
Terapia fotodinâmica no tratamento de neoplasias
Photodynamic therapy in the treatment of neoplasms
Marília Gabriele Albuquerque Ferreira - - Médica(o) Veterinária(o), Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Medicina 
Veterinária da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP – Univ Estadual Paulista

Josiane Morais Pazzini - Médica Veterinária, Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Cirurgia Veterinária da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP – Univ Estadual Paulista

Rafaela Viéra Bortolloti - Médica Veterinária, Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Cirurgia Veterinária da Faculdade de 
Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP – Univ Estadual Paulista

Rafael Ricardo Huppes - Professor Doutor de Técnica Cirúrgia da Faculdade Uningá – Maringá - PR

Eduardo Luis Serafim -Médica(o) Veterinária(o), Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Medicina Veterinária da Faculdade 
de Ciências Agrárias e Veterinárias, UNESP – Univ Estadual Paulista

Rodrigo Storti Pereira - MV, MSc.,  Professor do Centro Universitário de Rio Preto -  UNIRP

Andrigo Barboza De Nardi - Professor Doutor do Departamento de Clínica Médica e Cirúrgica - Unesp/Jaboticabal

Jorge Luiz Costa Castro - Professor Doutor de Técnica Cirúrgica Veterinária Pontifícia Universidade Católica do Paraná - Curitiba, PR, Brasil

Ferreira MGA, Pazzini JM, Bortolloti RV, Huppes RR, Serafim EL, Pereira RS, De Nardi AB, Castro JLC. Medvep - Revista Científica de Medicina 
Veterinária - Pequenos Animais e Animais de Estimação; 2015; 13(43); 106-115.

Resumo
Atualmente a longevidade dos animais tem aumentado em virtude de boa nutrição, prevenção de doenças, diag-
nósticos e tratamentos permitem uma sobrevivência maior e melhor qualidade de vida. No entanto, doenças que 
acomentem animais idosos tornam-se mais frequentes, como por exemplo, as neoplasias. Para o tratamento das 
neoplasias é a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia, utilizadas individualmente ou associadas. Porém, novas 
modalidades terapêuticas têm sido pesquisadas para o tratamento de tumores, como é o caso da terapia fotodinâ-
mica (TFD) que vem sendo considerada um moderno tratamento para o câncer e severas outras condições médi-
cas. A TFD é um método de tratamento de neoplasias que utiliza a interação entre um agente fotossensibilizador, 
luz e oxigênio. Com isso torna-se imperativo a busca por terapias menos agressivas, mais eficazes e até mesmo, 
menos onerosas. A terapia fotodinâmica tem se mostrado uma promissora alternativa no tratamento do paciente 
oncológico, seja como terapia única ou como terapia adjuvante ao tratamento convencional.

Palavras-chave: Oncologia. TFD, canino.

Abstract
Currently the longevity of animals has increased due to good nutrition, disease prevention, diagnosis and 
treatments allow for greater and better quality of life sobrevivênia. However, diseases acomentem older 
animals become more frequen , for example, cancer. The for the treatment of tumors is surgery, chemo-
therapy and radiotherapy , used individually or in combination. However, new therapeutic methods have 
been studied for the treatment of tumors, such as photodynamic therapy (PDT) has been considered that 
a modern treatment for cancer and other severe medical conditions. PDT is a treatment method of cancer 
using the interaction between a photosensitizing agent, light, and oxygen. Thus it becomes imperative to 
search for less aggressive, and even more effective, less expensive therapies. Photodynamic therapy has 
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been shown to be a promising alternative in the treatment of cancer patients, either as sole therapy or as 
an adjunct therapy to conventional treatment .

Keywords: Oncology. PDT, canine.

Introdução
A evolução da medicina veterinária tem contri-

buído para maior longevidade dos animais. Nutri-
ção balanceada, prevenção de doenças, diagnósti-
cos precisos e tratamentos adequados permitem 
uma sobrevivênia maior e melhor qualidade de 
vida. Consequentemente, doenças que geralmente 
acomentem animais idosos tornam-se mais fre-
quentes, como por exemplo, as neoplasias (1,2,3).

O protocolo convencional para o tratamento das 
neoplasias é a cirurgia, a quimioterapia e a radio-
terapia, utilizadas individualmente ou associadas. 
Excetuando-se a cirurgia, o mecanismo de ação so-
bre as células e a sua destruição, não é seletivo, age 
tanto nas células neoplásicas como nas células nor-
mais, consequentemente há efeitos colaterais inde-
sejáveis, como por exemplo, recidiva, disseminação 
e deformação anatômica do animal. Além disso, a 
resposta esperada dos pacientes a esses protocolos 
corresponde a 60% de cura. Portanto, novas modali-
dades terapêuticas têm sido pesquisadas para o tra-
tamento de tumores (4). Como é o caso da terapia 
fotodinâmica (TFD), que vem sendo considerado 
um moderno tratamento para o câncer (5) e severas 
outras condições médicas (6).

