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TEMA 1 

FLUORESCÊNCIA EM MEDICINA E 

BIOLOGIA 

Amando Siuiti Ito, Marina Berardi Barioni e Wallance 

Moreira Pazin 

I. Introdução 

1. Notas iniciais 

 Em 1565 foi publicado em Sevilha o livro “Historia Medicinal”, escrito por 

Nicolás Monardes, que trazia informações sobre uma árvore de médio porte, conhecida 

pelos astecas. Pedaços da casca da árvore eram colocados em água formando uma bebida 

que tinha poderoso efeito na cura de doenças renais. Importante era verificar se a 

preparação feita com lascas do tronco em água pura, quando exposta à luz do sol adquiria 

coloração azulada, para que ficasse assegurado seu efeito medicinal. Foi a primeira 

descrição em texto científico do fenômeno que posteriormente veio a receber o nome de 

fluorescência [1]. Já no século XIX George Stokes apresentou resultados de experimentos 

realizados com cristais de fluorspar (fluoreto de cálcio), mostrando que o mineral excitado 

com luz ultravioleta apresentava luminescência, ou emissão de luz na região visível. A 

diferença entre os comprimentos de onda (ou frequência, ou energia) de excitação e de 

emissão ganhou, na literatura científica, o nome de “deslocamento de Stokes”. 

 A interação entre a radiação UV-visível e a matéria envolve essencialmente 

transições entre estados eletrônicos de átomos e moléculas. O estudo de sistemas 

biológicos pela análise da radiação absorvida ou emitida é uma poderosa ferramenta tanto 

para compreensão de processos básicos nos organismos vivos, como para a utilização da 

luz em diagnóstico e na terapia médica. Apresentamos aqui, no contexto da utilização da 

luz em Medicina e Biologia, exemplos de aplicações das técnicas espectroscópicas de 

fluorescência na área da Biofísica. Desde a década de 70 ela é utilizada no estudo de 

diversos processos e sistemas de interesse biológico [2], por exemplo, em estudos sobre 

fluxo iônico [3], difusão de metabólitos e macromoléculas em meio fluido [4-6], estados 
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de agregação de componentes da superfície celular e dinâmica em membranas [7,8], 

estrutura de peptídeos e proteínas, cinética enzimática [9,10], e outros.  

 Muitos dos experimentos envolvem medidas de posição espectral e intensidade da 

emissão fluorescente, obtidas com espectrofluorímetros estáticos ou de estado 

estacionário, que permitem também observações da despolarização da emissão quando a 

excitação e a detecção são feitas com o auxílio de polarizadores. Informações relevantes 

são obtidas com o uso de técnicas que permitem a resolução temporal da emissão: o tempo 

característico envolvido nos processos de absorção e emissão fluorescente, da ordem de 

10-9 s é compatível com eventos relacionados à interação da molécula emissora com o 

meio circundante. Desse modo, as técnicas de fluorescência estática combinadas com as 

técnicas resolvidas no tempo são particularmente atraentes para o estudo de diversos 

fenômenos relacionados às propriedades dinâmicas de sistemas biológicos. 

 As informações obtidas por meio da espectroscopia de fluorescência dependem 

do conhecimento sobre os efeitos das interações das moléculas emissoras com o meio 

circundante. Nessa perspectiva serão abordados alguns temas de interesse na área de 

Biofísica, como: propriedades estruturais e dinâmicas de sistemas modelo para 

membranas biológicas, propriedades espectroscópicas de novas sondas fluorescentes; 

propriedades físico-químicas de moléculas que apresentam ação farmacológica anti-

neoplásicas e anti-parasitas.  

 

II. Princípios de funcionamento das técnicas 

 Um experimento de espectroscopia típico é feito a partir da incidência de radiação 

eletromagnética com comprimento de onda λ sobre uma amostra e pela análise de 

propriedades da radiação emergente. Uma das propriedades mais simples é a fração da 

radiação incidente que é absorvida pela amostra, medida na espectroscopia de absorção 

óptica. Também é possível examinar a radiação emitida em comprimentos de onda 

diferentes daquele utilizado na excitação, através da espectroscopia de fluorescência. 

Algumas técnicas mais complexas detectam, além da intensidade, o tipo e o grau de 

polarização da radiação emitida pela amostra, como a polarização da fluorescência [11]. 

As energias necessárias para alterar a distribuição de elétrons nas moléculas são da ordem 

de alguns elétron-volt (eV) e portanto os fótons absorvidos ou emitidos nessas alterações 

estão nas regiões visível ou ultravioleta do espectro eletromagnético.  

Absorção 
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 A absorção de um fóton na região UV-visível está relacionada à excitação de 

elétrons que pertencem a um pequeno grupo de átomos, os cromóforos, que são os 

responsáveis pela coloração das substâncias. Como a massa dos núcleos é muito maior 

que a dos elétrons, uma transição eletrônica ocorre mais rapidamente que a movimentação 

dos núcleos, de modo que na transição a separação entre os núcleos se mantém como a 

separação de equilíbrio, Re. . O princípio de Franck-Condon diz que a transição ocorrerá 

para um estado vibracional do estado eletrônico excitado que esteja verticalmente acima 

do estado fundamental nas curvas de energia eletrônica em função da distância de 

separação entre os núcleos (Figura 1). Em conseqüência da transição do estado eletrônico 

fundamental para o estado eletrônico excitado, a densidade de elétrons aumenta 

rapidamente em determinadas regiões da molécula, e diminui em outras, e os núcleos, 

inicialmente estacionários, respondem à ação de um novo campo de forças, por meio de 

vibrações e oscilações, relaxando para uma nova configuração de equilíbrio no estado 

eletrônico excitado. 

 

 

Figura 1: Princípio de Franck-Condon e transições verticais (adaptado de [12]). 

 Quando a luz na frequência adequada é absorvida no processo de transição vertical, 

a molécula pode ser excitada a um dos muitos níveis de rotação-vibração do primeiro 

estado eletrônico excitado. O espectro de absorção é composto por um grande número de 

bandas vibracionais muito próximas. Na prática, essas bandas são alargadas e se observa 

somente um envelope espectral relativamente suavizado. 

E
n

er
g

ia
 

Coordenadas Nucleares 
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 Um diagrama esquemático da medida de absorção de luz é ilustrado na figura 2. A 

luz incidente de comprimento de onda λ e intensidade I0 atinge a amostra, que tem 

concentração C (em moles por litro) de moléculas absorvedoras em solução, e atravessa 

um caminho de comprimento de l cm. A luz não absorvida pela amostra emerge com 

intensidade I. Considerando uma camada na amostra, perpendicular à direção da 

propagação da luz, suficientemente fina (dl) tal que a intensidade da luz dentro dessa 

camada seja essencialmente constante, a fração de luz absorvida (-dI/I) deve ser 

proporcional ao número de moléculas absorvedoras, de modo que: 

      dlCIdI- '/      (1) 

onde ε’ é uma constante de proporcionalidade, que independe da concentração do 

conjunto de moléculas absorvedoras que não interagem entre si. Essa constante tem um 

valor característico para cada comprimento de onda ou frequência da radiação incidente 

na amostra. 

 

Figura 2: Esquema da medida de absorção de luz. 

 

 Integrando a equação ao longo do caminho ótico, ou seja, de I0 até I e de 0 à l, vem 

      lCII ')/ln( 0      (2)  

e convertendo para log na base 10, obtém-se a forma comum da lei de Beer-Lambert  

     lCIIA )()/log()( 0       (3) 

onde ε=ε’/2,303 é chamado coeficiente de extinção molar, e A é a absorbância. O 

coeficiente ε varia com o comprimento de onda, com a natureza do composto absorvente, 

e com propriedades do solvente [13]. Geralmente trabalha-se com valores de A entre 0,1 

e 2,0 pois valores menores significam que fração muito pequena da luz incidente foi 

absorvida, e valores maiores indicam que fração muito pequena da luz incidente chega ao 

detector. 
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Fluorescência 

 A luz incidente sobre uma amostra pode ser espalhada, refletida, transmitida ou 

absorvida. A absorção de luz leva a molécula a um estado eletrônico excitado. A molécula 

excitada pode perder energia de forma não radiativa, passando por vários níveis 

vibracionais, até atingir o nível vibracional mais baixo do estado eletrônico excitado. Se 

a energia da molécula excitada não for cedida a modos vibracionais, pode ocorrer emissão 

de um fóton de energia igual à diferença de energia entre os estados excitado e 

fundamental, no processo conhecido como emissão fluorescente. A detecção e análise 

dessa emissão constituem a espectroscopia de fluorescência. Do ponto de vista prático, a 

detecção da emissão procura evitar a detecção simultânea da luz que excitou a amostra, 

de modo que a instrumentação assume a configuração geométrica conhecida como 

"formato L", em que o canal de detecção forma um ângulo de 90o com o canal de 

excitação (Figura 3) 

  

 Figura 3: Arranjo esquemático do espectrofluorímetro de estado estacionário. 

 

 De acordo com o princípio de Franck-Condon, a transição eletrônica de emissão é 

vertical (Figura 1), tendo o espectro de fluorescência a estrutura vibracional característica 

do estado eletrônico fundamental [14]. Como a transição radiativa ocorre somente após 

relaxação vibracional para o mínimo de energia do estado eletrônico excitado, parte da 

energia se dispersa no ambiente. Assim, o espectro de emissão sempre está deslocado 

para maiores comprimentos de onda em relação ao espectro de absorção (Figura 4), 

originando o chamado de deslocamento de Stokes. 
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Figura 4. Espectros de absorção ótica (curva a) e de fluorescência (curva b) do ácido 

aminobenzóico em meio aquoso. 

 Os dados de fluorescência podem ser analisados considerando os seguintes 

parâmetros: o espectro de excitação de fluorescência, que corresponde ao espectro de 

absorção; o espectro de emissão de fluorescência; a intensidade de emissão, relacionada 

ao rendimento quântico; a anisotropia de emissão de fluorescência; o decaimento 

temporal da fluorescência e o tempo de vida do estado excitado. O tempo característico 

do processo de absorção é de 10-15 s e o tempo correspondente ao processo de emissão de 

fluorescência está tipicamente no intervalo de 10-10 a 10-7 s. Existe também emissão de 

luz no processo chamado de fosforescência, cujos tempos típicos estão na faixa de 10-6 a 

10-1 s. Essa diferença nos tempos de vida ocorre porque na fluorescência a emissão se 

origina de um estado excitado singleto, de modo que a transição para o estado 

fundamental não envolve mudança no estado de spin do elétron, enquanto na 

fosforescência é necessária essa mudança pois a emissão tem origem em estado excitado 

tripleto, o que leva a um tempo mais longo para o retorno do elétron ao estado 

fundamental pois a transição é proibida. 

 Os tempos de vida de fluorescência podem ser medidos por técnicas de 

espectroscopia de fluorescência com resolução temporal utilizando um laser pulsado 

como fonte de excitação. Esses tempos correspondem ao inverso das taxas de transição, 

ou seja, a taxa de emissão fluorescente é dada por 

       
0

1


fk     (4)  

onde τ0 é o tempo de vida do estado excitado.. Moléculas que apresentam alta intensidade 

de emissão possuem eficiência elevada na desexcitação por emissão de radiação, 

comparado com outros processos de decaimento do estado excitado. Elas apresentam alto 
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rendimento quântico de fluorescência, que é o parâmetro dado por  

      




i
if

f

kk

k
      

 (5) 

onde Σki é a soma de todas as taxas de perda de energia que não são por fluorescência. O 

rendimento quântico é sempre menor ou igual à unidade, é característico da estrutura da 

molécula, e para compostos não-fluorescentes é igual a zero.  

 Experimentalmente, o rendimento quântico, é calculado a partir do rendimento 

quântico conhecido de uma amostra de referência, referencia , utilizando os valores da 

área do espectro de emissão de fluorescência,   d)(F , da absorbância no comprimento 

de onda de excitação, A(λ), tanto da amostra de referência como da amostra de interesse 

(equação 6), sendo que as medidas devem ser feitas nas mesmas condições experimentais, 

incluindo o meio.  

   referência

amostra

referência

referência

amostra

amostraD
A

A

dF

dF

Q
f

i

f

i 
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    (6) 

 Quando a concentração da sonda é aumentada, cresce a probabilidade de as 

moléculas excitadas interagirem com as outras e perder energia através de outros 

processos que não a emissão fluorescente. Além disso, a intensidade de luz é atenuada ao 

longo do caminho percorrido pelo feixe, de modo que a intensidade de fluorescência não 

aumenta linearmente com a concentração da sonda, no chamado efeito de filtro interno. 

 

Tempo de vida de fluorescência 

 Na fluorescência resolvida no tempo, ou fluorometria no domínio do tempo, a 

amostra é excitada com um pulso de luz. A largura do pulso é preferencialmente muito 

menor que o tempo de decaimento τ da amostra. Se a amostra contendo o fluoróforo for 

excitada com um pulso de luz de função δ, resulta uma população inicial n0 de fluoróforos 

no estado excitado. A população no estado excitado decai com uma taxa Γ + knr: 

      )()(
)(

tnk
td

tnd
 nr     (7) 

onde n(t) é o número de moléculas excitadas num tempo t após a excitação, Γ é a taxa 
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emissiva, e knr é a taxa de decaimento não radiativo. A emissão é um evento randômico, 

e cada fluoróforo excitado tem a mesma probabilidade de emitir em um dado intervalo de 

tempo, resultado em um decaimento exponencial da população do estado excitado 

      )/exp()0()( tntn      (8) 

 Nos experimentos de fluorescência, não se observa o numero de moléculas 

excitadas, mas a intensidade de fluorescência, que é proporcional à n(t), portanto, a 

Equação (8), pode ser escrita em termos da intensidade dependente do tempo I(t). A 

integração dessa equação resulta na expressão de um decaimento exponencial simples 

      )/exp()( 0 tItI       (9) 

onde I0 é a intensidade no tempo zero. O tempo de vida τ é o inverso da taxa de decaimento 

total 

        1
 nrk      (10) 

Em geral, o inverso do tempo de vida é soma das taxas que despovoam o estado excitado.  

 Em geral, decaimentos de intensidade podem ser ajustados por multi-exponenciais 

     



n

i

ii ttI
1

)/exp()(      (11) 

onde τi são os tempos de decaimento, αi representam as amplitudes das componentes em 

t=0, e n é o número de componentes do decaimento. Muitas amostras que contém apenas 

um fluoróforo podem apresentar decaimentos mais complexos que uma exponencial 

simples. Por exemplo, uma sonda pode se encontrar em dois ambientes, tais como exposta 

e blindada do meio aquoso, ou pode ter duas configurações diferentes. Cada tempo de 

decaimento pode ser associado a cada um daqueles ambientes ou configurações e os 

fatores pré-exponenciais αi representam a fração de moléculas em cada um dos estados 

ou configurações em t=0, o qual corresponde ao estado fundamental de equilíbrio. 

 Os valores de αi e τi podem ser utilizados para determinar a contribuição relativa de 

cada tempo de decaimento para a intensidade total de emissão estacionária. 

      




j

jj

ii
if




      (11) 

 O método de contagem de fótons únicos correlacionados no tempo (em inglês, 

Time-Correlated Single Photon Counting, TCSPC), é ilustrado na Figura 5. O 

experimento se inicia com o pulso de excitação, que excita a amostra e inicia a contagem 

do tempo. A TCSPC é uma técnica digital, contando fótons que estão temporalmente 

correlacionados com o pulso de excitação. A essência do método é o conversor tempo-
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amplitude (sigla em inglês, TAC), que pode ser considerado um análogo de um 

cronômetro rápido. 

 A amostra é repetidamente excitada usando uma fonte de pulso de luz de um laser. 

Cada pulso é opticamente monitorado por uma fotomultiplicadora, para produzir um sinal 

de partida que é usado como gatilho para a rampa de voltagem do TAC. A rampa de 

voltagem é interrompida quando o primeiro fóton fluorescente proveniente da amostra é 

detectado. O TAC fornece um pulso de saída cuja voltagem é proporcional ao tempo entre 

os sinais de partida e de interrupção. Um analisador multicanal (sigla em inglês, MCA) 

converte essa voltagem para um canal de tempo usando um conversor analógico-digital 

(sigla em inglês, ADC). Somando sobre vários pulsos, o MCA constrói um histograma 

de probabilidades de contagens em função dos canais de tempo. O experimento transcorre 

até atingir um pico de 10.000 contagens no canal do pico. Deve haver não mais que um 

fóton detectado por 100 pulsos do laser. Sob essas condições, o histograma dos tempos 

de chegada dos fótons representa o decaimento da intensidade da amostra. 

 A eletrônica para a TCSPC permite a detecção somente do primeiro fóton a chegar. 

Uma vez que o primeiro fóton é detectado, o tempo morto na eletrônica impede a detecção 

de outro fóton resultante do mesmo pulso de excitação. 
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Figura 5: Esquema para a medida pelo método TCSPC. Adaptado de [15]. 

 A função de resposta do instrumento, chamada também de perfil da lâmpada, é a 

resposta do instrumento para uma amostra de tempo de vida zero. Essa curva é obtida 

utilizando uma solução espalhadora, como a água. Esse decaimento representa o perfil 

real do pulso de excitação incidente sobre a amostra, que tem largura finita e, portanto, 

não é uma função delta. O ajuste da curva experimental é feito a partir da convolução da 

lâmpada com a função de resposta que descreve o decaimento da fluorescência.. 

 

Anisotropia de Fluorescência 

 O fenômeno de anisotropia de fluorescência é baseado na existência de momentos 

de dipolo de transição para absorção e emissão que estão em direções específicas dentro 

da estrutura do fluoróforo (Figura 6). Em solução homogênea o estado fundamental dos 

fluoróforos está randomicamente orientado, mas quando expostos a luz polarizada, 

aqueles fluoróforos que têm componentes do momento de dipolo de transição para 
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absorção orientados na direção do vetor campo elétrico da luz incidente são 

preferencialmente excitados. Com isso, a população de moléculas no estado excitado não 

se distribui de maneira homogênea, mas sim, seguindo uma direção de orientação 

preferencial, que é aquela da polarização da luz incidente. A direção do dipolo de 

transição para a luz emitida não é a mesma da luz de excitação e uma causa da 

despolarização é a difusão rotacional dos fluoróforos (Figura 7). As medidas de 

anisotropia dão uma idéia do deslocamento rotacional médio do fluoróforo no intervalo 

de tempo entre a excitação por absorção do fóton e a subsequente emissão de um fóton. 

 Os movimentos de rotação dependem da viscosidade do solvente e da dimensão da 

molécula do próprio fluoróforo ou do agregado em que ele está inserido. A dependência 

da anisotropia de fluorescência com o movimento rotacional tem grande aplicação em 

pesquisas na área da biofísica, já que a escala de tempo da difusão rotacional de 

biomoléculas é comparável ao tempo de decaimento de muitos fluoróforos [68]. 

 

Figura 6: Esquema dos momentos de transição de absorção (amarelo) e emissão 

(vermelho) de um fluoróforo, e sua despolarização entre a excitação e a emissão. 

 

 O parâmetro denominado anisotropia de fluorescência é definida pela relação 

      









II

II
r

2||

||
     (12) 

e a determinação experimental da anisotropia da fluorescência obedece ao arranjo 

ilustrado na Figura 8. A amostra é excitada com luz polarizada verticalmente, ou seja, 

com o vetor campo elétrico da luz de excitação orientado paralelamente ao eixo vertical. 

Então, através de um polarizador ora orientado verticalmente (paralelo à emissão) e ora 

horizontalmente (perpendicular), a intensidade da emissão é observada (
||I  e I , 

respectivamente).  
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Figura 7: Esquema dos dipolos de absorção e de emissão com um ângulo ϕ entre eles 

para t=0, e representação do ângulo ω do dipolo de emissão entre a absorção e a 

emissão. 

