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INTRODUÇÃO 

A fototerapia é uma modalidade usada para o tratamento de várias dermatoses. Seu mecanismo terapêutico consiste 

na associação de radição ultravioleta e substâncias fotossensibilizantes (sistêmico ou tópico). O mecanismo da fototerapia 

consiste no uso de radiações ultravioletas. Diferentes comprimentos de ondas de radiação ultravioleta podem ser empregados. 

Atualmente, as mais utilizadas são a fototerapia com UVB, UVA e UVA mais psoraleno (PUVA) 1. 

As principais indicações do emprego da fototerapia são no tratamento da psoríase, dermatite atópica, distúrbios 

pruriginosos, parapsoríase, estágios iniciais de micose fungóide, prevenção de erupção polimórfica à luz, vitiligo, pitiríase 

liquenoide, papulose linfomatóide, dermatite seborréica e erupções pruriginosas associadas ao HIV 2,3. 

Devido a necessidade de múltiplas sessões, se trata de um tratamento de longo prazo que requer paciência e 

disponibilidade dos pacientes de comparecerem regrados aos locais de tratamento durante meses ou até anos. Esse cunho 

crônico dificulta a aderência dos pacientes, que precisam ceder tempo do trabalho/escola/família, lidar com dificuldades de 

transporte, além de arcar com os custos inerentes à esses fatores, tanto emocionais quanto econômicos. As dificuldades 

aumentam quando os pacientes são procedentes de regiões rurais, enfrentando maiores dificuldades quanto ao quesito 

transporte devido à concentração predominantemente urbana das unidades que fornecem esse serviço.4,5. 

A grande relevância da fototerapia quanto ferramenta terapêutica somado aos entraves que dificultam o seu acesso, 

postulam a importância de ser feito um estudo dos perfis dos pacientes e os principais obstáculos presentes nos poucos serviços 

terciários que oferecem essa modalidade de tratamento. Esse estudo irá permitir um maior entendimento dessa tecnologia, das 

doenças que ela se propõe a tratar, os efeitos colaterais possíveis, as dificuldades relacionados aos escassos serviços que a 

disponibilizam e os associados às questões sociais e emocionais dos pacientes. 

 

OBJETIVOS 

Avaliar o perfil dos pacientes atendidos no ambulatório de fototerapia da Dermatologia Unicamp desde sua 

implementação em 2012 a 2021, por meio de um estudo retrospectivo num serviço hospitalar terciário.  

 Objetivos específicos: 
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• Avaliar as características dos pacientes e dos tratamentos realizados no ambulatório de fototerapia da 

Dermatologia Unicamp desde sua implementação em 2012 a 2021, quanto à indicação, número de 

sessões, fonte de luz, resposta e motivo de sair do tratamento. 

• Analisar os obstáculos sociais, emocionais e institucionais que foram impactantes para o resultado positivo 

ou abandono da fototerapia em um hospital terciário. 

 

MÉTODOS E SUJEITOS  

Desenho e população do estudo: Foi realizado um estudo retrospectivo de coorte transversal, com revisão dos 

tratamentos realizados no serviço de fototerapia do HC Unicamp desde sua implantação em 2012. A população do 

estudo são os pacientes do HC-UNICAMP atendidos pelo departamento de Dermatologia e que tiveram 

agendamento no ambulatório de fototerapia.  

Local da pesquisa: Ambulatório HC Unicamp 

Período do levantamento: 2012 a 2021 

Critérios de inclusão:  Foi incluso os pacientes de todas as idades com agendamentos no ambulatório de 

fototerapia, sob o código DMV. 

Levantamento de dados: Foi solicitado a listagem ao serviço de informática do HC-UNICAMP com dados acerca 

do nome, número do prontuário, data de nascimento e sexo da população do estudo que foram agendados no 

código DMV do setor de Fototerapia. 

Análise dos prontuários e dados: Foi feito análise dos prontuários eletrônicos no sistema AGHuse e em prontuários 

físicos, em busca dos seguintes dados: idade, tempo de tratamento, número de sessões, dermatose e evolução; 

se houve interrupção do tratamento, investigar se foi por sucesso terapêutico, evento adverso ou falta de acesso.  

Os dados obtidos foram organizados em tabela Excel. Para a análise estatística, foi solicitado assessoria do setor 

de estatística da FCM Unicamp. Frequências simples, comparação entre variáveis e estratificação dos dados foram 

necessários. 