A TFD é um método de tratamento de neoplasias 
que utiliza a interação entre um agente fotossensibi-
lizador, luz e oxigênio. Um composto fotossensível é 
introduzido no paciente e se acumula preferencial-
mente em células que se reproduzem rapidamente. 
Essas são posteriormente irradiadas, através de uma 
fonte de luz, junto ao tecido doente. A luz ativa o 
composto, gerando formas de oxigênio tóxicas que 
necrosam ou afetam convenientemente o tumor, le-
vando-o ao colapso e à ação curativa do paciente (7).

Histórico
A TFD teve sua origem em 1900 quando o estu-

dante de doutorado Oscar Raab, orientado por Von 
Tappeiner, observou que a combinação de luz solar 

com o corante acridina era capaz de destruir o mi-
croorganismo paramécio, gênero de protozoários 
ciliados encontrados em água doce (8).

As primeiras experiências visando à aplicação 
do efeito fotodinâmico no tratamento de tumores 
em humanos foram feitas em 1903 por Tappenier 
e Jesionek, empregando eosina como fotosensitiza-
dor (9). Embora os resultados tenham sido positi-
vos, esse trabalho não sofreu continuidade.

Em 1924, Policard observou que porfirinas po-
diam ser encontradas em elevadas concentrações em 
tumores malignos (10). Essas porfirinas são comple-
tamente atóxicas, mas na presença de luz visível e 
oxigênio elas se tornam altamente tóxicas as células.

No final dos anos 60, alguns autores reportaram 
um caso de tratamento bem-sucedido de câncer de 
mama, empregando derivados de hematoporfirina 
e irradiação seletiva do tumor com luz visível (11).

Em 1976, Weishaupt e colaboradores postularam 
que o oxigênio singleto, gerado por sensitização, a par-
tir da transferência de energia do agente fototerapêu-
tico no estado tripleto excitado para o oxigênio mole-
cular no estado fundamental, era o agente citotóxico 
responsável pela desativação de células tumorais (12). 
Em fins dos anos 70, a partir dos trabalhos de Dou-
ghert e colaboradores, a TFD passou a ser reconheci-
da como uma alternativa para o tratamento de câncer, 
tendo sido empregada com sucesso no tratamento de 
tumores, além de outras condições clínicas (13).

Os primeiros passos da avaliação do efeito da 
aplicação da TFD na medicina veterinária foram re-
alizados na década de 80 para o carcinoma de células 
escamosas com as porfirinas, derivados da hemato-
porfirina, fármaco fotossensibilizador de primeira ge-
ração (14). Os principais efeitos colaterais observados 
foram a fotossensibilização tardia e eritema local.

Em seguida, outros autores utilizaram a TFD em 
18 gatos com carcinoma de células escamosas, com 
fotossensibilizador, tetrasulfonato fitalocianina de 
alumínio (15). Neste estudo, houve êxito do trata-
mento em mais de 80% dos pacientes, e os efeitos co-
laterais restringiram-se à formação de edema e erite-
ma local. Achados semelhantes foram descritos por 
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outros autores, após utilização da TFD como mesmo 
fotossensibilizador, em estudo com 45 gatos que 
apresentavam carcinoma de células escamosas (16).

Nos últimos anos, outros agentes seletivos de 
ação fotodinâmica com efeitos colaterais reduzi-
dos foram desenvolvidos, tais como o ácido alfa-
-linoléico para tratamento de carcinoma de células 
escamosas em gatos, os agentes lipossomais e as 
nanopartículas (17,18,19,20,21).

Princípio da TFD
A TFD é uma técnica que provoca dano celular 

por meio de três elementos chave: (1) fotossensibi-
lizador (FS), com seletividade de localização no te-
cido tumoral, em razão da formação de complexos 
intravasculares entre as substâncias fotossensíveis 
e lipoproteínas de baixa densidade (22). Devido à 
maior concentração de receptores desta lipoprote-
ína nas células neoplásicas (em comparação com 
as normais), há o acúmulo preferencial dos FSs so-
bre este tecido, de modo que a seletividade tumo-
ral aumenta com o caráter lipofílico do agente FS; 
Dougherty (2002) sugere outros mecanismos para a 
retenção do FS no tecido tumoral, como a permeabi-
lidade da membrana das células tumorais estarem 
alteradas, as fibras colágenas que interagem no tu-
mor são imaturas e semelhantes as observadas em 
tecidos embrionários e em processo de cicatrização 
recente, e tais fibras apresentam grande capacidade 
de ligação às porfirinas, constituindo um local para 
retenção e acúmulo de agente FS (23,24). 

