), LIP (400-1200 nm) e laser como: pulsed dye laser (PDL) 

(585 nm e 595 nm), laser de argônio (630 nm) e 

ND:YAG.2,93,190,210,234,238,250,272,274-278. Em qualquer caso a intensidade da luz 

não deve exceder 200 mW/cm2 para evitar efeitos hipertérmicos não 

desejáveis119.  

O uso da lâmpada não-coerente na TFD é mais barato, estável, fácil 

de operar e é seguro279. Com o laser, pode-se minimizar o tempo de 

exposição, selecionar o comprimento de luz e atingir áreas específicas, além 

de atingir também mais facilmente vasos e pigmento35. 

O comprimento de onda mais utilizado é de 630 nm (luz 

vermelha)33,133,152, pois este atinge a maior profundidade de penetração; 

cerca de 3mm que é o limite de espessura dos tumores que podem ser 

tratados pela TFD117,154. Por outro lado a maior absorção do PpIX ocorre 

com pico de 405 nm (Banda de Soret), que atinge uma profundidade de 1-2 

mm da superfície cutânea; dessa maneira, alguns estudos demonstram 

regressão total das lesões com a luz azul (Figura 4)35,280.  
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Figura 4 -  Relação entre o comprimento de luz e sua penetração na 

pele33 

 

 

 

 

 

 

 

Nesse caso, o comprimento de onda depende da profundidade da 

lesão. Assim, para lesões epidérmicas planas, a luz azul é mais efetiva, pois 

sua energia é semelhante à Banda de Soret da PpIX; para lesão 

hiperqueratótica é menos efetiva porque a luz com comprimento de onda 

curto é intensamente dispersa, ou para lesões pigmentadas pois ocorre um 

aumento da absorção pela melanina35,281. A luz azul é menos efetiva no 

tratamento da doença de Bowen; por isso no tratamento de tumores apenas 

a luz vermelha está indicada pela maior profundidade de penetração e 

também pela maior oxigenação do tecido35,281. Zelickson et al.94 mostram 

uma regressão total de lesões de queratose actínica com irradiação com 

patchs de luz azul, com 431-515 nm.  

A oxigenação do tumor tem um papel especial na penetração da luz 

no tecido. Quando a concentração de oxigênio diminui, a profundidade de 

penetração no comprimento de luz de 630 nm também diminui, o que não 
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ocorre na banda de Soret, pois a penetração de 410 nm não depende da 

oxigenação do tumor35,281. Para a mesma dose de luz emitida, a 

equivalência em energia absorvida por comprimento de onda é 

aproximadamente: 410 nm (10 J/cm2) = 580nm (200 J/cm2) = 630 nm (300 

J/cm2)35, embora a fluência indicada na literatura é 10J/cm2 com a luz azul, 

18-24J/cm2 com 580nm e 60-80 J/cm2 com 630 nm282. 

Dois metabólitos do PpIX são gerados durante a irradiação; são os 

foto-produtos ou foto-protoporfirina A’ e B’, que possuem pico de absorção 

na faixa de 670-700 nm; dessa maneira as lâmpadas não-coerente de amplo 

espectro, pelo fato de abranger vários picos de absorção, podem aumentar a 

ativação fotodinâmica, pois a ativação ocorre tanto em 630 nm como  na 

faixa 670-700 nm35,130,. Os subprodutos do PpIX apresentam cerca de 3% da 

itensidade da fluorescência inicial de PpIX208.  

A dose de luz é controlada pela escolha da fonte de luz. A 

comparação entre a irradiação da luz azul com a vermelha, demonstra que 

ambas, podem produzir uma demarcação entre o tecido normal e o doente, 

com uma intensidade de fluorescência de PpIX muito baixa no tecido 

normal209. A luz azul também apresenta uma fotodegradação mais rápida, 

embora ambas com uma dose de luz fixa e baixa intensidade resultam em 

maior fotodegradação208. 

A luz vermelha, com uma dose de 70 J/cm2 se mostra eficiente no 

tratamento da QA e o aumento dessa dose para 100 ou 140 J/cm2 não 

apresenta aumento na eficácia do tratamento com TFD136. 
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Quando se compara a luz azul com PDL ou LIP, observa-se maior 

eficiência da luz azul pela maior penetração, sendo esta efetiva mesmo com 

concentração baixa do fotossensibilizante, em contraste o PDL não alcança 

a faixa de absorção do PpIX. A LIP quando operada com filtro de corte 

baixo, como 560 nm, emite luz de 560-1200 nm, com 70% da energia abaixo 

de 700 nm. Apenas 10-15% da energia da LIP são utilizados na faixa de 

absorção da PpIX em 580-635 nm, assim, uma dose excessiva de PpIX 

pode ser necessária para obter uma dose efetiva de TFD. Após o tratamento 

com LIP-TFD-ALA pode-se fazer uma subseqüente iluminação com luz azul 

por 10 minutos para fotorremover a PpIX remanescente e prevenir 

subseqüente fototoxicidade à luz ambiente35. A associação da limitada 

profundidade de penetração e a interferência da melanina faz com que a luz 

azul apresente efeitos puramente fotoquímicos enquanto, LIP e PDL, pela 

sua penetração mais profunda, produzem não somente efeitos fotoquímicos, 

mas também efeitos térmicos nos alvos como vasos, pigmentos e menos 

seletivo no colágeno, por isso a associação da LIP com TFD-ALA também 

apresenta bons resultados no tratamento do fotoenvelhecimento2,35. PDL 

também pode ter absorção pela melanina na epiderme que resulta em dano 

fototérmico epidérmico, isso associado aos efeitos da TFD pode apresentar 

ação nos queratinócitos, principalmente no tratamento de lesões superficiais 

como Bowen e QA210. Strasswimmer e Grande137 compara PDL, LIP, áreas 

irradiadas com luz azul e não irradiadas. Um segundo controle é realizado 

com luz e apenas o veículo do ALA. Conclui que as áreas tratadas com ALA 
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são ativadas e em relação aos tipos de irradiação tanto a LIP quanto PDL 

apresentam resultado inferior à luz azul. 

O LED emite luz vermelha difusa com comprimento de onda de 

680nm +- 10nm e uma irradiância de 200±40 mW/cm2.211. As vantagens do 

LED são: maior penetração e eficiência no fotodegradamento do PpIX na 

pele de rato, eficiência na inativação de células “in vitro” e menor dor na pele 

humana193.  

 

� Alteração da microvascularização tumoral – oclusão dos vasos 

tumorais 

A TFD apresenta efeito no suplemento vascular do tumor causando 

rápida oclusão dos vasos tumorais, privando a célula de nutrientes e 

oxigênio172. O dano da microvascularização é rapidamente observado na 

histologia após a TFD e leva a uma diminuição do fluxo de sangue e 

conseqüente hipóxia. Rápida e substancial redução na oxigenação pode 

ocorrer também durante a iluminação pela utilização direta de oxigênio 

durante a geração fotoquímica de espécies reativas de oxigênio159.  

Nelson160, em 1987, em estudo com TFD-HpD demonstra que a 

rápida necrose tumoral não é uma ação direta da morte celular, mas 

secundária em função da destruição da zona subendotelial da parede do 

capilar tumoral. Essa é formada por um conjunto de microfibrilas, elastina, 

colágeno (tipo IV) e glicosaminoglicanos. A destruição dessa estrutura 

ocorre 2 a 4 horas após a TFD. Wieman et al.212, observa alterações na 
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microcirculação pós TFD, que são pertinentes à necrose do tumor e que, a 

destruição da vascularização tumoral e hipóxia resultantes são as maiores 

forças na destruição fotoquímica do tumor. van der Veen149, em 1994, não 

encontra relação entre a intensidade da imunofluorescência e a alteração da 

microcirculação e demonstra a necessidade de mais de uma aplicação para 

uma interrupção completa da circulação e necrose do tumor, mas sem 

necrosar o tecido adjacente. Leveckis et al.213, demonstram que TFD-ALA 

tem efeitos na microcirculação normal, incluindo diâmetro arteriolar e venular 

e diminuição do fluxo de sangue. Estudos na literatura da associação entre 

agentes antivasculares com atividade seletiva “tumor-alvo” e TFD mostram 

resultados terapêuticos superiores quando comparados às técnicas 

isoladamente159,160. Michels et al.214, no estudo do tratamento da 

neovascularização na degeneração macular da idade demonstram que a 

TFD não provoca uma oclusão dos vasos de imediato e que após 5 horas da 

terapia apenas os vasos da periferia estão ocluídos e a total oclusão é 

verificada após um dia. Depois de uma semana, novos vasos são formados 

e continuam no mínino por três meses. 

 

� Uso de pródrogas – ésteres do ALA  

Os derivados ésteres (metil, etil, propil, butil, pentil, hexil e octil - 

tabela) do ALA são lipofílicos, pois apresentam um aumento no número de 

carbonos em sua cadeia, e passam a barreira cutânea mais 

facilmente203,215,216. Os ésteres de cadeia curta (C1-C3) apresentam menor 
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fluorescência que os de cadeia longa ou o ALA183. São derivados 

farmacologicamente inativos, derivados de uma molécula mãe, e necessitam 

uma transformação espontânea ou enzimática dentro do corpo, a fim de 

liberar a droga ativa215. Podem ser quantificados por meio da exposição ao 

reagente de Ehrlich que é um método utilizado para determinar o ALA em 

pacientes com porfiria217. 

Trabalhos na literatura com os esteres do ALA, demonstram uma taxa 

mais rápida na capacidade de produção de PpIX com baixas concentrações, 

menor tempo de exposição, uma maior seletividade na formação de porfirina 

intralesional143,147 e uma localização de PpIX mais 

homogênea183,195,203,216,218-220,277,283-286. Por outro lado, Tunstall et al.203, em 

células de carcinoma mamário de ratos, demonstram que os ésteres são 

menos efetivos que o ALA na indução do acúmulo de PpIX nos trabalhos in 

vivo que in vitro. 

O metil aminolevulinato (MAL) é um éster do ALA indicado no 

tratamento da queratose actinica e carcinoma basocelular, sua aplicação é 

tópica (160 mg/g), três horas antes da TFD, pois apresenta maior 

penetração na pele seguida da exposição à luz vermelha154,286,287. 

Em relação à penetração dos ésteres, trabalhos na pele de rato 

mostram maior penetração do HALA quando a barreira cutânea está 

danificada, mas em diferentes tempos de aplicação e diferentes 

concentrações este apresenta uma difusão mais lenta através do estrato 

córneo que o ALA184,220,222. O pentil éster ALA (PEALA), na fluorescência in 



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

90 

vivo, penetra nas lesões visíveis e na pele com alteração da barreira 

cutânea, mas não na pele normal e, na fluorescência microscópica, penetra 

no estrato córneo, mas não nas células displásicas da epiderme183,221. 

Somente os derivados etil e propil possuem sucesso no aumento da 

formação do PpIX após aplicação tópica na pele in vivo184. 

Em relação à concentração de porfirina, esta é similar com ALA e 

HALA, mas a escolha do veículo pode alterar esta concentração. A 

formulação contendo DMSO e etanol é o melhor veículo para o ALA, 

enquanto que o creme é ideal para HALA. O uso do veículo em creme tanto 

para HALA como para ALA induz alta concentração de porfirina na pele 

normal e tumoral e este veículo deve ser utilizado para o ALA quando for 

necessário aumentar a sua seletividade. Utilizando ALA em solução de 

etanol com DMSO e HALA em creme, os melhores veículos 

respectivamente, há uma síntese de porfirina similar na pele; mas no fígado 

e no sangue, a quantidade produzida pelo HALA, é quatro vezes menor, 

demonstrando sua seletividade no acúmulo da porfirina216.  

Em altas concentrações, a regulação da conversão do ALA em 

porfirina é dirigida pela enzima porfobilinogenase, enquanto a hidrólise dos 

ésteres do ALA é regulada pelas esterases. O uso dos esteres do ALA é 

postulado em baixas concentrações em que não há a participação da 

regulação da síntese de porfirinas223. 

Em relação ao tempo de exposição, um aumento de 50% de PpIX em 

um período de 4 a 12 horas é encontrado com o metil, hexil e octil ALA em 
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relação ao ALA. HALA e o MAL apresentam ótima fluorescência durante 

períodos de curta aplicação (2 a 4 horas), enquanto que a aplicação tópica 

do octil ALA por um período menor que 5 horas não apresenta boa 

fluorescência.  

 

 

3.8.5.2. Efeitos colaterais 

 

 

Fotossensibildade cutânea prolongada é o efeito colateral mais 

relevante da TFD. O uso tópico de agentes fotossensibilizantes minimiza 

esse efeito colateral35,191,224. 

Os pacientes relatam sensação de formigamento, coceira, dor em 

fisgada ou queimação, cerca de um minuto após a irradiação com luz. A dor 

pode ser pela ativação da PpIX que se acumula nas terminações 

nervosas288. Esses efeitos desaparecem em 24 horas, mas a pele pode ficar 

eritematosa e edematosa.Podem-se desenvolver erosões superficiais com 

formação de crosta. É recomendado evitar a exposição à luz por 24 a 48 

horas devido a fotossensibilidade tardia que pode ocorrer35. 

Trabalhos demonstrarm uma reação histamina-like com um eritema 

se estendendo para fora da área tratada até 10 cm. Isso é relatado mais 

comumente na pele com éfelides35.  
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No tratamento da acne com TFD pode ocorrer acne reativa, mais 

comumente na região perioral, causada pela irradiação excessiva pela fonte 

de luz e é proporcional à severidade do quadro. Pode ocorrer também 

quadro de seborréia reacional35. A diminuição dos poros na face também é 

observada pós-tratamento com TFD-ALA130. Em uma série de 5 mil 

pacientes tratados com acne pela TFD, não se observa disfunção hepática 

quando a administração de ALA é oral com uma dose de 10 mg/kg de peso 

corpóreo. Cinco pacientes apresentaram herpes labial dois dias após o 

tratamento. Todos tinham história pregressa de herpes. Entre esses cinco, 

dois receberam tratamento tópico e três sistêmicos. Verificou-se 

hiperpigmentação e esfoliação epidérmica, sendo a pigmentação observada 

por uma semana a dois meses e a esfoliação de 4-10 dias. Com a 

administração de ALA sistêmico evita-se a hiperpigmentação e esfoliação 

principalmente no fototipo IV e V35. 

A hiperpigmentação após a administração tópica ocorre pela 

melanogênese, que é uma reação fotodinâmica ao acumulo de PpIX na 

epiderme, enquanto que a hiperpigmentação após administração oral é pós 

inflamatória devido ao edema e eritema. Ocorre também uma diminuição da 

secreção sebácea que retorna ao normal em 30 dias35,117. A 

hiperpigmentação é mais comum no fototipo III e IV289. Monfrecola et al.289, 

devido a esse efeito colateral, sugerem que a TFD pode ser indicada na 

repigmentação de lesões hipocrômicas. 
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A escara formada é proporcional à dose da substância e luz 

utilizadas. O mecanismo de reparo tecidual ocorre com a mínima formação 

de cicatriz, apesar do dano inicial parecer severo13,290. 

Os efeitos colaterais com os esteres do ALA, principalmente o MAL, 

ocorrem em 5% dos pacientes e são comumente dor e reações adversas 

locais como fototoxicidade com sensação de queimação que pode durar até 

24 horas, edema transitório e eritema por até sete dias33,286. 