  (a)        (b)    

Figura 8: Esquema do equipamento para medida de anisotropia de fluorescência. 

 

As intensidades observadas verticalmente e horizontalmente quando a amostra é excitada 

verticalmente, são, respectivamente, 

      ||VVV  IkSI       (13) 

        IkSI HVH      (14) 

sendo k um fator de proporcionalidade que leva em consideração o rendimento quântico 

do fluoróforo e SV e SH são os fatores que descrevem a sensibilidade do sistema de 

detecção para polarizações vertical e horizontal respectivamente. Das equações acima 

temos 
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   (15) 

 Assim, para encontrar a razão das intensidades de emissão paralela e perpendicular 

à excitação, deve-se calcular o fator G, que é dado pela razão entre as sensibilidades do 

sistema de detecção para a luz polarizada verticalmente e horizontalmente. Mostra-se 

Dipolo de Emissão 

Dipolo de Emissão 

Dipolo de Absorção 
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então que a anistropia, definida pela equação (12), pode ser escita 

      
VHVV

VHVV

GII

GII
r

2


      (16 ) 

Decaimento da Anisotropia 

 Um exemplo da utilização de medidas resolvidas no tempo é o decaimento da 

anisotropia. Os movimentos rotacionais do fluoróforo podem ser medidos através do 

decaimento da anisotropia. Para uma molécula esférica, espera-se um único tempo de 

decaimento para a anisotropia, o qual é chamado de tempo de correlação rotacional (θ) 

      )/exp()( 0 trtr       (17) 

onde r0 é a anisotropia em t=0, e é uma característica do fluoróforo. O tempo de correlação 

rotacional Φ é o tempo para que a anisotropia decaia a 1/e do seu valor inicial e cresce 

com a ligação do fluoróforo a partículas grandes. Quando o fluoróforo pode ser 

encontrado em forma de monômeros e ligado a partículas maiores, o decaimento da 

anisotropia será uma dupla exponencial 

    )/exp()/exp()( 00 AAMM tfrtfrtr      (18) 

onde fi representa a fração do fluoróforo em cada uma das formas, sendo fM+ fA=1,0. 

 Os decaimentos de anisotropia podem ser mais complexos e são tipicamnte 

apresentados como uma soma de exponenciais 

      
j

jj trtr )/exp()( 0      (19) 

 Apesar das formas matemáticas dos decaimentos de intensidade e de anisotropia 

serem similares, não há relação direta entre os tempos de decaimento e de correlação 

rotacional. Os tempos de decaimento estão relacionados às propriedades espectrais do 

fluoróforo, enquanto os tempos de correlação rotacional são determinados pelo tamanho, 

forma e flexibilidade das partículas onde o fluoróforo se encontra [15]. 

 Se o fluoróforo é excitado com um pulso de luz verticalmente polarizado e gira com 

um único tempo de correlação rotacional, o decaimento da anisotropia é determinado pela 

medida do decaimento das componentes verticalmente e horizontalmente polarizadas da 

emissão. Se a anisotropia fundamental é maior que zero (r0>0), o pulso de excitação 
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verticalmente polarizado resulta em uma população incial de fluoróforos excitados na 

orientação paralela. A intensidade total para uma amostra é dada por IT = I|| + 2I┴. Da 

mesma forma, o decaimento de intensidade total sem rotação é 

     )(2)()( || tItItI       (20) 

 No domínio do tempo, medem-se os decaimentos dependentes do tempo dos 

componentes polarizados da emissão. Os decaimentos de intensidade polarizados são 

usado para calcular a anisotropia dependente do tempo 

     
)(2)(

)()(
)(
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||
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      (21) 

 Na análise dos decaimentos de anisotropia, o valor de r0 pode ser considerado um 

valor conhecido ou desconhecido. Se o valor de r0 é conhecido, a lei de decaimento da 

anisotropia pode ser escrita como 

      
j

jj tgrtr )/exp()( 0      (22) 

onde gj são as frações de amplitude que decaem com tempo de correlação Φj. Nessa 

análise, a anisotropia no tempo zero é forçada a ser igual à r0. 

 A anisotropia total pode ser um parâmetro variável e dado pela equação (19), com 

r0j sendo a fração da anisotropia que decai com tempos de correlação Φj. Nesse tipo de 

análise a anisotropia no tempo zero é r(0). 

 Dependendo do tamanho e do formato do fluoróforo, e do seu ambiente local, vários 

tipos de decaimento de anisotropia são possíveis. Uma molécula esférica apresenta um 

único tempo de correlação rotacional, mas os decaimentos de anisotropia podem ser mais 

complexos se o fluoróforo não é esférico, levando-nos a imaginar diferentes taxas 

rotacionais em torno de cada eixo. Para esse caso, espera-se que a anisotropia decaia como 

uma soma de exponenciais, como dado na equação (19) sendo que na prática pode-se 

distinguir até três tempos de correlação rotacional. 

 Decaimentos da anisotropia podem ser usados para caracterizar modelos de 

membranas biológicas. A idéia básica consiste em comparar a anisotropia observada com 

a sonda ligada na membrana com aquela observada para a sonda em soluções com 

viscosidade conhecida. Em temperaturas elevadas, acima da transição de fase da 

membrana, a anisotropia para tempos longos, r∞, tende a zero. Abaixo da temperatura de 

transição de fase, a anisotropia residual r∞ tende a valores não nulos. Um valor de r∞ 

diferente de zero demonstra a existência de uma barreira à rotação. Esse parâmetro está 

relacionado ao parâmetro de ordem, descrevendo a distribuição da orientação de 
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equilíbrio da sonda em tempos muito maiores que o tempo de correlação rotacional [16]. 

 

Aplicações 

a) Desenvolvimento de Sondas Fluorescentes 

 A sonda fluorescente lipofílica 2-amino-N-hexadecil-benzamida (Ahba, Figura 9) 

foi sintetizada a partir do ácido orto-aminobenzóico, o-Abz, ligada a uma longa cadeia 

hexadecilamida. Em água, o o-Abz tem uma banda de absorção em 310 nm. O caráter 

hidrofóbico da cadeia alifática do Ahba resulta em uma solubilidade muita baixa em água 

e a posição da banda de absorção em meio aquoso em 335 nm é atribuída à formação de 

agregados. O coeficiente de absorção molar do Ahba em água é de 2670 cm−1M−1, e 2960 

cm−1M−1 em etanol. Já seu rendimento quântico é de 0,38 em água e 0,78 em etanol [17]. 

 

 

Figura 9 Molécula da sonda fluorescente Ahba (ácido orto-aminobenzóico-

hexadecilamina).  

 O comportamento da sonda depende da polaridade do meio: as posições espectrais 

de absorção e emissão, o rendimento quântico e o decaimento da fluorescência são 

distintos em água e em solventes como etanol e ciclohexano. A sonda é solúvel em 

solventes orgânicos, como indicado pelos valores baixos da anisotropia de fluorescência 

de estado estacionário e pelos tempos de correlação rotacional curtos obtidos em medidas 

de decaimento da anisotropia. Por outro lado, a sonda tem baixa solubilidade em água, 

levando à formação de agregados em meio aquoso. O complexo espectro de absorção em 

água resulta de diferentes formas de agregação, como deduzido da dependência dos 

parâmetros de anisotropia com o comprimento de onda. A sonda interage com 

surfactantes nas formas micelar e pré-micelar, como observado em experimentos na 

presença de n-dodecilsulfato de sódio (SDS), brometo de n-cetiltrimetilamônio (CTAB), 

propano-1-sulfonato de 3-(dodecil-dimetilamônio) (DPS) e propano-1-sulfonato de 3-

(hexadecil-dimetilamônio) (HPS), e com vesículas do fosfolipídio dimiristoil-

fosfatidilcolina (DMPC) (Figuras 10 e 11). Os resultados demonstram que o Ahba é capaz 

de monitorar propriedades tais como potencial elétrico de superfície e transição de fase 
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de micelas e vesículas [17]. 
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Figure 10. Titulação com surfactantes SDS (*), CTAB(●) e DPS(∆): mudanças na 

intensidade de emissão. 

    

Figura 11: anisotropia de estado estacionário - dependencia com o acréscimo de 

surfactantes SDS (*), CTAB(●) e DPS(∆ . excitação 328 nm e emissão 400 nm. 

 

b) Dinâmica estrutural de membranas-modelo 

 A técnica de anisotropia de fluorescência resolvida no tempo fornece parâmetros 

fundamentais para a análise do comportamento de sondas fluorescentes inseridos em 

membranas modelo. Propriedades estruturais, assim como a viscosidade da membrana 

são estudados por parâmetros como o tempo de difusão rotacional, anisotropia inicial e 

anisotropia limite, indicando a dinâmica da sonda na bicamada. 

 Por exemplo, a sonda fluorescente DPH (diphenil hexatrieno) foi inserida em 

bicamadas lipídicas de DPPC (dipalmitoil-fosfatidilcolina) a uma baixa concentração (~ 
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5 μM) para obter os parâmetros estruturais dependentes da fluidez das membranas de 

DPPC. A medida de anisotropia estática foi realizada para verificar a temperatura de 

transição desta membrana, constatada ser próximo a 41°C (Figura 12a).  

 

 

Figura 12: a) Transição de fase em DPPC 1 mM monitorada pela anisotropia de estado 

estacionário da sonda DPH; b) Curvas de decaimento de anisotropia da sonda DPH em 

DPPC para temperaturas abaixo (25°Ce 34°C) e acima (45°Ce 53°C) da temperatura de 

transição. 

 

 Devido ao caráter hidrofóbico do DPH, ele encontra-se inserido em duas regiões: 

entre as monocamadas da membrana, paralelo à superfície e também em meio às cadeias 

acílicas, onde os parâmetros medidos indicam que o movimento da sonda nesta região 

está restrito ao “cone wobbling”, causado pela presença dessas cadeias. O ângulo de 

abertura do cone θc depende da relação entre a anisotropia limite e a anisotropia inicial 

do fluoróforo na membrana, através da relação [18]: 
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 As medidas de decaimento da anisotropia (Figura 12b) permitem obter informações 

sobre a dinâmica estrutural das bicamadas de DPPC. Se a bicamada lipídica está na fase 

gel (abaixo da temperatura de transição), a sonda fluorescente tem seu movimento restrito 

em meio às cadeias acílicas e o ângulo θc de abertura do cone é pequeno se comparado 

com o movimento desta mesma sonda na membrana quando na fase líquido-cristalina 

(acima da temperatura de transição). Os valores de tempo de correlação rotacional são 

relacionados com o tempo que leva a sonda a relaxar-se na membrana, sendo menor para 

a fase gel (devido à pequena abertura do ângulo do cone causado pela rigidez das cadeias 

acílicas) e maior para a fase líquido-cristalina (causado pela fluidez da membrana, 

possibilitando um ângulo maior de movimento das cadeias). Os parâmetros obtidos para 
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as medidas são mostrados na tabela 2.1.  

 

Temperatura ro r∞ Φ(ns) Θc 

Abaixo TC 250 C 0,18 ± 0,02 0,150 0,05 ± 0,01 20o 

340 C 0,20 ± 0,02 0,150 0,04 ± 0,01 25o 

Acima TC 450 C 0,16 ± 0,02 0,020 0,22 ± 0,02 620 

530 C 0,17 ± 0,02 0,015 0,14 ± 0,02 650 

Tabela 1: Parâmetros das medidas de anisotropia resolvida no tempo da sonda 

fluorescente DPH inserida em bicamadas de DPPC 1 mM. 

 

c) Drogas anti-leishmania e membranas modelo 

 No estudo do modo de ação de drogas podem ser utilizados análogos fluorescentes 

dessas drogas e modelos de membrana celular, tais como vesículas fosfolipídicas, para 

conhecer os modos de interação das drogas com as membranas. É importante, também, 

conhecer as propriedades de agregação das moléculas da droga em meio aquoso, meio 

esse que é utilizado para a administração da drogas. 

 A leishmaniose é uma doença tropical causada por diferentes espécies do gênero 

Leishmania que atinge boa parte do mundo e, nas duas últimas décadas, sua manifestação 

visceral reapareceu de forma preocupante, uma vez que sua letalidade vem aumentando 

de forma gradativa. Vários medicamentos estão sendo testados, incluindo o análogo 

lipídico sintético hexadecilfosfocolina (miltefosina, figura 13 a), que é um agente 

antitumoral e antileishmania administrado oralmente que age nas membranas celulares e 

pode induzir apoptose. O primeiro local de interação dos análogos de fosfolipídios é a 

membrana celular e eles apresentam atividade citotóxica não específica em concentrações 

acima da sua concentração micelar crítica (cmc), ou seja, a concentração a partir da qual 

o composto forma agregados micelares em meio aquoso, sendo importante o 

conhecimento de suas propriedades nesse meio e sua forma de interação com outros 

agregados presentes no ambiente. 
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   A 

    

   B 

    

Figura 13. Estruturas químicas da droga miltefosina (MT) (A) e do análogo fluorescente 

MT-EtBDP (B). 

 Além disso, derivados fluorescentes da miltefosina permitem o uso de técnicas de 

fluorescência para a caracterização de sua atividade leishmanicida. As propriedades de 

agregação da miltefosina (MT) e de análogos fluorescente, como o MT-BODIPY (Figura 

13 B), em meio aquoso, podem ser obtidas utilizando técnicas baseadas em medidas de 

tensão superficial e de espectroscopia de fluorescência, tanto estática como com resolução 

temporal. Resultados obtidos para a cmc da miltefosina, a 25°C, utilizando diferentes 

métodos, mostram que em em meio aquoso puro (água Milli-Q) esse valor é 60mM. Em 

tampão fosfato 10mM (pH 7,4) a cmc é de 50mM, e em tampão fosfato com NaCl 

150mM, ou seja, com o aumento da força iônica, diminui para 35mM. Através do estudo 

de vários parâmetros de fluorescência, pode-se verificar a agregação do análogo 

fluorescente MT-BODIPY,que apresenta um valor de cmc menor que 10mM. 

 Utilizando uma sonda fluorescente, como a amino-hexadecil-benzamida (Ahba) é 

possível estudar a interação entre a droga miltefosina e vesículas fosfolipídicas, de DMPC 

e DPPC, a partir da análise dos espectros de absorção e emissão fluorescente, da 

anisotropia estática e dos decaimentos da intensidade fluorescência e da anisotropia. Essa 

análise mostra que os efeitos do acréscimo de miltefosina às vesículas, no intervalo de 

razões molares entre 1:100 e 5:100, não são monitorados pela sonda Ahba, uma sonda 

localizada na região das cabeças polares. Por outro lado, a análise da fluorescência 

intrínseca do análogo MT-BODIPY mostra que seu acréscimo, no mesmo intervalo de 

razões molares, promove desorganização da bicamada lipídica. Como nesse caso o grupo 

fluorescente localiza-se no final da cadeia alifática, é possível concluir que os maiores 

efeitos da miltefosina sobre as bicamadas ocorrem na região interna das cadeias apolares 

[19]. 
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TEMA 2 

COREOGRAFIA DE MOLÉCULAS 

BIOLÓGICAS: O QUE APRENDEMOS COM 

O SPIN ELETRÔNICO ? 

Antonio José da Costa Filho 

I. Introdução 

O século recém-encerrado foi, para muitos, o século das Ciências Físicas. Tivemos 

avanços significativos em diversos campos da Física tais como a invenção do laser, dos 

dispositivos semicondutores com toda a Física do Estado Sólido, as teorias sobre a 

estrutura da matéria, incluindo-se a Mecânica Quântica, a relatividade de Einstein, dentre 

outros. Sem sobra de dúvidas, avanços que alteraram completamente a visão do homem 

sobre muitos aspectos da Natureza que nos rodeia e da qual vivemos. Já em meados do 

século XX pudemos observar o início de um movimento irrefreável e que viria a dominar 

a maneira de se fazer pesquisa nos anos posteriores: a integração de áreas tidas, em 

princípio, como díspares. Aceito o risco em dizer que a determinação da estrutura 

tridimensional da molécula de ácido desoxiribonucleico (DNA), vide figura 1, tenha sido 

o passo crucial de uma mudança que chegaria até mim. As implicações decorrentes desses 

estudos são tão abrangentes que certamente podem justificar qualquer gafe cronológica 

cometida neste momento. Além dos resultados impactantes per se, naquela oportunidade 

também apareceu para o mundo, de forma inicialmente restrita, uma nova maneira de se 

investigar processos biologicamente relevantes. Os esforços e as especialidades 

combinadas de Francis Crick (físico), James Watson (bioquímico) e Maurice Wilkins 

(físico), que aplicaram a técnica de difração de raios-X em um problema intrinsecamente 

bioquímico, produziram um novo paradigma de como se atuar em Ciências. Alguns 

podem reclamar que não citei o trabalho de Perutz e Kendrew sobre a estrutura de 

proteínas globulares, mas o ano de 1962 foi profícuo em nos apresentar, pelo menos na 

forma de sua coroação com um Prêmio Nobel, projetos em que visões interdisciplinares 

se combinaram para produzir resultados marcantes. 
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Figura 1: Estrutura tridimensional de uma molécula. 

O Prêmio Nobel em Fisiologia ou Medicina no ano de 1962 e o número de áreas 

afetadas após a descoberta da estrutura do DNA fazem-nos acreditar que realmente 

aqueles trabalhos são um marco do que eu mesmo costumo pensar como uma nova 

Biologia/Bioquímica. Permito-me provocar e ouso acreditar que o século XXI será o 

século desta nova Biologia, em que o conhecimento não estará estanque em um único 

círculo de disciplinas, mas sim será adquirido a partir da intersecção entre círculos de 

áreas diversas. Sendo assim, o Físico tradicional terá que caminhar na direção dos 

conhecimentos em bioquímica e química, o Biológo tradicional terá que esquecer sua 

ojeriza comum por matemática e assim sucessivamente para as diferentes especialidades. 

Alguns exemplos mais recentes dessa combinação de sucesso são os métodos de imagem 

por Ressonância Magnética Nuclear e as diversas formas de microscopia. Nestes 

exemplos temos um sentido de interdisciplinaridade que vai da Física para a Biologia. 

Isto é, toma-se um arsenal de ferramentas experimentais e teóricas tradicionalmente 

associado a pesquisas na área de Física e aplica-se em problemas de interesse biológico. 

Hoje podemos vislumbrar o momento em que uma nova Física será necessária para 

compreensão mais completa dos eventos biológicos. Estaremos diante da situação em que 

novas formas de espectroscopia precisarão ser criadas, se é que já não o foram com o 

advento das técnicas de ”Single molecule”; modelos teóricos, por exemplo, em Mecânica 

Estatística, precisarão de novas propostas para tratar problemas como o enovelamento de 
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proteínas. O sentido de interdisciplinaridade mencionado acima será, então, inverso com 

a Biologia sendo a inspiradora de novos conceitos físicos. Temos até um nome para este 

sentido invertido da flecha da interdisciplinaridade: Física Biológica. 

A Biofísica Molecular usufruiu sobremaneira da sobreposição de grandes áreas 

das Ciências alcançada nos últimos tempos. Talvez nenhum outro campo de pesquisa 

tenha se tornado tão interdisciplinar quanto aquele que engloba o estudo dos fenômenos 

da vida. Incontáveis são os problemas biologicamente relevantes e que se valeram de 

contribuições advindas não somente da Física, mas também da Química, da Matemática 

e das Ciências da Computação. Em termos de Física, podemos colocar a utilização de 

técnicas de ”visualização molecular” como um dos pilares de sustentação de muitas linhas 

de pesquisa. Infelizmente, o mundo microscópico das macromoléculas biológicas não nos 

é acessível por visualização direta. Por isso, menciono aquilo que denomino de 

”visualização molecular”. Ao fazer isto, me refiro não somente às técnicas de 

determinação estrutural, como a difração de raios-X, RMN e microscopia, mas também 

aos métodos empregados para acompanharmos a dinâmica experimentada pelos sistemas 

de interesse. Neste ponto, as espectroscopias em geral desempenham um papel 

fundamental. 