Outros fatores como a rede linfática pouco desen-
volvida, a presença de macrófagos e o menor pH in-
tracelular também levam a uma maior concentração 
do fármaco nas células tumorais; (2) a luz, em compri-
mento de onda equivalente ao espectro de absorção 
do FS, que a absorve alcançando um estado eletrônico 
metaestável; (3) e o oxigênio molecular, ao qual as mo-
léculas do FS transferem a energia absorvida por um 
processo de transição não radiativa (25,26,27).

Sabe-se que o oxigênio molecular pode apresen-
tar dois estados físicos possíveis: o singleto e o tri-
pleto, além de radicais livres, como o superóxido. 
Podemos diferenciar dois tipos de terapia (tipo I e 
tipo II), dependendo da espécie de oxigênio forma-
do. O tripleto é o estado fundamental e estável da 
molécula, encontrado preferencialmente em qual-
quer célula. Quimicamente, o oxigênio tripleto é 
pouco reativo, ao contrário do oxigênio singleto, 

que reage facilmente com outras substâncias, libe-
rando energia. Logo, a transição do oxigênio do seu 
estado fundamental para o singleto resultaria na 
destruição da célula hospedeira, devido à oxidação 
de seus constituintes (28,29).

O mecanismo de ação se dá quando o FS absor-
ve os fótons da fonte de luz e seus elétrons passam 
a um estado excitado. Na presença de um substra-
to, como por exemplo, o oxigênio, o FS ao retornar 
ao seu estado fundamental, transfere a energia ao 
substrato, formando espécies de vida curta e alta-
mente reativas, como o oxigênio singleto, superó-
xidos e outros radicais livres de alta citotoxicidade 
(30,31), que podem causar injúria direta ou dano 
vascular, e subsequentemente, regressão tumoral 
(32), através da apoptose ou necrose, ou uma com-
binação dos dois mecanismos (29). Em certos casos, 
onde a retirada cirúrgica do tumor é complexa de-
vido ao seu tamanho ou ao acesso, recomenda-se a 
aplicação da TFD como tratamento pré-operatório 
para promover a diminuição do mesmo (23).

Fontes de luz

Lâmpadas convencionais, diodos emissores de 
luz (LED) e lasers têm sido usados como fontes de 
irradiação na TFD. O rápido desenvolvimento dos 
lasers com o seu conseqüente barateamento deses-
timula o uso de lâmpadas convencionais, uma vez 
que os lasers são mais eficientes na excitação do FS. 
Sua elevada potência possibilita que os períodos de 
irradiação do tumor sejam bem mais curtos. Além 
disso, ao contrário das lâmpadas, eles são facilmen-
te acoplados às fibras óticas permitindo irradiações 
de tumores em órgãos internos. No entanto, no tra-
tamento de grandes lesões da pele, fontes como os 
LED’s são superiores aos lasers devido ao seu largo 
campo de irradiação (33).

Entretanto, mesmo com o barateamento, ainda 
existe a questão a vantagem econômica, principal-
mente quando se trata de câncer superficial. Nes-
te caso, o uso de lâmpadas convencionais também 
tem se mostrado adequado (33).

Espécies reativas
As espécies reativas de oxigênio são radicais li-

vres com alta energia que podem reagir com várias 
biomoléculas, acarretando modificações químicas 
que impedem seu funcionamento normal. A geração 
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de uma cascata de espécies reativas após a aplicação 
da TFD é um fator fundamental para a citotoxicida-
de causada pela terapia, devido a sua alta capacidade 
de interações com diferentes biomoléculas (34,35).

Os mecanismos de geração de espécies reativas 
de oxigênio, durante o tratamento com TFD, podem 
ser dos tipos I e/ou II (36). O radical superóxido é 
gerado no mecanismo tipo I através da transferência 
de elétrons do FS, excitado pela luz, para o oxigênio 
no estado fundamental (tripleto). O superóxido pode 
favorecer o aparecimento de outras espécies, como 
o radical hidroxila e peroxinitrito. Tais espécies são 
bastante agressivas para o tecido tumoral (37).

No entanto, o mecanismo que gera o oxigênio 
singleto (tipo II), de transferência de energia, pare-
ce ser muito mais comum na TFD (38). Isto ocorre 
em razão das reações de transferência de energia 
serem mais rápidas do que as reações de transfe-
rência de elétrons observadas no mecanismo tipo I 
(39,40). Como o tempo de vida do oxigênio singleto 
é muito curto (~2μs), esta espécie reativa reage no 
seu sítio de formação. Esta característica é muito 
importante do ponto de vista clínico, já que o raio 
de ação do oxigênio singleto fica restrito à região do 
tumor, diminuindo as chances de lesões em tecidos 
vizinhos sadios. Oxigênio singleto é mais agressivo 
que as demais espécies reativas e pode reagir ins-
tantaneamente com lipídeos insaturados (incluin-
do colesterol), aminoácidos (como o triptofano, 
histidina e metionina) e ácido nucléicos. Lipídeos 
insaturados e proteínas são os principais consti-
tuintes das membranas biológicas.  