Agentes antiinflamatórios não hormonais, ventiladores refrescante 

durante a iluminação, compressas frias após o procedimento podem ser 

utilizados para diminuir a dor ou desconforto do tratamento. Anestésicos 

tópicos apresentam um pH alto e o ALA pode se tornar instável; provocam 

uma vasoconstrição que pode prejudicar a formação de espécies reativas de 

oxigênio; por isso, o ideal é evitá-los35,117,288. Em um estudo randomizado, 

duplo-cego e placebo, a aplicação de um gel de tetracaína uma hora antes 

do procedimento não reduziu a dor durante e após a TFD288. A dor pode ser 

mais intensa nos fototipos baixos, fluências altas; áreas anatômicas como 

couro cabeludo e fronte e áreas grandes em extensão. O uso do Mal pode 

apresentar menor dor que o ALA288.  

A TFD degranula mastócitos com liberação de histamina. Pacientes 

fototipo I podem se beneficiar do uso de antihistaminicos antes da terapia35. 

Alterações da acuidade visual e polineuropatia motora associada a 

lesões cutâneas, mimetizando quadro de porfiria hepática, são complicações 

citadas na literatura291,292. 



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

94 

Em estudo com ALA sistêmico, Webber et al.293, realizam 

monitoramento clinico e laboratorial por 2 meses após a terapia e observa 

náusea e vômito em 20%, alterações transitórias da função hepática em um 

quarto dos pacientes e não observa alterações de fotossensibilidade cutânea 

ou anormalidades neurológicas. 

Os principais efeitos colaterais da TFD estão listados abaixo (Quadro 

10)35:  

 

Quadro 10 – Efeitos adversos e complicações da TFD 

• Administração oral: náuses e vômitos 

• Durante a irradiação: desconforto, queimação e ardência 

• Após TFD: eritema, edema, acne reativa, seborréia reacional, 

hiperpigmentação, pele seca, esfoliação epidérmica (apenas no uso 

tópico), herpes simples e fotossensibilização prolongada 

 

 

3.8.6. Indicações da terapia fotodinâmica 

 

 

A TFD está indicada no tratamento de tumores malignos sólidos com a 

propriedade de fotossensibilização. Pode ser dividida em indicações gerais 

(Quadro 11) e dermatológicas, e esta em oncológica e não oncológica. 
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Quadro 11 - Indicação da TFD no tratamento de tumores malignos 

sólidos 

Carcinomas do trato gastrintestinal29-295 

Esofágicos270,294,296,297 

Pâncreas298 

Bexiga294) 

Cabeça e pescoço294 

Intratorácico e endobronquiais128,169 

Primário e metastático da mama141,159 

Neurológicos169 

Ginecológicos299,300,301,302  

Pele141,303 

Trato genitourinário294 

Adjuvante no tratamento da sarcomatose178,304  

Câncer cerebral305  

Neovascularização coroidal clássica na degeneração macular da idade214   

Sinovite nas doenças artríticas306  

Redução de colônias de Haemophilus parainfluenzae307 e Escherichia coli 308 

 

 

3.8.6.1. Dermatológicas oncológicas 

 

 

As principais indicações oncológicas na dermatologia são a queratose 

actínica, a doença de Bowen e o carcinoma basocelular superficial. Pode ser 

indicada, também, no carcinoma espinocelular, na eritroplasia de Queyrat, e 

em pacientes portadores da síndrome do nevo basocelular309, e na doença 

de Bowen subungueal13,310-313. Não é recomendada, nos casos de carcinoma 

espinocelular invasivo e melanoma; com exceção, do melanoma metastático 
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na doença em progressão93,117,125,127,131,144,231,244,273,303,314-321. É uma boa 

opção para as neoplasias de pele, não melanoma, que atingem pálpebras e 

região periocular e, que se ressecadas, podem comprometer a função, é 

uma boa opção, pois é uma técnica não invasiva322. 

Na literatura, a resposta da TFD-ALA no tratamento do câncer de pele 

é satisfatória em 85-100% no CBC superficial e 10-64% no carcinoma 

nodular. Esta pode aumentar para 89% se a curetagem for associada 

previamente a TFD118,123-126,129,131,139,140,146,232,234,235,244,246,278,284,310,323-326.  

Em relação, à recidiva do tumor, Fink-Puches et al.233, em 60 meses 

de estudo retrospectivo com carcinoma basocelular e espinocelular 

superficiais, observam uma taxa de recidiva superior à da literatura, mas 

verifica que a profundidade da fibrose encontrada na histopatologia é maior 

que a invasão inicial do tumor, demonstrando que os pobres resultados em 

longo prazo, não podem ser explicados pela penetração insuficiente do ALA. 

Kim et al.190, afirmam que apesar do bom resultado no tratamento da 

queratose actínica, o acompanhamento deve ser longo e a confirmação deve 

ser histopatológica.  

A efetividade do MAL é relatada no tratamento da queratose 

actínica287,334, no tratamento e prevenção de queratoses actinicas em 

transplantados335,336, no tratamento do carcinoma basocelular nodular com 

resultados estatisticamente iguais ao da cirurgia, mas cosmeticamente 

melhores337, no tratamento da eritroplasia de Queyrat338 e como opção para 

carcinoma basocelular de difícil tratamento ou que necessitam grandes 
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cirurgias339. Foley et al.33 demonstram bons resultados com uso do MAL no 

tratamento dos tumores epiteliais, dando ênfase à simplicidade do 

procedimento, poucos efeitos colaterais, alta aderência do paciente, 

múltiplas lesões tratadas ao mesmo tempo e bom resultado cosmético.  

Áreas tratadas com ALA ou com MAL, quando comparadas a áreas 

não tratadas, apresentam um retardo no aparecimento de câncer induzido 

pelo UVB. O que mostra que a TFD é uma maneira profilática, sem 

aumentar a morbidade ou mortalidade, na prevenção do câncer induzido 

pelo UVB340,341.  

Nos tumores não epiteliais como sarcoma de kaposi clássico141, 

doença de Paget da vulva350, lesões em placa de micose fungóide351, 

linfoma de células T352, plasmocitose cutânea benigna353, linfadenose 

cutânea benigna354 e no pseudolinfoma cutâneo a TFD-ALA se mostra como 

opção terapêutica com bons resultados. 

A TFD-ALA associada ao LED tem apresentado bons resultados no 

tratamento de lesões orais principalmente lesões de displasia da mucosa e 

carcinoma in situ250,355, carcinoma verrucoso extenso e de leucoplasia 

oral356,357.  
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3.8.6.2. Dermatológicas não oncológicas 

 

 

As aplicações não oncológicas são baseadas na observação de que 

os linfócitos podem ser alvos de ativação fotodinâmica em que a TFD tem 

ação imunomoduladora no tratamento de doenças como psoríase e alopécia 

areata126,143,166,269.  

O ALA é capaz de fotossensibilizar anexos cutâneos como estruturas 

pilossebáceas e pode ser utilizado para remoção de pelos123,358. Bissonnette 

et al.359 utilizam ALA nas concentrações 5, 10 e 20% e placebo em pacientes 

com alopecia areata extensa, 3 horas antes da aplicação de luz vermelha e 

não encontra crescimento significativo do cabelo. Han et al.358 desenvolvem 

uma formulação tópica lipossomada de ALA com capacidade de induzir a 

expressão de PpIX, nos folículos pilossebáceos em ratos, em todas as fases 

do ciclo do pêlo. A expressão específica somente na glândula sebácea 

aparece na fase telógena. Forte expressão é vista em toda unidade 

pilossebácea na anágena com intensa expressão no bulbo e glândula 

sebácea e uma redução na expressão no bulbo é verificada na fase 

catágena. 

O tratamento da psoríase com ALA apresenta resultado controverso 

na literatura, a melhora é lenta, o tratamento é doloroso e o tratamento 

sistêmico pode apresentar melhor resultado, enquanto o tratamento tópico 

pode ser associado a outros métodos136,166,269,360,361-363. 
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Verrugas virais364,365, molusco contagioso recalcitrante em paciente 

com HIV366, epidermodisplasia verruciforme367 e condilomas acuminados368- 

370 refratários aos tratamentos podem ser considerados como passíveis de 

tratamento com a TFD. Segundo, Veien et al.371, a inativação fotodinâmica 

rompe o DNA viral com a irradiação com luz visível. 

A TDF pode ser considerada uma boa alternativa no tratamento da 

radiodermite crônica372, no queratoacantoma e esclerodermia 

localizada93,126,130,133,143,144,373, líquen plano hipertrófico do pênis374, 

leishmaniose cutânea375, na micose interdigital dos pés342, nevo sebáceo343, 

sarcoidose cutânea344, onicomicose147, poroqueratose actinica superficial 

disseminada345, lesões vasculares hemangiomatosas346, pênfigo benigno 

familiar recalcitrante347, queratose pilar348, dermatite perioral349 e rinofima376. 

No líquen escleroso vulvar, a TFD associada ao ALA, apresenta melhora 

significativa na sintomatologia com mínimo de efeitos colaterais377.  

Jayasree et al.378, mostram, em estudos em ratos, a eficácia da TFD 

na cicatrização de feridas e Chan et al.379, apresentam um estudo usando 

TFD-laser de argônio na aderência de retalhos na pele de porco. 

O tratamento da acne3,380-387, hiperplasia sebácea4-6 e o de rosácea7 

têm sido algumas das principais indicações da TFD na dermatologia não 

oncológica. A ação ocorre na glândula sebácea com dano à glândula e ao 

suprimento microvascular glandular, além da ativação das porfirinas 

produzidas pelo Propionibacterium acnes (P.acnes) que resulta na produção 
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de oxigênio “singlet”, que destrói a membrana da bactéria e altera a função 

imunológica cutânea95,380,388. 

O tratamento da acne vulgar inflamatória de moderada a severa 

através da TFD apresenta resposta terapêutica benéfica, poucas reações 

adversas384. Pode ser uma boa opção de tratamento nas áreas corporais 

extensas389 e indicação nos pacientes que não podem usar retinóides 

orais390. 

Diferentemente, os resultados da TFD na hidrosadenite supurativa 

(HS) são controversos. Strauss et al.391, definem como características para o 

insucesso do tratamento. Enquanto a TFD apresenta ação na redução do 

número de bactérias, na produção de sebo e efeitos no epitélio folicular e, 

por isso, tem uma boa ação na acne vulgar, na HS a produção de sebo é 

normal, a ação da bactéria é controversa já que a cultura é negativa e a 

arquitetura do folículo principalmente nos casos crônicos não está mantida. 

Ao contrário, é grande o número de cicatrizes e fibrose o que dificulta a 

penetração do ALA.  

 

 

3.8.7. Fotoenvelhecimento  

 

 

A TFD tem se tornado uma modalidade com aplicações cosméticas 

cuja principal indicação é o tratamento do fotoenvelhecimento2,134,327. 



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

101 

A técnica chamada de “fotorejuvenescimento fotodinâmico” é 

discutida na literatura primeiramente por Ruiz-Rodriguez et al.347 que 

observa 17 pacientes com queratose actínica e fotoenvelhecimento. O autor 

usa ALA 20% em emulsão óleo-em-água com oclusão de 4 horas e luz 

pulsada de 615 nm e observa melhora importante no tratamento das lesões 

de queratose actínica e coloração da pele.  

O uso da luz azul é comum no tratamento da queratose actínica 

associada ao fotoenvelhecimento e com bons resultados, mas outras fontes 

de luz podem ser usadas como LIP (400-1200 nm) ou PDL (585-595 nm) e 

estas aumentam os efeitos cosméticos na TFD-ALA (Quadro 

12).2,132,282,327,331,392  
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Quadro 12 – Comparação entre PDL, LIP e a luz azul associados ao ALA 

no tratamento do fotoenvelhecimento327  

Referências Tempo de 

exposição 

Fonte de 

luz 

Número de 

tratamentos 

Resultados Follow-up 

(meses)  

Gold328 1 LIP 3 90 (rugas periocular); 100 

(textura); 90 (hiperpigmentação 

mosueada); 70 (eritema facial); 

83 (QA) 

3 

Goldman et al.329 Short-

contact 

luz azul 1 90 (QA); 72 (textura); 59 

(pigmentação) 

-- 

Avram et al.330  1 LIP 1 68 (QA); 55 (telangiectasias); 48 

(pigmentação); 25 (textura) 

1,3 

Bhatia et al.331  -- LIP 3*, 2** 80 (TFD-ALA-LIP) vs. 50 (LIP) 

fotoenvelhecimento; 95 vs. 65 

(hiperpigmentação); 55 vs. 20 

(rugas finas) 

1 

Gold et al.133 -- LIP 3* 80 (TFD-ALA-LIP) vs. 50 (LIP 

)rugas perioculares; 55 vs. 29.5 

(textura); 60.3 vs. 37.2 

(hiperpigmentação); 84.6 vs. 

53.8 (eritema facial); 78 vs. 53.6 

(QA) 

3 

Alster et al.332 1 LIP 2* 1.65*** (TFD-ALA-LIP) vs. 

1.28*** (LIP) 

6 

Dover et al.333
� 0,5-1 LIP 3*, 2** 80 (TFD-ALA-LIP) vs. 45 (LIP) 

global score; 95 vs. 60 

(hiperpigmentação); 80 vs. 80 

(linhas finas); 95 vs. 90 (textura); 

75  vs. 75 (rugosidade) 

1 

 

* meia face, ALA TFD-LIP vs. LIP 

** toda face, LIP 

*** grau de melhora clinica (1=<25% melhora, 2=25%; 3=51%; 4=76%-100%) 

� estudo controlado (meia face), randomizado, prospectivo 

QA: queratose actinica; LIP luz intensa pulsada; RF: radiofrequencia 

 

 



 

 

 

3. Revisão da Literatura 

 

103 

Alam393, Avram330, Dover333 e Alster332 relatam melhora importante no 

tratamento do fotoenvelhecimento com associação de ALA e LIP quando 

comparado ao LIP isoladamente e sem aumento de efeitos colaterais. A 

melhora do fotoenvelhecimento com a associação do PDL a TFD-ALA é 

relatada por Alexiades-Armanakas392 e Key282, com melhora da textura, 

rugas finas e coloração da pele.  

Marmur et al.311 encontram melhora clínica do fotoenvelhecimento e 

aumento de colágeno tipo I após TFD-ALA associada ao LIP em maior 

proporção que o LIP isoladamente. 

Hall et al.394, sugerem que TFD-ALA pode ser associada à 

radiofreqüência no tratamento do fotoenvelhecimento com efeitos na 

epiderme e derme. 

Lowe et al.395, relatam melhora do fotoenvelhecimento e das rugas 

finas com ALA 5% associada a LED de 630 nm. O ALA foi aplicado na 

região periocular com tempo de exposição de 30 minutos. 

O uso da luz azul na TFD-ALA apresenta uma melhora de 72% na 

superfície da pele, 59% na hiperpigmentação mosqueada e também nas 

rugas finas. A melhora clínica da associação da LIP a TFD-ALA apresenta 

uma porcentagem de 55-90% nas rugas finas periorbitárias, 25-100% na 

textura da pele, 48-90% na hiperpigmentação mosqueda e 55-70% no 

eritema facial329,330,347,396. 

Em relação ao tempo de exposição no tratamento do 

fotoenvelhecimento; Touma e Gilrescht135 comparam o tempo de exposição 
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de uma hora com 14-16 horas e relata melhora das lesões de queratose 

actínica e do fotoenvelhecimento até 5 meses após a terapia. Hall et al.394, 

comparam a exposição de 30 minutos, 1, 2 e 3 horas do ALA e aplicação de 

LIP de 24-30 J/cm2 para determinar a mínima e a máxima doses de eritema 

e crostas e demonstra que quanto maior o tempo e a fluência, maior a 

incidência dos efeitos colaterais, principalmente na pele de fototipo claro. O 

tempo de exposição de 1 hora é chamado de “short contact” e é tão eficiente 

quanto as longas exposições134,327. 