A utilização de radiação eletromagnética de várias freqüências nos permite 

investigar processos biológicos/bioquímicos em diferentes escalas de tempo e monitorar, 

ao usarmos sondas distintas e típicas de cada técnica, regiões estruturalmente diversas 

nos referidos processos. Assim, sondas como a cadeia lateral de resíduos de triptofano 

para estudos por fluorescência, absorção ótica de grupos nativos ou de grupos prostéticos 

em estruturas protéicas, a própria ligação peptídica e sua atividade ótica relevante para 

experimentos de dicroísmo nuclear, a vibração de ligações químicas passíveis de uso por 

técnicas de infravermelho, dentre várias outras, constituem parte essencial e participam 

ativamente do cotidiano de pesquisadores atuantes em áreas interdisciplinares como a 

Biofísica Molecular. 

Podemos incluir, ainda, na lista acima de técnicas experimentais aquelas que se 

utilizam da existência de um grau de liberdade extra nas partículas subatômicas e que está 

associado a um momento angular intrínseco (spin) de tais partículas. Uma das variações 

destas técnicas que lidam com o spin representa parcela significativa da metodologia 

encontrada nos trabalhos discutidos no presente texto e, por conseguinte, voltaremos 

nossa atenção para elas e para suas aplicações em Biofísica. Estas técnicas são conhecidas 

como Ressonâncias Magnéticas (RM) e englobam o uso tanto de spins eletrônicos quanto 
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nucleares. No primeiro caso, temos a RME para a ressonância eletrônica e no segundo, a 

RMN. Estas por si só constituem áreas complexas de atuação e não é objetivo deste texto 

discorrer detalhadamente sobre cada uma delas. No entanto, uma breve revisão 

cronológica, mais uma vez passível de imprecisões em minha eleição dos fatos tomados 

como historicamente relevantes, é salutar e nos ajuda a colocar o uso desses métodos 

dentro do contexto mais abrangente da Biofísica Molecular. 

Assim e por incrível que pareça, já que a disseminação da RMN para uso em 

campos diversos foi quase totalitária, a RME “nasceu” primeiro. Recentemente, Igor 

Silkin, curador do Museu Zavoisky (Kazan, Rússia) determinou a data exata (21 de 

Janeiro de 1944) em que o primeiro espectro de ressonância eletrônica apareceu na tela 

do osciloscópio. Foi medido pelo brilhante físico russo Evegnii Zavoisky utilizando 

amostra de um sal de cobre (CuCl2.2H2O) [1]. Por outro lado, os grupos de Edward 

Purcell e Felix Bloch, nos Estados Unidos, observaram a ressonância magnética nuclear 

em algum momento na virada de 1945-1946. Este trabalho lhes rendeu o Prêmio Nobel 

em Física de 1952. Em 1947, os grupos de Kammerow (EUA) e Bleaney (Reino Unido) 

iniciaram linhas de pesquisa em RME de compostos de metais de transição. 

O desenvolvimento das duas formas mais gerais em que podemos dividir a 

ressonância magnética continuou ao longo dos anos seguintes, com um marco para as 

futuras aplicações em Biofísica/Bioquímica/Biologia Estrutural sendo introduzido por 

Ernst e Anderson em 1965 [2]. Neste trabalho, Ernst e Anderson estudaram as condições 

em que a Transformada de Fourier do sinal de ”free induction decay” (FID) poderia dar 

informações de uma maneira mais eficiente do que o tradicional método de medida por 

varredura do campo magnético. Com isso, revolucionaram a maneira de se fazer RMN, 

principalmente abrindo novos horizontes de aplicações para a determinação da estrutura 

tridimensional de macromoléculas biológicas. Ernst foi agraciado com o Prêmio Nobel 

em Química no ano de 1991 por sua contribuição ao desenvolvimento da metodologia de 

RMN de alta resolução. Outra grande revolução aconteceria em 1974 com os primeiros 

experimentos de imagens por RMN realizados pelo grupo de Paul Lauterbur (EUA) e que 

renderam a ele e a Sir Peter Mansfield (Reino Unido) o Prêmio Nobel em Fisiologia ou 

Medicina no ano de 2003. 

 Em relação à ressonância eletrônica, até meados da década de 50, RME era quase 

exclusivamente área de atuação de físicos, com aplicações rotineiras a uma variedade de 

problemas em química e biologia se estabelecendo gradualmente, impulsionadas pelo 

aparecimento de espectrômetros comerciais da empresa VARIAN por volta de 1955. O 
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livro de Abragam e Bleaney “Electron Paramagnetic Resonance of Transition Ions” [3] 

foi certamente um marco no estabelecimento da RME como técnica de investigação em 

diversas áreas do conhecimento. No que diz respeito a seu uso específico em problemas 

biológicos, contribuições significativas foram dadas por George Feher (EUA), que 

introduziu a técnica de ressonância dupla conhecida como ENDOR em 1956 [4], e Jack 

Freed (EUA), que realizou em 1986 os primeiros experimentos de ressonância eletrônica 

por Transformada de Fourier [5] de maneira análoga ao que havia sido feito em RMN 

muitos anos antes. 

Nos últimos anos, a espectroscopia de RME tem vivido um novo momento de 

ressurgimento tanto através do aparecimento de novas metodologias em RME 

convencional, como a técnica de marcação de spin sítio dirigida (do inglês “site-directed 

spin labeling”- SDSL) [6–10], quanto pela sua extensão a regimes de muito altas 

freqüências [11] e às técnicas resolvidas no tempo [12]. Revisões sobre as diferentes 

vertentes de RME podem ser encontradas nos trabalhos de Hubbell et al. [13], Freed et 

al. [14] e Schweiger et al [15]. As aplicações de RME a estudos estruturais e funcionais 

de proteínas e suas interações com sistemas biomiméticos, moléculas modelo e seus 

complexos com metais de transição constituem as principais linhas de pesquisa a que 

tenho me dedicado e, portanto, são o foco central deste texto. 

A técnica de RME em seu regime de onda contínua (CW) vem sendo aplicada a 

estudos estruturais, em particular de sistemas de interesse biológico, há muitos anos, 

sendo as contribuições daí provenientes bastante diversas. Vão desde a caracterização de 

sítios de ligação de metais em estruturas de proteínas, passando por estudos da estrutura 

e dinâmica de membranas biológicas e chegando ao estudo de processos reacionais e de 

transferência de elétrons. Grande parte de tais aplicações encontra-se descrita nos vários 

volumes da série Biological Magnetic Resonance, editada por L.J. Berliner (Plenum, New 

York), na qual os trabalhos relacionados servem para dar uma idéia da vasta contribuição 

de RME ao estudo de sistemas biológicos. 

Uma das maneiras mais eficazes de aliar a técnica de RME e problemas de 

interesse biológico consiste no uso de sondas paramagnéticas conhecidas como 

marcadores de spin. Marcadores de spin têm sido usados freqüentemente na busca por 

informações estruturais e dinâmicas em macromoléculas [16], mas a falta de sítios 

paramagnéticos ou com afinidade por eles em muitos desses sistemas fez com que a sua 

aplicação fosse sempre limitada. Recentemente, novos métodos foram desenvolvidos 

para superar as três maiores dificuldades: sensibilidade, seletividade e versatilidade. 
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Sensibilidade para se trabalhar com quantidades limitadas de amostra e seletividade para 

ligar marcadores a um sítio específico na cadeia polipeptídica. A introdução de cavidades 

ressonantes do tipo “loopgap” foi essencial para resolver o problema da sensibilidade 

[17]. O desenvolvimento de técnicas de biologia molecular (como as de mutação sítio 

dirigida) permitiu suplantar os problemas relacionados à seletividade e versatilidade. 

Além desses fatores, RME ainda possui resolução temporal compatível com aquela na 

qual normalmente ocorrem fenômenos como mudanças conformacionais em estruturas 

de proteínas e a possibilidade da escolha de um marcador de spin que melhor se adéqüe 

ao problema em questão. 

Obviamente, as aplicações independentes de marcadores de spin e de técnicas de 

biologia molecular em problemas de interesse biológico constituem metodologias muito 

bem estabelecidas, mas o início de seu emprego conjunto para investigações estruturais e 

dinâmicas de proteínas em geral, o que forma o alicerce de funcionamento da técnica de 

marcação de spin sítio dirigida (SDSL), se deu apenas no final da década de 80, com sua 

utilização de forma mais generalizada e corriqueira em diversos laboratórios, sendo 

conseguida no final dos anos 90. Desde então, com destaque para os últimos anos, 

problemas envolvendo tanto proteínas de membrana quanto proteínas solúveis se valeram 

de novas análises feitas à luz da espectroscopia de SDSL-RME como, por exemplo: 

mudanças estruturais na subunidade α da proteína G [18]; formação de fibras amilóides 

associadas a processos neurodegenerativos [19]; bases estruturais da transdução de 

energia [20]; determinação da estrutura de complexos protéicos [21]. Mais exemplos 

podem ser obtidos na recente revisão de Fanucci e Cafiso [22]. 

No Brasil, apesar da existência de vários grupos de excelência atuando tanto no 

uso de marcadores de spin e RME quanto de técnicas de biologia molecular em problemas 

biologicamente relevantes, uma busca nos bancos de dados disponíveis, como o Web of 

Science (http://www.webofscience.com), mostra que a metodologia de SDSL-RME ainda 

não se encontra aqui estabelecida. Portanto, um de nossos temas centrais de trabalho se 

propõe a ser o passo primeiro nesse sentido, com um objetivo mais geral de voltar à 

infraestrutura de RME e de técnicas de biologia molecular/bioquímica existentes em 

nosso grupo, assim como a experiência adquirida pelo grupo na área de Biofísica 

Molecular, para temas passíveis de estudo por SDSL-RME. Na busca por candidatos para 

estes estudos acabamos por ter acesso, via colaborações com as Profas. Dras. Maria 

Cristina Nonato (FCFRP/USP) e Ana Paula Ulian (IFSC/USP), às proteínas: (1) 

diidroorotato desidrogenase (DHODH) de vários organismos; (2) clorocatecol 1,2-
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dioxigenase (CCD) de Pseudomonas putida (Pp 1,2-CCD) e (3) proteína ligante de cálcio 

S100A12, proteínas que podem se valer tanto da técnica de RME quanto de outras 

metodologias disponíveis em nosso grupo. A palestra apresentará os últimos resultados 

obtidos com esses três sistemas, além de exemplos para fixação de como se analisar 

qualitativamente os espectros de RME oriundos de proteínas e membranas. Na próxima 

seção, introduzimos de forma sucinta as idéias da metodologia de RME para, em seguida, 

falarmos sobre os sistemas de interesse a serem discutidos na apresentação. 

 

Dinâmica do marcador de spin por SDSL 

A estratégia da SDSL envolve a introdução de um radical nitróxido em uma 

posição específica da proteína e uma mutação sítio dirigida é normalmente usada para 

esse fim, sendo um resíduo nativo trocado por um de cisteína, para a posterior reação do 

seu grupo sulfidrílico com um marcador de spin adequado. O reagente metanotiosulfonato 

tem sido o mais utilizado para fins de SDSL, embora outros tipos também já tenham sido 

empregados. Vide figura 2. 

 

Figura 2: Estrutura química do radical nitróxido. (a) Estrutura do radical R1 resultante 

da ligação do marcador de spin metanotiosulfonato (MTSL) a um resíduo de cisteína 

livre. (b) Estrutura da cadeia lateral R1 indicando os ângulos diédricos χ1 a χ5. (c) 

Estrutura da cadeia lateral R1 localizada em resíduo na superfície de hélice α. Esta 

conformação indica que rotações moleculares são feitas em torno dos ângulos diédricos 

χ4 e χ5. As linhas pontilhadas indicam os eixos em torno dos quais essas rotações 

ocorrem (Figura adaptada das referências [22, 23]). 

 

Informações fundamentais a respeito do sistema de interesse podem ser obtidas 

por SDSL através da forma da linha espectral. O movimento da cadeia lateral contendo o 
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radical nitróxido é refletido no espectro de RME através dessa forma de linha e é, 

basicamente, o resultado da superposição de três movimentos executados pela estrutura 

protéica. A esses três movimentos podemos associar três tempos de correlação 

característicos: (1) τR, o tempo de correlação rotacional da proteína inteira (”tumbling”); 

(2) τB, o tempo de correlação devido a isomerizações rotacionais em torno das ligações 

que conectam o nitróxido à cadeia principal da proteína e (3) τS, o tempo de correlação 

associado ao movimento local do segmento da cadeia principal onde está o nitróxido em 

relação à estrutura da média da proteína. Esses movimentos são pensados como sendo 

aproximadamente independentes para pequenas flutuações locais do segmento de cadeia 

principal. Os tempos de correlação τB e τS são aqueles que carregam as informações 

buscadas por SDSL, pois respondem pelo que podemos chamar de movimento interno da 

cadeia lateral. 

O tempo de correlação rotacional da proteína como um todo τR é uma constante 

para as cadeias laterais de todos os resíduos na estrutura da proteína nativa. A contribuição 

desse movimento para o espectro de RME é pequena no caso de proteínas de massa 

molecular elevada ou pode ser reduzida, no caso de estruturas pequenas, através do 

artifício de se fazer as medidas de RME em solvente contendo, por exemplo, 30% de 

sacarose (aumento da viscosidade do meio). Em ambos os casos, o “tumbling” da proteína 

se torna lento com τR maior do que τB e τS. Este é o limite ideal de trabalho já que 

interessa-nos não o movimento de “tumbling” da proteína inteira, mas sim flutuações 

locais de sua cadeia principal. Movimentos muito rápidos como os encontrados em 

situações opostas às descritas podem levar a uma promediação extensa dos tensores 

magnéticos, levando à perda da informação acerca da dinâmica local. 

O tempo de correlação para isomerização das ligações, τB, deve depender tanto 

da estrutura do marcador de spin (tamanho da cadeia lateral), quanto das estruturas 

primária, secundária e terciária da proteína, ao passo que τS é determinado pela 

flexibilidade do segmento de cadeia principal em estudo. 

Rotações da cadeia lateral R1 acontecem em torno das ligações entre o grupo N-

O e a cadeia principal [Figura 8.2(b)]. Essas ligações formam ângulos arbitrários entre si, 

o que torna muito difícil o ajuste dos espectros experimentais aos modelos usualmente 

empregados em simulação espectral, já que estes envolvem, em geral, movimentos em 

torno de eixos mutuamente ortogonais. Sendo assim, devido à complexidade do problema 

estrutural, simulações espectrais detalhadas como aquelas apresentadas anteriormente no 

presente trabalho acabam se tornando inviáveis do ponto de vista prático. Uma descrição 
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semiquantitativa acabou por tornar-se comum para análise dos espectros obtidos e que 

permite interpretar os dados experimentais em termos da relação mobilidade da cadeia 

lateral e estrutura protéica. O termo mobilidade é usado com um significado mais geral 

para incluir efeitos de ordenamento molecular e taxa de movimento. Assim, um estado de 

baixa mobilidade pode se dever tanto a uma situação de movimento de grande amplitude 

e baixa taxa de difusão quanto a um movimento restrito executado com alta frequência. 

A descrição semiquantitativa envolve uma análise da dinâmica experimentada 

pela cadeia lateral R1 nos sítios de interesse da proteína. Esta dinâmica se reflete na forma 

de linha do espectro de RME de uma maneira dependente da estrutura local 

experimentada pela sonda paramagnética. A relação entre estrutura local e dinâmica pode 

ser resumida pelos espectros típicos mostrados na Figura 3. Neste caso, os espectros se 

referem ao marcador MTSL em regiões de loop, de superfície de hélice, de contatos 

terciários e sítios enterrados na estrutura da lisozima T4. A classe englobando sítios em 

contatos terciários é a que possui maior grau de heterogeneidade no que diz respeito à 

forma de linha dos espectros e mobilidade da cadeia lateral porque tanto o grau de 

contatos estéricos quanto a mobilidade da cadeia principal mudam com a posição do sítio. 

Neste ponto, cabe definir o que entendemos por sítios em contatos terciários (ou sítios em 

interações terciárias) como sendo sítios nos quais, a substituição com a cadeia R1 cria 

conflitos estereoquímicos com átomos das cadeias laterais ou da cadeia principal de 

resíduos adjacentes na estrutura tridimensional [10, 24]. Portanto, sítios envolvidos em 

contatos terciários podem apresentar espectros que variam desde aqueles obtidos para 

sítios enterrados até espectros vistos para sítios em superfícies de hélices. A Figura 3 

mostra, portanto, como medidas de RME podem distinguir a dinâmica de diferentes 

elementos de estrutura secundária. 

 

Figura 3: Mudanças na forma de linha de RME em função da estrutura local onde se 
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encontra o marcador de spin (Figura adaptada da referência [24]). 

 

Sistemas de Interesse 

A enzima Clorocatecol 1,2-Dioxigenase 

A função biológica da enzima clorocatecol 1,2-dioxigenase (CCD) justifica o 

interesse pelo seu estudo: a clivagem de hidrocarbonetos sintéticos aromáticos. Estes 

compostos, utilizados pela indústria moderna, são liberados continuamente no meio 

ambiente, atuando como agentes poluentes de vários ecossistemas. A sua eliminação 

natural é realizada por populações microbianas naturais presentes no solo e na água [25], 

estando os genes responsáveis pela degradação total ou parcial dessas substâncias 

localizados em plasmídeos bacterianos. 

Quando compostos aromáticos, como o 1,2-diidroxibenzeno (catecol), são 

clivados por uma dioxigenase, a fissão do anel pode ocorrer por três vias [26]: (a) 

clivagem da ligação entre os átomos de carbono onde estão ligados os grupos hidroxilas 

(clivagem intradiol), (b) clivagem da ligação entre os carbonos das posições 2 e 3 

(clivagem extradiol, proximal) e (c) clivagem da ligação entre os carbonos das posições 

1 e 6 (clivagem extradiol, distal). 

As catecol dioxigenases são uma classe de enzimas bacterianas portadoras de um 

sítio não-heme de ferro e que catalizam a adição (via intradiol) de ambos os átomos da 

molécula de oxigênio ao catecol ou seus derivados, com subsequente clivagem do anel 

aromático, passo fundamental do metabolismo de compostos aromáticos [27]. 

Dentro da classe das dioxigenases intradióis, as enzimas catecol 1,2-dioxigenase 

(1,2- CTD) e protocatecoato 3,4-dioxigenase (PCD) foram isoladas a partir de diferentes 

bactérias e estudadas extensivamente desde a sua descoberta nos anos 50 [28–30]. 

Estudos espectroscópicos dessas enzimas mostraram que o ferro contido no sítio ativo 

encontra-se coordenado por duas tirosinas, duas histidinas e um grupamento hidróxido, 

sendo este ambiente de coordenação também confirmado pela estrutura cristalográfica da 

enzima PCD de P. Aeruginosa [31]. O íon ferro nessas enzimas intradiol tem se mostrado 

no estado de oxidação Fe(III) tanto na enzima nativa quanto nos vários complexos 

enzima-substrato e enzima-intermediários. 

Todos os membros conhecidos da classe das 1,2-CTD são homodímeros 

[αFe3+]2, com exceção apenas da 1,2-CTD de Pseudomonas arvilla. A primeira estrutura 

cristalográfica de uma enzima do tipo 1,2-CTD foi recentemetne determinada: 1,2-CTD 
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de Acinetobacter calcoaceticus ADP1 (Ac 1,2-CTD) [32]. A Ac 1,2-CTD é uma molécula 

dimérica alongada, em forma de bumerangue e com três domínios: dois catalíticos e um 

domínio de ligação. Os íon de Fe(III) estão a uma distância superior a 40 Å e, por isso, é 

sugerido que sejam considerados como estruturalmente e cataliticamente independentes. 