Portanto, as reações fotoxidativas podem oca-
sionar alterações da permeabilidade celular, provo-
cando a morte do tecido tumoral (13). A maioria das 
drogas fotoquimioterápicas em uso são eficientes 
na produção de oxigênio singleto(40,41,42,43,44). 

Fotossensibilizadores

Os FSs são os principais elementos na execução 
da TFD. Estas estruturas realizam a transferência 
de energia luminosa para gerar reações que cul-
minam com a formação de uma série de espécies 
químicas altamente reativas, que por sua vez pro-
movem a destruição das células-alvo. Diversos FSs 
têm sido desenvolvidos e testados clinicamente 
para serem utilizados na TFD 24. Estes podem ser 
aplicados por via intravenosa ou tópica 14.

A escolha de um FS para a utilização na TFD en-

volve uma complexa análise de características até que 
se possa determinar qual a melhor opção para a exe-
cução da TFD. Dentre os pontos a serem analisados, 
há propriedades específicas como as características 
fotofísicas, a estrutura química, a toxicidade, a ação 
mutagênica e a carcinogenicidade dos fármacos45. 

Devem ser avaliadas ainda a seletividade do fár-
maco pelas células alvo; possíveis efeitos adversos 
decorrentes da exposição à luz branca, toxicidade 
no escuro, via de administração, custos, solubilida-
de a água ou solvente inócuo, capacidade e tempo 
de eliminação dos fármacos, comprimento de onda 
para ativação e efetividade clínica 35,46. A análise 
de todos estes fatores muitas vezes se torna com-
plexa, mas é apropriado ter um fator de efetividade 
calculado subjetivamente para justificar a escolha 
de um FS entre as várias opções terapêuticas35.

A primeira geração de FSs é composta por deri-
vados da hematoporfirina e seus análogos comer-
ciais como Photoheme®, Photocarcinorin®, Photo-
san®, Photogem® e Photofrin®. A busca de novas 
drogas fotossensíveis, a chamada segunda geração 
de FSs, levou a compostos com propriedades fotofí-
sicas melhoradas em relação ao Photofrin® 47.

Porfirinas, clorinas e bacterioclorinas estão entre 
os FSs mais estudados para uso na TFD, devido a sua 
eficiência na geração de espécies reativas de oxigê-
nio (principalmente o oxigênio singleto). Atualmen-
te, outras classes de FSs de segunda geração, como as 
ftalocianinas também têm sido investigadas. Isto se 
deve ao fato das mesmas possuírem bandas de ab-
sorção melhor localizadas na região do vermelho do 
que as porfirinas. A absorção no vermelho entre 600 
e 800 nm, na chamada “janela fototerapêutica”, torna 
a TFD mais eficiente, já que evita absorção da luz por 
parte de substâncias presentes no organismo como, 
por exemplo, a hemoglobina. Isto permite que a luz 
penetre mais profundamente no tecido, alcançando 
mais facilmente o FS (13,28).

O primeiro FS aprovado pela Food and Drug 
Administration (FDA) para ser utilizado clinica-
mente foi o Photofrin®, um derivado de hemato-
porfirina o qual apresenta outros variantes comer-
ciais (Photosan®, Photogem®, Photocarcinorin® e 
Haematodrex®) (48,49). Em razão dos bons resulta-
dos obtidos em estudos clínicos o Photofrin® já foi 
aprovado pelos órgãos de saúde de mais de 40 paí-
ses para tratamento de diversos tipos de câncer (48). 
Atualmente, mais três compostos aprovados pela 
FDA estão sendo utilizados na TFD: o Visudyne® 
(verteporfina ou monoácido derivado de benzo-
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porfirina) no tratamento da degeneração macular, 
o Levulan® (ácido aminolevulínico) no tratamento 
da queratose actínica, e o Metvix® (aminolevulina-
to de metila) no tratamento de queratose actínica e 
carcinoma basocelular (48,49).

Os FSs de 1ª geração, como o Photofrin®, ape-
sar de serem amplamente usados no tratamento de 
vários tipos de cânceres ou condições pré-cancerí-
genas, ainda apresentam algumas desvantagens. 
Destas destacam-se a prolongada fotossensibilida-
de cutânea, baixa seletividade pelo tecido tumoral 
e a banda de absorção onde a droga é fotoativada 
(região do vermelho) é fraca, não se encontrando na 
região ideal do espectro. Além disso, grande par-
te destes FSs são misturas de composição variável, 
não tendo sido possível isolar nem caracterizar a 
principal substância ativa (50,51).

