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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA – DERMATOLOGIA  

AS NOVIDADES LASER E APLICAÇÕES EM DERMATOLOGIA

A tecnologia LASER permanece activa e vibrante, mesmo
nestes tempos de incerteza,. A aplicação do princípio da
termólise selectiva e desenvolvimentos conceptuais ulteriores
num órgão de superfície como a pele, dotado de múltiplos
efectivos e potenciais cromóforos, propicia e continua a
propiciar por um lado o desenvolvimento de novos técnicas e
dispositivos laser, luz pulsada intensa e radiofrequência e, por
outro, não deixa de suscitar estudos que sustentam a sua
eficácia.

Comecemos pela Terapia Fotodinâmica (PDT):

Como se sabe, a PDT envolve a utilização de fontes de luz para
activar um agente fotossensibilizante no alvo celular/tecidular
pretendido, resultando numa reacção fotodinâmica,
dependente de radicais de oxigénio, de actividade citotóxica.
A pele, pela sua acessibilidade directa, permite a aplicação
directa, tópica do agente fotossensibilizante – habitualmente o
ácido delta aminolevulínico ou o seu sal lipofílico metil

aminolevulinato, na forma de emulsões ou soluções liposomais –
a que se segue a irradiação a partir de fontes de luz (vermelha
ou azul, habitualmente) não coerente. A PDT tem sido usada em
Dermatologia com assinalável sucesso no tratamento de
queratoses actínicas e de diversos cancros cutâneos não
melanoma, para o que, de resto, foram publicadas directivas
por um prestigiado painel de consenso internacional (Braathen,
LR, e tal. J Am Acad Dermatol,56:125-143,2007). Outras
utilizações potenciais da PDT foram aventadas , incluindo a
acne, verrugas virais, morfeia, linfomas cutâneas e mesmo as
manifestações cutâneas do envelhecimento dependentes da
acção iterativa da radiação solar – “fotoenvelhecimento”.
(Szimies,RM, et al. J Dermatol Treat, 13 (Suppl1): S13-
18,2002)(Babilas,P., et al. Photodermatol Photoimmunol
Photomed, 21:142-149,2005). Neste particular domínio, ressalvo
trabalho recentemente publicado que, de forma
metodologicamente “impoluta”, confirma a eficácia deste
método no tratamento do fotoenvelhecimento facial
(Sanclemente, G., et al. JEADV, 25:49-58,2011).

Trata-se de um ensaio aleatorizado, com dupla ocultação,
contra placebo, lateral/contralateral, envolvendo número
significativo de doentes (n=48, correspondendo a 96

hemifaces). O agente fotossensibilizante utilizado foi o metil
aminolevulinato no braço activo da investigação e um
creme hidratante no braço placebo do ensaio, ambos em
aplicação sob oclusão durante 3 horas.
A radiação administrada foi de luz vermelha não coerente
(Aktilite ®), durante 8 minutos e na dose de 37 J/cm2. As
sessões realizaram-se quinzenalmente, após o que se
efectuou um crossover com mudança de hemiface para 2
ulteriores e últimas sessões. A avaliação da eficácia foi
efectuada após as 2 primeiras sessões (primary outcome) e 1
mês após a conclusão da 4ª sessão (secondary assessment),
mediante avaliação clínica (score de fotoenvelhecimento
de Dover), fotográfica e histológica. Outros parâmetros
avaliados foram a quantificação da dor ou do desconforto
sentido, a tolerabilidade e o grau de satisfação dos doentes.
Os resultados obtidos confirmaram que a PDT (com metil
aminolevulinato e luz vermelha não coerente) é
significativamente superior ao placebo quanto à eficácia
(p=0,000), com taxas de melhoria franca ou de sucesso na
ordem dos 68,8% e 29,2% respectivamente. Todos os
marcadores clínicos de fotoenvelhecimento (rídulas, rugas
profundas, discromia melânica, aspereza táctil,
xantocromia, eritema e hiperplasias sebáceas) – mas não as
telangiectasias -, registaram melhorias significativas por
comparação com o grupo controlo (p entre 0,000 e 0,0012).
No mesmo sentido foi a avaliação fotográfica, a qual
revelou diferenças significativas entre as 2 hemifaces após a
2ª sessão. Finalmente, no que concerne a satisfação dos
doentes, ela foi alta e concordante com a avaliação
positiva por parte dos investigadores. Quanto à
tolerabilidade, foi globalmente positiva, não se tendo
registado diferenças significativas entre o lado MAL e o lado
placebo, apesar de uma maior incidência de exsudação
verificada no braço e lado MAL+luz vermelha.