Foram encontrados um íon por monômero, estando cada íon coordenado por quatro 

resíduos (Tyr200, His226, Tyr164, His224) e uma molécula de água em simetria 

bipiramidal trigonal. A ligação do substrato catecol ou 4-metilcatecol faz com que o 

resíduo Tyr200 e a molécula de água saiam da esfera de coordenação do ferro. Um 

grupamento hidroxila do substrato liga-se na posição trans ao resíduo His226 e o outro 

OH liga-se na posição axial a Tyr164. O resíduo His224 não é ocupado e se postula como 

sendo o lugar de ligação da molécula de oxigênio. 

Uma diferença marcante é observada entre as catecol dioxigenases (1,2-CTD) e 

as clorocatecol dioxigenases (CCD) por nós estudadas quando são comparadas suas 

especificidades por substrato e suas eficiências catalíticas. Ao contrário de enzimas como 

a 1,2-CTD e 3,4-PCD, a CCD oxigena um intervalo bastante grande de derivados de 

catecol tão bem quanto o faz com seus substratos naturais, os clorocatecóis. 

A diferença entre as propriedades catalíticas da CCD e as demais dioxigenases 

indica uma mudança fundamental no bolso que contém o sítio ativo da CCD e onde está 

localizado o íon Fe(III). As referidas diferenças entre clorocatecol 1,2-dioxigenase e 

catecol 1,2-dioxigenase relativas à especificidade e eficiência catalítica levaram 

Broderick e O’Halloran [33], Vetting e Ohlendorf [31, 32]; a propor diferenças 

fundamentais no sítio ativo da clorocatecol 1,2-dioxigenase. Pode-se supor que o sítio de 

ligação do substrato das clorocatecol 1,2-dioxigenases deva apresentar as características 

estéricas e eletrônicas compatíveis com a acomodação do átomo de Cl do substrato. Isto 

também foi sugerido por Bhat et al. [34], a partir de resultados obtidos com a 3,5-

diclorocatecol 1,2- dioxigenase de Pseudomonas cepacia. Em ligações não totalmente 

covalentes ou iônicas de Cl em proteínas, se observam distâncias interatômicas típicas, 

indicando que o bolsão de ligação deste átomo deve ser amplo o bastante para permitir 

seu ajuste. Este bolsão poderia, assim, acomodar outros substituintes hidrofóbicos, como 

o grupo metil em metilcatecol. Já nas catecol 1,2-dioxigenases, o seu sítio ativo não 

estaria seletivamente adaptado à ligação de Cl, sendo, portanto, mais compacto e 

inacessível aos substratos halogenados. 

Além dessas diferenças entre as CTD e a CCD, um fato intrigante surgiu quando 

da resolução da estrutura cristalográfica da 1,2-CTD. Na estrutura, foram encontrados 
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dois sítios de ligação para fosfolipídios (um sítio em cada monômero da proteína), 

inclusive com densidade eletrônica para essas moléculas. A pergunta que pode ser feita e 

para a qual os autores sugerem várias respostas é: qual o papel desempenhado pelo túnel 

hidrofóbico, onde foi encontrada a molécula de fosfolipídio, durante a atividade catalítica 

da enzima? As possíveis respostas a tal indagação englobam: (a) o túnel, de alguma 

forma, aumenta a concentração local de substrato, (b) o fosfolipídio atua como um 

modulador da atividade enzimática ou (c) ele regula a fluidez da bicamada lipídica, o que 

leva à hipótese da CCD estar ancorada à membrana da bactéria. Tentanto obter 

informações sobre essas possíveis respostas, nesta parte do presente projeto, utilizaremos 

a enzima CCD de Pseudomonas putida (Pp 1,2-CCD). 

Recentemente, determinamos que a Pp 1,2-CCD também possui o canal 

hidrofóbico de ligação de fosfolipídios e que a presença desses ligantes na estrutura 

diminui a atividade enzimática da proteína, podendo, portanto, ser este o mecanismo pelo 

qual as enzimas CCD regulam sua atividade [35]. Podemos, agora, passar ao estudo da 

interação da Pp 1,2-CCD tanto com surfactantes em sua forma monomérica quanto em 

lipossomos utilizando desta feita a técnica de SDSL-RME, buscando com isso determinar 

alterações conformacionais na proteína quando da presença do ligante ou de lipossomos. 

III.2 Proteínas ligantes de cálcio da família S100 (S100A12) 

A família S100 de proteínas constitui o maior subgrupo dentro da superfamília de 

proteínas ligantes de cálcio com motivos “EF hand”. Atualmente, proteínas S100 

compreendem uma família de pelo menos 21 membros de baixo peso molecular (9-14 

kDa), caracterizados pela presença de dois motivos do tipo “EF hand” responsáveis pela 

ligação do íon Ca2+. Essas proteínas são exclusivamente expressas em vertebrados e sua 

expressão é específica para cada tecido e tipo de célula [36, 37]. A maioria dos genes 

codificadores de proteínas S100 está em uma região do cromossomo humano 1q21 com 

tendência a apresentar problemas em rearranjos cromossômicos e, por isso, acredita-se 

que haja uma conexão entre proteínas S100 e formação de tumores e metástase [38, 39]. 

As proteínas S100 têm participação em regulação e interações com outras 

proteínas envolvidas numa grande variedade de funções celulares tais como homeostasia 

de cálcio, crescimento e diferenciação celular, dinâmica do citoesqueleto e metabolismo 

[40]. A ligação de cálcio ao motivo “EF hand” acontece em resposta ao aumento na 

concentração de cálcio intracelular e dispara mudanças estruturais na proteína que 

permitem sua interação com proteínas alvo e conseqüente modulação de suas atividades 

[41]. A ligação entre proteínas S100 e seus alvos de forma independente da presença de 
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cálcio também já foi observada [42]. Além do cálcio, algumas S100 também são capazes 

de ligar cobre e zinco [43] e essa afinidade por diferentes íons divalentes contribui 

certamente para a diversidade funcional observada para proteínas S100. 

Todas as proteínas S100, com exceção da S100G (calbindina D9k), estão 

organizadas como um homodímero com uma interface hidrofóbica de dimerização. Cada 

monômero tem na sua porção C-terminal um motivo “EF hand” clássico formado pelo 

loop canônico de ligação do metal com seus doze resíduos altamente conservados e com 

alta afinidade por cálcio [44]. A região N-terminal é constituída por um motivo pseudo 

“EF hand” contendo uma sequência consenso de catorze resíduos que é específica para 

cada S100 e que apresenta afinidade muito diminuída para o íon divalente. Em cada 

motivo EF hand o loop de ligação do íon é flanqueado por duas hélices. Cada proteína 

S100, exceto pela S100G, contém uma região hinge central de comprimento variável e 

domínios variáveis também no N- e C-terminal. Diferenças na estrutura primária dessas 

regiões variáveis contribuem significativamente para a especificação de proteínas alvo. 

Em quase todas as S100, a ligação de cálcio é seguida por uma mudança conformacional 

que resulta na exposição de uma superfície hidrofóbica côncava no domínio C-terminal, 

criando um sítio de reconhecimento para interações específicas com alvos moleculares 

(proteínas e peptídeos). Além disso, algumas proteínas S100 são capazes de formar 

oligômeros (tetrâmeros e hexâmeros), o que pode estar associado com processos de 

regulação funcional [45–47]. A proteína S100A12, objeto de estudo do presente projeto, 

é expressa exclusivamente  em granulócitos e é relativamente abundante nesse tipo de 

leucócito [48], sendo necessária para o funcionamento apropriado desses e uma forte 

evidência para isso é sua abundância nas células e sua resposta muito específica para a 

sinalização do cálcio quando a proteína se move do citosol para o citoesqueleto e 

membranas [49]. Sabe-se também que a S100A12 liga-se a drogas antialérgicas [50], 

indicando que está envolvida em eventos e caminhos de sinalização diversos. 

Entre os alvos naturais de S100A12, o receptor para advanced glycation 

endproducts (RAGE) é talvez o de maior relevância [51, 52]. Este receptor é um membro 

da superfamília das imunoglobulinas de proteínas de superfície celular que interage com 

um vasto repertório de ligantes, incluindo-se advanced glycation endproducts (AGE), 

lipoproteínas de baixa densidade (LPL), fibras amilóides, amfoterina (HMGB1) e várias 

proteínas S100. Uma função típica desse receptor multiligante está associada com o fato 

de sua expressão, que em homeostase é relativamente baixa, ser significativamente 

aumentada em situações caracterizadas por aumento da ativação celular ou estresse. 
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Assim, a interação entre a proteína S100A12 com o RAGE pode desempenhar um papel 

fundamental em reações inflamatórias. 

A proteína S100A12 humana (HS100A12), também chamada de Calgranulina C, 

foi caracterizada por Guignard et al [53] e sua estrutura cristalográfica determinada por 

Moroz et al [54]. A proteína humana tem homólogas em granulócitos de porco [55, 56] 

com identidade sequencial de 70%. Trabalhos estruturais envolvendo a S100A12 porcina 

(PS100A12) (dados não publicados) têm mostrado que as estruturas tridimensionais da 

HS100A12 e PS100A12, assim como os oligômeros presentes em solução possuem 

diferenças significativas, o que poderia estar relacionado à função desempenhada por 

cada uma delas em seus respectivos organismos. 

Com o intuito de explorar a correlação entre as diferenças estruturais e a função 

da HS100A12 e PS100A12, propomos a utilização da metodologia de SDSL e RME. O 

sucesso desse uso passa pelo conhecimento detalhado da estrutura da proteína em estudo. 

Etapas como a escolha dos resíduos a serem mutados para posterior marcação e das re 

giões de interesse na estrutura protéica dependem fortemente desse conhecimento 

detalhado. Para satisfazer a esta condição, realizamos uma comparação entre as estruturas 

da Troponina C cardíaca humana (TnC) e HS100A12. A TnC teve estudo realizado por 

SDSL muito similar ao que pretendemos fazer para a S100A12 e, por isso, este trabalho 

nos serve de guia [57]. 

Assim como a proteína S100A12, a TnC cardíaca é uma proteína ligante de cálcio, 

que pertence à superfamília das calmodulinas e, consequentemente, liga-se a íons Ca2+ 

através de motivos “EF-hand”. O monômero da TnC possui dois sítios de ligação de 

cálcio, o sítio I que é um motivo “EF-hand” e consiste da hélice A- “loop”- hélice B e o 

sítio II que consiste da hélice C-”loop”- hélice D; sendo a afinidade do sítio I pelo íon 

Ca2+ muito mais baixa que do sítio II. A ligação do cálcio induz uma grande mudança 

conformacional na proteína, passando de uma conformação “fechada” para uma “aberta”, 

expondo assim sua superfície hidrofóbica e interagindo com moléculas alvos, receptores 

extracelulares e outras proteínas. 

Escolhemos utilizar para efeito de comparação a TnC cardíaca neste projeto 

porque, além de ser uma proteína que liga íons Ca2+, muitos estudos estão sendo feitos 

com a mesma, como por exemplo, aquele realizado por Ueki et al [57] em que se examina 

o movimento induzido pelo íon Ca2+ nas hélices B e C relativo à hélice D do estado 

monomérico da TnC utilizando ressonância paramagnética eletrônica. Nesse trabalho, os 

autores examinam a mudança da distância interspin (distância de um marcador de spin 
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para outro marcador de spin) quando ocorre a ligação do íon cálcio nos duplos mutantes 

da TnC. Dois mutantes da enzima TnC foram utilizados, cada um contendo dois resíduos 

de cisteína. Em um caso, os resíduos de cisteína estavam presentes nas hélices B e D e no 

outro, eles estavam presentes na hélice C e D; o resíduo escolhido na hélice D foi a 

cisteína nativa 84. A fim de examinar o movimento da hélice B, os autores mutaram a 

Glicina 42 (Gly-42) por uma cisteína, porque este é um resíduo que está exposto ao 

solvente e sua polaridade é parecida com a polaridade do resíduo de cisteína. A glutamina 

58 (Gln-58) foi selecionada para a mutação na hélice C, usando o mesmo critério utilizado 

para a escolha da Gly-42. A partir de uma comparação entre a estrutura da enzima TnC 

cardíaca humana com a enzima HS100A12, identificamos alguns resíduos para a 

realização das primeiras mutações sítio dirigidas. 

Além dos mutantes simples, a fim de examinarmos o movimento relativo das 

hélices que compõem a estrutura das proteínas HS100A12 e PS100A12 induzido pelo íon 

Ca2+ utilizando SDSL-RME, pretendemos também preparar mutantes duplos em que 

trocamos dois resíduos nativos por cisteínas para posterior marcação e medida de 

distância por RME. Escolhemos pares de resíduos adequadamente posicionados de forma 

a monitorarmos a abertura/fechamento da região de ligação do íon Ca2+: lisina 37 (hélice 

B) e alanina 84 (hélice D) originando o mutante K37C/A84C; fenilalanina 61 (hélice C) 

e alanina 84 (hélice D) construindo o duplo mutante F61C/A84C. Com os duplos 

mutantes esperamos conseguir detectar mudanças conformacionais que envolvam a 

aproximação/afastamento das cisteínas introduzidas, quando do funcionamento da 

proteína. 

A enzima Diidroorotato Desidrogenase (DHODH) 

Todo e qualquer organismo em desenvolvimento depende da síntese de 

nucleotídeos. Além de participarem como unidades fundamentais dos ácidos nucléicos, 

DNA e RNA, os nucleotídeos não atuam somente como componentes da estrutura de 

coenzimas envolvidas no metabolismo oxidativo da célula, mas também como ativadores 

e inibidores em várias vias do metabolismo intermediário da célula. 

Embora algumas células sejam capazes de produzir a quantidade necessária de 

nucleotídeos, reciclando nucleosídeos e bases de purina através da via de salvação, outras, 

especialmente durante o período de proliferação celular, não conseguem reciclar a 

quantidade necessária ou não possuem a via de salvação, passando a depender, portanto, 

da síntese de nucleotídeos através de outra via metabólica chamada de novo. Inibidores 
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da síntese de novo de nucleotídeos formam um importante grupo de agentes 

quimoterapêuticos, e células que dependem desta via metabólica são susceptíveis a tais 

inibidores. Como exemplo, células de linfócitos T e células cancerígenas dependem da 

síntese de novo de nucleotídeos, e inibidores deste processo metabólico tem sido 

utilizados no tratamento de câncer e rejeição de órgãos transplantados [58]. 

Uma das vias metabólicas de síntese de nucleotídeos é a síntese de novo de 

nucleotídeo de pirimidinas que tem papel fundamental não somente na síntese de DNA e 

RNA, mas também glicólise e biossíntese de lipídeos de membrana. Embora as estruturas 

primárias das enzimas que compõem esta via metabólica tenham divergido 

consideravelmente entre procariotos, protozoários, fungos e animais, a biossíntese de 

novo de pirimidinas representa um dos mais antigos processos metabólicos e todos os 

seus passos têm se mantido intactos durante a evolução. 

A síntese de novo de nucleotídeos de pirimidina se inicia com a formação da 

molécula de carbamoil-fosfato pela enzima carbamoil fosfato sintetase (CPSase), que é 

então seguida por uma série de reações em cascata [59]. No quarto passo desta via 

metabólica, atua a enzima DHODH, responsável pela conversão de diidrorotato em 

orotato. 

A enzima DHODH foi identificada como sendo o alvo farmacológico de uma série 

de compostos químicos e naturais, tais como isoxazol, triazina, ácido cinchonicínico e 

derivados de quinona. Estes compostos interferem em reações descontroladas do sistema 

imune, auxiliam no combate de infecções parasitárias como malária e em terapias anti-

virais através da diminuição da concentração intracelular de nucleotídeos de pirimidinas 

[60]. 

De acordo com a estrutura primária, as enzimas DHODH dentre os mais diferentes 

organismos, podem ser divididas em duas classes: as enzimas da classe 1 são encontradas 

no citosol, enquanto que proteínas da classe 2 estão localizadas na região interna da 

membrana mitocondrial. Todos os membros da classe 2 apresentam uma extensão na 

região N-terminal que permite a interação dessas enzimas com a membrana. A identidade 

seqüencial entre membros da classe 1 e 2 é de aproximadamente 20%. 

No desempenho de sua função biológica, DHODH utiliza o mononucleotídeo 

flavina (FMN, C17H21N4O9P1) como cofator, para, na primeira parte da reação por ela 

catalizada, promover a oxidação do substrato, diidroorotato, enquanto FMN é reduzido. 

Na segunda parte da reação, FMN é reoxidado (FMNH2 convertido em FMN) através do 

auxílio de uma terceira molécula cuja natureza varia entre as enzimas de diferentes 
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origens biológicas. Para alguns membros da classe 1, moléculas de oxigênio ou moléculas 

solúveis em água, como fumarato ou NAD+, oxidam FMNH2 para a regeneração de FMN 

[61]. No caso da enzima humna, HsDHODH, ubiquinona é o agente oxidante [62]. 

Até o presente momento, as estruturas cristalográficas de dois membros dessa 

classe de proteínas foram determinadas: DHODH de Lactococcus lactis (LlDHODH), 

membro da classe 1 das DHODHs e DHODH humana (HsDHODH), membro da classe 

2. Além disso, a cristalização da DHODH de E. Coli foi recentemente reportada [63]. Em 

termos gerais, as enzimas apresentam uma estrutura terciária similar. Ambas se enovelam 

em um motivo barril α/β (domínio catalítico). HsDHODH contém na região N-terminal 

um motivo adicional composto de duas hélices, responsável pela interação com a 

membrana mitocondrial e que se encontra ausente na estrutura de LlDHODH (domínio 

de interação com a membrana). 

Além do adicional domínio de interação com a membrana, as enzimas humanas e 

bacterianas divergem quanto à forma de oligomerização. A LlDHODH é dimérica, 

enquanto que a enzima humana é monomérica (resultados cristalográficos corroborados 

por resultados bioquímicos). Como consequência, as maiores diferenças encontradas 

entre as duas estruturas estão localizadas entre as regiões de interação entre os domínios 

catalíticos e de interação com a membrana e na região de contato entre os dois monômeros 

na enzima bacteriana. E é exatamente esta região, que forma a interface entre os 

monômeros na enzima da classe 1 e é supostamente responsável pela interação com 

membranas na enzima da classe 2, que nos interessa investigar por SDSL-RME. 

A estrutura cristalográfica de LlDHODH complexada com o produto da reação 

(orotato) revela detalhes do modo de atuação da enzima. O sítio de ligação da flavina se 

encontra na base do barril, com o anel aromático da molécula de orotato paralelo a 

molécula de FMN. A estrutura da enzima humana foi resolvida em complexo com os 

agentes antiproliferativos: brequinar e A771726 [64]. Enquanto o modo de interação com 

a molécula de orotato é, essencialmente, o mesmo encontrado na Lactococcus lactis, a 

estrutura revela que essa classe de moléculas inibe DHODH por interagirem com a 

enzima no sítio de ligação de ubiquinona, seu agente oxidante, inibindo assim a 

reciclagem de FMNH2. 
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TEMA 4 

FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEXOS 

Alexandre Souto Martinez 

I. Laboratório de Modelagem em Sistemas Complexos (LMSC) 

 No Laboratório de Modelagem em Sistemas Complexos (LMSC), estudamos, por 

meio de modelos teóricos e computacionais, sistemas que apresentam muitos elementos 

de base (unidades) que podem interagir entre si. Estes sistemas podem apresentar uma 

transição entre dois comportamentos. De um lado, um comportamento pode ser descrito 

apenas pelo conhecimento das características de um único elemento de base. De outro 

lado, o outro comportamento necessita de ingredientes adicionais para sua descrição, 

como a interação entre as unidades. Esta transição, dada por um valor crítico da interação, 

pode acontecer nos chamados sistemas complexos ou em sistemas desordenados. Por 

meio de técnicas da Física Estatística e Computacional, estudamos tanto os sistemas 

complexos como os meios desordenados. Acreditamos que nessas transições os sistemas 

naturais mais complicados são estáveis e apresentam regime ótimo de funcionamento. 