Na tentativa de corrigir as falhas dos FSs de 1ª 
geração, têm-se desenvolvido novos derivados que 
se revelem mais seletivos e ativos que aqueles já 
disponíveis no mercado. Surgem, então, os FSs de 
2ª geração. Estas substâncias apresentam algumas 
diferenças quando comparadas com as primeiras, 
tanto nos intervalos entre a administração do FS e 
a irradiação do tecido neoplásico, quanto no que se 
refere à dose de FS administrada e luz requerida 
para provocar necrose (28,46,51).

A síntese destes FSs permitiu estabelecer as carac-
terísticas ideais para que um composto possa ser usa-
do na TFD, tais como: solubilidade adequada nos flui-
dos corporais, o que condiciona tanto o seu transporte 
como o tempo de retenção; elevada seletividade para 
o tecido neoplásico em relação ao tecido normal; não 
possuir toxicidade na ausência da luz; absorver per-
to do vermelho do espectro do visível (λ>650 nm), já 
que a radiação deste comprimento de onda tem maior 
poder de penetração nos tecidos; elevado rendimen-
to de oxigênio singleto, e por isso deverá possuir um 
estado excitado tripleto com tempo de vida e energia 
adequado; não sofrer degradação pela luz, já que tal 
se pode refletir negativamente no rendimento quân-
tico do oxigênio singleto; síntese curta e de elevado 
rendimento; ser uma substância pura e de composi-
ção constante; e, fundamentalmente, que provoque 
necrose dos tecidos neoplásicos (28,46,51,52).

Morte celular
Resultados experimentais têm mostrado que a ina-

tivação das células aumenta com a lipofilicidade dos 

FSs devido ao maior acúmulo intracelular (53). Ressal-
ta-se que frações muito pequenas do DNA das células 
podem ser destruídas pela TFD já que a maioria das 
porfirinas e demais FSs (com exceção de alguns com-
postos aniônicos e catiônicos) não se localizam no nú-
cleo, o que é interessante por evitar que produzam mu-
tações e consequentemente efeitos carcinogênicos (54). 

Entretanto, destaca-se que os FSs solúveis em água 
(clorinas, meso-tetrafenilporfirinas sulfonadas e fta-
locianinas de alumínio e tretrasulfonadas) causaram 
destruição do DNA após períodos de irradiações de 
baixa fluência ou períodos fracionados de irradiação 
devido à redistribuição dos FSs liberados de lisosso-
mos para o núcleo da célula (54).

Resultados experimentais têm demonstrado que 
FSs localizados em mitocôndrias induzem a apoptose 
celular enquanto que a necrose celular é observada 
em FSs localizados em lisossomos e na membrana 
plasmática. Necrose e apoptose são dois caminhos 
pelos quais as células eucarióticas podem morrer (54).

A necrose é caracterizada pelo fato de a morte ce-
lular ocorrer geralmente devido a lesões físicas, como 
os danos vasculares nos tecidos tumorais ocasiona-
dos pela TFD, enquanto que a apoptose é uma morte 
geneticamente programada devido aos danos genéti-
cos subletais que sinalizam a uma série de proteases, 
como as caspases, para catalisar reações hidrolíticas 
responsáveis pela clivagem e inativação de proteínas 
que protegem as células da morte (55).

O grande interesse pela apoptose está baseado no 
fato de que, em geral, ela é induzida por baixas con-
centrações de medicamento que não são suficientes 
para alterar a homeostase celular. Diferentemente, dos 
processos necróticos que causam alterações no equilí-
brio fisiológico celular, o que resulta no influxo de água 
para a célula e consequente destruição da integridade 
da membrana, levando a um processo inflamatório. 
Portanto, a morte celular ocasionada por apoptose não 
causa processos inflamatórios na região irradiada, o 
que é vantajoso para os pacientes com câncer, quando 
comparada a uma massiva necrose e uma subsequente 
inflamação da região necrosada (56).

Ding e colaboradores (2004)57 demonstraram 
que o processo apoptótico iniciado pela TFD pode 
ser ocasionado pela degradação de proteínas trans-
membrânicas (Ca2+-ATPase) responsáveis pelo bom-
beamento de Ca2+ do citosol ao interior do retículo 
endoplasmático (RE). Estas proteínas, localizadas nas 
membranas do RE, mantém a concentração de íons 
Ca2+ no retículo endoplasmático de 3 a 4 vezes maior 
do que no citosol. Como o íon Ca2+ é um mensageiro 
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secundário que pode sinalizar às células para inicia-
rem o processo apoptótico ou necrótico, a degradação 
destas proteínas sarco-endoplasmáticas pode causar 
um aumento da concentração de íons Ca2+ no cito-
sol, provocando a liberação de citocromo C pelas mi-
tocôndrias. O citocromo C presente no citosol liga-se 
a procaspase-9 (pró-enzima apoptótica), ocasionando 
a auto clivagem e ativação desta caspase a qual ativa 
a caspase-3, desencadeando uma cascata de caspases 
que leva a apoptose celular (57,58).