Aspectos éticos: Em Acordo com a Resolução CNS n.º 466/12, a seguinte pesquisa já obteve aprovação pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Número CAAE - 

30630320.7.0000.5404 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi realizado a avaliação do perfil dos pacientes atendidos no ambulatório de fototerapia da Dermatologia 

Unicamp desde sua implementação em 2012 a 2021, por meio de um estudo retrospectivo num serviço hospitalar 

terciário. Foram inclusos os pacientes de todas as idades com agendamentos no ambulatório de fototerapia, sob 

o código DMV. Para realizar o levantamento de dados, foi solicitado a listagem ao serviço de informática do HC-

UNICAMP com dados acerca do nome, número do prontuário, data de nascimento e sexo da população do estudo 

que foram agendados no código DMV do setor de Fototerapia. Em seguida, foi feito a análise dos prontuários 

eletrônicos no sistema AGHuse e em prontuários físicos, em busca dos seguintes dados: idade, tempo de 
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tratamento, número de sessões, dermatose e evolução; se houve interrupção do tratamento, investigar se foi por 

sucesso terapêutico, evento adverso ou falta de acesso. Os dados obtidos foram organizados em tabela Excel. 

Para a análise estatística, foi solicitado assessoria do setor de estatística da FCM Unicamp. Para avaliar a evolução 

dos paciente, foram levados em conta os escore PASI (Psoriasis Area and Severity Index), BSA (Body Surface 

Area) e o DLQI (Dermatology Life Quality Index). Além desses escore, foram avaliados os relatos dos pacientes 

durante as consultas. A evolução (PGA) foi classificada de 0 a 3 no Excel, sendo 0 = melhora significativa, 1 = 

melhora parcial, 2 = ausência de melhora e 3 = piora/evento adverso. Foi realizada análise exploratória de dados 

através de medidas descritivas e construção de gráficos. Os grupos foram comparados através dos testes Qui- 

Quadrado (variáveis categóricas) ou Kruskal-Wallis (variáveis numéricas). O nível de significância considerado nas 

análises foi de 5%. 

A fototerapia foi utilizado para o tratamento de 406 pacientes atendidos no ambulatório  de dermatologia 

durante o período de 2012 a 2018. Destes pacientes 178 são homens e 228 mulheres. As principais dermatoses 

que foram tratadas com fototerapia neste serviço são em ordem decrescente: psoríase (152 pacientes – 37,4%), 

vitiligo (105 – 25,9%), micose fungóide (42 – 10,3%) e dermatite atópica (42 – 9,6%). Dos 406 pacientes, 128 

(32%) apresentaram melhora significativa, 178 (44,6%) melhora parcial, 48 (12%) sem melhora e 45 (11,1%) 

apresentaram efeitos adversos. Não há dados de 7 pacientes para essa varíavel. Entre os 45 pacientes que 

apresentaram PGA=3, não há informação do motivo do abando do tratamento para 5 deles (4 de Micose Fungoide 

e 1 de Psoríase). Os motivos de abandono de cada lesão estão apresentados na Tabela 1.  

Tabela 1 – Descrição dos pacientes, por tipo de lesão, em relação ao sexo, PGA e motivo do abandono do tratamento 

Variável Categoria 
Psoríase 

Dermatite 
Atópica 

Vitiligo 
Micose 
Fungoide 

Outras 

n % n % n % n % n % 

Sexo 
Masculino 86 56.6 17 43.6 30 28.6 16 38.1 29 42.6 

Feminino 66 43.4 22 56.4 75 71.4 26 61.9 39 57.4 

PGA 

0 40 26.8 13 33.3 31 30.1 19 46.3 25 37.3 

1 61 40.9 20 51.3 56 54.4 11 26.8 30 44.8 

2 24 16.1 3 7.7 10 9.7 4 9.8 7 10.4 

3 24 16.1 3 7.7 6 5.8 7 17.1 5 7.5 

Motivo do 

abandono 

Decisão do paciente 12 52.2 - - 4 66.7 - - - - 

Efeito Adverso 1 4.3 1 33.3 1 16.7 2 66.7 4 80.0 

Indisponibilidade 3 13.0 - - - - - - - - 

Pandemia 1 4.3 - - 1 16.7 - - - - 

Piora das lesões 6 26.1 2 66.7 - - 1 33.3 1 20.0 

 

A Tabela 2 apresenta as estatísticas descritivas do número de sessões de fototerapia por tipo de lesão. Entre os 

406 pacientes estudados, 41 não apresentam informação sobre o número de sessões realizadas e 37 apresentam 

a informação do número, mas não especifica o tipo de radiação. A radiação mais usada foi UVB, em 312 pacientes, 

enquanto que a UVA foi usada em 34 pacientes, destes 34, 18 também usaram UVB. O número de sessões de 

UVB variou entre 1 e 338 e de UVA entre 1 e 134. 
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Tabela 2 – Número de sessões de cada tipo de fototerapia por lesão 