A nova equipa de gestão da SPILM foi eleita a 22 de Julho de
2010. A aposta é dar o primeiro lugar aos associados!
Contamos com a colaboração e o apoio de todos os
associados, não só com a satisfação das suas obrigações
estatutárias, mas também com a participação nas acções a
desenvolver pela SPILM, comentários, sugestões, participação
na SPILMNEWS. Vamos fazer com que os sócios tenham na SPILM
algo importante para a sua imagem, a sua afirmação e a sua
integração no meio científico e profissional ligado à utilização

do laser médico. A SPILM irá continuar a apostar na formação
em laser médico. O CPGLM – Curso Pós Graduado do Laser
Médico é a nossa prioridade.

A SPILM irá ser um lugar onde os associados encontram
informação, podem divulgar o seu curriculum, uma
comunicação, um trabalho científico ou contactar com
outros associados.
Está a ser feito um grande esforço de actualização da base
de dados dos associados para se poder facilmente e de
forma económica, contactar com os associados via e-mail.
Brevemente todos os contactos passarão a ser feitos por e-
mail, incluindo as convocatórias para a Assembleia Geral
(AG), de acordo com a deliberação da última AG.

PERFIL DE SÓCIO:
Caro associado envie as informações que considerar relevantes
para divulgação no site da SPILM sobre o seu curriculum, a sua
actividade pública ou privada, os seus interesses, trabalhos ou
competências na área do laser médico. É serviço gratuito da
SPILM aos seus associados activos. Enriqueça o quadro de
membros da SPILM e obtenha o reconhecimento dos pares e
dos doentes em relação ao seu esforço e conhecimento no
desenvolvimento do laser de qualidade na sua área.
Só assim poderemos mostrar a importância do trabalho sério e
de qualidade que os médicos como técnicos de saúde
qualificados fazem, ao contrário de muitos locais onde se
pratica pseudo tratamentos laser com riscos de lesões graves da
saúde.

QUOTAS:
De acordo com a deliberação da última AG os
associados que façam o pagamento da sua quota por

transferência bancária nos dias 1 ou 2 de Janeiro de cada
ano terão um desconto de 20% no valor da quota, que
passará a ser de 40€. Para o efeito deverão utilizar o seu
homebanking e agendar a transferência periódica ou
preencher o formulário que de pode retirar da página da
SPILM, acesso através do endereço www.spilm.com, e
enviar ao seu banco. Caso efectue o pagamento noutra
data, ou através de outra forma de pagamento, a quota
mantém-se nos 49,98€.

Sumarizando: o presente estudo, pelo seu desenho
metodologicamente correcto, consolida a impressão reinante
de que a PDT constitui de facto uma solução eficaz e bem
tolerada para o tratamento das manifestações de
fotoenvelhecimento. Uma fraqueza incontornável neste estudo
é no entanto o facto de a população em estudo ser
exclusivamente feminina, o que naturalmente levanta reservas
quanto à validade da extrapolação dos resultados para o
género masculino, em particular no que concerne a
tolerabilidade e o grau de satisfação… Adicionalmente, um
aspecto que é sublinhado pelos autores refere-se ao facto de
que a utilização de cremes emolientes antibióticos ou
protectores solares após o procedimento – numa pele tornada
mais frágil e permeável – poder resultar em nível acrescido de

dermites irritativas ou alérgicas de contacto, razão que justifica,
na sua perspectiva, a evicção da aplicação de qualquer tópico
na semana subsequente (!?)

Recuperamos pois este artigo que sustenta de forma
metodologicamente interessante o que já inferíamos
anteriormente a propósito de situação clínica tão prevalente
como a do fotoenvelhecimento facial. Neste caso a
“Medicina baseada na evidência” confirmou a “evidência
baseada na Medicina”. Fim feliz portanto…

Esperamos nas próximas edições desta SPILMNEWS incluir
também novidades mais prementes sobre o emprego
heterodoxo de fontes lumínicas em diversas situações e
contextos dermatológicos. Contamos naturalmente com
muito gosto com as colaborações dos Colegas que a tal se
disponham. So, stay tuned…

Rui Tavares Bello,
Médico Dermatologista

http://www.spilm.com/Socios/como_ser_socio.html


“HIGH- RESOLUTION IMAGING OF THE HUMAN RETINA i IN VIVO AFTER SCATTER
PHOTOCOAGULATION TREATMENT USING A SEMI-AUTOMATED LASER SYSTEM”

Kriechbaum K, Bolz M, Deak G, Prager S, Scholda C, Schmidt-Erfurth U

Opthalmology 2010; 117(3), p.545-551.