Uebelhoer et al., em 20052, fazem uma revisão da literatura e mostra 

os benefícios da associação do “short contact” do ALA com a TFD e LIP, 

mostrando uma combinação dos efeitos fototérmicos com os efeitos 

fotoquímicos levando a melhora do fotoenvelhecimento com poucos efeitos 

colaterais. 

Touma e Gilrescht135, demonstram na associação da TFD-ALA com a 

luz azul, tempo de exposição uma a 3 horas, e o uso de uréia 40% no pré-

tratamento em uma hemiface e creme lidocaína 3% ou placebo no momento 

da irradiação para evitar os efeitos colaterais, uma melhora no 

fotoenvelhecimento e nas lesões de queratose actínica. Em relação aos 

efeitos colaterais ocorre apenas moderado disconforto e reações de 

fototoxidade por uma semana. Os diferentes tempos de aplicação e o uso da 

uréia e da lidocaína não apresentam efeitos significantes no resultado. 

Nestor et al., em publicação do consenso de TFD-ALA, no tratamento 

do fotoenvelhecimento demonstram a classificação utilizada do 
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fotoenvelhecimento e as técnicas de tratamento apropriadas (Quadros 13 e 

14). Relata que a TFD-ALA é recomendada no tratamento do 

fotoenvelhecimento tipo C e que a LIP é mais indicada nos fototipos I-III e a 

luz azul IV-V, pois causa menor efeito devido à pigmentação. Este consenso 

ainda recomenda três aplicações com intervalo de 2-4 semanas (Quadro 

14). 

 

Quadro 13 – Caracteristicas clinicas do fotoenvelhecimento, segundo 

consenso de TFD-ALA327 

Tipo de 

fotoenvelhecimento 

Caracteristicas Tipo de 

tratamento 

A alterações superficiais, incluindo vascular e pigmentar, lentigos, 

telangiectasias, eritema, rosácea e melasma 

I 

B alterações estruturais na derme e epiderme, resultando e rugas, poros 

abertos, flacidez e pele actinica 

II 

C severa elastose associada com QA, câncer de pele, alterações do tipo 

A e B 

III 

 

 

Quadro 14 - Métodos de tratamento do fotoenvelhecimento, segundo a 

classificação clinica publicada no consenso de TFD-ALA327 

Tratamento Tipo de envelhecimento 

I (LIP, pode estar associado com outras substâncias*) tipo A 

II (LIP associado com 1064 nm, 1320 nm Nd:YAG laser) tipo B 

III (TFD-ALA associado ou não com LIP ou outra fonte de luz) tipo C 

* metronidazol tópico, acetato de fluocinolona 0.01%, hidroquinonea4%, tretinoina 0,05% 
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4.1. Casuística 

 

 

4.1.1. Seleção dos pacientes 

 

 

Foram estudados, prospectivamente, treze pacientes, do sexo 

feminino, com idade entre 50 e 78 anos (média 64), atendidas no 

Ambulatório de Dermatologia da Divisão de Dermatologia do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-

FMUSP), no período de fevereiro a setembro de 2006.  

Os procedimentos tiveram início após assinatura do termo de 

consentimento (ANEXO A), o qual possuía explicações sobre as atividades 

da pesquisa, possíveis efeitos colaterais, fotoproteção e o acompanhamento 

do doente durante toda a realização dessa pesquisa. 

 

 

4.1.2. Critérios de inclusão 

 

 

Foram considerados critérios de inclusão: 

• Pacientes do sexo feminino. 

• Idade entre 50-78 anos. 
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• Fototipo I a IV397. 

• Presença de fotoenvelhecimnto Grau I-IV, segundo a classificação 

de Glogau28. 

 

 

4.1.3. Critérios de exclusão 

 

 

Foram considerados critérios de exclusão: 

• Uso recente (um mês) de método abrasivo ou substância 

queratolítica. 

• Doença clínica como diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

doenças neurológicas e psiquiátricas, cardiopatia, discrasia 

sangünea, hepatopatia, nefropatia, doenças com alterações 

sistêmicas imunológicas, porfirias e cirurgias recentes. 

• Tendência à formação de quelóide e/ou cicatriz hipertrófica. 

• Lesões na face compatíveis com doenças dermatológicas em 

atividade, infectocontagiosas ou que possam originar o fenômeno 

de Köebner. 

• História prévia de infecção por herpes simples. 

• Lesões cutâneas de câncer de pele. 

• Antecedentes pessoais ou familiares de melanoma. 

• Uso de medicações fotossensibilizantes ou imunossupressoras. 
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4.1.4. Suspensão da paciente da pesquisa 

 

 

Os critérios de suspensão da paciente da pesquisa foram: 

• Resposta exagerada ao tratamento. 

• Sensibilidade à substância utilizada. 

• Infecções intercorrentes por outros motivos. 

• Intolerância ao método usado (dor, ardor, queimação excessiva). 

• Tratamento descontínuo (paciente que não comparecer na data 

marcada ou utilizar outra forma de abrasão da pele). 

 

 

4.2. Métodos 

 

 

4.2.1. Avaliação clínica 

 

 

As pacientes foram submetidas ao exame clínico dermatológico 

(ANEXO B) e classificadas, segundo Glogau28  em fotoenvelhecimento muito 

leve (I), leve (II), moderado (III) e importante (IV). 

Os itens avaliados foram: 

• Rugas superficiais e profundas (principalmente da fronte, região 
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perioral, periocular e malar). 

• Coloração e textura da pele. 

• Melanose solar. 

• Queratose actinica. 

• Flacidez cutânea (principalmente região periocular, mandibular e 

sulco nasogeniano). 

Após a avaliação clínica inicial, foi realizada anamnese para 

confirmação dos dados de inclusão no protocolo e assinatura do termo de 

consentimento.  

 

 

4.2.2. Controle fotográfico e realização das biópsias 

 

 

As pacientes primeiramente foram fotografadas (máquina digital – 

Cânon PowerShot A80 – 4.0 megapixels) e então realizada a biópsia na 

região pré-auricular direita. Esta foi localizada e minuciosamente medida do 

início ao final do lóbulo da orelha, dividida em 3 partes onde foi realizada 

cada biópsia. Na primeira região foi realizada a biópsia antes do 

procedimento, na segunda a biópsia de controle 24 horas após a primeira 

sessão e na terceira região o controle 21 dias após a terceira sessão. 

Após anestesia com lidocaína 2%, foi utilizado em cada biópsia, 

“punch” descartável número 3 e sutura com fio mononylon 6,0. O fragmento 



 

 

 

4. Casuística e Métodos 

 

111 

de biópsia foi colocado em frasco previamente identificado com formol 

tamponado onde permaneceu no máximo 24 horas até o início das 

colorações específicas: 

• Método de picrosirius38 para fibras colágenas. 

• Coloração de Weigert-oxona para as fibras elásticas. 

• Imunoistoquímica para avaliação do sistema imunológico da pele. 

Os pontos foram retirados sempre após sete dias do procedimento e o 

intervalo entre as sessões foi de 15 dias. 

Após 24 horas da primeira aplicação foi realizada foto de controle e 

biópsia na 2a região (as fotos e biópsias foram realizadas sempre com a 

mesma técnica). Após 21 dias da terceira sessão foi realizada novamente 

foto e biópsia na 3a região. 

 

 

 

4.2.3. Aplicação do ácido 5-delta-aminolevulínico associado à 

terapia fotodinâmica 

 

 

A pele da face foi previamente limpa com álcool e então o ácido 5-

delta-aminolevulínico 20% foi aplicado de forma homogênea com o bastão 

aplicador Levulan® KerastickTM. O Levulan® KerastickTM contém duas 

câmaras de vidro, uma contendo ácido 5-delta-aminolevulínico e a outra 
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álcool e polietilenoglicol; quando quebradas, as substâncias se misturam na 

ponta do aplicador. 

A pele da face com a substância foi ocluída por 2 horas com papel 

alumínio para evitar fotoativação precoce. Após a retirada da oclusão foi feita 

sessão de 20 minutos (10 minutos em cada hemiface), com aparelho de 

terapia fotodinâmica Multi Waves (Leds Light Therapy); Industra, registro na 

ANVISA 80058580009. O comprimento de onda utilizado foi 630 nm, a 

intensidade de saída 3100 mw/cm2, intensidade óptica de 100 mw/cm2, com 

superfície ativa de 40x80 mm. 

 

 

4.2.4. Acompanhamento da paciente após a aplicação 

 

 

As pacientes foram orientadas em relação aos possíveis efeitos 

colaterais, fotoproteção, uso de produtos químicos sem autorização prévia, 

retorno nas datas estabelecidas e no caso de descamação, a não retirada da 

pele. 

As pacientes foram avaliadas durante toda a realização desta 

pesquisa. Nos casos em que persistiram as lesões de queratose actínica, o 

tratamento foi complementado com crioterapia. 
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Após o encerramento do estudo as pacientes foram orientadas em 

como manter um tratamento adequado para o fotoenvelhecimento, 

fotoproteção adequada e retorno no caso de dúvidas. 

 

 

4.2.5. Critérios de avaliação clínica 

 

 

As pacientes foram avaliadas clinicamente antes e após as sessões 

de terapia fotodinâmica e classificadas em: 

• melhora – leve, moderada ou importante; 

• piora; 

• inalterado. 

 

 

4.2.6. Método de preparo das lâminas 

 

 

As biopsias foram fixadas por 24 horas em solução de formalina 10% 

em Tampão Fosfato 0,1M. A seguir foram desidratadas e embebidas em 

parafina para estudo histológico e imunoistoquímico. Dos blocos de parafina 

foram obtidos cortes histológicos de três µm e espessura, que seguiram 

técnicas imunoistoquímicas para estudo da expressão da imunoreatividade 
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da pele e técnicas histoquímicas para estudo dos componentes fibrosos, 

fibras colágenas e elásticas da derme. Cortes histológicos de três µm de 

espessura também foram corados pela H.E. para avaliação histopatológica 

geral das biópsias. 

 

 

4.2.7. Método de coloração de picrosirius para análise 

quantitativa das fibras colágenas 

 

 

Cortes histológicos da pele das pacientes, antes, 24 horas e 21 dias 

após o tratamento foram submetidos à coloração pelo método de Picrosirius 

a 0,2% (Sirius Red, Direct Red 80, C. I. 35780, Aldrich, Milwaukee, WI) 

dissolvido em solução aquosa de ácido pícrico saturado. Esta coloração tem 

sido largamente utilizada para corar colágeno em cortes histológicos, com 

intuíto de análise quantitativa.  

 

 

4.2.8. Método de coloração de Weigert-oxona para análise 

quantitativa das fibras elásticas 

 

Cortes histológicos da pele das pacientes, antes, 24 horas e 21 dias 

após o tratamento foram submetidos à coloração pelo método da fucsina-
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resorcina de Weigert com oxidação prévia pela oxona 1% (2KHSO5. KHSO4. 

K2SO4, Du Pont Co.) para evidenciação de fibras elásticas maduras, 

elaunínicas e oxitalânicas 

 

 

4.2.9. Técnica imunoistoquímica para anticorpos 

relacionados a imunologia celular e humoral 

 

Cortes histológicos seriados de 3 µm de espessura dos blocos de 

parafina seguiram para a reação de imunoistoquímica segundo o método do 

complexo avidina-biotina-peroxidase398. 

Os cortes histológicos foram recolhidos em lâminas de vidro, 

previamente tratadas com 3-aminopropyl-triethoxy-silane (Sigma A-3648 

USA), utilizado para garantir melhor adesão do corte à lâmina. As lâminas, 

contendo os cortes, foram deixadas por 24 horas em estufa a 60ºC para 

iniciar a desparafinação, que foi completada com banho em xilol quente e 

frio. Em seguida, foram submetidas à hidratação em banhos de etanol em 

graduação decrescente e finalmente água destilada. 

A recuperação antigênica foi obtida em alta temperatura em vapor 

com solução de citrato pH 6,0 por 50 minutos a 95oC, para os anticorpos 

CD1, CD4 e CD8. A seguir procedeu-se ao bloqueio da peroxidase 

endógena com água oxigenada (3% - 10 volumes) com quatro banhos de 5 

minutos cada. 
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As lâminas com os espécimes foram lavadas com água corrente e 

destilada e com solução salina tamponada com fosfato (PBS-phosphate 

buffered saline) 0,01M pH 7,4 por 5 minutos. 

Antes da incubação com anticorpo primário procedeu-se o bloqueio 

de proteínas com “Protein Block Serum-Free” (DAKO X909, EUA) e depois 

bloqueio com de Avidina e Biotina com os Kits DAKO Biotin Bloking por 15 

minutos e DAKO Avidin Bloking também por 15 minutos. A seguir procedeu-

se à incubação com os anticorpos primários nas seguintes diluições: CD1 

1/20, CD4 1/400 e CD8 1/50 (DAKO), que foram diluídos em tampão PBS 

contendo albumina bovina (BSA) 1% (SIGMA A 9647 USA) e ázida sódica 

(NaN3) 0,1%. Incubou-se com por 60 minutos a 37ºC, à 4ºC em câmara 

úmida. Após a incubação as lâminas com os espécimes eram lavadas em 

tampão PBS com três trocas de 2 minutos cada. 

Os outros anticorpos utilizados foram o IFN� 1/30 (RD Systems – código 

MAB285), IL4 1/20 (RD System - código AF-204-NA) e TNF� 1/20 (RD System – 

código AF-210-NA); a recuperação antigênica dos três anticorpos foi realizada com 

tripsina (20 mg em 100 ml PBS). 

Para o anticorpo secundário biotinilado, a incubação foi realizada com 

o Kit “LSAB Plus-HRP” (DAKO, USA), lavando-se após em tampão PBS com 

três trocas de 3 minutos cada.  

A revelação foi realizada em solução de substrato cromógeno, DAB 

(3,3 diaminobenzidine-tetrahydrocloride do kit “LiquidDAB + Substrate 

Chromogen System” (DAKO). A seguir lavou-se o material em água corrente 
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e destilada por 3 minutos e contracorou-se com hematoxilina de Harris por 1 

minuto. 

As lâminas com os espécimes foram lavadas novamente em água 

corrente e destilada, imersas duas vezes em água amoniacal (solução 

aquosa de hidróxido de amônia 0,5%) e lavadas outra vez em água corrente 

e destilada. Em seguida, foram desidratadas em etanol com graduação 

crescente e montaram-se novas as lâminas com Entellan (Merk 107961, 

Germany). 

 

 

4.2.10. Avaliação histomorfométrica das fibras colágenas e 

elásticas e anti-CD1 

 

 

As lâminas, submetidas à histoquímica para fibras colágenas e 

elásticas e à imunoistoquímica foram analisadas sob microscópio de luz 

Zeiss com objetiva de 20x e ocular de 10x. A avaliação quantitativa foi 

realizada com auxílio de Sistema Analisador de Imagem (Kontron Eletronic 

300, ZEISS). 

A estação de trabalho consiste de microscópio Zeiss trinocular, um 

vídeo-câmera colorido (SONY CCD - Iris) com placa digitalizadora de 

imagens, um microcomputador com processador Pentium 133MHz, IBM-PC 

compatível, operando em ambiente Windows 95-32 bits. As imagens 
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obtidas em 10 campos microscópicos foram digitalizadas com auxílio do 

software, proporcionando a possibilidade de compartilhamento de dados 

com o processador de textos (Microsoft Word) e planilha eletrônica 

(Microsoft Excel®). A utilização deste programa proporcionou a análise, o 

tratamento, a interpretação e a obtenção de valores de mensuração das 

estruturas com todas as variáveis e a distribuição automática dos dados. 

