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Resumo:       

A Terapia Fotodinâmica (TFD) é um método de tratamento que pode ser utilizado para 

combater tumores cutâneos, fungos e bactérias. A TFD é um tratamento pouco 

invasivo que consiste em aplicar o composto fotossensibilizador (FS) em uma região 

lesada e realizar a irradiação de luz no local. Por necessitar somente do um 

fotossensibilizador (FS) e luz é um tipo de tratamento muito promissor. Neste trabalho 

estudou-se a metaloporfirinas ZnPH para avaliar a possibilidade de aplicação como 

fotossensibilizador para o uso em Terapia Fotodinâmica. O foco principal da pesquisa 

consistiu em realizar análises utilizando a ZnPH e irradiação com dois tipos de LEDs 

para verificar, quantitativamente, a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), 

principalmente, o oxigênio no estado singlete. A análise da produção dessas espécies 

se deu pelo uso de dosímetros químicos, o ácido úrico (AU) e albumina de soro bovina 

(BSA). Foram realizados experimentos de fotobranqueamento e fotodegradação de 

BSA e AU utilizando LEDs em diferentes faixas de emissão (azul e lilás) e diferentes 

tempos de irradiação. As alterações espectrais na absorção molecular e na 

fluorescência das soluções foram analisadas após diferentes tempos de irradiação. Os 

resultados obtidos indicam que os sistemas ZnPH/LED testados produziram EROs, 

portanto são bons candidatos para testes posteriores visando uso em TFD.      
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