FSs localizados em lisossomos podem não pro-
duzir fototoxicidade celular após a irradiação, mas 
a produção de oxigênio singleto pode provocar a 
ruptura dos lisossomos, e consequentemente, a li-
beração de enzimas lisossomais que podem degra-
dar outros componentes celulares (59). 

Além disso, moléculas do FS liberadas na 
ruptura dos lisossomos podem se relocalizar em 
outras organelas como nas membranas mitocon-
driais, permitindo que fotodestruições possam 
ocorrer em outros sítios celulares (60).

A TFD também pode destruir o tumor via modu-
lação da resposta do sistema imunológico, ativando 
ou suprimindo a produção de moduladores como as 
citocinas. A expressão da interleucina-6 (proteína se-
gregada pelos macrófagos) (IL-6) em modelos de tu-
mores de ratos aumentou depois da aplicação da TFD, 
enquanto que a da interleucina-10 (citoquina antiin-
flamatória) diminuiu, sugerindo que o processo in-
flamatório seja devido, parcialmente, ao aumento da 
expressão da IL-6. Bellnier (1991) mostrou que proteí-
nas receptoras da superfície celular, ricas em cisteína, 
(TNF-α), quando administradas como adjuvantes do 
FS Photofrin® na TFD, aumentaram a fototoxicidade 
e seletividade do FS em decorrência do TNF estimular 
o crescimento de macrófagos e consequentemente da 
resposta inflamatória (34). Foi demonstrado, também, 
que a TFD pode prolongar a expressão da ciclooxige-
nase 2, a qual é responsável por produzir mediadores 
inflamatórios chamados de eicosanóides (como pros-
taglandina E e leucotrienos), regulando a expressão 
da interleucina-12 (pró-inflamatória) e sua atividade 
anti-tumoral em carcinomas de mama de ratos (61).

Vantagens e desvantagens da utilização 
da TFD

A terapia TFD tem vantagens como repetição sem 
resistência ao fármaco, pode ser usada com outras te-
rapias e produz mínimo desfiguramento comparado 

à cirurgia, visto a destruição tecidual ser seletiva (14). 
Há controle local agressivo do processo maligno, sem 
dano extenso às estruturas normais circundantes (62). 

O principal problema é a fotossensibilização. Em-
bora o FS seja rapidamente removido do soro, pode 
haver retenção na pele por várias semanas (14). Des-
ta forma, o animal deve ser mantido na ausência da 
luz solar no mínimo por duas semanas. Pode ocorrer 
também edema, eritema e necrose secundária no lo-
cal de aplicação, mas que regride com o tempo (63). 

Outro inconveniente é a necessidade de anestesia 
geral durante a aplicação e o emprego de bandagens 
ou colar elizabetano após a aplicação para evitar auto-
-traumatismo (18). As maiores causas de falha são a 
dosimetria inadequada de luz e/ou a ação do FS, fa-
tores que estão sendo constantemente aprimorados 
pela interação de profissionais de áreas afins (62).

TFD e algumas aplicações relatadas na ve-
terinária

- Carcinoma de células escamosas

Na medicina veterinária, a TFD tem sido mais 
utilizada no tratamento de carcinoma de células es-
camosas (CCE’s). A maioria dos CCE’s são superfi-
ciais, localizados, não metastáticos durante o curso 
da doença, tornando-os adequados para o trata-
mento fotodinâmico (64).

A terapia fotodinâmica foi utilizada em 18 gatos 
com CEC’s, totalizando 19 tumores, sendo três no pa-
vilhão auricular e 16 na superfície externa do plano 
nasal. O FS utilizado foi o tetrasulfonato fitalocianina 
de alumínio e o laser como fonte de luz. Com uma 
aplicação, houve êxito em 10 tumores. Dois tumores 
necessitaram de um ou dois tratamentos adicionais, 
cinco tumores tiveram resposta parcial e a resposta 
de dois não pôde ser avaliada. O procedimento foi 
bem tolerado pelos animais, que foram mantidos 
sem contato com a luz solar por duas semanas. Após 
a aplicação notou-se eritema nasal e edema facial, 
porém desapareceram em um período de três a cin-
co dias. O tumor tornou-se necrótico e formou uma 
crosta sobre sua superfície, que se desprendeu entre 
duas e seis semanas após a terapia, deixando um leito 
de granulação que reepitelizou (15).