A transmissão óptica foi quantificada a fim de se processar e analisar 

a imagem, e para que esta fosse quantificada em suas medidas originais, 

optou-se por transformar a medida da imagem digitalizada, o Pixel, em 

medida micrometrada. Para tal utilizamos a calibração de Pixel em 

micrômetros. A calibração das imagens foi realizada para imagens obtidas 

em aumentos de 10, 20, 40 e 100 vezes. O fator de calibração (CF) é 

calculado automaticamente, em pixels, e este fator foi utilizado pelo software 

para os cálculos correspondentes em micrômetros. As imagens foram 

analisadas pelo software Kontron 300 (Zeiss) para determinação de área, 

comprimento e contagem de partículas, contendo ferramenta que permite 

identificar determinada estrutura, colocá-la em evidência e automatizar sua 

marcação. 

Após aquisição da imagem com objetiva de 20x e ocular de 10x, 

utilizamos o recurso de “thereshold” para marcar as estruturas a serem 

quantificadas. Em seguida empregamos um procedimento de macro 

desenvolvido para contagem, mensuração e quantificação da expressão das 

fibras colágenas e elásticas e anti-CD1 existente em cada imagem 
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analisada. Esta rotina, semi-automatizada foi realizada em cada campo da 

lâmina em estudo, sendo 10 campos por lâmina. Os resultados obtidos em 

cada campo, correspondentes à área percentual de fibras, ou seja, fração de 

área, foram arquivados em planilha Excel para posterior análise estatística. 

Em cada campo analisado foi também quantificada a área tecidual 

analisada. A avaliação imunoistoquímica para anti-CD1 foi realizada por 

meio da contagem do número de células CD1 positivas em área da 

epiderme, que foi obtida com auxílio do sistema analisador de imagem 

Kontron 300. 

 

 

4.2.11. Avaliação da intensidade de reação imunoistoquímica 

 

 

As áreas analisadas foram a epiderme e derme. Todas as amostras 

foram avaliadas sob microscópio de luz Zeiss com objetiva de 20x e ocular 

de 10x, por dois investigadores independentes. A média de intensidade de 

reação foi avaliada em todo o espécime, por método semi-quantitativo 

usando os seguintes escores: 0=ausência de reação; 0,5=reação muito 

fraca; 1,0= reação discreta; 2,0= reação moderada; 3,0= reação intensa. A 

documentação fotográfica foi obtida usando microscópio de luz acoplado ao 

analisador de Imagem Kontron 300 com uma câmera CCD Sony (Tokyo, 

Japan). 
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4.2.12. Avaliação da intensidade de reação inflamatória na 

derme 

 

 

Cortes histológicos de 3 µm de espessura foram corados pela H.E. e 

analisados sob microscopia de luz. A intensidade de reação inflamatória na 

derme foi avaliada através de método semi-quantitativo utilizando os 

seguintes escores: 0= II ausente; 1,0= II discreto; 2,0= II moderado; 3,0= II 

intenso, tendo como base o número de células inflamatórias mononucleares 

presentes ao redor de vasos e anexos cutâneos. 

 

 

4.3. Análise Estatística 

 

 

 Os dados quantitativos histomorfométricos, relativos à fração de 

área de fibras colágenas e elásticas e do número de células CD1 positivas e 

os dados semi-quantitativos da reação inflamatória, células CD4 e CD8 

positivas e reação positiva IL4, IFN� e TNF� foram analisados por meio de 

Estatística Descritiva: média, desvio padrão, valor mínimo e máximo e 

mediana.  

Para verificar os resultados dos efeitos de um único tratamento, antes 

e após a terapia fotodinâmica, nos diferentes pacientes, os valores foram 
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submetidos ao teste de normalidade. Utilizamos o Teste Estatístico 

Paramétrico de T pareado para analisar a variação de colágeno da derme, 

em três momentos distintos no mesmo paciente, antes – 24horas-21dias 

após o tratamento, pois os valores apresentaram distribuição normal. Este 

teste indicou se o efeito de um único tratamento, terapia fotodinâmica, no 

mesmo indivíduo foi significante. Ainda, estando os dados dentro de uma 

curva normal, utilizamos a Análise de Variância para ver se as médias dos 

três grupos foram alteradas por um único fator, sendo a hipótese nula não 

existir diferença na população estudada. 

 Quando os dados não apresentaram uma distribuição normal, então 

foi aplicado o Teste Estatístico não paramétrico Simples de Wilcoxon para 

ver se um único tratamento no mesmo indivíduo foi significante. De outra 

maneira, utilizamos também a análise de Variância on Ranks ou Teste de 

Kruskal-Wallis para comparar a mediana entre os três tempos de 

observação. 

 Para avaliar a ocorrência de correlação entre a intensidade da 

melhora clínica e do ganho de colágeno e fibras elásticas na derme após o 

tratamento utilizamos o teste de Regressão Linear.  

Os Testes Estatísticos foram realizados com auxílio do programa 

SigmaStat (Jandel Cientific, CA, USA), aceitando como nível de significância 

p<0,05. 
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5.1. Avaliação descritiva da amostra 

 

 

Treze pacientes, com fotoenvelhecimento facial realizaram tratamento 

com terapia fotodinâmica e ALA tópico. Segundo a classificação de 

Glogau28, seis pacientes (1, 4, 9, 10, 11 e 12) apresentavam 

fotoenvelhecimento grau III (46,15%), cinco (2, 3, 5, 6 e 13) grau IV (38,46%) 

e duas (7 e 8) grau II (15,38%). A idade variou entre 50 e 78 anos (média 

64). 

Em relação ao fototipo, duas pacientes (2 e 5) apresentavam fototipo I 

(15,38%), cinco (1, 3, 6, 9 e 12) fototipo II (38,46%), cinco (4, 7, 10, 11 e 13) 

fototipo III (38,46%) e uma (8) IV (7,69%) (Tabela 1). 
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Tabela 1 -  Distribuição das pacientes conforme o fotoenvelhecimento 

facial, a idade e o fototipo 

Paciente Fotoenvelhecimento Idade Fototipo 

1 Glogau III 50 II 

2 Glogau IV 69 I 

3 Glogau IV 65 II 

4 Glogau III 52 III 

5 Glogau IV 79 I 

6 Glogau IV 57 II 

7 Glogau II 44 III 

8 Glogau II 47 IV 

9 Glogau III 58 II 

10 Glogau III 57 III 

11 Glogau III 64 III 

12 Glogau III 64 II 

13 Glogau IV 63 III 

 

 

5.2. Evolução clínica das pacientes após TFD-ALA 

 

 

Em relação aos itens abaixo avaliados: 

• Fotoenvelhecimento clínico (global) da face. 

• Rugas superficiais e profundas (principalmente fronte, perioral, 

periocular e malar). 
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• Coloração e textura da pele. 

• Melanose solar. 

• Queratose actínica. 

• Flacidez cutânea (principalmente periocular, região mandibular e 

sulconasogeniano). 

Observou-se os seguintes resultados: 

 

 

� fotoenvelhecimento clínico (global) da face 

Doze pacientes (92,30%) apresentaram melhora do 

fotoenvelhecimento clinico e apenas uma (7,69%) (10) manteve o quadro 

inalterado (Figura 5). Dessas doze pacientes, cinco (41,66%) (2, 5, 7, 9 e 12) 

apresentaram melhora importante, quatro (30,76%) (1, 4, 6 e 13) moderada 

e três (23,09%) (3, 8 e 11) melhora discreta (Tabelas 2 e 3). 

 

� rugas superficiais e profundas (principalmente da fronte, perioral, 

periocular e malar) 

Não houve alteração das rugas profundas. As rugas superficiais 

estavam discretamente melhoradas em cinco pacientes (38,46%) (2, 6, 7, 9 

e 12) principalmente na fronte e periocular.  
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� flacidez cutânea (principalmente região periocular, mandibular e 

sulco nasogeniano) 

Doze pacientes (92,30%) apresentaram melhora da flacidez cutânea e 

uma (7,69%) (10) permaneceu inalterada. Cinco (41,66%) (7, 8, 9, 12 e 13) 

apresentaram melhora da flacidez principalmente na região da pálpebra 

inferior, duas pacientes (16,66%) (1 e 8) no sulco nasogeniano e dez 

(83,33%) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11 e 12) na região mandibular. 

 

� coloração e textura da pele 

Todas as pacientes (13) apresentavam alteração da coloração e 

textura da pele. A coloração se mostrava amarelo citrina, opaca, sem brilho 

e a textura não era uniforme com áreas mais oleosas e áreas mais 

ressecadas. Doze pacientes (92,30%) apresentaram melhora da coloração e 

textura da pele e apenas uma (7,69%) (10) permaneceu inalterada. Duas 

pacientes (15,38%) (7 e 8) apresentavam efélides e tiveram apenas um 

clareamento parcial das lesões e quatro (30,76%) (6, 10, 11 e 13) 

apresentavam melasma e não tiveram alteração do quadro.. 

 

 

� melanose solar 

Doze pacientes (92,30%) (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13) 

apresentavam melanoses e onze (91,66%) apresentaram clareamento 
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apenas parcial das lesões, uma (8,33%) paciente manteve o quadro 

inalterado. 

 

� queratose actínica 

Quatro pacientes (30,76%) (2, 5, 6 e 9) apresentavam lesões com 

diagnóstico clinico de queratose actinica e apenas uma (25%) paciente (6) 

manteve lesão residual no dorso do nariz . As demais pacientes (75%) 

apresentaram regressão total das lesões.  

 

Tabela 2 – Resultados clinicos obtidos após o tratamento 

 

Paciente Fotoenvelhecimento Resultado 

pós TFD-ALA 

Coloração 

textura 

Melanose Queratose Rugas 

superficiais 

Flacidez 

1 Glogau III moderado melhora melhora - - melhora 

2 Glogau IV importante melhora melhora regressão melhora melhora 

3 Glogau IV discreto melhora melhora - - melhora 

4 Glogau III moderado melhora melhora - - melhora 

5 Glogau III importante melhora melhora regressão - melhora 

6 Glogau IV moderado melhora melhora Regressão 

parcial 

melhora melhora 

7 Glogau II importante melhora melhora - melhora melhora 

8 Glogau II discreto melhora - - - melhora 

9 Glogau III importante melhora melhora regressão melhora melhora 

10 Glogau IV inalterado inalterado inalterado - - inalterado 

11 Glogau IV discreto melhora melhora - - melhora 

12 Glogau III importante melhora melhora - melhora melhora 

13 Glogau IV moderado melhora melhora - - melhora 
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Tabela 3 - Resultados obtidos em relação à flacidez cutânea  

 

 

Paciente Fotoenvelhecimento Resultado pós 

TFD-ALA 

Flacidez Sulco 

nasogeniano 

Região 

mandibular 

Pálpebra 

inferior 

1 Glogau III moderado melhora + + - 

2 Glogau IV importante melhora - + - 

3 Glogau IV discreto melhora - + - 

4 Glogau III moderado melhora - + - 

5 Glogau III importante melhora - + - 

6 Glogau IV moderado melhora - + - 

7 Glogau II importante melhora - + + 

8 Glogau II discreto melhora + - + 

9 Glogau III importante melhora - + + 

10 Glogau IV inalterado inalterado - - - 

11 Glogau IV discreto melhora - + - 

12 Glogau III importante melhora - + + 

13 Glogau IV moderado melhora - - + 
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Na Figura 5 observam-se as fotos dos casos estudados antes e 21 

dias após a terceira sessão de TFD-ALA 
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Caso 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 6 
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Caso 7 

Caso 8 
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Caso 9 

Caso 10 
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Caso 11 

Caso 12 
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5.3. Evolução pós-procedimento e reações adversas 

 

 

A evolução pós-procedimento, neste trabalho, foi com formação de 

eritema com intensidade leve a importante, edema, principalmente da 

pálpebra inferior, ardência, prurido discreto e descamação leve a moderada 

(Figura 6); estas reações foram diversas nas pacientes e diferentes nas três 

sessões (Tabela 4). Na maioria das pacientes a duração foi cerca de 3 a 5 

dias. Esses efeitos duraram no mínimo 2 dias e no máximo 10, sendo a 

média de 6 dias. 

Caso 13 
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Duas pacientes (2 e 4) apresentaram lesões herpéticas, uma paciente 

(2) apresentou na primeira sessão e a outra na segunda (4); e apenas uma 

(7) (Figura 6) relatou fotossensibilidade prolongada 24 horas com exposição 

à luz natural que ocorreu na terceira aplicação (Tabela 4). 

 

 

Figura 6 - Evolução pós-procedimento e reações adversas  
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Tabela 4 - Presença dos efeitos colaterais durante as três sessões de 

TFD-ALA  

Caso duração 1ª sessão duração 2ª sessão duração 3ª sessão 

1 5 ardência; eritema; 

edema; descamação 

3-4 eritema; edema; 

descamação 

5 ardência; eritema; 

edema; 

descamação 

2 4 eritema; 

descamação; herpes 

3 eritema; 

descamação 

- sem reações 

3 4 eritema 4 eritema 4 Eritema 

4 4-5 ardência; edema; 

eritema; descamação 

4 ardência; eritema; 

edema; herpes, 

descamação 

4 ardência; eritema; 

edema; 

descamação 

5 - sem reações 3 ardência; prurido; 

eritema; 

descamação; 

edema 

3 ardência; prurido; 

eritema; 

descamação; 

edema 

6 7 descamação; 

ardência; edema 

7 eritema; ardência 7 eritema 

7 5 ardência; eritema; 

edema; descamação 

5 ardência; eritema; 

edema; 

descamação 

5-7 ardência; eritema; 

edema; 

descamação; 

fotossensibilidade 

prolongada (24hs) 

8 2-3 eritema; 

descamação; edema; 

ardência 

2 eritema; edema 2 eritema; edema 

9 3 ardência; eritema; 

edema; descamação 

3 eritema; 

descamação; 

ardência 

3 eritema; 

descamação; 

ardência; edema 

10 1 eritema 1 eritema 1 eritema 

11 10 ardência; eritema 2-3 eritema 5 eritema; ardência; 

descamação 

12 4 eritema 4 ardência; eritema; 

edema; 

descamação 

4 ardência; eritema; 

edema; 

descamação 

13 5 ardência; eritema; 

edema; descamação 

3 eritema; edema; 

ardência; 

descamação 

5 eritema; ardência; 

edema; 

descamação 
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5.4. Análise histológica 

 

 

Os resultados da análise histológica, histomorfometria do colágeno e 

fibra elástica e imunoistoquímica do sistema imune apenas foram avaliados 

em 12 pacientes devido a problemas técnicos com a biopsia. 

As biópsias de pele das pacientes foram analisadas sob microscópio 

de luz Zeiss e as características diferenciais foram documentadas por 

captura de imagem.  

A biópsia de pele pré-tratamento apresentou, na maioria dos casos, 

epiderme com retificação das papilas dérmicas e queratinócitos dentro dos 

limites da normalidade. A derme superficial mostrou quantidade variável de 

elastose solar e áreas com grande redução de fibras colágenas (Figura 7). 

Na derme superficial as fibras colágenas mostraram espessura variável e 

tamanho reduzido, com distribuição desordenada (Figura 8).  
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Figura 7 - Corte histológico de biópsia de pele pré-tratamento (caso 2). 

Observar epiderme retificada e queratinócitos sem 

alterações. H.E. X160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Corte histológico de biópsia de pele pré-tratamento (caso 11). 

