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INCI Name (CAS) 
ALA: Aminolevulinic Acid HCL (5451-09-2)

M-ALA: Methyl Aminolevulinate HCL (79416-27-6)
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Uso de Terapia Fotodinâmina (PDT) associado ao ALA
Considerado um dos métodos mais modernos para tratamentos estéticos e dermatológicos, a terapia 
fotodinâmica (PDT) é uma modalidade terapêutica que induz a citotoxicidade das células proliferativas 
por meio de uma fonte de luz. Para obtenção do resultado desejado, são necessários: agente sensibilizante, 
luz e oxigênio. É uma modalidade terapêutica minimamente invasiva e altamente seletiva.

Em 1990, Kennedy et al. propuseram um novo método para a terapia fotodinâmica com o uso de uma 
substância tópica: a aplicação do ácido 5-delta aminolevulínico (ALA). O ALA é um pró-fármaco 
que, quando metabolizado, produz o fotossensibilizador Protoporfirina IX (PpIX), que se acumula 
preferencialmente no interior de células neoplásicas e de aplicação tópica. A PpIX é considerada um 
potente agente fotossensibilizante, facilmente “fotoinativado”, ou seja, a droga é degradada durante o 
processo de irradiação com fonte de luz específica.

Com isso, o risco de fotossensibilidade prolongada deixa de ser um fator preocupante no pós-operatório, 
uma vez que concentração de PpIX diminui com a sua “fotoinativação”. Assim a TFD com uso de ALA 
tópico induz a uma fotossensibilização seletiva na área cutânea desejada, em lesões superficiais como

Aplicação ALA e Mecanismo de Ação
A técnica de aplicação consiste em duas etapas: ALA é aplicado na área a ser tratada e ocorre a reação 
de fotossensibilização, pois o produto se acumula preferencialmente nas células tumorais após a sua 
administração tópica ou sistêmica. Na segunda etapa, o tumor fotossensibilizado é exposto à luz de 
comprimento de onda que coincida com o espectro de absorção do agente fotossensibilizante.

Durante a fototerapia, o agente fotossensibilizante ligado ao tumor é ativado na presença de luz. A 
principal reação que ocorre da TFD é aquela na qual as moléculas transferem sua energia diretamente 
para o oxigênio intracelular, formando o oxigênio singleto, que é altamente reativo e responsável pela 
morte celular.

Como consequência da ação do oxigênio singleto, a célula tumoral passa a apresentar falhas na integridade 
da membrana, principalmente devido à fototoxicidade mitocondrial, o que acarreta alterações de 
permeabilidade e função de transporte entre os meios intra e extracelulares.

Aplicação Oncológica: Tratamento de Carcinoma Basocelular
O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil e, se for diagnosticado com antecedência, 
apresenta alto percentual de cura. A cirurgia de remoção do câncer é um dos tratamentos mais utilizados 
hoje em dia, tendo excelentes percentuais de cura. Porém, muitas vezes os resultados estéticos dessas 
cirurgias não são tão positivos.

O uso da terapia fotodinâmica vem conquistando seu espaço na área de tratamento do câncer de pele 
tipo Carcinoma Basocelular (CBC), pois apresenta bons percentuais de cura sem recidiva, associado 
à vantagem de surpreendentes resultados estéticos. Nota-se que o CBC ocorre com uma frequência 
similar no homem e na mulher, com maior incidência em idosos (acima de 60 anos), sendo as regiões de 
cabeça e face as mais afetadas. Estes resultados são explicados devido ao efeito acumulativo da radiação 
solar, que ocorre mais intensamente na região facial.

O uso de ALA associado à PDT oferece a vantagem de uma metodologia que permite o auxílio no 
diagnóstico e realização do tratamento de pequenas lesões de câncer de pele. Isto em apenas duas visitas 
do paciente ao ambulatório médico, sem necessidade de internação, auxiliando na diminuição de filas 
para pequenas cirurgias.
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Estudo de Eficácia Clínica
Foi realizado um estudo com 508 indivíduos diagnosticados com Carcinoma Basocelular de até 2 cm de 
diâmetro, tratados com ALA a 20%.