Os autores apresentam um estudo prospectivo, 10 doentes submetidos a
panfotocoagulação da retina por retinopatia diabética proliferativa (isquémia “défice
de perfusão dos tecidos”), em que analisam pela primeira vez „ in vivo‟ (avaliação não
histológico) os efeitos da interacção da luz LASER com a retina (efeito fototérmico).
Usam para o efeito parâmetros standard da luz laser: Nd:YAG KTP 532mm, tempo
0,2mseg, spot 200 mm, lente Mainster Wide Field (Ocular Instrument), e potências de
acordo com efeito retiniano obtido. O aparelho laser utilizado é o Pascal (Optimedica,
CA) que permite a aplicação de um grande número de impactos laser por segundo,
com as mesmas caracteristicas, homogenização do efeito e optimizando a
terapêutica. A avaliação das alterações ultraestruturais criadas foi avaliada usando um
OCT (tomografia de coêrencia óptica) spectral-domain, método imagiológico de alta
resolução que analiza as camadas da retina com uma definição próxima da
histológica. Observaram-se inicialmente alterações sobretudo nas camadas mais
exteriores da retina (camada plexiforme externa e epitélio pigmentar da retina(EPR))
bem na coroideia. Ao final de uma semana observa-se a contração de toda a área
previamente afectada pelo laser, com consequente involução das camadas mais
exteriores, depressão da área retiniana atingida, e as células fotoreceptoras são
subsitituídas e fundidas com células do epitélio pigmentar (migraram até essa
localização). A repercussão nas camadas de fotoreceptores estende-se em anel aos
tecidos vizinhos. Com a destruição das áreas de isquémia, por fotocoagulação,
principalmente com a eliminação das células EPR e fotoreceptores (actividade
metabólica mais activada), é possível reduzir o consumo de oxigénio e reverter a
cascata de eventos desencadeados pela falta de perfusão da retina. A visualização
directa das alterações estruturais induzidas pelo laser, permite melhor ajustar os referidos

dos parâmetros, optimizando a terapêutica e minimizando os danos colaterais.

Fernando Trancoso Vaz
Médico Oftalmologista

RESUMO DE ARTIGO RECOMENDADO

EVENTOS / CONGRESSOS /  REUNIÕES / REVISTAS  RELACIONADOS COM  LUZ LASER

4th ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE ON FEMTOSECOND LASER IN OPTHALMOLOGY (ICFLO)
June 24-25, 2011 at the St Regis Monarch Beach

Dana Point, CALIFORNIA, USA

INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLICATIONS OF OPTICS AND PHOTONICS  
UNVIERSIDADE DO MINHO
Campus de Gualtar, Braga entre terça-feira, 03-05-2011 e sábado, 07-05-2011

LASERS IN MEDICAL SCIENCE
www.springer.com

LASERS CORE OF KNOWLEDGE
COSMETICS & MEDICAL APPLICATIONS
Organizado por Guy’s and St Thomas NHS
Medical Physics Department 
Guy’s Hospital – 28 Abril 2011

30 INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLICATIONS OF LASERS & ELECTRO-OPTICS
ICALEO

23-27 Outubro 2011
Hilton no Walt Disney World Resort – Orlando, FL, USA

MEDICAL LASER SAFETY OFFICER TRAINING COURSE – ON LINE
ORGANIZADO PELA LASER INSTITUTE OF AMERICA (LIA)
www.lia.org

CURSO PÓS GRADUADO LASER MÉDICO 

ESTE ANO SERÁ ORGANIZADO EM PARCERIA COM A 

FACULDADE  DE ENGENHARIA 

DA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE LISBOA

SOCIEDADE PORTUGUESA INTERDISCIPLINAR LASER MÉDICO

(SPILM)

SETEMBRO 2011 – FEVEREIRO DE 2012

PROGRAMA PROVISÓRIO EM BREVE

TODOS OS MEMBROS DA SPILM QUE QUEIRAM PARTICIPAR NESTA NEWSLETTER PODERÃO FAZÊ-LO, 

ENVIANDO ARTIGOS ORIGINAIS OU DE REVISÃO, CASOS CLÍNICOS 

(FOTO ANTES E DEPOIS DA APLICAÇÃO DE LUZ LASER COM DESCRIÇÃO DA SUAS CARACTERÍSTICAS) OU

PUBLICITANDO EVENTOS QUE SE REALIZEM. 

DEVEM CONTACTAR OS REDACTORES:

spilm.news@gmail.com

http://www.springer.com/medicine/journal/10103?detailsPage=societies
http://www.lia.org/store/online%20courses