Observar derme superficial com fibras colágenas 

desordenadas e pequenas. H.E.X690 
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As biópsias de pele com 24 horas após o tratamento apresentaram 

espongiose e edema intracelular variável. Por vezes na camada basal 

observou-se vacuolização. Na derme superficial observou-se edema 

entremeando as fibras colágenas (Figura 9).  

 

 

Figura 9 - Corte histológico de biópsia de pele 24 horas pós-
tratamento (caso 1). Observar epiderme com vacuolização 
na camada basal e dos queratinócitos. Derme superficial 
com edema. H.E. X690 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As biópsias de pele, ao final do tratamento, mostraram epiderme 

ainda com retificação e queratinócitos dentro dos limites da normalidade. 

Camada basal preservada. A derme superficial mostrou aumento de fibras 

colágenas que se mostraram organizadas seguindo orientação paralela à 

epiderme (Figura 10). 
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Figura 10 - Corte histológico de biópsia de pele 21 dias pós-tratamento 
(caso 7). Observar epiderme retificada. Derme superficial 
mostra fibras colágenas ordenadas com disposição paralela 
à epiderme. H.E. X340 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5. Análise do colágeno na derme 

 

 

 O colágeno da derme das biópsias de pele foi avaliado por 

histomorfometria com auxílio de Sistema Analisador de Imagem. 

Observamos que a derme das biópsias de pele pré-tratamento apresentou 

pequena quantidade de colágeno, este se apresentou em fibras 

desordenadas e pequenas (Figura 11). A Figura 12 mostra a marcação das 

fibras colágenas na coloração de Picrosirius pelo Sistema Analisador de 

Imagens. 
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Figura 11 -  Corte histológico de pele pré-tratamento (caso 4). A. Fibras 
colágenas da derme coradas em vermelho pela coloração 
de picrosirius X340. B. O mesmo campo histológico 
observado com luz polarizada. Fibras colágenas pequenas 
e desordenadas. Picrosirius X340. 

 

 

 

Figura 12 -  Corte histológico de pele pré-tratamento (caso 7). A. Fibras 
colágenas da derme coradas em vermelho pela coloração 
de Picrosirius X340. B. O mesmo campo histológico com 
marcação das fibras colágenas pelo Sistema Analisador de 
Imagens. X340. 
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Foram analisadas as biópsias de pele pré, 24 horas e pós-tratamento. 

A média de fração de área de colágeno da derme das biópsias de pele pré, 

24 horas e pós-tratamento foi respectivamente de 22,8%±6,22%; 

18,8%±4,13%; 38,3%±2,65%. A Tabela 5 mostra os valores da fração de 

área de colágeno dos casos estudados. A Tabela 6 mostra a média, desvio 

padrão, valores máximo e mínimo e mediana da fração de área de colágeno 

das biópsias de pele.  

 

Tabela 5 -  Valores individuais da fração de área de colágeno (%) na 

derme das biópsias de pele estudadas 

Casos % Colágeno 

antes 

% Colágeno 

24hs 

% Colágeno 

final 

Ganho de Colágeno  

(%) 

1 20,57 17,11 37,81 17,23 

2 29,47 16,93 44,00 14,52 

3 21,83 14,20 3,00 -- 

4 22,76 18,18 21,13 -1,63 

5 12,83 14,65 36,60 23,77 

6 16,70 14,31 35,40 18,70 

7 24,59 22,52 52,94 28,35 

8 19,67 19,12 42,53 22,86 

9 15,33 16,74 28,30 12,97 

11 32,68 23,17 47,54 14,86 

12 27,70 21,53 34,48 6,78 

13 29,81 27,63 40,79 10,98 
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Tabela 6 - Estatística descritiva da fração de área de colágeno na derme 

Estatística %Colágeno 

antes 

% Colágeno 

24hs 

% Colágeno 

final 

Média 22,8 18,8 38,3 

Desvio Padrão 6,22 4,13 2,65 

Máximo 32,68 27,63 52,93 

Mínimo 12,83 14,20 21.12 

Mediana 22,29 17,64 37,80 

 

 

Para avaliar se os efeitos de um único tratamento com terapia 

fotodinâmica promoveram alterações no colágeno da derme em um mesmo 

paciente, comparamos os valores da fração de área de colágeno pré, 24 

horas e pós-tratamento pelo Teste T Pareado. Comparando-se a 

porcentagem de colágeno pré e 24 horas pós-tratamento, verificamos haver 

diferença significante, com redução da porcentagem de colágeno 24 horas 

pós-tratamento (t= -3,189 com 11 GL, p=0,009). 

Comparando-se a porcentagem de colágeno pré e pós-tratamento, 

verificamos haver aumento significante de colágeno pós-tratamento (t=6,112 

com 10GL, p=<0,001).  

Comparando-se a porcentagem de colágeno 24 horas com pós-

tratamento, verificamos haver diferença significante, com aumento de 

colágeno na derme pós-tratamento (t= 7,880 com 10 GL, p=<0.001). 

Comparando-se os três momentos estudados de um mesmo 

tratamento, pré, 24horas-pós, por meio do Teste Estatístico não-paramétrico 
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de Kruskal-Wallis, observamos haver diferença significante (H= 19,106 com 

2GL, p=<0,001). Para melhor especificar as diferenças aplicamos o método 

de Dunn, que revelou diferença altamente significante entre porcentagem de 

colágeno antes e pós-tratamento, com aumento de colágeno pós-tratamento 

(Q=13,061, p<0,05). A Figura 13 mostra os resultados em gráfico de caixas, 

estando representado pela mediana e os percentis 25% e 75%. 

 

 

Figura 13 - Gráfico de caixas mostrando a fração de área (%) de fibras 

colágenas na derme de pele pré (antes), 24 horas e pós-

tratamento (final) 
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Correlacionando-se a melhora clínica avaliada por método semi-

quantitativo com o ganho de colágeno pareadamente, por meio de análise 

de Regressão Linear, não foi observada correlação significante (p=0,913):  

Melhora/clinica = 2,218 + (0,00353 * %melhora/colágeno)  
 
 N = 11.000; R = 0,0375; Rsqr = 0,00141; Adj Rsqr = -0,110 
 

 

5.6. Análise das fibras elásticas na derme 

 

 

A quantificação das fibras elásticas da derme das biópsias de pele foi 

avaliada por histomorfometria com auxílio de Sistema Analisador de 

Imagem. A derme das biópsias de pele pré-tratamento mostrou fibras 

elásticas espessas e curtas, por vezes encurvadas e desordenadas ou 

dispostas em agrupamentos, não havendo distribuição homogênea entre as 

fibras colágenas. Com o auxílio do Sistema Analisador de imagens pudemos 

marcar estas fibras elásticas e desse modo quantificá-las (Figura 14). 
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Figura 14 -  Corte histológico de pele 24 horas pré-tratamento (caso 8). 
A. Fibras elásticas da derme coradas em negro pela 
coloração de Weigert-oxona. X340. B. O mesmo campo 
histológico com marcação das fibras elásticas pelo 
Sistema Analisador de Imagens. X340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As biópsias de pele 24 horas pós-tratamento apresentaram redução 

de fibras elásticas devido ao edema da derme. Ao final do tratamento 

observamos maior quantidade de fibras elásticas, que se apresentavam 

mais longas e paralelas às fibras colágenas (Figura 15). 
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Figura 15 –  Corte histológico de pele 24 horas pós-tratamento (caso 7). 
A. Fibras elásticas da derme coradas em negro pela 
coloração de Weigert-oxona. X340. B. Corte histológico de 
pele 21 dias pós-tratamento (caso 1). Weigert-oxona. X340. 

 

 

 

 A Tabela 7 mostra os valores individuais da fração de área de fibras 

elásticas dos casos estudados. A Tabela 8 mostra a média, desvio padrão, 

valores máximo e mínimo e mediana da fração de área de fibras elásticas 

das biópsias de pele estudadas. 
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Tabela 7 - Valores individuais da fração de área de fibras elásticas na 

derme das biópsias de pele estudadas 

Casos % Fibras Elásticas 

antes 

% Fibras Elásticas 

24hs 

% Fibras Elásticas 

final 

Ganho de 

FE (%) 

1 7,76 7,03 13,66 5,89 

2 5,12 2,38 5,23 0,11 

3 4,08 5,30 6,34 2,26 

4 8,70 4,16 14,58 5,88 

5 4,66 7,93 11,63 6,98 

6 13,28 9,04 17,10 3,82 

7 8,36 3,91 6,67 -1,69 

8 6,22 2,78 11,77 5,55 

9 5,88 3,59 7,57 1,69 

11 9,24 5,70 8,91 -0,33 

12 6,98 7,96 14,91 7,93 

13 11,89 9,66 17,81 5,92 
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Tabela 8 - Estatística descritiva da fração de área de fibras elásticas na 

derme 

Estatística %Fibras Elásticas 

antes 

% Fibras Elásticas 

24hs 

% Fibras Elásticas 

pós-tratamento 

Média 7,68 5,78 11,34 

Desvio Padrão 2,82 2,49 4,35 

Máximo 13,28 9,66 17,81 

Mínimo 4,08 2,37 5,22 

Mediana 7,37 5,50     11,70  

 

 

Para avaliar os efeitos de um único tratamento com terapia 

fotodinâmica nas fibras elásticas da derme em um mesmo paciente, 

comparamos os valores da fração de área de colágeno pré, 24 horas e pós-

tratamento pelo Teste T Pareado. A média da fração de área de fibras 

elásticas da derme das biópsias pré-24horas-pós-tratamento foi 

respectivamente: 7,68±2,82; 5,78±2,49 e 11,34±4,35.  

Comparando-se a porcentagem das fibras elásticas pré e 24horas 

pós-tratamento, verificamos haver diferença significante, com redução da 

porcentagem das fibras elásticas 24 horas pós-tratamento (t=-2.581 com 11 

GL, p=0,026).  

Comparando-se a porcentagem de fibras elásticas pré e pós-

tratamento pelo teste T pareado verificamos haver diferença significante, 

com aumento da porcentagem de fibras elásticas ao final do tratamento 

(t=4,001 com 11GL, p=0,002)  
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Comparando-se os três momentos estudados de um mesmo 

tratamento, pré, 24horas-pós, através do Teste Estatístico paramétrico de 

Análise de Variância, observamos haver diferença significante (F=8,695, 

p<0,001). Para melhor especificar as diferenças aplicamos o método de 

comparação múltipla de Tukey, que revelou diferença altamente significante 

entre porcentagem das fibras elásticas antes e pós-tratamento, com 

aumento de fibras elásticas no pós-tratamento (Q=3,82; p<0,05). A Figura 16 

mostra os resultados em gráfico de barras, estando representado pela média 

dos valores dos casos estudados. 

Correlacionando-se a melhora clínica avaliada por método semi-

quantitativo com o ganho de fibras elásticas pareadamente, através de 

análise de Regressão Linear, não foi observada correlação significante 

(p=0,983):  

Melhora/clinica = 2,160 + (0,00179 * %melhora/fibras elásticas)  

N = 12.000; R = 0,00681; Rsqr = 0,0000464; Adj Rsqr = -0,0999 
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Figura 16 - Gráfico de barras mostrando a fração de área (%) de fibras 

elásticas na derme de pele pré (antes), 24 horas e ao final 

do tratamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7. Análise das reações imunoistoquímicas 

 

 

5.7.1. CD8 

 

 

A análise dos cortes histológicos submetidos à reação 

imunoistoquímica para anti-CD8 revelou células inflamatórias 
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mononucleares CD8 positivas presentes ao redor de vasos e anexos na 

derme (Figuras 17 e 18). A avaliação morfométrica foi semi-quantitativa e os 

resultados individuais de cada um dos casos estudados está revelado na 

Tabela 9. 

 

 

Figura 17 – Corte histológico de pele antes do tratamento (caso 1) 
submetido à reação imunoistoquímica para anti-CD8. 
Células inflamatórias mononucleares com reação positiva 
(pigmento marrom) ao redor de vaso. X340.  
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Figura 18 – Corte histológico de pele pós-tratamento (caso 7) 

submetido à reação imunoistoquímica para anti-CD8. Notar 

ausência de células CD8 positivas na derme. X340.  
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Tabela 9 -  Valores individuais da intensidade de reação para CD8 nas 

peles estudadas 

Casos CD8  

antes 

CD8   

24hs 

CD8    

final 

1 1,00 0,50 1,00 

2 3,00 - 0,50 

3 2,00 3,00 0,50 

4 2,00 3,00 - 

5 0,50 0,50 0,00 

7 2,00 2,00 1,00 

8 1,00 2,00 0,00 

9 0,00 1,00 - 

11 1,00 1,00 0,00 

12 2,00 - 0,50 

13 2,00 3,00 0,50 

Valores semi-quantitativos: 0=ausente; 0,5= ½+; 1,0=+; 2,0=++; 3,0=+++ 

 

 

Comparando-se os três momentos estudados de um mesmo 

tratamento, pré, 24horas e pós, através do Teste Estatístico não paramétrico 

de Análise de Variância de Kruskal-Wallis, observamos haver diferença 

significante (H= 10,185, p=0,006). Para melhor especificar as diferenças, 

aplicamos o método de comparação múltipla de Dunn, que revelou diferença 

altamente significante entre intensidade de células CD8 antes e pós-

tratamento, com redução de células CD8 no pós-tratamento (Q=2,68; 

p<0,05). A Figura 19 mostra os resultados em gráfico de barras, estando 
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representado pela média dos valores dos casos estudados. 

 

 

Figura 19 -  Gráfico de caixas mostrando a intensidade de células 

CD8+ na derme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento 
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5.7.2. CD4 

 

 

Em relação ao anticorpo CD4, para evidenciar os linfócitos, a análise 

dos cortes histológicos submetidos à reação imunoistoquímica para anti-CD4 

revelou células inflamatórias mononucleares CD4 positivas presentes ao 

redor de vasos e anexos na derme (Figuras 20 e 21). A avaliação 

morfométrica foi semi-quantitativa e os resultados individuais de cada um 

dos casos estudados estão revelados na Tabela 10. 

 

 

Figura 20 –  Corte histológico de pele 24 horas pós-tratamento (caso 2) 
submetido a imunoistoquímica para anti-CD4. Notas 
infiltrado inflamatório com células CD4 positivas (marrom) 
ao redor do folículo piloso. X340. 
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Figura 21 –  Corte histológico de pele 21 dias os-tratamento (caso 2) 
submetido a imunoistoquímica para anti-CD4. Notar 
infiltrado inflamatório com células CD4 positivas (marrom), 
em menor quantidade, ao redor do folículo piloso. X340. 
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Tabela 10 -  Valores individuais da reação imunoistoquímica para anti-

CD4 nas biópsias de pele estudadas 

Casos CD4  

antes 

CD4   

24hs 

CD4.   

final 

1 1,00 1,00 0,50 

2 3,00 3,00 1,00 

3 0,50 3,00 - 

4 3,00 3,00 1,00 

5 0,00 0,50 - 

6 0,50 2,00 - 

7 3,00 - 1,00 

8 1,00 3,00 0,00 

9 0,00 0,50 - 

11 2,00 2,00 1,00 

12 2,00 2,00 - 

13 2,00 2,00 - 

 
Valores semi-quantitativos: 0=ausente; 0,5= ½+; 1,0=+; 2,0=++; 3,0=+++ 

  

 

Comparando-se os três momentos estudados de um mesmo 

tratamento, pré, 24horas- pós para células CD4+ na derme, por meio do 

Teste Estatístico não paramétrico de Análise de Variância de Kruskal-Wallis, 

observamos não haver diferença significante (H=4,821, p= 0,090). 
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5.7.3. CD1 

 

 

Em relação ao anticorpo CD1, para evidenciar as células de 

Langhrans, verificamos que 24 horas após e ao final do tratamento com 

terapia fotodinâmica as células de Langhrans estão presentes na epiderme 

(Figuras 22 e 23). 