Objetivo
Avaliar a porcentagem de cura do CBC em comparação ao tratamento cirúrgico, verificando também a 
reincidência ou não das lesões tratadas.

Metodologia
Primeira aplicação no tempo zero e segunda aplicação após 7 dias. Após 30 dias, os pacientes retornavam 
ao ambulatório para a avaliação do objetivo. Após 180 dias, retornavam para avaliar se houve ou não 
reincidência. Durante e após a iluminação da lesão, os pacientes podem sentir certo desconforto na 
região, que pode perdurar alguns dias.

Equipamento
Para auxiliar no tratamento, é necessário que seja utilizado um equipamento que emita uma fonte de 
luz de comprimento de onda adequado ao fotossensibilizador utilizado e que apresente boa penetração 
no tecido-alvo. Foi utilizado um sistema de iluminação à base de diodos emissores de luz (LEDs) com 
comprimento de onda em 630 - 640 nm, intensidade de iluminação de 125 mW/cm2 e a dose de energia 
fornecida ao tecido foi de 150 J/cm2. O equipamento, desenvolvido pela empresa MM Optics, já possui 
aprovação pela ANVISA para a sua comercialização: Registro ANVISA 80051420002. Publicação no 
D.O.U. n. 213, de 07 de novembro de 2011.

Resultados
Os resultados obtidos no estudo podem ser avaliados conforme tabela e imagens abaixo

Podemos observar que a taxa de sucesso obtida no tratamento com ALA em comparação ao tratamento 
cirúrgico são bem semelhantes. A vantagem está no benefício estético e psicológico do paciente atribuído 
à terapia fotodinâmica devido à característica não invasiva dessa modalidade de tratamento, evitando 
mutilações e deformações causadas pela cirurgia. A característica não invasiva do tratamento também 
reduz significativamente o risco de infecção hospitalar.

* risco representa a probabilidade de insucesso do tratamento.

  Pacientes taxa de sucesso (%) intervalo de confiança  risco*
Cirurgia 172   93,0   89,2 – 96,8%  0,0698
ALA  176   90,3   86,0 – 94,7%  0,0966
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As imagens mostram a lesão causada pelo CBC antes do tratamento com ALA associado a PDT, após 7 
dias, quando a segunda sessão é aplicada e o tecido já esta passando por necrose e/ou apoptose celular, 
e após 30 dias quando a lesão já esta curada.

• Antes: diagnóstico da lesão;
• Acumulação de PpIX: após 3 horas de oclusão da lesão com o medicamento ALA;
• Consumo da PpIX: após a irradiação da luz;
• Necrose e/o apoptose celular: ocorrida pela ação fotodinâmica;
• Depois: Ausência de carcinoma com excelente resultado estético.

Aplicações Não Oncológicas: Tratamento da Acne
A acne é uma doença de pele muito comum, que normalmente aparece em jovens e adolescente. Em 
casos mais severos, pode interferir nas relações pessoais do individuo, que por vezes acaba se isolando 
da sociedade devido às cicatrizes severas que essa doença pode causar, afetando assim a qualidade de 
vida.

Resumidamente, os fatores que causam a acne são: hiperqueratinização anormal da epiderme, 
entupimento do folículo piloso, aumento da produção de sebo, proliferação das bactérias P. acnes e 
desenvolvimento da inflamação.

Em casos de acne moderada a grave, apenas o tratamento com terapia tópica não é o suficiente. É 
necessário fazer associação com a terapia sistêmica, que envolve a administração de antibióticos orais a 
longo prazo, ou uso da isotretinoína. Contudo, o sucesso desse tratamento sistêmico é reduzido devido 
às reações adversas que a isotretinoina causa, e a resistência à terapia antimicrobiana.

Os estudos envolvendo TFD e ALA na acne inflamatória mostram resultados satisfatórios com redução 
de lesões inflamatórias, acne moderada a grave, em até 60% após três sessões de tratamento. A TFD 
na acne deve ser lembrada como uma opção terapêutica nos casos em que a administração oral de 
isotretinoína é contraindicada.