 Nos sistemas complexos, o comportamento coletivo pode ser complicado e bem 

diferente do comportamento individual de suas unidades. A interação entre as unidades 

pode se estender em escalas temporais e/ou espaciais de longo alcance, não apresentando 

assim uma escala característica (o que permite previsibilidade). Estudamos alguns temas, 

como sistemas: Biológicos (modelos de crescimento e dinâmica populacional etc.); 

Sociais (emergência da cooperação, psicofísica, formação de opinião, modelos 

epidemiológicos, etc.) e Econômicos (neuroeconomia, modelos de tomada de decisão 

etc.). Usamos a teoria dos grafos (redes complexas), mecânica estatística não-extensiva, 

teoria dos jogos e técnicas da física estatística para a modelagem teórica dos sistemas 

considerados. Usamos também modelagem computacional com modelos de agentes e 

simulação de Monte Carlo. 

Além dos sistemas complexos, estudamos também sistemas desordenados. A desordem 

de um meio material é representada pelas flutuações de algumas de suas grandezas 

características. Ela tem o papel de quebrar a simetria de translação de um substrato 
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homogêneo. Isto pode levar um dado sistema a apresentar comportamentos distintos 

quando perturbado por ondas ou partículas (propagação/localização). No último século, 

tais sistemas foram quase que exclusivamente tratados no contexto da teoria de transporte. 

Esta teoria despreza a coerência de fase entre ondas ou correlações na movimentação de 

partículas. Porém, nas últimas décadas, observações experimentais (localização fraca de 

ondas) evidenciaram que novos sistemas físicos (mesoscópicos, por exemplo) apresentam 

comportamentos que não podem ser explicados pela teoria de transporte tradicional. Estes 

sistemas, que podem ser clássicos, como no caso da óptica, apresentam trajetórias 

fechadas para partículas ou interferências para ondas. O ponto interessante é que as 

trajetórias fechadas ou as interferências não são destruídas pelo processo de média sobre 

a desordem. A propagação de partículas pode se dar por meio de caminhadas com 

memória, que podem ser deterministas ou estocásticas. Para as ondas, a propagação se dá 

por meio do espalhamento de ondas por impurezas do meio. No caso de ondas, 

consideramos o espalhamento de ondas por centros magnéticos, com ênfase especial nos 

meta-materiais. Estamos também interessados nas aplicações dos resultados que geramos 

em problemas do dia-a-dia. Exemplos dessas aplicações são o desenvolvimento de 

algoritmos para: (i) o reconhecimento computacional de texturas de imagens, que têm 

relevância na análise de imagens médicas, por exemplo; (ii) a criptografia de dados 

(segurança na transmissão e armazenamento de dados); (iii) problemas de otimização e 

(iv) problemas inversos e criptoanálise. 

 O LMSC faz parte do Instituto Nacional em Ciência e Tecnologia em Sistemas 

Complexos, coordenado por Constantino Tsallis, e do grupo de pesquisa do CNPq Física 

Estatística e Computação, coordenado por José Roberto Drugowich de Felício. 

A nossa pesquisa tem sido apoiada por auxílios do (i) Projeto Universal, CNPq; (ii) 

Auxílio Regular, FAPESP; (iii) INCT-SC, CNPq; (iv) Projeto Pro-Sul/CNPq e (v) Projeto 

1 da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP. 

 Em 2009, com o apoio do CNPq, realizamos à I Escola e Conferência em 

Modelagem Computacional. Também em 2009, o artigo Is it possible to compare 

researchers with different scientific interests?, publicado na Scientometrics, 68, 179-189 

(2006), recebeu o Prêmio CAPES/Thomson Reuters de Produtividade e Impacto 

Científico, como melhor trabalho de Bibliometria e Cienciometria nos últimos cincos 

anos. Este trabalho ilustra como métodos da física estatística pode ser aplicados às mais 

diversas áreas do conhecimento, no caso a cientometria. 
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II. Modelos 

Matemáticos de Crescimento e Tratamento de Tumores 

 Através da modelagem podemos inferir quais parâmetros são relevantes no que 

diz respeito à proliferação de células ou tratamento de tumores, sem a necessidade de 

experimentos in vivo ou in vitro que são mais custosos e em alguns casos impossíveis de 

serem realizados. 

 A seguir mostramos como o alcance de interação entre as células e à dimensão 

fractal em que essas células se proliferam estão relacionados a um único parâmetro do 

modelo. Além disso, a partir da modelagem é possível extrair quantidades relevantes para 

um dado problema. Por exemplo, para um tratamento eficiente de tumores a quantidade 

relevante não é só a intensidade do tratamento, mas sim a relação dessa intensidade com 

o momento em que a taxa de crescimento da massa tumoral é máxima.  Outro aspecto 

importante é a possibilidade de revelar aspectos comuns de modelos aparentemente muito 

diferentes modelos. Isso nos permite olhar os diferentes tipos de crescimento como uma 

coisa só, ou seja, obter leis fundamentais que regem o crescimento. 

 Para descrever a relação entre uma função de crescimento f (t), que representa um 

modelo e uma variável temporal t, aumentamos gradativamente a complexidade dos 

modelos a serem apresentados. 

Modelo Constante 

A função mais simples que existe é o modelo constante: f (t) = f0, em que f0 é 

uma constante, que tem a unidade (dimensão) de f. Em todo o domínio −∞ < t < ∞, a 

função não varia, pois: d f (t)/dt = 0. 

Modelo Linear 

No modelo linear, a derivada da função não depende do valor da função. A variação mais 

simples do modelo linear é expressa por: d f (t)/dt = r0, em que r0 é uma constante que tem a 

seguinte unidade: unidade de f sobre unidade de t. Podemos entender r0 como sendo a 

quantia que se ganha (r0 > 0), ou se perde (r0 < 0), por unidade de t. Observe que para r0 

= 0, reobtemos o modelo constante d f (t)/dt = 0, no qual não se ganha, nem se perde e a função 

f fica constante: f = f0. A solução de d f (t)/dt = r0 é a equação linear: f (t) = f0 + r0(t − t0), 

com a constante f0 = f (t0), ou seja, o valor de f quando t = t0. Aqui assumimos que f (t) 

= 0 para t < t0. 

Já podemos introduzir a seguinte notação. Vamos chamar de variável independente a 
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variável t, pois podemos variá-la livremente dentro de seu domínio de definição. A variável f 

, vamos chamar de variável dependente, pois seu valor depende do valor de t considerado [ f 

(t)]. A grandeza r0 é chamada de parâmetro, pois não varia com t. Já a grandeza f0 é chamada 

de condição inicial, que é o valor inicial de f (t) quando o processo é iniciado em t = t0. 

Vamos agora analisar o comportamento de f (t). A equação d f (t)/dt = r0, para: (i) r0 

< 0, diminui (linearmente) quando t aumenta; (ii) r0 = 0, se torna d f (t)/dt = 0, que 

permanece constante para todos os valores de t e (iii) r0 > 0, aumenta (linearmente) quando t 

aumenta. Observe que dados f0 e r0 podemos fazer um gráfico linear para representar a f (t) = 

f0 + r0(t − t0). O valor de f0 + r0t0 é aquele em que a reta corta o eixo da variável 

dependente (ordenada) e r0 = tan θ é o coeficiente angular, ou seja, a tangente do ângulo entre a 

reta e o eixo da variável independente (abscissa). No entanto, seria interessante se pudéssemos 

graficar f (t) = f0 + r0(t − t0), independentemente da condição inicial f0 e do parâmetro r0. 

Quando isto for possível, temos o que chamamos de colapso dos dados. Fazendo a seguinte 

redefinição de variáveis: y = f (t) − f0 e x = r0(t − t0) temos que a variável independente agora 

é x, que é uma grandeza adimensional e a variável dependente é y(x), que se tornou independente 

da condição inicial, mas ainda tem a unidade de f . Neste caso o colapso de dados se dá na reta 

padrão: y(x) = x, que tem inclinação unitária e passa pela origem do sistema de coordenadas. 

O modelo linear pode também ser expresso por: d f (t)/dt = r0(t), em que r0(t) é uma 

função arbitrária para t ≥ t0, mas nula para t < t0. A solução desta equação é dada por: 𝑓(𝑡) =

𝑓0 + ∫ 𝑑𝑡′𝑟0(𝑡′)
𝑡

𝑡0
. A inclusão do coeficiente variável não alterou a natureza linear do 

problema, pois chamando: y = f (t) − f0 e 𝑥 = ∫ 𝑑𝑡′𝑟0(𝑡′)
𝑡

𝑡0
, obtemos a reta padrão y = x. 

 

Modelo Exponencial 

A situação fica ainda mais interessante se a variação de f depender linearmente do próprio 

valor de f . Isto acontece por exemplo com aplicações financeiras, onde o que se ganha, ou 

perde, depende de quanto se tem aplicado em determinado ativo. O modelo de crescimento 

populacional de Malthus é um outro exemplo de aplicação do modelo exponencial [32]. 

Considere o modelo exponencial: d f (t)/dt = r1 f (t), em que r1 é uma constante, que 

tem o inverso de t como unidade. Em matemática financeira, r1 é chamado de rendimento por 

unidade de tempo e em dinâmica de populações de taxa de crescimento intrínseco. 

Observe que para r1 = 0, reobtemos o modelo constante d f (t)/dt = 0. Para obter a solução 



 

54 
 

t

0 

de d f (t)/dt = r1 f (t), vamos detalhar alguns passos que justificam as mudanças de variáveis 

que iremos fazer. [d f (t)/ f (t)]/dt = d ln f (t)/dt = r1, assim integrando esta 

equação e tomando t = t0 para determinar a constante de integração, obtemos ln f (t) − 

ln f0 = r1(t −t0). Observe que na variável logaritmo, reobtemos o modelo linear (compare esta 

equação com f (t) = f0 + r0(t − t0)). É esta transformação matemática que justifica o uso da 

escala logarítmica em gráficos. Fazendo a seguinte redefinição de variáveis: y = ln f (t) − ln f0 

= ln[ f (t)/ f (t0)] e x = r1(t − t0) = (t − t0)/tc temos o colapso de dados, em que a grandeza tc = 

1/r1 representa o tempo característico do sistema. A variável independente x é adimensional e 

a variável dependente é y(x), que se tornou independente da condição inicial e adimensional. Na 

escala logarítmica tem-se o colapso de dados na reta padrão y(x) = x. 

É possível obter o colapso de dados não-lineares (retas)? A resposta é sim. Da reta 

padrão y(x)=x, voltamos escrevendo: ln f (t)/ f0 = r1(t − t0) o que leva à: f (t)/ f0 = er1(t−t0), 

que tem o seguinte comportamento, para: (i) r1 < 0, diminui (exponencialmente) quando t 

aumenta. (ii) r1 = 0, se torna f (t)=f (t0), que permanece constante para todos os valores de t. (iii) 

r1 > 0, aumenta (exponencialmente) quando t aumenta. 

Fazendo a seguinte redefinição de variáveis: y = f (t)/ f (t0) e x = r1(t − t0). Novamente, 

temos que a variável independente é x, que é uma grandeza adimensional e a variável dependente 

é y(x), que se tornou independente da condição inicial e adimensional. Neste caso o colapso de 

dados se dá na exponencial padrão: y(x) = ex. 

É interessante observar que podemos considerar o caso de rendimento variável. Nesta 

situação, r1 é uma função de t para t ≥ t0.  Temos o seguinte modelo: d f (t)/dt =r1(t) f (t), 

que pode facilmente ser resolvido pois: d ln f (t)/dt = r1(t), o que leva à 𝑓(𝑡)/𝑓0 =

∫ 𝑑𝑡′𝑟1(𝑡′)
𝑡

𝑡0
, em que agora f0 = f (t0). Se r1 for uma constante, reobtemos f (t)/ f (t0) = 

er1(t−t0). Observe que mesmo incluindo um coeficiente variável, a natureza intrínseca do 

modelo exponencial não foi alterada. Escrevendo: y = f / f0 e x = ∫ 𝑑𝑡′𝑟1(𝑡′)
𝑡

𝑡0
, que se reduz 

à exponencial padrão y(x)=ex. Observe neste caso, chamando tc(t) = 1/r̄ 1(t), em que r̄ 1(t) 

= (1/t) ∫ 𝑑𝑡′𝑟′(𝑡′)
𝑡

𝑡0
, o tempo característico seria o inverso do valor médio de r1(t), ou seja: tc 

= tc(∞). 

Um caso particular importante da equação d f (t)/dt = r1(t) f (t) consiste em considerar 

r1(t) =β ktβ −1: d f (t)/dt = tβ −1 f (t), cuja solução é dada por: f (t) = f0e−kt0 ekt , que é 
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0 

t0 

conhecida como a função exponencial estendida ou função de Kohlrausch [33–36] e muito 

utilizada em medidas de tempo de decaimento de luminescência. Esta Esta função ainda apresenta 

a natureza exponencial, mas na variável deformada tβ. Neste caso temos: y = f / f0 e x = k(tβ − 

t
β 

). 

 

Modelo Linear e Exponencial 

Podemos combinar o modelo exponencial com o modelo linear através da 

equação: d f (t)/dt = r1 f (t) + r0, cuja solução é dada por: f (t) = er1t [ f0e−r1t0 − 

r1(e−r1t − e−r1t0 )//r0] = ( f0 + r1/r0)er1(t−t0) − r1/r0, em que f0 = f (t0). Este 

modelo representa o crescimento de um ativo em uma aplicação financeira em que se 

aporta ou retira uma quantia fixa por unidade de tempo. Neste caso ainda temos a mesma 

natureza intrínseca do modelo exponencial, pois podemos escrever: y = ( f− r1/r0)/( f0 − 

r1/r0) e x = r1(t − t0) , o que reduz a função exponencial na exponencial padrão y(x) = 

ex. Observe neste caso que a grandeza r1, que é o inverso do tempo característico tc = 

1/r1, é relevante ao problema. No entanto a grandeza r0 não é uma grandeza relevante, 

pois ela não aparece isolada na exponencial estendida e sim dividida por r1. Neste caso, 

a grandeza relevante é r1/r0, em que 1/r0 serve simplesmente para determinar a unidade 

de tempo em valores absolutos, em que os aportes ou retiradas são realizados. 

Considerando r0 não mais uma constante, mas uma função que depende de t, 

temos: df(t)/dt=r1f(t)+r0(t), cuja solução é dada por:𝑓(𝑡) = 𝑒𝑟1𝑡[𝑓0𝑒
−𝑟1𝑡0 +

∫ 𝑑𝑡′𝑒−𝑟1𝑡
′
𝑟0(𝑡′)]

𝑡

𝑡0
. Ainda neste caso não mudamos a natureza exponencial do modelo. 

Considere as seguintes mudança de variáveis: 𝑦 =
𝑓

𝑓0
− 𝑟1𝑒

𝑟1𝑡0/𝑓0 ∫ 𝑑𝑥′𝑒−𝑥
′
𝑟0(

𝑥′

𝑟1
+

𝑥

0

𝑡0) e 𝑥 = 𝑟1(𝑡 − 𝑡0), tem-se a exponencial padrão y(x) = ex.  

Considerando r1 não mais uma constante, mas uma função que dependente de t, 

temos: d f (t)/dt = r1(t) f (t)+r0(t), cuja solução é dada por: 
𝑓(𝑡)

𝑔[𝑟1(𝑡)]
= 𝑓0 +

∫ 𝑑𝑡′𝑔[−𝑟1(𝑡′)]𝑟0(𝑡′)
𝑡

𝑡0
 com 𝑔[𝑟(𝑡)] = exp[∫ 𝑑𝑡′′𝑟(𝑡′′)]

𝑡

𝑡0
. Ainda neste caso não 

alteramos a natureza exponencial do modelo. Considere as seguintes mudanças de 

variáveis: :𝑦 = {𝑓0 + ∫ 𝑑𝑡′𝑒𝑥𝑝[− ∫ 𝑑𝑡′′𝑟1(𝑡
′′)

𝑡

𝑡0
]𝑟0(𝑡′)}

𝑡

𝑡0
 e x = ∫ 𝑑𝑡′′𝑟(𝑡′′)]

𝑡

𝑡0
, levando 

a solução do modelo à exponencial padrão y(x) = ex. 
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Modelo Microscópico 

É importante ressaltar que o parâmetro q̃ possui uma interpretação microscópica. Este 

parâmetro está relacionado com o alcance de interação entre as células e dimensão fractal em que 

essas células se proliferam. [7, 41, 42]. 

A proliferação das células é regulada pelos mecanismos antagonistas de replicação e 

interações inibitórias. As interações de longo alcance dependem da distância (r) entre duas 

células como uma lei de potência rγ . Além disso, as células têm uma estrutura fractal 

caracterizada por uma dimensão fractal D f . A partir de tais suposições obtemos o modelo de 

Richards em que o parâmetro q̃ = 1 − γ /D f e r̃0 é uma taxa de carregamento. 

Aqui, o parâmetro q̃ adquire um significado físico relacionado ao alcance (γ) da interação e à 

dimensão fractal (D f ) da estrutura celular. 

 

Modelo de Verhulst 

 Em dinâmica populacional, o modelo exponencial (de Malthus) somente é aplicável no 

começo do crescimento da população. À medida que a população cresce a uma taxa de 

crescimento intrínseco r1, os recursos se escassam e a população tende a ter um tamanho fixo K. 

A constante K é chamada capacidade de carregamento do meio. Para levar em consideração 

o fato do meio ter recursos finitos, a equação de Malthus fica escrita como: 

d f (t)/dt = r1 f (t)[1 − ( f (t)/K)], que é a chamada equação de Verhulst. Observe que este 

modelo é não linear, pois depende de f 2(t) e que a solução estável d f (t)/dt = 0 implica em f 

(∞) = K. A solução é dada por: f (t) = f0K/[ f0 + (K − f0)e−r1t ]. 

 Para k > 0, foi observado que a hipótese de Malthus é razoável para evolução inicial (t 

«k−1), as as limitações de recursos (espaço, alimentos, etc.) inibem o crescimento. É 

possívelescolher Gk(N) ∝ k de forma que, para N pequeno (|N − N0| « N0), Gk(N) decresça com 

o aumento de N, tornando-se negativo [Gk(N) < 0] quando N for suficientemente grande. A 

função mais simples que tem esta propriedade é Gk(N) = (k − aN), sendo a uma constante positiva 

(a > 0). É conveniente reescrever esta equação na seguinte forma: d ln N/dt = k(1 − N/N∞), sendo 

N∞ = k/a um valor assintótico, que corresponde às soluções de equilíbrio (Nt(t) = 0). 

Definindo p(t) = N(t)/N∞, tem-se a equação logística: d ln p/dt = k(1 − p) = −k ln1 (p), sendo 
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→ 

0 

ln1(x) = x − 1. A solução desta equação é: p(t) = 1/(1 + (p−1 − 1)e−kt ), sendo p0 = N0/N∞. 

Observe que, quando t » 1, p(∞) = 1, portanto, N(∞) = N∞. 

 

Modelo de Gompertz 

Fazemos r̃1 = q̃r1−q̃ , o que resulta em r̃0 = 0 na Eq. 2.7 e então fazemos q̃ → 0, temos 

então que limq̃  0[pq̃ (t) − 1]/q̃ = ln(p) o que resulta no modelo de Gompertz: d ln p/dt = 

−r̃1 ln p, que é usado pelas companhias de seguros para calcular o preço do seguro de 

vida. A solução é dada por: p(t) = pe−r̃ 1t 
. Tomando o logaritmo de ambos lados temos: ln 

(p(t)/p0) = e−r̃1t , e nas variáveis y = ln(p/p0) e x = r̃it, obtemos a equação exponencial 

padrão y = e−x. 