 

 

Figura 22 –  Corte histológico de pele 24 horas pós-tratamento (caso 2) 
submetido a imunoistoquímica para anti-CD1. Células de 
Langerhans marcadas em marrom na epiderme e folículo 
piloso. X340. 
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Figura 23 –  Corte histológico de pele 21 dias pós-tratamento (caso 4) 
submetido a imunoistoquímica para anto-CD1. Células de 
Langerhans marcadas em marrom na epiderme e folículo 
piloso. X340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação morfométrica foi quantitativa avaliando o número de 

células CD1+ por área de epiderme. Os resultados individuais de cada um 

dos casos estudados estão revelados na Tabela 11. A média e desvio 

padrão foram: CD1 antes =0,000458±0,000151; CD1 24hs= 

0,000429±0,000255; CD1final= 0,000934±0,000810. 

Comparando-se os três momentos estudados de um mesmo 

tratamento, pré – 24horas- pós para células CD1+ na epiderme, através do 

Teste Estatístico não paramétrico de Análise de Variância de Kruskal-Wallis, 

observamos não haver diferença significante (H=1,977, p=0,372). 
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Tabela 11 - Valores individuais da reação imunoistoquímica para anti-

CD1 nas biópsias de pele estudadas 

Casos CD1 antes 

(µm2) 

CD1 24hs 

(µm2) 

CD1 Final 

(µm2) 

1 7,27e-4 8,97e-4 2,35e-4 

2 5,70e-4  1,36e-4 

3 4,31e-4 2,18e-4  

4 3,08e-4 4,72e-4 4,13e-4 

5 3,08e-4 2,66e-4 2,41e-4 

6 2,72e-4 2,79e-4  

7 4,87e-4 2,52e-4 4,97e-4 

8 6,54e-4 3,24e-4  

9 4,51e-4 5,38e-4 3,80e-4 

11 5,19e-4 4,54e-4  

12 2,60e-4 8,77e-4 1,86e-4 

13 5,14e-4 1,46e-4 3,78e-4 

Valores=número de células CD1 por área (µm2)da epiderme 

 

 

5.7.4. Interleucina 4 (IL4) 

 

 

Em relação ao anticorpo IL4, para evidenciar a intensidade de 

Interleucina 4, verificamos que o tratamento com terapia fotodinâmica torna 

presente a IL4 na epiderme (Figura 24) e na derme (Figura 25). 
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Figura 24 – Corte histológico de pele antes do tratamento (caso 4) 

submetido à reação imunoistoquímica para anti-IL4. Notar 

ausência de reação positiva na epiderme e derme. X340.  
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Figura 25 – Corte histológico de pele ao final do tratamento (caso 4) 
submetido à reação imunoistoquímica para anti-IL4. Notar 
reação positiva (coloração marrom) na epiderme e nas 
células inflamatórias ao redor de vasos da derme . X340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação morfométrica foi semi-quantitativa avaliando a intensidade 

da reação imunoistoquímica na epiderme e derme separadamente. Os 

resultados individuais de cada um dos casos estudados estão revelados na 

Tabela 12 para a epiderme e Tabela 13 para a derme. 
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Tabela 12 -  Valores individuais da reação imunoistoquímica para anti-

IL4 nas biópsias de pele estudadas. Avaliação da epiderme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores semi-quantitativos: 0=ausente; 0,5= ½+; 1,0=+; 2,0=++; 3,0=+++ 

 

Casos IL4 epiderme 

antes 

IL4 epiderme 

24hs 

IL4 epiderme 

final 

1E 0,00 1,00  

2E 0,00 0,00  

4E 0,00 0,00 1,00 

5E 0,00 1,00 1,00 

6E 0,00 0,00 1,00 

7E 0,00 1,00 2,00 

8E 0,00 1,00  

9E 0,00 0,00 2,00 

11E 0,00 1,00  

12E 0,00 1,00 2,00 

13E 1,00  1,00 
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Tabela 13 -  Valores individuais da reação imunoistoquímica para anti-

IL4 nas biópsias de pele estudadas. Avaliação da derme 

Casos IL4 derme 

antes 

IL4 derme 

24hs 

IL4 derme 

final 

1D 0,00 0,00  

2D 0,00 0,00  

    

4D 0,00 1,00 2,00 

5D 0,00 1,00 1,00 

6D 0,00 0,00 0,00 

7D 0,00 1,00 3,00 

8D 0,00 0,00  

9D 0,00 0,00 1,00 

11D  0,00  

12D 0,00 1,00 2,00 

13D 0,00  1,00 

 
Valores semi-quantitativos: 0=ausente; 0,5= ½+; 1,0=+; 2,0=++; 3,0=+++ 

 

 

Comparando-se a intensidade de IL4 na epiderme nos três momentos 

estudados de um mesmo tratamento, pré, 24horas-pós, através do Teste 

Estatístico não paramétrico de Análise de Variância de Kruskal-Wallis, 

observamos haver diferença significante (H=16,090, p<0,001). Para melhor 

especificar as diferenças, aplicamos o método de comparação múltipla de 

Dunn, que revelou diferença altamente significante entre intensidade de IL4 
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na epiderme antes e pós-tratamento, com aumento de IL4 no pós-tratamento 

na epiderme (Q=4,00; p<0,05). A Figura 26 mostra os resultados em gráfico 

de barras, estando representado pela média dos valores dos casos 

estudados. 

 

 

Figura 26 -  Gráfico de caixas mostrando a intensidade de IL4 na 

epiderme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento 
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Comparando-se a intensidade de IL4 na derme nos três momentos 

estudados de um mesmo tratamento, pré, 24horas-pós, através do Teste 

Estatístico não paramétrico de Análise de Variância de Kruskal-Wallis, 

observamos haver diferença significante (H=13,77, p=0,001). Para melhor 

especificar as diferenças, aplicamos o método de comparação múltipla de 

Dunn, que revelou diferença altamente significante entre intensidade de IL4 

na derme antes e pós-tratamento, com aumento de IL4 no pós-tratamento 

(Q=3,71; p<0,05). A Figura 27 mostra os resultados em gráfico de caixas, 

estando representado pela média dos valores dos casos estudados 
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Figura 27 -  Gráfico de caixas mostrando a intensidade de IL4 na 

derme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.5. TNFαααα 

 

 

Em relação ao anticorpo TNF�, verificamos que o tratamento com 

terapia fotodinâmica reduz a intensidade de TNF� na epiderme (Figura 28) e 

aumenta a intensidade na derme (Figura 29). 
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Figura 28 – Corte histológico de pele antes do tratamento (caso 4) 
submetido à reação imunoistoquímica para anti-TNF. Notar 
reação positiva (coloração marrom) na epiderme e 
ausência na derme . X340. 
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Figura 29 – Corte histológico de pele ao final do tratamento (caso 4) 
submetido à reação imunoistoquímica para anti-TNF. Notar 
reação positiva (coloração marrom) na derme e negativa 
na epiderme . X340. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A avaliação morfométrica foi semi-quantitativa avaliando a intensidade 

da reação imunoistoquímica na epiderme e derme separadamente. Os 

resultados individuais de cada um dos casos estudados estão revelados na 

Tabela 14 para a epiderme e Tabela 15 para a derme. 
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Tabela 14 - Valores individuais da reação imunoistoquímica para TNF� 

nas biópsias de pele estudadas. Avaliação da epiderme 

Casos TNF epiderme 

antes 

TNF epiderme 

24hs 

TNF epiderme 

final 

1E 3,00 3,00 0,00 

2E 2,00 3,00  

4E 3,00 1,00 0,00 

5E 2,00 0,00 0,00 

6E 3,00 0,00 0,00 

7E 3,00 0,00 0,00 

9E 1,00 0,00 0,00 

11E 3,00 3,00  

12E  1,00 0,00 

13E  0,00 1,00 

 

Valores semi-quantitativos: 0=ausente; 0,5= ½+; 1,0=+; 2,0=++; 3,0=+++ 
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Tabela 15 - Valores individuais da reação imunoistoquímica para TNF 

nas biópsias de pele estudadas. Avaliação da derme 

Casos TNF derme 

antes 

TNF derme 

24hs 

TNF derme 

final 

1D 0,00 0,00 0,00 

2D 0,00 1,00  

4D 0,00 0,00 1,00 

5D 0,00 1,00 1,00 

6D 0,00 1,00 1,00 

7D 0,00 1,00 2,00 

9D 1,00 1,00 2,00 

11D 0,00 1,00  

12D  1,00 2,00 

13D  1,00 1,00 

 
Valores semi-quantitativos: 0=ausente; 0,5= ½+; 1,0=+; 2,0=++; 3,0=+++ 

 

 

Comparando-se a intensidade de TNF� na epiderme nos três 

momentos estudados de um mesmo tratamento, pré, 24horas- pós, através 

do Teste Estatístico não paramétrico de Análise de Variância de Kruskal-

Wallis, observamos haver diferença significante (H=12,895, p=0,002). Para 

melhor especificar as diferenças, aplicamos o método de comparação 

múltipla de Dunn, que revelou diferença altamente significante entre 

intensidade de TNF� na epiderme antes e pós-tratamento, com redução no 

pós-tratamento (Q=3,57; p<0,05). A Figura 30 mostra os resultados em 
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gráfico de caixas, estando representado pela média dos valores dos casos 

estudados. 

 

 

Figura 30 - Gráfico de caixas mostrando a intensidade de TNFαααα na 

epiderme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do 

tratamento  
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Wallis, observamos haver diferença significante (H=11,78, p=0,003). Para 

melhor especificar as diferenças, aplicamos o método de comparação 

múltipla de Dunn, que revelou diferença altamente significante entre 

intensidade de TNF� na derme antes e pós-tratamento, com aumento de 

TNF� no pós-tratamento (Q=3,61; p<0,05). A Figura 31 mostra os resultados 

em gráfico de caixas, estando representado pela média dos valores dos 

casos estudados. 

 

 

Figura 31 - Gráfico de caixas mostrando a intensidade de TNFαααα na 

derme de pele pré (antes), 24 horas e ao final do tratamento  
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5.7.6. IFNγγγγ 

 

 

 Em relação ao anticorpo IFN�, verificamos não haver reação positiva 

tanto na derme como na epiderme nos três momentos de tratamento 

estudados (Figura 32). 

 

 

Figura 32 - Corte histológico de pele (caso 5). Reação Imunoistoquímica 

para anti-IFN. X340. Notar ausência de reação positiva na 

pele antes (A) e após o tratamento (B) 
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5.8. Infiltrado inflamatório na derme 

 

 

A análise dos cortes histológicos submetidos à coloração de H.E. 

revelou células inflamatórias mononucleares presentes ao redor de vasos e 

anexos na derme. A avaliação morfométrica foi semi-quantitativa e os 

resultados individuais de cada um dos casos estudados estão revelados na 

Tabela 16. 

 

Tabela 16 -  Valores individuais da intensidade de infiltrado 

inflamatório nas biópsias de pele estudadas 

Casos Infiltrado Inflamatório 

antes 

Infiltrado Inflamatório 

24hs 

Infiltrado Inflamatório 

final 

1 1,00 1,00  

2 2,00 2,00  

4 2,00 3,00 1,00 

5 0,00 0,00 1,00 

6 1,00 1,00 1,00 

7 1,00 2,00 1,00 

8 1,00 1,00  

9 1,00 1,00 1,00 

11 1,00 1,00  

12 1,00 2,00 2,00 

13 1,00  1,00 

 
Valores semi-quantitativos: 0=ausente; 0,5= ½+; 1,0=+; 2,0=++; 3,0=+++ 



 

 

 

5. Resultados 

 

178 

 Comparando-se a intensidade de infiltrado inflamatório na derme nos 

três momentos estudados de um mesmo tratamento, pré, 24horas- pós, por 

meio do Teste Estatístico não paramétrico de Análise de Variância de 

Kruskal-Wallis, observamos não haver diferença significante (H=1,11, 

p=0,572). 
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A TFD atualmente é considerada uma modalidade terapêutica com 

ótimos resultados no tratamento do fotoenvelhecimento, pois apresenta 

resposta satisfatória no resultado estético, principalmente na melhora da 

coloração, textura, rugas e no tratamento e prevenção das lesões pré-

malignas que geralmente acompanham a pele fotoenvelhecida.2,134.   

Resultados promissores com TFD-ALA no fotoenvelhecimento são 

descritos na literatura inicialmente por Ruiz-Rodriguez et al.347 no tratamento 

da queratose actinica. Após esta data, outros autores relatam a eficácia da 

TFD-ALA no tratamento do fotoenvelhecimento moderado acompanhado de 

múltiplas queratoses actinicas. Os autores obtem clareamento das lesões, 

melhora na textura, pigmentação e telangiectasias, mas mínima alteração 

nas rugas finas.2,6,332,333,393. 

Este estudo apresentou 13 pacientes do sexo feminino, com fototipo 

de I a IV e grau de envelhecimento segundo Glogau28, II (leve), III 

(moderado) e IV (importante). Não havia paciente com grau I de 

fotoenvelhecimento na amostra. Doze pacientes apresentaram melhora 

clínica principalmente da coloração, textura e flacidez da pele (92,30%) e 

mais discretamente das rugas superficiais (38,46%). As rugas mais 

profundas não apresentaram melhora. 

A melhora do fotoenvelhecimento nesta amostra foi semelhante aos 

dados da literatura descritos principalmente por Ruiz-Rodriguez347, Alam393, 

Dover333 e Alster332 que demonstram melhora do fotoenvelhecimento em 

seus trabalhos com a terapia fotodinâmica. Nestor et al.327 referem um 
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resultado excelente da TFD-ALA no rejuvenescimento com uma 

porcentagem, segundo a avaliação dos investigadores, de 92%, e dos 

pacientes 94%.  

A melhora da coloração e textura, obtida neste trabalho (92,30%), 

superou um pouco os dados obtidos por outros autores; Goldman apud 

Gold6 demonstra melhora de 72% na textura e 62.5% na pigmentação da 

pele, enquanto Avram e Goldman apud Alam393, 48% nas anormalidades 

pigmentares e 25% na textura da pele, mas todos concordam com um 

resultado inferior nas rugas superficias. Em relação à flacidez não há dados 

concretos na literatura, e apesar da melhora moderada ou discreta, essa 

ocorreu em 92,30% das pacientes sendo 41,66% na pálpebra inferior, 

16,66% no sulco nasogeniano e 83,33% na região mandibular com 

conseqüente melhora do contorno facial. Essa observação se torna 

importante, pois não foi um dado isolado, não era objetivo do tratamento e 

comparado com outros tratamentos dificilmente obtemos, com um 

tratamento não invasivo, um resultado na flacidez da pele, principalmente na 

pálpebra inferior. 

As lesões de melanose solar tiveram um clareamento, mas parcial 

(91,66%) e o mesmo ocorreu com as efélides presentes em duas (15,38%) 

pacientes.Melasma também estava presente em quatro (30,76%) pacientes 

e permaneceu inalterado.  

O papel fotoprototetor da melanina resulta da sua capacidade de 

absorver radiação na região do espectro de UV, luz visível e infravermelha. 
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Torezan131, em tese de mestrado apresentada a Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, relata um caso de fibroepitelioma de Pinkus, 

uma variante do carcinoma basocelular, que apresentou regressão parcial 

com TFD-ALA após três sessões e explica este fato pela menor ação da 

mesma em lesões pigmentadas, uma vez que a melanina compete pela 

absorção da luz em 630 nm. 