Em outro estudo no qual foi empregada a TFD e 
tetrasulfonato fitalocianina, como FS em 10 gatos com 
diagnóstico histológico de CCE’s localizados na cabe-
ça, pálpebras e/ ou aurículas, notou-se remissão mais 
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curta de tumores que receberam dose de luz de 100 J/
cm2 (69 dias), do que os tratados com 200 J/cm2 (522 
dias). Em tal estudo, a potência de 200 J/cm2 foi mais 
bem tolerada e mais efetiva para o tratamento de ga-
tos com estágios avançados de CCE (65).

O FS foi utilizado com, pyropheophorbide-alpha-
-exyl-ether (HPPH-23), 24 horas antes da exposição 
ao laser de argônio, em 61 gatos com CCE’s localiza-
dos na face. A completa remissão da lesão foi detec-
tada em tumores com menos de 1,5 cm de diâmetro 
e não invasivos (n = 15). Em tumores com menos de 
1,5 cm de diâmetro e invasivos (n = 18) observou-se 
resposta em 56% dos casos e tumores com mais de 
1,5 cm de diâmetro e invasivos (n= 28) observou-se 
resposta em 18% dos animais. Segundo os autores, o 
produto foi seguro e efetivo no tratamento de lesões 
precoces, mas foi detectada toxicidade quando utili-
zado em neoplasias maiores (66).

Alguns autores trataram alguns animais com o FS 
benzofenotiazino utilizando fonte de luz com 400 J de 
potência e comprimento de onda de 652 nm. Dentre 
os animais, seis eram da espécie felina com CCE’s fa-
cial, nos quais se observou resposta parcial em dois 
animais e completa em quatro, a longo prazo. Em 
outros dois felinos com CCE’s sublingual notou-se 
pouca resposta, e em dois animais da espécie canina 
que apresentavam CCE’s intraoral, notou-se que um 
animal apresentou melhora discreta em 2 semanas e 
o outro animal apresentou resposta completa a longo 
prazo. Os efeitos colaterais observados foram náusea 
associada à injeção do medicamento, elevação de tem-
peratura corpórea, inapetência e neuropatia periféri-
ca transitória. Todos os pacientes foram expostos à luz 
do sol com menos de cinco dias após o tratamento, 
sem manifestação de fotossensibilização residual (67).

Outros autores utilizaram o ácido de 5-aminolevu-
línico (ALA) em creme e laser de diodo centrado com 
comprimento de onda de 635 nm em 13 gatos com 
CCE’s. Destes, 10 animais apresentavam lesão em pla-
no nasal, dois em pavilhão auricular e um em pálpebra. 
Após uma sessão fotodinâmica foi observada resposta 
completa em nove animais que apresentavam lesão em 
plano nasal, em um animal que apresentava lesão em 
pavilhão auricular e no animal que apresentava lesão 
em pálpebra. A resposta completa ocorreu 85% dos 
animais, entretanto a recidiva ocorreu em sete das 11 
lesões (63,6%) que haviam mostrado resposta completa, 
após um período médio de 21 semanas (17).

Recentemente, selecionou-se seis gatos com CCE 
e utilizou uma pomada à base de metil-aminolevulí-
nico e DTPA (quelante mais leve que o EDTA), quatro 

horas antes da irradiação. Utilizou, então, um protóti-
po composto por um arranjo de 30 LEDs com potên-
cia de 180 mW, intensidade de 5 mW/cm2 e compri-
mento de onda de 630 nm. A dose utilizada foi de 12 J/
cm2, com o tempo de irradiação de 40 minutos. Em 90 
dias após a aplicação, todos apresentaram resposta ao 
tratamento, sendo que em três a resposta foi completa 
e em três a resposta foi parcial (68).

O FS, ALA tópico, e luz vermelha com compri-
mento de onda de 635 nm  foi utilizado em 55 gatos 
com CCE’s em plano nasal. A resposta completa foi 
observada em 47 animais (85%) e a resposta parcial 
em cinco animais (11%). Dos animais que apresenta-
ram resposta completa houve recidiva em 24 gatos 
(51%), em uma média de 157 dias. O procedimento 
foi repetido em 22 animais que foram acompanha-
dos por uma média de 1146 dias. Dos 55 felinos, 23 
(45%) estão vivos e livres da doença, 17 (33%) tiveram 
que ser eutanasiados devido à recidiva do tumor e 11 
(22%) foram eutanasiados por outras razões.  Efeitos 
colaterais leves e transitórios foram observados no lo-
cal da lesão após o tratamento (69).