Conclusões 

 Colapso de dados, funções de escala, transições de fase e expoentes críticos, são 

conceitos amplamente utilizados em diferentes áreas de pesquisa. Mostra-se aqui a 

aplicação desses conceitos em modelos de crescimento populacional. Através do colapso 

de dados é possível estabelecer escala e extrair expoentes associados à transições de fase 

em equilíbrio ou fora de equilíbrio. Usando a função de escala, uma vasta gama de 

modelos podem ser escritos como um modelo linear simples. Incluindo uma taxa de 

crescimento extrínseca nos modelos, surge uma transição bem determinada entre 

sobrevivência e extinção da população. A taxa de crescimento extrínseca pode ser vista 

como uma aproximação de campo médio na interação com outras espécies. Por essa razão 

acredita-se que colapso de dados ocorra para modelos considerando múltiplas espécies. 

Ao considerar modelos estocásticos através de coeficientes com dependência temporal, 

conjecturamos que o colapso de dados persiste em tais modelos. 

 Em termos de aplicações, verifica-se a importância de extrair grandezas relevantes 

a partir de expoentes críticos fornecidos pelos modelos. No caso de modelos de 

crescimento e tratamento de tumores, constata-se que não só a intensidade do tratamento 

é relevante, mas também o momento em que a taxa de crescimento do tumor é máxima. 

 Já na área econômica, usando o trocadilho substituem-se células por cédulas, 

sendo que agora podemos ter valores negativos para a variável dependente. Nesse caso 

poder-se-ia construir um modelo que levasse em conta fatores microeconômicos e a partir 

de métodos da física extrair fatores relevantes que levam o desenvolvimento de uma 
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economia ou o sucesso de um investimento. 
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TEMA 5 

BI O M AG N E T I S M O 

Parte 1: Aspectos Instrumentais e Aplicações 

Victor Souza, André Peres, Adilton Carneiro, Eder Moraes, Dráulio de 

Araujo e Oswaldo Baffa 

Introdução 

O biomagnetismo é uma área de pesquisa que trata da detecção quantificação dos 

campos magnéticos gerados por nosso organismo vivo ou por marcadores magnéticos 

presentes no mesmo. O avanço dessa metodologia tem ocorrido com o advento de 

sensores magnéticos bastante sensíveis, tais como dispositivos de interferência quântica 

(SQUID), fluxgates e sensores magneto-resistivos. As subáreas de atuação com maior 

expressão englobam estudos em magnetoencefalograma (MEG) e magnetocardiograma 

(MCG). 

A MEG estuda o comportamento magnético dos neurônios, permitindo localizar 

regiões ativadas no cérebro. A MCG estuda o comportamento magnético do coração, 

permitindo um registro similar ao elétrico, mas com vantagens em estudos de 

cardiograma fetal, por apresentar melhor relação sinal/ruído e a localização de focos de 

arritmia. Em ambas as técnicas, a medida do campo é realizada em regiões externas ao 

corpo, o que torna a técnica biomagnética ainda mais atraente por ser não-invasiva. 

 

Princípios Físicos - Detectores de Campos Magnéticos 

Os campos magnéticos produzidos pelo corpo humano e por outros seres são 

extremamente tênues, situando-se na faixa de nanoteslas (10−9 T) a femtoteslas (10−15 

T). O tesla (T) é a unidade de medida da indução magnética ou simplesmente campo 

magnético.  Como comparação, o campo magnético da Terra é da ordem de 20 mil ηT 

(na região dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro). Campos magnéticos biológicos 

têm origem em correntes elétricas que percorrem algumas células, como no sistema 

nervoso e no coração, ou em materiais magnéticos acumulados em certos órgãos, como o 

fígado e o pulmão. Medir tais campos permite localizar com precisão a região que os 
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produz e determinar a intensidade da corrente ou a concentração dos materiais. Essa tarefa 

é dificultada por sua baixa intensidade e pela presença de outros campos magnéticos, 

denominados ruído ambiental, como o da Terra e da rede elétrica, que são muito mais 

intensos. 

O primeiro detector de campo magnético foi com certeza a bússola, utilizada por 

navegadores desde o século 12. Mas só em 1820 o físico dinamarquês Hans Oersted 

(1777-1851) descobriu, utilizando uma bússola, a ligação entre fenômenos elétricos e 

magnéticos. Pouco depois, em 1831, o físico inglês Michael Faraday (1791-1867), 

percebeu que a diferença de potencial criada entre os terminais de uma bobina ao ser 

carregada, é igual à variação do fluxo magnético que a atravessa (o fluxo é o conjunto das 

linhas de indução de um campo magnético). Essa relação, denominada “Lei de Faraday”, 

diz que a voltagem é igual à variação do fluxo magnético no tempo (V = −dF/dt), o que 

permite determinar a variação do campo magnético em uma bobina medindo a voltagem 

entre seus terminais. O primeiro detector de campos biomagnéticos foi construído com 

base nesse princípio. 

O fluxo está vinculado à área da bobina que o produz e à intensidade do campo, 

aumentando a área da bobina e o campo, cresce o número de linhas do fluxo. Essa 

variação pode ser produzida de modo engenhoso, pela modulação da permeabilidade 

magnética de um material ferromagnético. Em termos simplificados, a permeabilidade é 

a capacidade do material de absorver um campo magnético quando exposto a ele. Quanto 

mais alta a permeabilidade, mais o campo magnético é “drenado” para dentro do material. 

Quando a permeabilidade é alta o campo magnético é drenado para dentro do material e 

quando é baixa, o campo é expelido, vide Figura 1. 

 

 
Figura 1: Variação do fluxo de campo magnético em função da permeabilidade: se esta é 

alta, as linhas de fluxo são “atraídas” para dentro do material, e se é baixa, não há atração. 

 

Se esse núcleo é envolto com uma bobina, uma variação de fluxo vai acontecer 
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sobre esta sempre que o campo é expelido ou absorvido. De acordo com a lei de Faraday, 

um voltímetro ligado aos terminais dessa bobina vai registrar uma voltagem sempre que 

isso acontecer. Esse dispositivo pode ser usado para medir campos estáticos ou de baixas 

frequências. Esse dispositivo é chamado Magnetômetro de Fluxo Saturado ou “Flux- 

gate”[1]. 

Os Dispositivos Supercondutores de Interferência Quântica (SQUIDs) são os 

dispositivos para medida de fluxo magnético mais sensíveis que existem. Baseados em 

princípios da supercondutividade, os SQUIDs podem medir campos de intensidade da 

ordem de f T, na faixa de interesse para medidas biomagnéticas. O efeito fundamental 

para a construção desses dispositivos é conhecido como Efeito Josephson, que é o 

tunelamento de uma corrente supercondutora, supercorrente, através de uma barreira 

isolante. 

Antes de Brian Josephson (Prêmio Nobel de Física de 1973) desenvolver a sua 

teoria, acreditava-se que se um material supercondutor fosse interrompido por uma 

barreira isolante, o estado supercondutor seria destruído pela perda de energia através da 

barreira resistiva. O que Josephson mostrou é que se a barreira for suficientemente 

delgada, a supercorrente poderá tunelar até um valor crítico (Ic) e haverá uma mudança 

de fase na equação de onda que representa essa corrente. Uma propriedade interessante é 

que essa diferença de fase depende de uma grandeza física conhecida como momentum 

generalizado e, consequentemente, do potencial vetor. Logo, se campos magnéticos 

estiverem presentes, poderão afetar a fase da função de onda da supercorrente. Para 

correntes maiores que Ic, a junção se comporta como um elemento resistivo e aparece 

uma diferença de potencial entre seus terminais [2].  

A Figura 2(a) ilustra um SQUID conhecido como DC, pois o mesmo é polarizado 

com uma corrente DC. Nesse dispositivo duas correntes são combinadas para percorrer 

diferentes caminhos, cada um com uma junção formando um anel. Se um campo 

magnético for aplicado a esse anel, a fase da função associada a corrente irá mudar e um 

fenômeno de interferência entre as correntes que percorrem os diferentes ramos irá 

acontecer, semelhante ao que ocorre com a luz quando percorre diferentes caminhos 

ópticos.  
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Figura 2: (a) Princípio de funcionamento do SQUID-DC (b) Voltagem medida nos 

terminais a direita em função do fluxo magnético presente na junção. 

 

A elevada sensibilidade dos SQUIDs tem alto preço. Os utilizados hoje na área 

de biomagnetismo são à base de nióbio, metal com extensas reservas no Brasil, com 

titânio. Tais materiais só adquirem supercondutividade em temperaturas muito baixas, 

por isso têm que ser resfriados por imersão em hélio líquido. No entanto, o hélio líquido 

tem um alto custo de produção e precisa passar por uma reciclagem também dispendiosa, 

para ser preservado. 

Quando se consegue construir um dispositivo para medir campos magnéticos tão 

pouco intensos surge um sério problema, o ruído magnético ambiental, que em alguns 

casos, é dezenas de milhões de vezes mais intenso que os campos que se pretende 

detectar. Para superar esse problema, pode-se construir uma câmara magneticamente 

blindada [3], que tem um elevado custo ou utilizar dispositivos que podem registrar esses 

campos de ‘fundo”. Estes são denominados gradiômetros [4], capazes de detectar as 

linhas de campos magnéticos que atravessam o interior de suas bobinas e fornecer uma 

medida seletiva desses campos, conforme mostra a Figura 3. 

 
Figura 3: O gradiômetro de ordem zero (A), com apenas uma espira, detecta todas as 

linhas de campo magnético que o atravessam, enquanto gradiômetros de primeira (B) ou 

segunda (C) ordem, com mais espiras, podem cancelar de modo seletivo certos tipos de 

campo magnético - quanto mais complexo o ruído ambiental, maior a ordem do 

gradiômetro usado para seu cancelamento. 
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Realizado o procedimento experimental, o que fazer com esse monte de medidas 

de campo magnético? Pela lei de Biot-Savart, calculamos o campo a partir da intensidade 

de corrente elétrica, denominado problema direto, a partir da fonte determinar o campo. 

No entanto, a direção do problema em questão vai em sentido contrário, ou seja, a partir 

da medida do campo magnético deverá ser encontrada a localização da fonte, o que 

implica em resolver o chamado problema inverso [5]. 

Mas, por que então usar medidas magnéticas e não elétricas? A resposta está em 

uma grande vantagem das primeiras: o tecido biológico não afeta os campos magnéticos, 

enquanto os campos elétricos ou potenciais medidos na pele sofrem interferências de 

diferenças de condutividade elétrica nos tecidos. Infelizmente, ainda não é possível 

determinar de modo preciso as fontes de corrente através da medição dos campos 

magnéticos que elas produzem. Um mesmo campo pode ser o resultado de várias 

distribuições de corrente. 

A resolução do problema inverso exige a simulação teórica das fontes que geram 

os campos por um modelo computacional ao qual são agregadas informações anatômicas 

e comparações com medidas experimentais diretas desses campos. A cada ano modelos 

mais realistas são desenvolvidos e o aumento da precisão dessas simulações possibilitará 

determinar, sem interferências nem exames invasivos, áreas eletricamente ativas ou que 

acumularam partículas magnéticas, abrindo uma nova era para os diagnósticos clínicos 

e para inúmeras outras aplicações. 

Aplicações 

As áreas de pesquisa nas quais é maior o potencial para aplicações das medidas 

biomagnéticas são o neuromagnetismo, o cardiomagnetismo, o gastromagnetismo, o 

penumo-magnetismo e a biossusceptibilidade magnética. 

No neuromagnetismo, os campos medidos, vide Figura 4, são resultantes da 

atividade neuronal, que é caracterizada pela passagem de corrente elétrica ao longo da 

sua estrutura, sendo necessários aproximadamente 10.000 neurônios para gerar um sinal 

magnético capaz de ser medido por um SQUID. O sinal detectado pode ser resultado de 

respostas evocadas, por exemplo a estimulação visual, ou por atividades espontâneas, de 

oscilações Alfa, Teta e Delta. 

Com esses dados em mãos e resolvendo o problema inverso, é possível localizar 

precisamente as fontes, sendo de muita utilidade na aplicação clínica para mapeamento 
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précirúrgico de áreas afetadas, localização de atividades ligadas a epilepsia e também em 

pesquisas básicas em neurociência. No entanto, o alto custo ainda limita o uso clínico da 

magnetoencefalografia (MEG) [6], fator este que tende a ser transposto com o 

desenvolvimento de novas tecnologias mais baratas. 

 

Figura 4: (a) Padrão de sinal magnético e (b) mapa de contorno dos campos magnéticos 

medidos com um sistema de vários sensores, multicanal, Magnes II da empresa BTi. 

Notar a inversão de polaridade do sinal para o sensor localizado em diferentes lados da 

fonte e pontos onde o sinal é praticamente nulo. Essas informações permitem localizar o 

dipolo de corrente. 

 

O coração aparece como o segundo órgão mais importante dentro das aplicações 

do biomagnetismo, sendo a magnetocardiografia (MCG) a nomenclatura do método de 

diagnóstico. Atualmente, a localização de áreas danificadas é feita de um modo 

extremamente invasivo, pela introdução de um catéter no coração, para produzir 

descargas elétricas em vários pontos do músculo cardíaco até que a área doente seja 

localizada. 

A MCG se configura como um método não invasivo e de alta precisão para 

identificar esses focos de anormalidade [7]. Além disso, a MCG possibilita o estudo dos 

batimentos cardíacos de um feto, com um mínimo de interferência do sinal produzido 

pela própria mãe, um grande obstáculo para o eletrocardiograma fetal. O método 

biomagnético obtém uma boa relação sinal-ruído durante toda a gestação e ótima 

definição da forma de onda, o que o torna excelente para acompanhar a atividade cardíaca 

de fetos [8]. 

Órgãos que armazenam partículas magnéticas, como os pulmões e o fígado, são 

também objetos de estudos biomagnéticos. Em geral, pessoas expostas a ambientes 

insalubres por muito tempo acumulam partículas ferromagnéticas nos pulmões, o que 

pode afetar a respiração. No fígado, o depósito de partículas paramagnéticas (na proteína 
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ferritina) ocorre, por exemplo, em pessoas com talassemia (distúrbio na síntese das 

hemoglobinas), que precisam de freqüentes transfusões de sangue. 

Determinar a concentração dessas partículas é, portanto, indispensável. Várias 

técnicas conseguem isso, mas a grande maioria exige exames invasivos, o que não ocorre 

com medidas biomagnéticas. A concentração de partículas ferromagnéticas nos pulmões, 

pneumomagnetismo, é obtida medindo-se a magnetização remanente, a que resta após a 

aplicação do campo. No caso do acúmulo de partículas paramagnéticas em outros órgãos, 

como o fígado [9-11], mede-se a susceptibilidade magnética, figura 5. 

Nessa técnica, a biossusceptometria, a medição é feita durante a aplicação de um 

campo pouco intenso. O campo aplicado é alterado pelo magnetismo induzido nas 

partículas paramagnéticas presentes no órgão avaliado, e o campo resultante é 

proporcional à concentração das partículas. 

 

Figura 5: Equipamento para medir a susceptibilidade magnética de grandes amostras: um 

campo magnético (gerado pela corrente de excitação) é aplicado para orientar os dipolos 

magnéticos da amostra, o que altera o campo magnético original. O campo resultante é 

medido através da corrente sensora que ele gera no SQUID. 

 

A medida do campo magnético gerado pela atividade elétrica do estômago é 

chamado de magnetogastrografia. Esta técnica tem sido desenvolvida para avaliar a 

frequência da atividade, sua velocidade de propagação e seu comportamento sob 

diferentes condições alimentares, como no caso de ingestão de drogas. As contrações do 

estômago também podem ser estudadas a partir da susceptibilidade magnética e da 

magnetização remanente [12]. Aproximando-se um biossusceptômetro do órgão, as ondas 

de contração são registradas em um gráfico, Figura 6. Tais ondas provocam a mistura do 

alimento com o suco gástrico e a empurra em direção ao intestino. 
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Figura 6: Sinal de contração do estômago, medido através da técnica susceptométrica, 

mostrando a freqüência típica de contração de três ciclos por minuto. 

 

O mesmo processo pode ser estudado medindo-se, com magnetômetros, o 

decaimento da magnetização remanente. Um alimento-teste contendo magnetita, é 

ingerido e magnetizado em uma certa direção por bobinas, mas a magnetização induzida 

perde intensidade com o tempo. Esse decaimento está ligado ao movimento que o 

estômago impõe sobre o bolo alimentar em seu interior, sendo úteis para análise do tempo 

de transito faringiano [13], tempo de transito esofagiano [14] e tempo de transito orocecal 

[15]. Tais estudos são uma alternativa a certos métodos invasivos atuais, que usam 

sondas, tubos ou radiação ionizante, como em alimentos-teste com bário e com 

radiofármacos. 

 

Perspectivas Futuras 

As pesquisas em biomagnetismo têm explorado diversos estudos de campo 

magnético gerado no próprio corpo ou por marcadores não-invasivos presentes no 

mesmo. Acredita- se que no futuro essas medidas biomagnéticas possam ser usadas para 

diagnósticos mais precisos, facilitando o auxílio a tratamentos e localização pré-

cirúrgica de áreas afetadas em diferentes órgãos do corpo. Estudos dessa natureza já 

estão sendo feitos em grandes centros de pesquisas distribuídos em várias partes do 

mundo, sendo que trabalhos em neuromagnetismo, por exemplo, já têm colaborado 

imensamente na descrição fisiológica do cérebro, ajudando na compreensão de seu 

funcionamento. 

O mapeamento do campo magnético, gerado pelos impulsos elétricos nos 
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neurônios, poderá ajudar a descrever onde e quando certas informações estão sendo 

processadas no interior do cérebro. Essas informações são de extrema importância para 

a neurociência, pois ajudará a entender certas patologias e a formular novas terapias. O 

uso de sensores sofisticados, bem como de modelos computacionais avançados para 

resolução do problema inverso, são parâmetros cruciais para o aperfeiçoamento do 

diagnóstico tanto em cardiomagnetismo quanto em neuromagnetismo. 

Para a gastroenterologia, os estudos de motilidade gastrointestinal têm sido de 

grande valia e uma alternativa atraente quando comparados com os métodos atuais que 

são invasivos e desconfortáveis. Medidas da susceptibilidade magnética em órgãos como 

o fígado permitirão uma “biópsia magnética” sem os riscos atualmente existentes para a 

determinação da concentração de ferro. Os marcadores magnéticos que hoje são 

utilizados de forma bastante rudimentar poderão ser aperfeiçoados e se tornarem tão 

úteis quanto os marcadores radioativos, sem as implicações associadas a radiação 

ionizante. 

Os campos magnéticos, mesmo os de mais baixa intensidade, contêm 

informações muito mais objetivas que as medidas elétricas. Espera-se então, que as 

medidas bomagnéticas se tornem cada vez mais usuais, sendo que suas contribuições 

para os estudos do corpo humano têm um elevado potencial, por serem precisas e muito 

pouco incomodas aos pacientes. 

 

Parte 2: Estimulação Magnética Transcraniana 

André Peres, Victor Souza, Eduardo Rodrigues, Dráulio de Araujo, Carlos 

Salmon e Oswaldo Baffa 

Introdução 

A Estimulação Magnética Transcraniana é um método não invasivo de 

estimulação do cérebro e de áreas periféricas do sistema nervoso baseado na 

despolarização neuronal a partir da aplicação de pulsos magnéticos. A primeira EMT foi 

realizada em 1985 por Barker [16], e desde então esta técnica vem ganhando espaço no 

cenário de pesquisa e de aplicações clínicas, com a intenção de substituir outras opções 

de estimulação invasivas e pouco precisas. É possível ilustrar este aumento em um 
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histograma contendo o número de publicações de artigos científicos que tratam de 

estimulação magnética, desde 1985 [17] (Figura 7). 