A fotoproteção causada pela melanina pode explicar o insucesso do 

tratamento no clareamento das melanoses, efélides e melasma e também 

em relação à melhora discreta apresentada por duas pacientes, uma fototipo 

IV com presença de efélides e a outra apesar de fototipo III com presença de 

melasma e, também, ao quadro inalterado apresentado por uma paciente 

com alterações poiquilodérmicas e melasma.  

Quatro pacientes (30,76%) apresentavam lesões com diagnóstico 

clinico de queratose actinica e após 21 dias da terceira sessão, 75% das 

pacientes apresentavam regressão completa das lesões.  

A porcentagem de melhora da queratose actinica, no tratamento do 

fotoenvelhecimento, descrita na literatura varia entre 75-90%, sendo mais 

rápida na face e couro cabeludo e mais lenta nas extremidades e no 

tronco.6,347. Em 2001, durante um consenso sobre queratose actinica, é 

discutido que este tipo de lesão é um marcador no fotoenvelhecimento pelo 

UVB e apresenta alterações no DNA que estão relacionadas com o 

carcinoma espinocelular, por isso, é estabelecido que estas lesões são um 

tipo de carcinoma in situ e que necessitam de tratamento para a prevenção 
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do câncer de pele132. Desta maneira, um tratamento que vise não apenas a 

melhora do fotoenvelhecimento global, mas também das queratoses 

actinicas é importante. 

A substância utilizada neste estudo foi o ácido 5 delta-aminolevulínico 

na concentração de 20% que foi aplicado de forma homogênea (apenas uma 

camada) com o bastão aplicador Levulan® KerastickTM. Calin et al.408 

definem que o acúmulo de PpIX depende da concentração do ALA. 

Utilizamos a concentração de 20% conforme o modelo de Kennedy123, que 

utiliza esta mesma concentração de ALA em emulsão cremosa óleo/água. 

Trabalhos na literatura utilizam concentrações de 10 a 30% com bons 

resultados no tratamento de tumores e 3% na esclerodermia240,241,303.  

No tratamento do fotoenvelhecimento a concentração mais utilizada 

nos trabalhos é 20%137,332,347. 

Em relação ao período de exposição à substância, este é variável na 

literatura. No tratamento de tumores há relatos de 3 a 20 horas, sendo que a 

maioria dos autores utiliza entre 6 a 12 horas130.O protocolo original sugere 

de 14 a 18 horas o tempo de contato do ALA com a região a ser tratada. O 

tempo estimado para que o ALA se difunda 2,5-3,0 mm é 3 15 horas327. 

Calin et al.408 em estudo com diferentes tempos de exposição 

mostram uma maior fluorescência após 6 horas quando comparado com 5 e 

4 horas, mas depois deste tempo, as bordas de demarcação da área 

tumoral, se tornam difusas e decresce a fluorescência tumoral. Lang et al.399 

relatam produção de PpIX nos tumores epiteliais 2 a 4 horas após a 
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exposição ao ALA. van der Veen et al.225, relatam que na aplicação tópica a 

fluorescência máxima é 4 vezes maior no tumor que na pele normal.Isso 

pode ser conseqüência de uma pele alterada facilitando a penetração do 

ALA na queratina anormal; além disso, a pele com exposição crônica ao sol 

e queratoses actinicas apresenta maior penetração do ALA. No 

rejuvenescimento o tempo de exposição varia de 30 minutos a 3 horas, 

sendo denominado de “short contact” o período correspondente à uma hora 

de exposição ao ALA.6,327,333,393,34.  

O tempo de exposição deste trabalho foi 2 horas, com oclusão com 

papel alumínio para evitar fotoativação precoce, tempo suficiente para 

produção de PpIX. A pele fotoenvelhecida permite, segundo van der Veen et 

al.225, uma eficiente penetração do ALA com 2 horas de exposição. O 

mecanismo de oclusão com papel alumínio pode aumentar a temperatura 

local, aumentando a penetração do ALA. 

Em relação ao número de sessões e o intervalo entre elas, também é 

variável na literatura. Nos tumores o importante é a espessura das lesões, 

pois se preconiza que lesões até 2 mm respondem melhor ao tratamento326 

e por isso carcinomas basocelulares nodulares, esclerodermiformes ou 

carcinomas espinocelulares invasivos não são indicações para 

TFD93,117,125,131,154,273,314,317,320. Lesões superficiais podem se beneficiar 

apenas com 1 sessão, enquanto lesões nodulares precisam de um maior 

número131. Por outro lado tumores maiores de 1 cm podem responder a TFD 

devido à ativação concomitante do sistema imune local152. As lesões de 
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queratose actinica localizadas em região acral apresentam menor resposta 

com apenas 1 sessão devido a maior espessura do tecido400. 

Em painel de perguntas e respostas publicado no Australian Journal 

of Dermatology, 2005, verifica-se que para o carcinoma basocelular, a 

indicação de apenas 1 sessão, não é recomendada, e que o intervalo entre 

elas depende do processo inflamatório residual para que o paciente não 

apresente dor. Este mesmo artigo também sugere que no carcinoma 

basocelular e nas doenças inflamatórias já é preconizado a boa penetração 

da luz vermelha e que acredita-se não ser necessário preparações prévias e 

que o tempo entre as aplicações pode ser 2 a 4 semanas, período para que 

a inflamação ceda. 

No fotoenvelhecimento o intervalo entre as sessões é variado, relata-

se um período de 2 a 6 semanas entre as aplicações sendo ideal o intervalo 

de 2-4 semanas327,332,333,393. 

No nosso estudo, foi realizado um número de 3 aplicações com 

intervalo de 15 dias entre as sessões, concordando com o debate publicado 

pela revista Australian Journal of Dermatology, 2005 e com o consenso do 

uso de TFD na dermatologia327.  

Na literatura, as fontes de luz utilizadas no fotoenvelhecimento, são: 

LED com pico de absorção em 630nm, a LIP, pulsed dye laser (PDL) com 

595nm e a luz azul (410nm).6,137,193,332,333,347,393. A indução de hipertermia é 

relatada na literatura apenas no tratamento de tumores131. 

Foi utilizado um aparelho de terapia fotodinâmica (Multi Waves -Leds 
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Light Therapy; Industra-Brasil), com luz vermelha e pico de absorção de 630 

nm que oferece segundo a literatura, uma melhor penetração no tecido e por 

isso é o mais utilizado133,400. A profundidade de penetração é menor que 1 

mm para 410 nm, 0,5-2 mm para 514 nm e 1-6 mm para 630 nm, com uma 

média de 3 mm que é o limite de espessura dos tumores que podem ser 

tratados pela TFD, caso contrário, as lesões mais espessas necessitam de 

preparo prévio117,154,327. 

A maioria dos trabalhos no tratamento do fotoenvelhecimento 

associam a TFD a luz azul, LIP ou PDL.O único relato de associação com 

LED de 630 nm é realizado com ALA 5%395; não há relatos do uso de ALA 

20% com luz vermelha de 630 nm, talvez pela maior profundidade 

alcançada por esta. 

Os efeitos colaterais mais comuns neste trabalho foram eritema leve a 

intenso, edema, principalmente da pálpebra inferior, ardência, prurido 

discreto e descamação leve a moderada. Estes efeitos duraram no mínimo 

dois dias e no máximo 10, sendo que na maioria das pacientes a duração foi 

cerca de 3 a 5 dias. Avram e Goldman apud Alam e Dover393  também 

relatam um tempo de duração dos efeitos colaterais; eritema e edema, cerca 

de 3 a 5 dias. A intensidade do eritema, segundo Tosca et al.325, no 

tratamento do carcinoma basocelular demonstra que pacientes com maior 

eritema, apresentam melhor resposta na erradicação do tumor. Key282 na 

associação da TFD-ALA com PDL, afirma que a ativação do PpIX é 

proporcional ao eritema formado.Neste trabalho não pudemos fazer uma 
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correlação entre o eritema formado e a melhora do fotoenvelheimento, pois 

esta reação foi muito diversa nas três sessões.  

Em relação a fotossensibilidade prolongada apenas uma paciente 

(7,69%) apresentou este efeito colateral, que ocorria após o procedimento 

com exposição à luz natural por um período de 24 horas. 

Keneddy et al.124, descreve uma reação “histamina-like” durante a 

fotoativação que é descrita como “coçar”, “arder” ou “queimar” minutos após 

a fotoexposição e pode durar com menor intensidade até 24 horas. O autor 

descreve as lesões com edema podendo apresentar um leve exsudato. 

Neste trabalho a maioria das pacientes relatou uma sensação de queimação 

suportável logo após a exposição e que durou cerca de 24 a 48 horas, mas 

acompanhada de edema importante; este edema não apresentava uma 

relação com a queixa clinica de dor ou ardor da paciente. O edema foi mais 

pronunciado na pálpebra inferior e durou cerca de três dias.  

O uso de anestésicos tópicos não é recomendado pela possibilidade 

de interação com o agente fotossensibilizante, principalmente levando a 

alteração no pH (o pH alto do anestésico pode inativar o agente 

fotossensibilizante). Há relato na literatura da diminuição da dor com o uso 

do MAL ao invés do ALA119. 

Na literatura estão descritos os seguintes efeitos colaterais: eritema, 

edema, descamação, sensação de queimação/ardência, prurido, formação 

de crostas, fotossensibilidade local, erupção acneiforme, hiperpigmentação 

pós-inflamatória. O ALA não induz o acúmulo de porfiria sistêmica6,303,332,333. 
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Infecções bacterianas são incomuns. As infecções virais ocorrem em 

indivíduos que apresentam suscetibilidade393. Duas pacientes (15,38%) 

apresentaram quadro clinico compatível com herpes simples; uma 

apresentou lesão papulo-vesiculosa, eritematosa, dolorosa na região do 

mento após três dias do procedimento e a outra, lesões vesiculosas, orais na 

segunda sessão. Nenhuma paciente fez profilaxia antiviral prévia a terapia. 

Não ocorreu alteração em relação a pilificação local nas pacientes, 

Szeimies et al.119, referem que alopécia definitiva não é observada na 

maioria dos pacientes tratados. 

As contra indicações da TFD são porfirias e reações alérgicas as 

substâncias fotossensibilizantes119 e que já haviam sido descartadas no 

momento de inclusão da paciente no estudo e acompanhadas durante a 

realização do mesmo. 

Não foram observadas lesões cicatriciais, hipercromias ou 

hipocromias. Gilson et al.290, estuda a incidência de resposta completa do 

tumor e a necrose de pele e percebe que o diâmetro da escara formada é 

proporcional ao diâmetro da área total irradiada; aumentando-se a dose da 

luz e da substância fotossensibilizante há um aumento da chance de 

formação de escara e do tempo de cicatrização do tumor. O mecanismo de 

reparação deste dano da pele é interessante, porque o dano inicial parece 

severo, mas causa mínimo desconforto e sempre cicatriza sem sequelas.Isto 

pode explicar o eritema intenso e edema importante apresentado por 
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algumas pacientes, mas com poucas queixas de ardência e cicatrização sem 

seqüelas.  

Em relação, a fibrose formada após a TFD, Fink-Puches et al.233, 

em estudo retrospectivo com recidivas de carcinoma basocelular e 

espinocelular superficiais, verifica, que a profundidade da fibrose 

encontrada na histopatologia do tumor, é maior que a invasão inicial do 

mesmo, demonstrando que apesar da penetração insuficiente do ALA, a 

fibrose formada foi significante. 

Na histologia, após 5 a 15 minutos da TFD, ocorre vasodilatação e 

processo inflamatório agudo com neutrófilos, eosinófilos e mastócitos 

perivascular, mas o tumor não apresenta alteração1,325. Um a três dias após 

ocorre degeneração vacuolar da basal com focos de necrose da epiderme, 

processo inflamatório agudo com neutrófilos perivascular e dispersos e 

invasão de neutrófilos na epiderme. A vasodilatação e edema na derme são 

proeminentes.Infiltrado neutrofílico agudo pode ser visto nas glândulas 

sebáceas e estas podem apresentar degeneração de seus núcleos. Neste 

período o tumor ainda não apresenta alterações. No terceiro dia, ocorre 

degeneração hidrópica da camada basal, edema intracelular dos 

queratinócitos e os núcleos se tornam hipercromáticos. O infiltrado 

inflamatório começa a apresentar características agudas e subagudas. No 

quarto dia, a necrose dos queratinócitos começa a resultar em degeneração 

reticular; tem inicio a necrose celular tumoral e inicia-se a regeneração das 

glândulas sebáceas. No sétimo dia ocorre a regeneração da pele que está 
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completa 4-6 semanas pós TFD-ALA. Colorações específicas mostram 

reparação da zona subepidérmica com fibras colágenas paralelas a 

epiderme, diminuindo a massa elastótica pré-existente325.  

A evolução das alterações histológicas neste trabalho foram iguais às 

relatadas na literatura, onde se observou, em 24 horas, edema e 

vacuolização da camada basal e após 21 dias completa reestruturação da 

epiderme e neoformação de colágeno, mas a alteração do infiltrado 

inflamatório não foi significante.O processo inflamatório agudo que se forma 

após a TFD, não foi observado neste trabalho sugerindo que este talvez 

ocorra com maior freqüência no tratamento de tumores, onde o tempo de 

exposição ao ALA é maior e também na administração sistêmica, sendo a 

tópica responsável pela destruição através da formação do oxigênio 

“singlet”. 

Nas colorações especificas, picrosirius para o colágeno e Weigert-

oxona para o tecido elástico, o edema, juntamente com a desorganização 

das fibras que ocorreram com o procedimento, podem levar a diminuição da 

porcentagem (fração/área) de colágeno e fibras elásticas na avaliação após 

24 horas, mas as biópsias de pele 21 dias pós-tratamento, mostraram 

aumento de colágeno na derme superficial e ordenação paralela destas 

fibras em relação à epiderme e maior quantidade de fibras elásticas que 

estavam mais longas e paralelas às fibras colágenas.Este aumento, 

posterior pode ser explicado pelo tempo necessário para o estímulo da 

reorganização das fibras elásticas e síntese do colágeno.  
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A liberação de enzimas da família das metaloproteinases matriciais é 

importante na remodelação da matriz extracelular e essencial no processo 

de cicatrização42. Esta liberação é mediada pela resposta imune. Neste 

processo, a indução da colagenase intersticial, responsável pela degradação 

do colágeno tipo I, II e III, ocorre através da IL-1, fator de crescimento 

epidérmico, fator de crescimento derivado da plaqueta, TNF-� e inibição pelo 

TGF-�42.   

