C.10.1 – Microbiologia

Novas estratégias para o diagnóstico e tratamento de onicomicose por Terapia Fotodinâmica.
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Introdução
A onicomicose é a doença comum na lâmina ungueal e o
tratamento convencional consiste na administração oral e
tópica de antifúngicos e antibióticos, muitas vezes por
longos

períodos, desencadeando

hepatotoxicidade e

Figura 1. Paciente do sexo feminino, 67 anos, 10 anos de
lesão. (A) Antes da TFD. (B) Após seis sessões de
tratamento com curcumina 1,5% em emulsão.

resistência microbiana [1,2,3].
A Terapia Fotodinâmica (TFD) e o Fotodiagnóstico estão
ganhando

espaço

na

dermatologia

com

inovação

tecnológica. A curcumina é o fotossensibilizador deste
estudo in vitro e clínico. Imagens de fluorescência e por
infra-vermelho são as novas metodologias para detectar
esta doença.

Figura 2. Paciente do sexo masculino, 29 anos, 10 anos
de lesão. (A) Antes da TFD. (B) Após 10 sessões de
tratamento com curcumina 1,5% em gel.

Resultados e Discussão
Os

resultados

in vitro mostraram

boa estabilidade

fotofísica das amostras de curcumina, com o melhor
®

resultado obtido pela sintetizada pela PDT Pharma , com a
vantagem do custo mais baixo em comparação com a
®.

curcumina da Sigma-Aldrich

Nos testes clínicos, a uréia

40% juntamente com a emulsão demostraram melhoras
significativas na penetração do fármaco na lâmina

Figura 3. (A) Imagens de diagnóstico por fluorescência.
(B) Imagens de diagnóstico por Infravermelho

ungueal. E no diagnóstico, as imagens de infra-vermelho e
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fluorescência complementam as análises clínicas.
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