Embora a técnica se chame Estimulação Magnética Transcraniana, quem realiza 

a despolarização dos neurônios é o campo elétrico induzido. Dessa forma, os pulsos 

devem ser muito intensos e ter uma grande variação temporal, garantindo assim pela lei 

de Faraday a indução de um campo elétrico intenso. Os aparelhos de EMT utilizam 

capacitores que armazenam uma grande quantidade de energia, com tensões em torno 

de 3 kV. Quando o circuito é fechado, é gerada uma corrente que dura cerca de 300 µs, 

com pico da ordem de 10 kA, surgindo assim um campo magnético na bobina de 

estimulação de 1 a 2T e uma taxa de variação de fluxo magnético capaz de induzir 

correntes no cérebro. 

 

 

Figura 7: Histograma do número de publicações de artigos sobre EMT desde 

1985. 

Padrões de Campo Magnético 

Existem diferentes tipo de bobinas, e cada uma produz padrões diferentes de 

campo magnético. Atualmente a mais utilizada é a bobina em forma de 8, devido a 

geração de um campo elétrico mais focalizado, como pode ser visualizado na Figura 8: 
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Figura 8: a) Representação da distribuição espacial da intensidade do campo magnético 

gerado por um pulso da bobina em forma de 8 e b) representação da intensidade de 

campo elétrico gerado pelo campo magnético em (a). 

 

Modalidades de EMT 

Atualmente a EMT apresenta 3 modalidades: EMT de pulso único (EMTp); EMT 

repetitiva (EMTr) e a EMT de pulso pareado (EMTpp). A EMTp hoje vem sendo 

utilizada emambiente de pesquisa principalmente como uma técnica de mapeamento do 

córtex motor ([18,19]), medindo a conexão entre o córtex motor primário e um músculo 

pela amplitude e latência do potencial evocado motor (PEM), bem como o tempo de 

condução motora, sendo também utilizada em acidente vascular cerebral AVC, danos na 

medula espinhal, esclerose múltipla e doença do neurônio motor ([20-22]). 

Existem também estudos com aplicações rítmicas de pulsos magnéticos (EMTr) 

sobre regiões cerebrais. Essa técnica se baseia na premissa de que regiões estimuladas 

podem ficar mais ou menos ativas de acordo com a freqüência de repetição e intensidade 

dos pulsos ([23,24]), ou seja, pode ser usada como um instrumento de neuromodulação. 

E a EMTpp é utilizada principalmente para medida de facilitação e inibição intra-cortical 

(ref). 

Embora hoje a EMT tenha a aprovação em diversos países, inclusive no Brasil, para sua 

utilização clínica, ainda existem muitas questões a serem respondidas quanto ao seu 

funcionamento, eficiências e protocolos a serem utilizados. 

Recentemente modelos animais têm sido propostos para responder algumas 

destas questões, no entanto, a maioria das bobinas convencionais muitas vezes 

dificultam o trabalho por serem dimensionadas para humanos, e o modelo animal mais 
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utilizado é o de ratos. Mesmo as bobinas destinadas para uso animal muitas vezes 

excedem o tamanho de seu encéfalo, impossibilitando estudos mais específicos. Surge 

então a necessidade de que sejam elaboradas bobinas de estimulação compatíveis com 

os aparelhos de EMT e que permitam uma aplicação mais precisa nos modelos vivos a 

serem utilizados como objeto de estudo. 

Configurações 

No entanto diferentes conformações produzem diferentes campos magnéticos. 

Para a caracterização da distribuição espacial do campo gerado pelas bobinas podem ser 

utilizados protocolos de ressonância magnética nuclear em phantons que simulam a 

condutividade do tecido cerebral humano. Parte-se do princípio de que em uma 

seqüência de eco de gradiente, há um acúmulo de diferença de fase entre os spins devido 

a fatores como a heterogeneidade do campo e a aplicação do gradiente de leitura, de 

forma que somente parte dos spins é reorientada no tempo de eco pela inversão do 

gradiente. 

Caso haja algum fio conduzindo uma corrente na região da imagem, isso 

implicará em um aumento da fase resultando em um sinal que reflete a ação desse campo 

na evolução da magnetização. Para se obter o mapa da distribuição do campo, será 

necessário então fazer uma subtração da imagem do fio com corrente ligada e da imagem 

do fio sem nenhuma corrente em um mesmo tempo de eco [25]. 

A Figura 9 apresenta somente uma fatia na direção perpendicular ao eixo das 

bobinas, no entanto o mapeamento é feito adquirindo imagens desde a face do objeto até 

uma distância onde o campo magnético passa a ter intensidade desprezível, e em direções 

complementares, para cobrir todo o espaço vetorial do campo (Figura 10). 
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Figura 9: Mapas de campo magnético gerados pelas bobinas de estimulação 

desenvolvidas para aplicação de EMT em modelos animais. 

 

 

 
Figura 9.10: (a) Esquemas que representam os posicionamentos da bobina de EMT em 

relação ao campo estático da ressonância (Bz), sendo Bb as componentes do campo da 

bobina de EMT paralelos ao Bz. (b) Mapas de campo devido ao campo magnético 

produzido por uma bobina de EMT em forma de oito obtidos por imagens de diferença 

de fase. A escala é dada em milímetros. (c) Mapa do vetor campo magnético relativo a 

superfície paralela à face da bobina distante aproximadamente 2 cm. A escala é dada em 

centímetros. 

 

Neuronavegação 

Mais importante do que conhecer a distribuição do campo magnético é saber 

onde ele se encontra em relação às estruturas cerebrais. Para tanto é possível a utilização 

de sistemas de neuronavegação. A neuronavegação [26] consiste em utilizar métodos de 

neuroimagens digitais, como tomografia computadorizada (TC) ou imagem por 

ressonância magnética (IRM) para auxiliar as rotinas médicas, vem sendo usada 

principalmente em cirurgias, possibilitando ao médico localizar espacialmente o órgão 

alvo, e em simulações para treinamento de neurocirurgias em realidade virtual. 

Para um protocolo de neuronavegação é necessário primeiramente adquirir as 

imagens tomográficas, como por exemplo, IRM estruturais de alta resolução anatômica 

de todo cérebro do paciente, tendo assim várias fatias que, postas em seqüência formam 

um volume tridimensional. Em seguida, faz-se o co-registro do paciente (real) com as 

imagens digitais (virtual), por meio de referenciais encontrados tanto no objeto real 

quanto no virtual. O objeto virtual situa-se dentro de um sistema fixo de coordenadas, e 
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sua posição é representada dentro de uma matriz tridimensional na qual ele está 

armazenado. No caso do voluntário, é preciso criar um sistema de coordenadas com o 

auxílio de um localizador espacial, que pode ser por detectores ópticos, ultrassônicos ou 

eletromagnéticos. 

Métodos 

Uma maneira simples de criar essas coordenadas é utilizar três pontos, por 

exemplo, o trago auricular direito, trago auricular esquerdo e fossa nasal, para fazer o 

coregistro. Estes pontos são localizados utilizando um rastreador espacial, permitindo a 

construção de uma base de vetores ortonormais, base H, a partir da base E do rastreador. 

A base H é criada para facilitar a transformação entre a base E e a base F do volume 

virtual. Em seguida, são selecionados os mesmos pontos iniciais nas imagens 

tomográficas, dadas na base F, criando outra base de vetores que pode ser tratada como 

sendo a mesma H citada anteriormente. Este artifício é permitido, pois as duas bases 

foram criadas a partir dos mesmos pontos de referência. 

Depois de feito esses cálculos de mudança de base, é possível fazer o co-registro 

entre os pontos dados em E e os respectivos pontos em F, permitindo percorrer a cabeça 

do paciente com o localizador, e ao fixar a sonda em uma determinada posição na cabeça 

do paciente, ter a correspondência na imagem virtual (Figura 11) possibilitando a análise 

de estruturas internas com precisão. Essa técnica é utilizada no contexto da EMT para 

localizar estruturas cerebrais a partir de posições externas da cabeça do voluntário [27]. 

 

Figura 11: Relação entre as bases E, F e H do localizador, cabeça e imagem 

respectivamente. M1 e M2 são as matrizes mudanças de base. 

 

A Figura 12, a seguir, mostra o neuronavegador em funcionamento em uma 

aplicação de EMT, onde os pontos coloridos foram criados para marcar os pontos onde 

foram aplicados os pulsos, permitindo que operador identifique as estruturas internas 
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que possivelmente foram afetadas pelo disparo. 

 

 

Figura 12: Tela do neuronavegado utilizado em um protocolo de mapeamento motor, os 

pontos em azul e verde representam as regiões que receberam EMT, o ponto rosa a 

coordenada cz e o ponto vermelho a posição do cursor. 

 

 

Quando a neuronavegação é aliada a técnicas que possibilitam estudar a atividade 

cerebral, como por exemplo, as imagens funcionais por ressonância magnética (IRMf), 

além das estruturas cerebrais também é possível caracterizar certos aspectos fisiológicos 

de determinada região e relacioná-la a uma determinada tarefa, o que abre um leque de 

questões para serem respondidas. 

 

Conclusões 

É possível estender os estudos em estimulação magnética transcraniana em 

diversos ramos, desde princípios físicos da instrumentação até softwares que visam 

facilitar a utilização da técnica. Uma técnica não invasiva capaz de interagir com o 
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cérebro é de grande interesse, uma vez que existem várias barreiras de proteção física 

para evitar qualquer contato de risco, o que muitas vezes impossibilita um estudo 

aprofundado da fisiologia do sistema nervoso central. A EMT também pode ser utilizada 

em estudos com animais, no qual são confeccionadas bobinas específicas para esse tipo 

de aplicação. 

 Para auxiliar no trabalho com EMT, a neuronavegação pode ser utilizada para 

visualizar estruturas cerebrais em tempo real a partir de imagens tomográficas e um 

aparelho de rastreamento, aparecendo como uma ferramenta expressiva e muito útil 

tanto em clínicas quanto em estudos em laboratórios, como exemplo na realização de 

um planejamento pré-operatório por neurocirurgiões, ou para a realização de simulações 

para pesquisa ou treinamento. 
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TEMA 6 

NEUROIMAGEM FUNCIONAL POR 

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

 

Profa. Dra. Renata Leoni 

Parte 1: Neuroimagem Funcional 

Introdução 

Com o desenvolvimento de técnicas de imagens tomográficas, passou a ser 

possível investigar funções fisiológicas em diferentes órgãos do corpo humano. Neste 

contexto, surgiu a Neuroimagem Funcional, conjunto de técnicas de imagens para avaliar 

aspectos da função cerebral, normalmente com o objetivo de compreender a relação entre 

atividade em determinadas áreas com funções cerebrais específicas (1). Essas técnicas 

podem detectar tumores, acidentes vasculares cerebrais, e mapear o córtex cerebral de 

indivíduos saudáveis ou com alguma patologia. 

Técnicas comuns de neuroimagem funcional incluem Eletroencefalografia 

(Eletroencefalographgy, EEG), Magnetoencefalografia (Magnetoencefalographgy, 

MEG), métodos de Medicina Nuclear, como Tomografia por Emissão de Pósitrons 

(Positron Emission Tomography, PET) e Tomografia por Emissão de Fóton Único 

(Single-Photon Emission Computed Tomography, SPECT), métodos ópticos como a 

Espectroscopia por Infravermelho Próximo (Near Infrared Spectroscopy, NIRS), e os 

métodos funcionais de Imagens por Ressonância Magnética (functional Magnetic 

Resonance Imaging, fMRI). Entretanto, diferentes técnicas avaliam diferentes parâmetros 

fisiológicos, com resoluções temporal e espacial distintas. No caso da fMRI, mede-se a 

resposta vascular à atividade neuronal, com um bom equilíbrio entre resoluções espacial 

e temporal, sendo adequada para uma ampla variedade de aplicações (2,3). 

Acoplamento Neurovascular 

O acoplamento do funcionamento dos neurônios com o sistema vascular é a base 

para diferentes métodos de neuroimagem funcional relevantes para estudos em humanos. 
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Estes métodos mapeiam uma atividade cerebral específica por meio de uma resposta 

vascular, tais como um aumento do fluxo sanguíneo cerebral ou mudança na oxigenação 

do sangue (4). Para obter esses mapas de alta resolução da atividade funcional do cérebro, 

um conhecimento dos mecanismos fisiológicos subjacentes, e das propriedades 

metodológicas e suas restrições, é essencial. 

A figura 1 mostra uma representação da relação indireta entre o sinal de fMRI e o 

processo (motor, sensorial ou cognitivo) que se deseja investigar. Esse processo é 

realizado pela sinalização e integração de um grupo de neurônios, e essa atividade 

neuronal requer energia na forma de trifosfato de adenosina (ATP). Como o cérebro não 

armazena energia, ele deve obtê-la pela oxidação da glicose. Tanto o oxigênio quanto a 

glicose são então fornecidos pelo aumento do fluxo sanguíneo cerebral. Isso leva a uma 

diminuição da concentração de deoxi-hemoglobina (hemoglobina não ligada ao oxigênio) 

em relação à concentração de oxi-hemoglobina (hemoglobina ligada ao oxigênio). Como 

a deoxi-hemoglobina é paramagnética e a oxi-hemoglobina é diamagnética, há um 

aumento local do sinal de ressonância magnética. 

 

 

Figura 1: representação da relação indireta entre o sinal de fMRI e o processo (motor, 

sensorial ou cognitivo) que se deseja investigar. Fonte: Huettel, S.A., et al., 2004(5). 

 A atividade cerebral é acompanhada por uma sequência complexa de processos 

celulares, metabólicos e vasculares. Apesar dos mecanismos que relacionam esses 

eventos ainda estarem sob investigação, a sequência básica pode ser resumida pela figura 

2. Como já dito anteriormente, durante a atividade neuronal, há um aumento do consumo 
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de oxigênio e glicose, seguido de um aumento regional do fluxo sanguíneo cerebral. 

Apesar das porcentagens do aumento de fluxo e do consumo de glicose serem similares 

em magnitude, o aumento do consumo de oxigênio é bem menor, levando a um aumento 

regional da quantidade de oxigênio presente no sangue e no tecido (5,6). Entretanto, 

apesar de estar claro que alterações na atividade neuronal e no metabolismo estão 

relacionadas com alterações no fluxo sanguíneo cerebral, os mecanismos que ligam esses 

processos ainda estão sendo debatidos.   

 

Figura 2: Representação do acoplamento neurovascular. Fonte: Pasley and Freeman, 2008 

(6). 

Contraste BOLD 

 Com a técnica de fMRI, é possível obter imagens de alterações fisiológicas 

relacionadas à atividade neuronal. O contraste dessas imagens é dependente do nível de 

oxigenação do sangue; e é chamado de contraste BOLD (Blood Oxygenation Level 

Dependent). Como as propriedades magnéticas da hemoglobina no sangue depende de 

sua ligação com o oxigênio, quando há um aumento local da razão entre oxie deoxi-

hemoglobina, há um aumento do sinal de ressonância magnética.  

 A oxi-hemoglobina é diamagnética; ou seja, não possui elétrons desemparelhados 

e tem momento magnético igual a zero. Por outro lado, a deoxi-hemoglobina é 

paramagnética; ou seja, possui elétrons desemparelhados e momento magnético diferente 

de zero, apresentando então uma susceptibilidade magnética aproximadamente 20% 

maior que a oxi-hemoglobina (5). Como a presença da deoxi-hemoglobina cria um forte 

centro de defasagem dos spins e, portanto, um decaimento da magnetização transversal 

com constante de tempo 𝑇2
∗, sequências de pulsos de ressonância magnética sensíveis 𝑇2

∗ 
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apresentam maior sinal quando o sangue está altamente oxigenado, e menor sinal quando 

ele está bastante deoxigenado. 

O experimento de fMRI 

 Como alterações na atividade neuronal produzem alterações mensuráveis no sinal 

de ressonância magnética, o experimento de fMRI consiste em induzir alterações na 

atividade neuronal em momentos conhecidos pedindo para a pessoa desempenhar alguma 

tarefa (motora, sensorial ou cognitiva), enquanto imagens ponderadas em 𝑇2
∗ são 

adquiridas (Figura 3).  

 

Figura 3: Experimento de fMRI. 

A partir das imagens adquiridas, é possível fazer uma análise estatística das 

alterações no sinal que correspondem aos momentos de realização das tarefas. Observe a 

figura 4. Nela estão mostrados os sinais de três regiões diferentes do cérebro. No caso da 

região em verde, há aumento de sinal de ressonância magnética nos momentos em que a 

pessoa realizou uma tarefa (roxo); já nos momentos em repouso (cinza), há diminuição 

do sinal. Portanto, essa região tem alta probabilidade de estar relacionada à execução da 

tarefa realizada, como mostrado no mapa estatístico.  
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Figura 4: Análise de imagens de fMRI. 

  

Conclusões 

 A técnica de fMRI ainda está em progresso tanto em novas aplicações dos métodos 

atuais, quanto no desenvolvimento de novos métodos de aquisição, processamento e 

análise de dados; o que faz essa área de pesquisa ainda ser bastante atraente e promissora. 
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Parte 2: Arterial Spin Labeling: Medidas Não Invasivas De 

Perfusão Sanguínea cerebral  
 

Colaboradores: 

Ícaro Agenor Ferreira de Oliveira, Luciana da Mata Mônaco, João Paulo Santos Silva, 

André Monteiro Paschoal 

 

Resumo 

A técnica de imagens por ressonância magnética denominada, em inglês, Arterial 

Spin Labeling (ASL), ou marcação dos spins arteriais, emergiu como uma ferramenta 

importante na obtenção não invasiva de mapas quantitativos de fluxo sanguíneo cerebral. 

Ela utiliza a água presente no sangue arterial como agente de contraste endógeno difusível 

através da manipulação de sua magnetização longitudinal por pulsos de radiofrequência. 

Neste texto, revisamos os principais métodos de marcação, suas vantagens e limitações. 

 

Introdução 

O sistema circulatório é responsável pelo transporte de oxigênio e nutrientes para 

as células. No caso do cérebro, a reserva de combustível é limitada e a demanda energética 

é alta, levando ao fornecimento contínuo de oxigênio e substratos através do fluxo 

sanguíneo cerebral (CBF, cerebral blood flow)1. Se o fluxo é interrompido, em poucos 

minutos podem ocorrer danos neuronais significativos e permanentes nas áreas cerebrais 

afetadas2. Assim, a circulação sanguínea encefálica apresenta características peculiares, 

como a vasorregulação cerebral, a regulação endotelial e o acoplamento neurovascular, 

para garantir a integridade e funcionalidade do cérebro3. Neste contexto, a técnica de 

Imagens por Ressonância Magnética (IRM) conhecida como Arterial Spin Labeling 

(ASL), ou marcação dos spins arteriais, surge como ferramenta não invasiva importante 

para medidas quantitativas de CBF e avaliação da perfusão cerebral de modo não 

invasivo4–6. 

Arterial Spin Labeling (ASL) 

ASL utiliza a água presente no sangue arterial como agente de contraste endógeno 

difusível7. Além disso, se apresenta como um método quantitativo para medir CBF, que 

é superior em resoluções temporal e espacial quando comparado a outros métodos como 

Tomografia por Emissão de Fóton Único e Tomografia por Emissão de Pósitrons8. O 

conceito fundamental da ASL é a manipulação da magnetização longitudinal da água 

presente no sangue arterial para que ela se diferencie da magnetização do tecido estático. 

À medida que os spins intravasculares magneticamente marcados atingem os capilares e 

realizam trocas com o tecido cerebral pela barreira hemato-encefálica, a magnetização do 

tecido é alterada e torna-se possível obter imagens cujo contraste é proporcional à 

perfusão cerebral9. 

