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O presente trabalho é fruto de uma pesquisa de

doutorado e visou avaliar o uso do composto

Hematoporfirina (HP) na Terapia Fotodinâmica

(PDT), uma técnica que tem gerado bastante

sucesso no tratamento de tumores e de infecções1.

A papilomatose bovina é uma doença altamente

contagiosa e é causada pelo Papilomavírus bovino2,

um vírus que leva à formação de verrugas em todo

o corpo do animal (Figura 1) gerando vários

prejuízos. Além da desvalorização do couro do

animal, a doença traz outros danos como o

desenvolvimento retardado, a diminuição da

produtividade, problemas relacionados à

infertilidade e mastite3. Existem no mercado

inúmeros tratamentos, contudo, os resultados

desses tratamentos são contraditórios e

deficientes4. Logo, existe demanda de tratamentos

eficientes contra a papilomatose bovina.

Apresentação do problema 

e motivação da pesquisa

Usando vacas mestiças de produção leiteira

acometidas por papilomas cutâneos, nós avaliamos

a diminuição dos tumores após cada aplicação

intratumoral do composto Hematoporfirina (HP) na

concentração de 40µM. Após anestesia local, a

solução de HP foi aplicada três vezes (uma por

semana) a cada sete dias de forma intratumoral

(Figuras 2A e B) e os animais expostos ao sol entre

os horários de 11h e 14h por no mínimo 60min.

Foram realizadas seis avaliações dos escores

tumorais (D0 – antes da 1ª aplicação; D1 – antes da

2ª aplicação; D2 – antes da 3ª aplicação; D3, D4 e

D5 – a cada sete dias após última aplicação). Os

controles foram: tumores que receberam somente a

luz (LC); e tumores que receberam a luz e o

solvente do composto (SC). Como esperado, não

houve diferença significativa do LC e do SC

(Figuras 3A e B). Os tumores tratados com HP

diminuíram de forma significativa após a terceira

aplicação, porém voltaram a crescer quando

findadas as aplicações sugerindo que houve morte

celular apenas nas camadas mais superficiais da

pele (Figura 3C). Os dados foram analisados por

teste Kruskal-Wallis onde p<0,05 foi

estatisticamente significativo. Por meio deste

trabalho, esperamos conseguir uma concentração

adequada do composto para a eficácia da Terapia

Fotodinâmica em papilomas bovinos.

Resultados e 

impactos esperados

Apesar de ter gerado a diminuição temporária de

alguns tumores, concluímos que o tratamento com a

Hematoporfirina na concentração de 40µM não foi

satisfatório. Portanto a Terapia Fotodinâmica não foi

eficaz nestas condições experimentais. Este trabalho

permite o teste de outras concentrações do mesmo

composto ou até mesmo outros compostos com o

mesmo propósito, já que há demanda pelo mercado de

tratamentos eficientes contra a papilomatose bovina.

Conclusão e

perspectivas
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Figura 1 – Vaca mestiça 

acometida por papilomatose.  

Figura 2 – Aplicações 

intratumorais da solução de 

Hematoporfirina. A) 

Aplicação perpendicular ao 

papiloma. B) Aplicação 

horizontalmente ao 

papiloma.

Figura 3 – Avaliações tumorais por dias de tratamento. A) Controle da 

luz. B) Controle do solvente. C) Tratamento com solução de 

Hematoporfirina. ns – não significativo; * - significativo. 