Fototerapia Lesão N Média D.P. Mínimo Mediana Máximo 

UVB 

Psoríase 122 25.1 20.3 1 20 100 

Dermatite Atópica 32 42.2 40.9 1 30 184 

Micose Fungoide 28 32.6 20.8 8 30 111 

Vitiligo 85 77.3 60.9 1 68 338 

Outras 45 33.5 30.3 1 24 141 

UVA 

Psoríase 5 22.8 17.5 6 19 44 

Micose Fungoide 6 45.5 49.7 5 20 134 

Vitiligo 9 40.7 27.9 1 40 90 

Outras 14 33.2 31.8 3 21.5 123 

Sem Especificação 

Psoríase 14 39.2 37.4 5 28.5 150 

Dermatite Atópica 4 36.8 48.6 2 18.5 108 

Micose Fungoide 4 43.2 21.0 20 41 71 

Vitiligo 9 66.2 38.2 30 62 155 

Outras 6 16.0 10.5 4 18 31 

N é o número de pacientes que fez pelo menos uma sessão da respectiva fototerapia 

 

A Tabelas 3 mostra a distribuição do número de sessões por grau de melhora segundo o PGA. 

Tabela 3 – Número de sessões de fototerapia, sem especificação do tipo de radiação, por graduação do PGA  

Lesão PGA N Média D.P. Mínimo Mediana Máximo 

Psoríase 

0 5 61.8 53.3 19 58.0 150 

1 4 39.5 18.2 22 35.5 65 

2 2 27.5 14.8 17 27.5 38 

3 3 9.0 3.6 5 10.0 12 

Dermatite Atópica 

0 2 55.0 75.0 2 55.0 108 

1 1 10.0  10 10.0 10 

2 1 27.0  27 27.0 27 

Vitiligo 

0 2 56.0 31.1 34 56.0 78 

1 6 70.7 45.5 30 67.0 155 

3 1 60.0  60 60.0 60 

Micose Fungoide 
0 3 34.0 12.2 20 40.0 42 

3 1 71.0  71 71.0 71 

Outras 
0 1 31.0  31 31.0 31 

1 5 13.0 8.4 4 16.0 21 

N é o número de pacientes que fez pelo menos uma sessão de fototerapia não especificada  

 

CONCLUSÃO  

Foram avaliados neste estudo, o prontuário de 406 pacientes que fizeram uso da fototerapia para o 
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tratamento de dermatoses de 2012 a 2021. Foi feito a coleta de informações quanto ao número de sessões, o tipo 

de fototerapia utilizada, a resposta das lesões ao tratamento e se houve interrupção do tratamento e, caso sim, se 

foi por sucesso terapêutico, evento adverso ou falta de acesso. Dos 406 pacientes, 306 (75,3%) referiram melhora 

significativa ou parcial das lesões. Apenas 45 (11,1%) pacientes relataram algum tipo de efeito adverso. Os 

principais efeitos adversos observados foram aumento da extensão da lesão, ardência, eritema, prurido, 

sensibilidade ocular e queimadura. A interrupção do tratamento se deveu principalmente a relatos de melhora dos 

pacientes. 306 (75,3%) pacientes apresentaram melhora, seja completa ou parcial do quadro, em relação a 93 

(23%) pacientes que interromperam o tratamento devido efeitos adversos/inalteração do quadro. O restante 

justificaram a interrupção mencionando a pandemia e a indisponibilidade (incompatibilidade do horário com o 

trabalho/escola e transporte).  

Observa-se que a acessibilidade se apresenta como um obstáculo. Apesar da extensa coletânea de 

estudos que mostram os benefícios do uso da fototerapia, pouco se observa na prática a sua aplicação. As 

dificuldades não se concentram apenas na pouca quantidade de serviços que o disponibilizam, mas também na 

acessibilidade dentro deles. Os pacientes encontram dificuldades em conciliar seus horários com os poucos 

horários disponibilizados para as sessões da fototerapia, que ocorre tanto por escassez de equipamentos quanto 

pela falta de profissionais especializados. Os dados deste estudo mostram que a maioria dos pacientes tiveram 

que realizar muitas sessões. No caso da psoríase, a média de sessões dos pacientes com PGA 0 foi de 61.8 

sessões. Em relação a dermatite atópica, houve uma média de 55 consultas nos PGA 0. Esses dados mostram 

que a maioria dos pacientes precisaram comparecer inúmeras vezes no hospital para realizarem o tratamento 

satisfatório. Demandando recurso e tempo.  

Poucos são os serviços que dispõem desta tecnologia. É uma ferramenta importante para o treinamento 

de residentes, porém, no contexto de um hospital universitário, sua aplicabilidade e sua eficácia esbarram em 

várias dificuldades. Por meio desse estudo, é possível evidenciar objetivamente alguns dos entraves que podem 

ser abordados, permitindo que essa modalidade de tratamento seja mais difundido.  
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