As figuras ilustram as fases 
do tratamento do carcinoma 
basocelular por terapia 
fotodinâmica associada ao 
ALA.
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Estudo de Eficácia
Foi realizado um estudo com 12 voluntários, que fizeram uso de ALA 3% e ALA 6%.
• 6 pacientes fizeram uso de ALA 3%, sendo que 3 pacientes fizeram 2 sessões de tratamento e 3 

pacientes fizeram 4 sessões.
• 6 pacientes fizeram uso de ALA 6%, sendo que 3 pacientes fizeram 2 sessões de tratamento e 3 

pacientes fizeram 4 sessões.

Protocolo
1. Fazer peeling de diamante para aumentar a penetração do ALA;
2. Aplicar uma fina camada do ALA por toda a superfície do rosto;
3. Após aplicação, aguardar por 1 hora e 30 minutos sem a necessidade de oclusão;
4. Iluminar toda a região da face com luz azul 450 nm. Fornecer uma dose total de energia de 8,0J.
5. Realizar nova sessão após 15 dias.

Caso 1 ALA 6%

O equipamento utilizado para 
fazer a terapia fotodinâmica 
foi o Venus da MMO, luz azul 
(450 a 470 nm), irradiância 
média de 135 mW/cm², tempo 
de exposição da luz de 1 min e 
dose total de 8,1 J/cm².
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Caso 3 ALA 6%

Conclusão
Vários são os benefícios estéticos com o tratamento da PDT e ALA. Os principais são o efeito secativo, 
melhora da cicatrização, diminuição da inflamação, com remodelamento da pele. 

Informações importantes para a manipulação e armazenamento do ALA
• O produto deverá ser armazenado entre 2 a 8°C;
• A umidade relativa do ambiente que o produto deve ser armazenado / manipulado deve ser menor 

ou igual a 60% - Produto levemente higroscópico;
• A água para manipulação do produto deve ser purificada;
• O ALA não é fotossensível (apenas o seu derivado – protoporfirina IX - quando em contato com a 

pele tem essa propriedade);
• O produto deve ser manipulado com equipamentos de proteção individual (EPIs), tais como luvas, 

máscaras, jaleco e óculos de proteção. Por ser um ácido pode ser levemente irritante aos olhos e 
aparelho respiratório.

Indicações ALA
• Carcinoma Basocelular (CBC);
• Queratose Actínica;
• Doença de Bowen;
• Micose Fungóide;
• Acne Vulgar;
• HPV;
• Psoríase.

Propriedades fisico quimicas (ALA)
Aparência: pó
Cor: branco
Odor: inodoro
pH: 1.2 / 2.5 
Ponto de fusão (ºc): 155 / 157 
Cinzas sulfatadas: <= 0.5% 
Perda por dessecação:<= 0,5%
Limite de ferro fabricante <= 200 ppm
Teor (%): min. 97

Dosagem usual
2% - 20%

Propriedades fisico quimicas (M-ALA)
Forma farmacêutica: pó
Cor: branco
Odor: inodoro
pH: 2.5 / 4 
Ponto de fusão (ºc): 123 a 124
Cinzas sulfatadas: <=0.1%
Perda por dessecação: <=0.5%
Limite de ferro (ppm): <=200
Teor fabricante:  min 97%
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Protocolo para tratamento de Carcinoma Basocelular (CBC)

Curetagem
Inicialmente deve ser realizada uma pequena curetagem sobre a região afetada a fim de facilitar a 
penetração do fármaco às células lesionadas.

Aplicação
Em seguida, deve ser aplicada uma fina camada do creme à base de ALA ou M-ALA sobre a lesão, que 
deve ser ocluída com gaze e papel alumínio, para que o produto não degrade com a ação da luz.

Tempo de oclusão
A lesão deve permanecer ocluída por 3 horas, tempo necessário para que o ALA ou M-ALA seja 
biotransformado no fotossensibilizador ativo Protoporfirina IX (PpIX).

Diagnóstico
Após 3 horas, a Protoporfirina IX irá bioacumular nas células cancerígenas devido à alta concentração 
de mitocôndrias neste tipo de células. É possível realizar a confirmação do diagnóstico pela fluorescência 
da PpIX e identificar as células sadias e lesionadas.