Karrer et al.16, em estudo experimental, evidencia que o ALA e a luz 

de 630 nm induzem ao aumento da produção de metaloproteinases da 

matriz–1 (MMP1) e metaloproteinases da matriz–3 (MMP3) nos fibroblastos 

dérmicos humanos cultivados com redução da expressão do RNAm do 

colágeno tipo I. As células humanas normais são comparadas com as 

células de esclerodermia e não há diferença significante entre elas. Os 

fibroblastos de esclerodermia exibem níveis 2 vezes mais baixos de MMP1 e 

MMP3 quando comparado aos normais. Este estudo demonstra que a TFD-

ALA pode diminuir o colágeno tipo 1, enquanto o RNAm do colágeno tipo 3 

permanece inalterado quantitativamente; ao mesmo tempo há um aumento 

do MMP1 e MMP3 o que leva aos efeitos anti-escleróticos. Contudo, estes 

efeitos são transitórios, e por isso são necessárias várias aplicações; estas 

dosagens foram feitas 24 a 48 horas após a aplicação; isto pode ajudar a 

explicar a diminuição do colágeno no nosso trabalho 24 após a TFD. Como a 

TFD é capaz de modular MMP1 e MMP3 por mecanismos diretos e indiretos 

e os queratinocitos são os alvos na TFD (ALA penetra nos tecidos 
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queratinizados e pouco nos mesenquimais), o autor propoem que a indução 

da degradação do colágeno pelas metaloproteinases é via queratinócito, 

pois as citocinas são responsáveis pelos efeitos anti-escleróticos da TFD-

ALA “in vivo”17. Marmur et al.311 em estudo comparativo entre ALA-LIP e LIP, 

mostra que o primeiro apresenta uma maior porcentagem na síntese de 

colágeno que o segundo, principalmente no colágeno tipo I. 

Ambos, os efeitos biológicos da TFD e da irradiação UVA, são 

mediados pelo oxigênio “singlet”, mas a terapia com UVA produz um dano 

ao DNA, enquanto que TFD-ALA apresenta como alvo a mitocôndria 

sugerindo que o DNA não é o alvo para a citotoxicidade e, por isso, não 

apresenta potencial carcinogênico16. Stender et al.364 e Sharfaei340 mostram 

que TFD-ALA possui um potencial anticarcinogênico através do retardo da 

fotocarcinogênese em ratos. Esse fato colabora para demonstrar que o uso 

da TFD no tratamento do fotoenvelhecimento tem resultados não apenas 

estéticos, mas também na prevenção do câncer de pele. 

Na avaliação do sistema imunológico, as biópsias foram realizadas 24 

horas após a primeira sessão para traçar a migração das células54,58,63. O 

processo do reconhecimento e ativação do sistema leva 20 a 30 dias e por 

isso a biópsia de controle da terceira sessão foi relizada com 21 dias, para 

verificar se ocorria alguma alteração401.  

Os marcadores imunológicos foram escolhidos com o intuíto de se 

definir um perfil de imunidade celular e humoral neste tratamento. 
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Neste estudo, duas pacientes (15,38%), apresentaram herpes 

simples, estas não relataram antecedentes pessoais para a doença. A 

ativação do vírus herpes simples (VHS) é um efeito colateral comum 

principalmente nas técnicas ablativas327,402,403. A profilaxia não foi realizada, 

pois a TFD, não é uma técnica invasiva e que raramente complica com o 

quadro herpético; segundo Nestor et al.327 a profilaxia somente é necessária 

antes da TFD em casos especiais como antecedente positivo ao herpes. 

O estudo da morfologia e do comportamento das células de 

Langerhans após trauma térmico, exposição ao UV e trauma com fitas 

adesivas, mostra que estas desaparem em 2 dias e retornam entre 11 e 15 

dias80,404-406. 

Quanto mais ablativo o procedimento, maior é a eliminação das 

células, por isso Meski403 encontra diminuição das células de Langerhans 

mesmo após 30 dias da reepitelização do procedimento 

(quimiodermoabrasão) e Salgado90, no estudo com laser de dióxido de 

carbono (CO2) na pele também encontra diminuição das células de 

Langerhans após 15 dias e normalização após 90 dias. Yamamoto et al.407, 

evidenciam diminuição das células após esfoliação com ácido tricloroacético, 

glicólico e fenol. Tamura67 em estudo com toxina botulinica, que não é um 

método ablativo, não encontra alterações das células de Langerhnas. 

Neste trabalho, o número de CD1 não apresentou alterações 

significantes, embora a maioria das pacientes apresentou uma diminuição, 

este resultado concorda com os trabalhos citados na literatura, onde a 



 

 

 

6. Discussão 

 

194 

alteração destas células ocorre conforme o grau de ablação do 

procedimento. 

Meski403 no tratamento das ritides periorais com quimiodermoabrasão, 

Salgado90 com uso do laser de CO2 na pele não fotoexposta e Tamura67 

com uso da toxina botulinica na hiperhidrose não encontram alterações 

significantes na quantidade de linfócitos CD4 e CD8. 

Os resultados obtidos com os autores citados acima, não concordam 

com os dados obtidos neste trabalho, onde a contagem de CD4 e CD8 

estavam diminuidas.  

A diminuição da contagem de CD8 após 24 horas da primeira sessão 

não foi significante, mas se tornou significante com 21 dias da terceira 

sessão. Esta redução não é obtida por Abdel-Hadyet al.165, que encontra um 

aumento do CD8 nas áreas tratadas que apresentam uma resposta positiva 

em relação às áreas tratadas com resultado negativo. Por outro lado, 

Hryhorenko et al.162,163 relatam que a PpIX se acumula nos linfócitos ativados 

e Gad (2001) apud Bissonete166 relatam que após a TFD ocore a apoptose 

destas células. Grebenova et al.164 relatam diminuição de 75% nos linfócitos 

após a TFD. A diminuição da contagem das células CD4 neste trabalho não 

foi significante. 

Esta diminuição da contagem das células CD4 e CD8 sugere uma 

apoptose dos linfócitos após a TFD, o que também é relatado com os 

trabalhos de Grebenova164  e Bissonette166 mas estes trabalhos se referem 

ao tratamento de tumores e não do fotoenvelhecimento, sobre o qual não há 
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relatos de alterações do CD4 e CD8 na literatura. O aumento do CD8 

relatado por Abdel-Hady165, pode estar relacionado ao controle da resposta 

celular presente na neoplasia intraepitelial cervical e quando o tratamento 

apresenta uma boa resposta, o tumor perde este controle. 

Tamura67 não encontra alterações significantes com os marcadores 

TNF� e IFN� no tratamento da hiperhidrose axilar com toxina botulinica. 

O TNF� é um importante mediador de inflamação cutânea e é 

expresso em todos os processos inflamatórios da pele. Está presente em 

dois tipos de reações principalmente, efeitos pró-inflamatórios e indução da 

morte por apoptose. Os queratinócitos e fibroblastos dérmicos sintetizam 

grande quantidade de TNF�.Neste trabalho o resultado da expressão de 

TNF� mostrou  diminuição significante desta citocina na epiderme e 

aumento também significante na derme. O aumento dérmico poderia 

justificar o estimulo dos fibroblastos, o que é evidenciado pelo aumento da 

fração de colágeno e fibra elástica, mas a sua diminuição na epiderme 

apenas pode ser justificada pelo aumento da IL4 na epiderme. O aumento 

da IL4 na derme pode não ter sido suficiente para inibição dos fibroblastos, 

já que não é a ação desta IL na derme, mas sim na epiderme. A apoptose 

das células CD4 e CD8 também pode estar relacionada ao aumento do 

TNF� na derme  

A ação da IL4 é no crescimento e diferenciação para as células Th2. 

Inibe a IL1, IL6 e TNF�, além da expressão do ICAM1. A expressão de IL4 

promove o desenvolvimento da resposta Th2 que está relacionada com as 
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respostas das células B. Neste trabalho houve aumento da IL4 na epiderme 

e derme, podendo sugerir uma resposta do tipo Th2.   

Neste trabalho não houve expressão do IFN�. A produção do IFN � 

está restrita a célula “natural killer”, linfócitos CD8, um subgrupo de linfócitos 

CD4, produzindo citocinas do tipo I (células Th1). Apresenta capacidade de 

modular a resposta imune, propriedades ativadoras dos macrófagos, 

aumenta a capacidade de apresentação de antígenos de células 

apresentadoras e induz moléculas de adesão como ICAM1 e VCAM131,44,49. 

O fato de não ocorrer a expressão do IFN� pode estar relacionado a 

diminuição dos linfócitos CD4 e CD8 e aumento da IL4, que determina uma 

resposta Th2, enquanto o IFN�, Th1. 
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7. Considerações finais 

 
Neste estudo ficou evidenciado que a TFD com ALA 20% tópico, é 

eficaz no tratamento do fotoenvelhecimento global, com melhores resultados 

na flacidez, textura, coloração da pele e queratose actínica e menor no 

clareamento da melanose solar e rugas finas. No clareamento das efélides e 

melasma e na melhora das rugas profundas, o resultado foi inalterado. 

Ficou evidenciado também que a TFD-ALA é eficaz na melhora do 

colágeno e fibra elástica, porém essa melhora não apresenta correlação com 

a melhora clínica. 

Em relação ao sistema imune esta terapia não mostrou uma alteração 

das células de Langerhans e, por isso, pouca imunossupressão local. A 

apoptose dos linfócitos CD4 e CD8 foi evidenciada por meio da diminuição 

da contagem destes, sugerindo que a TFD possa ser uma boa indicação em 

doenças inflamatórias. 

O estudo ainda mostrou uma diminuição do TNF� na epiderme e 

aumento na derme e aumento da IL4 em ambas, epiderme e derme. O 

aumento da IL4 sugere uma resposta do tipo humoral neste protocolo, o que 

também pode ser evidenciado pela ausência do INF� .O aumento do TNF� 

na derme pode colaborar no estimulo dos fibroblastos na resposta do 

colágeno e fibras elásticas. 

Outras investigações no tratamento do fotoenvelhecimento com a 

TFD-ALA serão necessárias na parte imunológica para melhor compreensão 

da modulação do sistema imune. 
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O estudo da pele humana fotoenvelhecida com três sessões de 20 

minutos, com intervalo de 15 dias, de TFD-ALA tópico 20% Levulan® 

KerastickTM , com aparelho MultiWaves de 630 nm apresentou após o 

tratamento: 

1. Melhora no fotoenvelhecimento global da pele (92,30%), com 

melhora na coloração, textura e flacidez cutânea (92,30%). 

2. As lesões de queratose actínica apresentaram melhora neste 

protocolo em 75%. 

3. O clareamento das lesões hiperpigmentadas como melanose 

solar (91,66%) e efélides (15,38%) foi parcial, enquanto 

melasma (30,76%) permaneceu inalterado. 

4. A melhora das rugas finas foi discreta (38,46%), enquanto que 

as rugas profundas não apresentaram alteração. 

5. O tratamento se mostrou mais eficiente no fototipo I e II, menos 

eficiente no fototipo III e pouco eficiente no fototipo IV. 

6. Houve aumento significante da porcentagem de colágeno e de 

fibras elásticas. 

7. Não houve correlação da melhora clínica e do aumento da 

porcentagem de colágeno ou fibra elástica. 

8. Houve desenvolvimento de lesões de herpes simples em duas 

pacientes (15,38%), sugerindo que a necessidade de profilaxia 

deve ser realizada nos pacientes com antecedentes para a 

doença. 
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9. A presença de fotossensibilidade prolongada ocorreu em uma 

paciente (7,69%), sugerindo que o uso tópico do ácido 5-delta-

aminolevulinico é seguro. 

10. Os efeitos colaterais como ardência, descamação, eritema e 

edema foram presentes, mas por um tempo curto, sugerindo que 

o método usado foi bem tolerado pelas pacientes. 

11. As células de Langerhans não apresentaram alterações 

sugerindo pouca imunossupressão local pelo procedimento. 

12. Houve diminuição significante na contagem da população de 

linfócitos CD8 e não significante na de CD4, sugerindo uma 

apoptose dos linfócitos. 

13. Houve diferenças significantes na expressão do TNF-�, que se 

mostrou diminuída na epiderme e aumentada na derme. Esse 

aumento na derme pode estimular o fibroblasto. 

14. Houve aumento significante na expressão da interleucina 4, na 

epiderme e derme. 

15.  O IFN� não apresentou alterações neste protocolo o que pode 

estar relacionado com a apoptose dos linfócitos. 

16. A expressão positiva da IL4 e negativa do IFN� sugere uma 

resposta do tipo Th2 

17. O número de sessões (3), o intervalo entre elas, 15 dias, o 

tempo de exposição prévia de 2 horas, a concentração de 20% 

de ALA e o uso da luz vermelha de 630nm, mostraram-se 
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eficazes, neste protocolo, no tratamento do fotoenvelhecimento 

clínico, assim como na estimulação da síntese de colágeno, de 

fibras elásticas e no sistema imune. 
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Anexo A - Termo de consentimento livre e esclarecido 

Estudo da pele humana fotoenvelhecida após tratamento com terapia fotodinâmica 

associada ao ácido 5-delta-aminolevulínico tópico: avaliação imunoistoquímica, do colágeno 

e do tecido elástico 

Nome:----------------------------------------------------RG:----------------------------------- 

Endereço:--------------------------------------------------------------------------------------- 

Tel:-------------------------------------------- Data de nascimento:----------------------- 

A Terapia Fotodinâmica é um tratamento novo baseado no uso de substâncias 

fotossensibilizantes que se acumulam nas células alvo e são ativadas por uma fonte 

luminosa, ou seja, é utilizada uma substância tópica que será exposta a uma luz especial 

por um determinado momento (no caso 20 minutos) e como conseqüência a pele ficará 

sensível. O objetivo desta pesquisa é investigar as alterações imunológicas e a síntese de 

colágeno e da fibra elastica da pele após o tratamento. Será realizada inicialmente uma 

biópsia da pele pré-auricular com anestesia tópica e os pontos retirados em 7 dias. As 

sessões serão marcadas a cada 15 dias (total de três aplicações) e as biópsias de controle 

serão realizadas 24 horas após a primeira sessão e 21 dias após a terceira.Todas as 

sessões serão fotografadas. O procedimento é indolor e pode causar vermelhidão, ardor 

discreto e descamação por 3-5 dias após as aplicações.As pacientes devem retornar nas 

datas marcadas e serão orientadas a usarem filtro solar e hidratante.As pacientes serão 

acompanhadas por 2 meses após o final da pesquisa. 

 

Declaro que, após convenientemente esclarecida pela pesquisadora e ter entendido o que 

me foi explicado, consinto em participar do protocolo desta pesquisa. 

 

São Paulo, -------- de ------------de---------------. 

 

 

Assinatura da paciente 
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Anexo B –  Protocolo do estudo do tratamento do fotoenvelhecimento 

facial após terapia fotodinâmica associada ao ácido 5-

delta-aminolevulinico 

 

1. Identificação 

Nome: 

Idade: 

Endereço: 

Telefone: 

Registro: 

 

2. Anamnese 

Toma sol regularmente? 

Todos os dias: 

3X/semana: 

2X/semana (fim de semana): 

Apenas para se locomover na rua: 

Usa filtro solar diariamente? 

Sim 

Não 

Você ou seus familiares possuem problemas de cicatrização? 

Sim   Paciente   Familiar 

Não 

Você já teve herpes nos lábios ou na face? 

Sim  

Não 

Você usa ou usou algum tipo de medicação no ultimo mês? 

Sim   qual? 

Não 

Você tem alguma doença como diabetes, pressão alta, doença cardica, renal,  

hepática ou outras? 

Sim   qual? 

Não 
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Apresenta algum tipo de alergia? 

Sim   qual? 

Não 

Você já teve câncer de pele? Algum familiar já teve câncer de pele? 

Sim   Paciente   Familiar 

Não 

 

3. Exame dermatológico: 

 Fototipo: 

Inicial:       data: 

Fotoenvelhecimento (Glogau) 

Coloração 

Textura 

Melanose 

Queratose actinica 

Flacidez 

Outros 

24 horas: (após sessão)    data: 

Efeitos colaterais 

21 dias: (após terceira sessão)    data: 

Resultado final 

Fotoenvelhecimento (Glogau) 

Coloração 

Textura 

Melanose 

Queratose actinica 

Flacidez 

Outros 
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