Em cães com CCE’s oral também tem sido utiliza-
da a TFD (71). Em um estudo com 11 cães, foram ad-
ministrados 0,3 mg/kg de HPPH por via intravenosa 
seguido por irradiação com laser em 665 nm, 48 horas 
após a administração. Com base na avaliação radiográ-
fica, sete dos 11 cães tratados apresentavam invasão em 
osso subjacente. Oito dos 11 cães foram considerados 
curados, com um intervalo livre de doença superior a 
17 meses. A utilização da ftalocianina de zinco tetra-
sulfonato, administrada por via oral, foi relatada eficaz 
contra CCE’s oral em um pequeno número de cães pro-
venientes de ensaios clínicos desta segunda geração de 
FS’s. Estes resultados sugerem que a TFD tem eficácia 
semelhante à hemimandibulectomia e hemimaxilecto-
mia para o tratamento de CCE’s oral canina com bons 
resultados estéticos e funcionais (70).

Utilização em outros tumores
O carcinoma prostático canino tem sido utilizado 

como modelo experimental no desenvolvimento de 
protocolos de TFD para carcinomas prostáticos hu-
manos, mas o tratamento não mostrou controle satis-
fatório da doença a longo prazo (71). A TFD tem sido 
utilizada para tratar um pequeno número de cães 
com carcinoma de células de transição (CCT) (18). 

O agente FS, ALA, foi considerado ideal para a utili-
zação no trato urinário, pois este fármaco é metaboliza-
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do em porfirina ativa apenas dentro das células epite-
liais, evitando o risco de danificar a camada muscular. 
Cães saudáveis que foram submetidos ao tratamento 
com a TFD, e com o FS ALA, apresentaram apenas um 
edema leve da mucosa após o tratamento (18).

Seis cães com CCT da bexiga urinária foram tra-
tados com o FS, ALA, e uma única sessão de TFD, 
e todos apresentaram uma melhora transitória dos 
sinais clínicos, com intervalos livres do tumor va-
riando entre 4 e 34 semanas (18).

Em um recente estudo realizado utilizando frag-
mentos de carcinoma complexo de mama, procedentes 
de uma cadela, foram submetidos à TFD, demonstrou 
eficácia na destruição das células tumorais em sistema 
de cultivo celular. No experimento, foi aplicado LED 
com energia total de 10 J/cm², 24 horas após o tratamen-
to da amostra com ftalocianinas lipossomais (solução 
com concentração de 2,5 M, durante 30 minutos) (71).

Outros tumores que têm sido tratados com TFD in-
cluem hemangiopericitoma (HPC) (70). O tratamento 
de HPC canino com TFD não demonstrou ser clini-
camente vantajoso em relação à cirurgia (70). Em um 
estudo prospectivo, as massas foram cirurgicamente 
resseccionadas antes do tratamento fotodinâmico. De-
zesseis cães foram tratados e nove tiveram recorrência 
dentro 29 meses (média de 9 meses). Tumores menores 
tiveram uma resposta melhor quando comparado aos 
tumores de maior volume. Dentre os problemas relata-
dos, pode-se citar cicatrização lenta das feridas, infec-
ções e recorrências do tumor antes da cura (70).

Outras aplicações
Estudos recentemente realizados em camundongos 

infectados com LC causada por Leishmania (Leishma-
nia) amazonensis que foram tratados com terapia fo-
todinâmica mediada com ftalocianina cloro alumínio 
apresentaram reduções maiores do número de parasi-
tas e da viabilidade celular quando comparado com a 
droga padrão-ouro antimoniato pentavalente. Embora 
não se institua tratamento para Leishmaniose, o suces-
so de novas técnicas é importante para novas perspec-
tivas futuras sobre a doença (73). 

Considerações finais
O número de pacientes oncológicos tem au-

mentado cada vez mais na clínica de pequenos 
animais. A alta prevalência das doenças malignas 
nas espécies canina e felina provavelmente está 

correlacionada à maior longevidade desses ani-
mais, além do crescente aumento populacional.

Com isso torna-se imperativo a busca por tera-
pias menos agressivas, mais eficazes e até mesmo, 
menos onerosas. A terapia fotodinâmica tem se 
mostrado uma promissora alternativa no tratamen-
to do paciente oncológico, seja como terapia única 
ou como terapia adjuvante ao tratamento conven-
cional. Estudos tem mostrado que esta ferramen-
ta terapêutica pode ser útil para diversas outras 
finalidades como, por exemplo, o tratamento da 
leucemia viral felina, bactericida e fungicida para 
o tratamento de dermatites e otites, entre outros, in-
cluindo o tratamento do câncer. Porém estudos ain-
da são necessários a fim de padronizar protocolos 
para determinadas doenças, definir outros agentes 
FSs com o intuito de minimizar possíveis efeitos 
colaterais em um determinado indivíduo a uma 
droga específica, para tornar também o tratamen-
to mais acessível, pois hoje os agentes disponíveis 
para a técnica em sua maioria são importados tor-
nando o procedimento ainda bastante dispendioso, 
e difundir a técnica para outros tipos de neoplasias.
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