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RESUMO: 

A fototerapia é uma opção terapêutica que utiliza a radiação ultravioleta (UVB-narrow band com 

311-312 nm e UVA associado ao psoraleno oral), no tratamento de várias dermatoses, na forma 

de exposição em cabine duas vezes por semana. Ela promove um efeito anti-inflamatório, 

imunossupressor e antiproliferativo na pele, sendo sua utilização preponderante na psoríase, 

vitiligo, micose fungoide e nos eczemas, dermatoses de evolução crônica, cujo impacto 

psicossocial e na qualidade de vida dos pacientes é relevante. Esse estudo teve o objetivo de 

avaliar a resposta da fototerapia, por meio de uma análise retrospectiva de pacientes que 

utilizaram esse tratamento no ambulatório de dermatologia da Unicamp durante os anos de 

2012 a 2021. Foram coletados dados em prontuários referentes a idade, sexo, número de 

sessões efetuadas, fonte de luz, tempo de tratamento e evolução. Após a coleta, foi feita uma 

análise estatística desses dados, com o objetivo de criar um delineamento referente ao perfil 

desses pacientes que realizaram a fototerapia e a resposta obtida. Foram contabilizados 406 

pacientes, dos quais, 228 (56%) são do sexo feminino e 178 do sexo masculino (44%). Dentre 

as dermatoses indicadas, 37,4% foram de pacientes com psoríase, 25,9% com vitiligo, 10,3% 

com micose fungoide e 9,6% com dermatite atópica. O estudo demonstrou que 76,6 % dos 

pacientes tiveram alguma melhora (PGA 0 e 1). A radiação mais usada foi UVB, em 312 

pacientes, enquanto a UVA foi usada em 34 pacientes. O número de sessões de UVB variou 

entre 1 e 338 e de UVA entre 1 e 134. A fototerapia, portanto, é uma forma de tratamento 

segura e com bom custo-benefício, que possui alta eficácia no tratamento de dermatoses 

prevalentes na população. 

OBJETIVOS: 
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O objetivo desse trabalho foi avaliar os resultados terapêuticos da fototerapia nas seguintes 

dermatoses: Psoríase, vitiligo, dermatite atópica e micose fungoide num serviço hospitalar 

terciário, por meio de um estudo retrospectivo de 9 anos. 

 

1.1 Objetivos específicos: 

• Avaliar o perfil dos pacientes com psoríase, vitiligo, micose fungoide e dermatite atópica, 

atendidos no ambulatório de fototerapia da Dermatologia Unicamp desde sua 

implementação em 2012 a 2021, quanto à indicação, número de sessões, fonte de luz, e 

resposta. 

• Comparar os índices de resposta obtidos no serviço com o referido na literatura. 

 

METODOLOGIA: 

Trata-se de um estudo retrospectivo elaborado por meio do levantamento de dados referente a 

pacientes que utilizaram a fototerapia no HC Unicamp. 

3.1 Coleta dos dados 

Foi selecionada pelo serviço de informática do Hospital de Clínicas da Unicamp uma 

relação de 597 prontuários de pacientes que foram agendados para o tratamento com 

fototerapia pelo código do ambulatório DMV, no período de 2012 a 2021. Os prontuários 

digitalizados foram acessados pelo sistema Aghuse e Acop.files e os físicos no serviço de 

arquivo médico (SAM) no HC. Ao acessar os prontuários, foram coletados os seguintes dados: 

nome, sexo, dermatose, número de sessões, tempo de tratamento, luz ultravioleta utilizada, 

motivo de encerramento do tratamento e resposta terapêutica.  

A resposta terapêutica foi classificada por meio do PGA (Physician Global Assessment). 

O PGA trata-se de uma escala, estratificada de 0 a 3, que classifica a melhora clínica obtida 

pelo paciente, sendo 0 - melhora significativa, 1 - melhora parcial, 2 - ausência de melhora e 3 

- piora. Tal classificação foi designada baseando-se em dados descritos nos prontuários 

referentes a percepção de melhora pelo paciente e por meio do exame físico dermatológico.  

3.2 Análise estatística 

Esses dados foram organizados em tabela Excel e enviados para a assessoria estatística para 

análise, por meio de medidas descritivas e construção de gráficos. Os grupos foram 
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comparados através dos testes Qui-Quadrado (variáveis categóricas) ou Kruskal-Wallis 

(variáveis numéricas). O nível de significância considerado nas análises foi de 5%.  

2. 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: 

 Foram coletados os dados dos prontuários de 406 

pacientes, que fizeram ao menos uma sessão de fototerapia, 

dos quais 228 (56%) são do sexo feminino e 178 do sexo 

masculino (44%). Destes, 152 (37,4%) foram pacientes com 

psoríase, 105 (25,9%) com vitiligo, 39 (9,6%) com dermatite 

atópica, 42 (10,3%) com micose fungoide e 68 (16,7%) com 

outras dermatoses. 

Figura 1 – Doenças dermatológicas dos pacientes em tratamento com 

fototerapia 

 Em relação à resposta terapêutica, 128 (32%) apresentaram melhora significativa (PGA 0), 178 

(44,6%) apresentaram melhora parcial (PGA 1), 48 (12%) não apresentaram melhora (PGA 2) 

e 45 (11,3%) apresentaram piora (PGA 3). Não há dados de 7 pacientes para esta variável. 

Portanto, 76,6% dos pacientes estudados obtiveram alguma resposta com a fototerapia (PGA 

0 e 1).  

Entre cada dermatose, obtiveram alguma resposta com a fototerapia (PGA 0 e 1): 67,7% dos 

pacientes com psoríase; 84,6% dos pacientes com dermatite atópica, 84,5% dos pacientes com 

vitiligo; 73,1% dos pacientes com micose fungoide.  

Variável Categoria Psoríase Dermatite 

Atópica 

Vitiligo Micose 

Fungóide 

Outras 
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Tabela 2 – 

Descrição dos 

pacientes (tipo de 

lesão), em relação 

ao sexo e PGA.  

 

                                                                                                                         

A Tabela 3 

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 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. Comparando o número de sessões de UVB entre as lesões, 

pacientes com Vitiligo fizeram mais sessões com esse tipo de radiação (mediana = 68) que os 

pacientes com os demais tipos de lesão (mediana entre 20 e 30) (p-valor <0,001; teste de 

Kruskal-Wallis). Os pacientes com micose fungoide, foram os que mais realizaram sessões de 

UVA, com uma média de 45,5 sessões. 

Tabela 3 – 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 

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 
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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 

CONCLUSÕES: 

A fototerapia é uma modalidade terapêutica de grande importância no manejo de várias 

dermatoses prevalentes na população. Apesar da ascensão de outras formas de tratamento, 

mais modernas, como os imunobiológicos, a fototerapia ainda se mostra de grande importância, 

por ter um bom custo-benefício, ser segura e eficaz. Portanto, é importante que seja de 

conhecimento do médico dermatologista e que seja abordada em sua formação, para que seus 

benefícios e resultados positivos provenientes da sua utilização sejam usufruídos. 
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