Iluminação
Por último, deve ser realizada a iluminação da lesão com luz vermelha, 630 nm e intensidade de 125 
mW/cm². A fonte emissora de luz deve agir por 20 minutos, totalizando uma dose de energia de 150 
Joules. Após a iluminação, toda a PpIX produzida deve ser consumida, indicando o término das reações 
fotoquímicas.

Tempo de tratamento
Devem ser realizadas 2 sessões com intervalo de 7 dias. Avaliar o paciente após 30 dias e reavaliar após 
180 dias para verificar possíveis casos de reincidência.

Protocolo para Tratamento de Acne
Aplicação
Limpar e higienizar a pele e aplicar uma fina camada do creme à base de ALA ou M-ALA (3% ou 6%) 
sobre as lesões.

Tempo de Oclusão
ALA ou M-ALA 3% 3 ocluir com um plástico e deixar por 30 minutos. ALA ou M-ALA a 6% 3 também 
deve ocorrer a oclusão com um plástico e deixar por 60 minutos. O paciente deve ficar em ambiente com 
pouca iluminação durante esse período.

Equipamento
Deve permitir a iluminação simultânea de luz azul com comprimento de onda de 450 a 470nm e 
irradiância média de 135mW/cm² e luz vermelha de 650 a 670nm e irradiância média de 17,3 mW/cm².

Modo de preparo: pesar 2,00g de M-ALA 
em um gral. Adicionar 0,50g de DMSO 
e 0,50g de propilenoglicol no mesmo 
recipiente, homogeneizando bem com 
auxílio de um pistilo para umectar 
completamente o M-ALA. Adicionar 7,00g 
da base creme não iônico e agitar até obter 
um creme homogêneo. Envasar e manter a 
embalagem na temperatura entre 2 a 8°C.

Creme de M-ALA 20%

M-ALA......................................20,00%
DMSO..........................................5,00%
Propilenoglicol...........................5,00%
Base Creme não iônico...........qsp 10g

2,00g
0,50g
0,50g
qsp 7,00g

Em 10g
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Iluminação
Deve ser realizada em toda a superfície da face. Esse tempo deverá ser de 1 minuto (ALA ou M-ALA 
6%) e 2 minutos (ALA ou M-ALA 3%). Após a iluminação, a pele do paciente pode apresentar um leve 
eritema, indicativo da realização da terapia fotodinâmica.

Tempo de tratamento
O número total de sessões depende da gravidade da lesão. O recomendado é a realização de no mínimo 
4 sessões, com intervalo de 15 dias.

Modo de preparo: pesar 0,30g de M-ALA 
em um gral. Adicionar 0,50g de DMSO 
e 0,50g de propilenoglicol no mesmo 
recipiente, homogeneizando bem com 
auxílio de um pistilo para umectar 
completamente o M-ALA. Adicionar 8,70g 
da base creme não iônico e agitar até obter 
um creme homogêneo. Envasar e manter a 
embalagem na temperatura entre 2 a 8°C.

Modo de preparo: pesar 0,60g de M-ALA 
em um gral. Adicionar 0,50g de DMSO 
e 0,50g de propilenoglicol no mesmo 
recipiente, homogeneizando bem com 
auxílio de um pistilo para umectar 
completamente o M-ALA. Adicionar 7,00g 
da base creme não iônico e agitar até obter 
um creme homogêneo. Envasar e manter a 
embalagem na temperatura entre 2 a 8°C.

Creme de M-ALA 3%

M-ALA........................................3,00%
DMSO..........................................5,00%
Propilenoglicol...........................5,00%
Base Creme não iônico...........qsp 10g

0,30g
0,50g
0,50g
qsp 8,70g

Em 10g

Creme de M-ALA 6%

M-ALA........................................6,00%
DMSO..........................................5,00%
Propilenoglicol...........................5,00%
Base Creme não iônico...........qsp 10g

0,60g
0,50g
0,50g
qsp 8,40g

Em 10g