As aquisições das imagens de ASL são realizadas em pares, uma após a marcação 

e outra sem marcação (controle). As imagens resultantes de ambas possuem o mesmo 

sinal dos tecidos estáticos, porém apresentam uma pequena diferença de magnetização 

devido ao fluxo de sangue que contém os spins marcados. A marcação é realizada 
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utilizando um pulso de radiofrequência (RF) que inverte ou satura os prótons da água 

contida no sangue em grandes artérias que irrigam o encéfalo. Após a marcação, há um 

tempo de espera para a realização da aquisição da imagem a fim de o sangue marcado 

chegar aos capilares que irrigam as regiões de interesse. Dependendo do método de ASL 

usado, esse tempo de espera é chamado de tempo de inversão (TI) ou atraso pós-marcação 

(PLD, post-labeling delay). A imagem resultante da subtração entre a imagem marcada e 

a imagem controle, que elimina o sinal do tecido estático, é ponderada na perfusão 

cerebral e, portanto, proporcional ao CBF (Figura 1)7,10. 

 

 
Figura 1: (a) Uma imagem é adquirida após a marcação dos spins presentes no sangue arterial, e outra na 

condição controle. A subtração entre eles resulta em uma imagem ponderada em perfusão (ΔM). (b) 

Aquisições são repetidas para obtenção de um mapa médio de CBF com boa relação sinal-ruído. 

Há dois tipos distintos e independentes de componentes da sequência de pulso em 

ASL: (1) relacionada à preparação, ou seja, ao influxo de sangue em diferentes estados 

magnéticos para as imagens controle e marcação; e (2) relacionada à aquisição da 

imagem. Para a preparação, há três métodos principais de marcação dos spins arteriais, 

contínuo (CASL, continuous ASL), pulsado (PASL, pulsed ASL) e pseudocontínuo 

(pCASL, pseudocontinuous ASL) (Figura 2). Para a aquisição normalmente é utilizado 

um método rápido como espiral ou ecoplanar (EPI, echo planar imaging). A natureza 

independente e distinta de ambas as componentes permitiu a pesquisadores propor 

combinações para otimizar aplicações específicas11. 
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Figura 2: (a) Diferentes combinações das componentes de preparação e aquisição em sequências de pulsos 

utilizadas em ASL. (b) Representação esquemática das regiões de marcação e aquisição da imagem para os 

principais métodos de marcação dos spins arteriais: contínuo (CASL), pulsado (PASL) e pseudocontínuo 

(pCASL). 

 

CASL foi historicamente o primeiro método proposto, em 19925 e usa pulsos 

adiabáticos, constantes e longos (2 – 4 s), juntamente com um gradiente de campo 

magnético na direção do fluxo, para marcar um volume pequeno proximal ao polígono 

de Willis, perto da junção medulo-espinhal ou no nível das carótidas comuns12 (Figura 

2b). Dessa forma, o sangue arterial em movimento terá os spins dos núcleos de hidrogênio 

sofrendo uma pequena variação de frequência de ressonância, resultando na inversão 

adiabática da magnetização, que é mantida conforme o sangue flui para fora do plano de 

marcação. Assim, o sangue fluindo através do plano de marcação é continuamente 

marcado até que um estado estacionário seja atingido. Esse método apresenta eficiência 

de marcação entre 80 e 95%13.  

Apesar da alta relação contraste-ruído (CNR, contrast-to-noise ratio), não são 

todos os sistemas de RM que permitem que seus amplificadores de RF operem de forma 

contínua. Além disso, a aplicação de um pulso de RF longo, fora da ressonância, induz 

efeitos de transferência de magnetização (MT, magnetization transfer), reduzindo o sinal 

no plano da imagem 4,14. Além disso, há grande deposição de energia no sujeito, 

resultando em uma alta taxa de absorção específica (SAR, specific absorption rate)13.  

Dois dos maiores problemas observados com o uso de CASL, transferência de 

magnetização e perda da marcação dos spins devido à relaxação durante o tempo de 

trânsito do sangue entre o plano de marcação e o plano da imagem, especialmente no caso 

de marcação no pescoço, são minimizados com a marcação de um volume relativamente 

grande de sangue, em uma região próxima às fatias de interesse, com um único pulso de 

RF curto (5 a 20 ms). Após a marcação, o volume de sangue flui em direção ao tecido de 

interesse durante um tempo TI e, então, a imagem é adquirida. Esse é o esquema de 

marcação pulsada (PASL). Como vantagens, PASL apresenta alta eficiência de marcação 

(95 - 98%) e fácil implementação clínica pelo fato de não necessitar de um hardware 

dedicado à marcação; porém, as imagens possuem baixa CNR 15 quando comparadas com 

o método contínuo. 

Como alternativa a CASL e PASL, pCASL combina as vantagens de ambos os 

métodos, CNR e eficiência de marcação altas com menos demanda de hardware16, sendo 
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o método recomendado para o uso clínico17. Em pCASL, um trem de pulsos curtos de RF 

(aproximadamente 1 ms) e gradientes de campo sincronizados são usados para inverter 

os spins do sangue fluindo através do plano de marcação. Pulsos seletivos do tipo Hanning 

podem ser aplicados com igual espaçamento, e um estado de equilíbrio semelhante ao de 

CASL pode ser atingido com menos restrições técnicas. Como os pulsos são curtos em 

comparação com os tempos de relaxação do sangue arterial, as perturbações causadas 

pelo trem de pulsos são essencialmente as mesmas que as causadas por um único pulso 

longo 18. Além disso, pCASL fornece menor deposição de potência e efeitos de MT se 

comparada com CASL19. No entanto, pode ser suscetível a não homogeneidades do 

campo magnético estático20. 

 

Limitações e otimizações 

Durante o tempo em que flui do plano de marcação para o tecido de interesse, os 

spins do sangue marcado perdem magnetização com a taxa de relaxação longitudinal. 

Como T1 da água no sangue ou nos tecidos é em torno de 1 a 2 segundos, dependendo da 

magnitude do campo magnético estático, e o fluxo sanguíneo nas carótidas, por exemplo, 

é da ordem de 1 m/s, somente pequenas quantidades de spins marcados chegam ao tecido 

cerebral21. Assim, a SNR é intrinsecamente baixa, devido ao baixo sinal proveniente da 

marcação dos spins arteriais, algo em torno de 0,5% a 1,5% de sinal total no tecido. 

Múltiplos pares de imagens controle/marcada são adquiridos com o objetivo de melhorar 

a SNR dos mapas de CBF resultantes20. 

Como o sinal da diferença entre as imagens controle e marcada varia em torno de 

1% do sinal na condição controle17, ruídos causados não só pelo movimento, bem como 

por outras instabilidades podem causar ou trazer erros significativos à imagem de CBF 

final22. Uma possível correção é a redução, ou até mesmo a eliminação do sinal do tecido 

estático (background suppression), melhorando significativamente a sensibilidade e a 

reprodutibilidade da técnica, além da quantificação de CBF inclusive da substância 

branca23. 

Assim, o sinal é dependente da velocidade do fluxo sanguíneo e do tempo que o 

sangue leva para sair da região de marcação e chegar a região que será adquirida a imagem 

(ATT, arterial transit time). Foi demonstrado que o ATT é o parâmetro mais importante 

para a quantificação do CBF usando o modelo cinético geral desenvolvido por Buxton, 

que é o mais utilizado. Por isso, o TI (ou PLD) deve ser sempre escolhido considerando 

a condição do sujeito (Figure 3). Em pessoas jovens e saudáveis, tempos em torno de 

1000 ms são suficientes; entretanto, tanto o envelhecimento normal quanto diferentes 

patologias podem prolongar o ATT global ou regionalmente24. Um método alternativo é 

o de múltiplos TIs. 
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Figura 3: Imagens para um voluntário idoso saudável adquiridas usando PASL com TI igual a (a) 1500 ms 

e (b) 2000 ms. No caso de TI = 1500 ms, o sangue marcado ainda estava no meio intravascular quando as 

imagens da região de interesse foram adquiridas. Para TI = 2000 ms, valor mais adequado para sujeitos 

idosos, o sangue marcado já perfundiu o tecido cerebral. 

 

A resolução temporal da técnica é também intrinsecamente baixa. Tempos de 

repetição (TR) de 2, 3 ou 4 segundos são os mais utilizados em experimentos de ASL; 

dessa forma, um par de imagens controle/marcada é adquirido a cada 4, 6 ou 8 segundos, 

respectivamente, resultando em sequências de longa duração, entre 5 e 10 min, 

dependendo da quantidade de volumes adquiridos. Para a aquisição rápida das imagens, 

utiliza-se na maioria das aplicações de ASL uma sequência do tipo EPI, que pode 

introduzir distorções em regiões de grande variação na susceptibilidade magnética entre 

tecidos adjacentes, como por exemplo, regiões da base do cérebro. Recentemente, 

sequências rápidas de aquisição tridimensional (3D) estão sendo utilizadas para melhorar 

a qualidade da imagem, promovendo maior SNR e reduzindo as distorções20. Por outro 

lado, o TR não pode ser muito baixo, pois após a aquisição das imagens é importante que 

haja um tempo suficiente para a relaxação dos spins marcados, evitando artefatos no 

próximo conjunto de fatias a ser adquirido. Há também combinação entre aquisições 

tridimensionais e supressão de ruído de fundo, mostrando uma melhora significativa nos 

valores absolutos de CBF e, notadamente melhorando a sensibilidade para estudos 

funcionais25. 

Campos de alta magnitude também mostram melhores resultados para ASL 

aumentando não só a SNR, bem como, o sinal26. O prolongamento do tempo de relaxação 

T1 permite que uma maior quantidade de spins marcados seja acumulada no tecido. No 

entanto, campos mais fortes aumentam os problemas relacionados à susceptibilidade 

magnética e alta deposição de energia20. 

Recentemente, um grupo de especialista publicou as recomendações para a 

aquisição de imagens de ASL a fim de assegurar melhor qualidade dos mapas de perfusão 

obtidos17. Recomenda-se adquirir em máquinas de 3T, marcação pseudocontínua e leitura 

3D, se possível, com TR longo suficiente para que ocorra a relaxação dos spins entre as 

aquisições, TE menor possível e PLD entre 1500 e 2000 ms, dependendo da idade do 

sujeito.  

 

Conclusão 
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Nos últimos anos, a técnica de ASL tem mostrado seu grande potencial para o 

estudo da perfusão cerebral tanto em sujeitos saudáveis quanto em pacientes com doenças 

neurológicas. Dois principais fatores são a ausência do uso de radiação ionizante e não 

necessitar de aplicação de contraste exógeno; com isso, pode repetir a sequência quando 

necessário. Outra grande vantagem é sua capacidade de permitir medidas quantitativas 

absolutas de CBF, permitindo comparações entre sujeitos, estudos longitudinais e 

farmacológicos. Apesar de a técnica possuir alguns problemas intrínsecos, como por 

exemplo, a baixa relação contraste ruído e a baixa resolução temporal, ela tem sido 

bastante utilizada e tem ganhado notoriedade por ser capaz de proporcionar informações 

do CBF sem utilizar contrastes intravenosos. 
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TEMA 7 

OS AVANÇOS DO ULTRASSOM E SUAS 

APLICAÇÕES CLÍNICAS 

Antonio Adilton Carneiro e Theo Pavan 

Fundamentos do ultrassom 

As aplicações do ultrassom podem ser divididas basicamente em duas classes: as 

de baixa energia e as de alta energia. Nas aplicações de baixa energia, a amplitude da 

onda é suficientemente pequena para não causar sua distorção ao passar no meio, sendo 

que este não sofre alterações, exceto a possibilidade de uma pequena elevação da 

temperatura. As ondas de alta energia, por outro lado, modificam o meio de modo 

irreversível, tanto pela geração de grandes tensões ou de altas temperaturas, que induzem 

alterações físicas ou químicas. Os equipamentos de ultrassom médicos para fins de 

diagnósticos são de baixa energia (<100 mW/cm2), e utilizam ondas com freqüências na 

faixa de 1 a 10 MHz. 

 O princípio básico de funcionamento dos aparelhos de ultrassom está na 

conversão mútua entre energia acústica e impulsos elétricos. Esta conversão é realizada 

pelo transdutor. Quando uma onda emitida encontra uma mudança de impedância 

acústica (uma alteração da resistência à passagem da onda) no meio de propagação, ela 

é refletida, refratada ou absorvida. As ondas refletidas são recebidas pelo transdutor e 

imagens de ultrassom podem ser geradas, após uma conversão de sinais analógicos para 

digitais. A intensidade da onda refletida (eco) depende da diferença na impedância 

acústica entre as estruturas adjacentes. 

 

Histórico 

A história do ultrassom inicia-se no século XVIII, quando Lazzaro Spallanzani 

demonstrou que morcegos se orientavam mais pela audição do que pela visão. Quase um 

século mais tarde, Pierre Curie deu uma contribuição valiosa ao estudo do ultrassom ao 
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descrever as características físicas de diferentes cristais. Ele demonstrou que quando 

uma força era aplicada a um cristal de quartzo deformando-o, gerava-se uma descarga 

elétrica e, inversamente, se uma descarga elétrica fosse aplicada sobre o cristal, 

dependendo da polaridade, esta sofria expansão ou contração. Isso produzia vibrações 

no cristal, resultando em ondas sonoras de alta freqüência. Estes efeitos foram 

denominados, respectivamente piezo-elétrico e piezo-elétrico invertido. A pesquisa 

sobre suas aplicações médicas só teve avanço após a década de 40, com o maior 

progresso das técnicas de sonar (ondas mecânicas) e radar (ondas eletromagnéticas). O 

pioneiro nesta área médica foi o neurologista austríaco Karl Theodore Dussik, 

publicando o primeiro relato em 1941. Na década de 50, vários avanços marcaram o 

desenvolvimento da técnica com a primeira imagem seccional no modo B e o início do 

estudo fluxométrico com base no efeito Doppler. Anos mais tarde, as imagens 

começaram a ser produzidas em escalas de cinza, nas décadas de 1960 e 1970, com o 

surgimento dos transdutores transvaginal e transretal, que representaram também um 

marco no aperfeiçoamento do método ao dar início à investigação intraluminal, uma vez 

que até àquele momento apenas a via transcutânea era utilizada [1]. 

Bases físicas do ultrassom 

Os aparelhos de ultrassom consistem em um transdutor (ou vários 

intercambiáveis), um processador central e um monitor. O transdutor é o dispositivo 

responsável tanto pelo envio das ondas acústicas como pela detecção dos sinais 

provenientes dos tecidos. 

Os aparelhos de ultrassom diagnóstico convencionais utilizam ondas mecânicas 

longitudinais, ou seja, apenas ondas de compressão perpendiculares à área do transdutor. 

Estas ondas irão interagir com o tecido por processos de reflexão na interface entre 

diferentes tecidos, atenuação e trocas de freqüência (resultantes da reflexão do 

movimento do objeto em estudo), para trazer a informação do tecido para o transdutor. 

 

Velocidade de propagação das ondas longitudinais 

Os tecidos possuem uma alta concentração de água em sua composição, desta 

forma, uma simplificação muito comum é considerar que ondas propagando-se em 

fluídos comportam-se de forma equivalente em tecidos biológicos [1]. Nestes meios, as 

ondas propagam-se de forma longitudinal. Este tipo de onda propaga-se por um 
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movimento de “vai-e-vem periódico” de partículas, que se movimentam ao longo da 

direção de propagação da onda. Estas partículas são deslocadas de sua posição de 

equilíbrio por uma amplitude de deslocamento (u) a uma taxa, ou velocidade (v), à 

medida que a onda propaga-se pelo meio.  Estas mudanças correspondem a uma variação 

local de pressão (p).  Os ciclos positivos desta variação são denominados compressões 

e os negativos, rarefações. Sendo z a direção de propagação, o tempo requerido para que 

esta se desloque de um ponto a outro é determinado pela velocidade longitudinal do som, 

c = z/t. 

A equação desta onda plana unidimensional, em coordenadas retangulares é dada 

por 

    
𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
=

1

𝑐2
𝜕2𝑝

𝜕𝑡2
     (1) 

sendo p a pressão e c a velocidade acústica. A velocidade da onda é definida 

como  

 c2 =
k

ρ
      (2) 

sendo K o módulo volumétrico adiabático e 𝜌 a densidade média do meio [1]. A 

parte real da solução da equação (1) para uma onda plana é do tipo 

 p = p0 cos [(2π/λ )(ct − z)]    (3) 

A quantidade 2π/λ na equação (3) é denominada número de onda (k) e c a 

velocidade com que a onda se propaga. 

Atenuação 

A relação entre pressão (p), densidade (ρ) e velocidade (v) das partículas e a 

velocidade de propagação (c) para uma onda plana é dada por: 

p = ρcv      (4) 

A equação (4) é análoga àquela que existe na eletricidade entre voltagem, 

corrente e impedância, como descrito pelas leis de Ohm. Por esta razão, a quantidade 

cρ é conhecida como impedância característica Z do meio. Semelhante à impedância 

elétrica, a impedância característica pode ser uma quantidade complexa: 
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Z = p/v = ρc = R + jX    (5) 

 As constantes R e X são, respectivamente, as componentes resistivas e reativas 

de Z. Nos casos de ondas planas em um meio espalhador homogêneo 

      p/v = ρc = R     (6) 

e o meio comporta-se como uma resistência pura. 

Entre duas estruturas de impedâncias diferentes sempre estabelece-se uma 

interface acústica. Quando as impedâncias acústicas de dois meios são semelhantes, 

quase toda a onda acústica é transmitida para o segundo meio. A escolha de materiais 

com impedâncias acústicas semelhantes é chamada de casamento de impedâncias. Este 

é o principal motivo pelo qual se utiliza o gel no momento de se realizar um exame de 

ultrassom. Este gel elimina o ar entre o transdutor e a pele do paciente, fazendo o 

casamento de impedâncias entre estes dois meios. Caso a onda acústica passe de um 

meio para outro com impedâncias acústicas diferentes, haverá a formação de ecos. 

Quanto maior a diferença entre as impedâncias acústicas, mais intenso será o eco 

resultante. 

 

Reflexão e refração em uma superfície plana 

Quando uma onda se encontra na interface de dois meios diferentes, ela pode ser 

parcialmente refletida. A onda refletida retorna em uma direção negativa, através do 

meio incidente, com a mesma velocidade com a qual ela se aproximou da interface. A 

onda transmitida continua a mover-se no meio na direção positiva, porém com uma 

velocidade correspondente àquela no meio posterior à interface. Exatamente como em 

óptica, as leis geométricas de reflexão podem ser aplicadas, e os ângulos de incidência 

e reflexão são iguais no mesmo plano, para uma onda longitudinal. Contudo, estas leis 

deixam de valer para os casos em que o comprimento de onda acústica é maior que, ou 

comparável, às dimensões do objeto refletor. 

Nesta seção será considerado que o comprimento de onda é pequeno quando 

comparado com as dimensões da interface, e que esta é plana e perpendicular ao plano 

de propagação. Neste caso, a reflexão é dita especular [1]. 

Como em óptica, 

Θi = Θr     (7) 
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e, para manter a coerência da forma da onda, ou seja, pela aplicação da lei de 

Snell, 

    senΘi/senΘr = c1/c2    (8) 

Nas equações (7) e (8), os índices i, r e t referem-se, respectivamente, às ondas 

incidente, refletida e transmitida. Na Figura 1 é mostrado um esquema do 

comportamento da onda incidente na interface entre dois meios. 

 

Figura 1: Comportamento da onda incidente na interface entre dois meios (Figura 

modificada de [1]). 

 

Para qualquer valor particular de c1/c2, Θt aumenta à medida que Θi aumenta. 

Se c1 > c2, o ângulo de transmissão Θt será igual a π/l quando Θi < π/l, e a reflexão será 

total. Quando Θt = π/l, senΘt = l, e o ângulo crítico para reflexão total será igual à 

sen−1(c1/c2) [2]. 

Quando uma onda encontra a interface entre dois meios, a velocidade e a pressão 

são contínuas ao atravessar a interface. Em termos físicos, isto assegura que os dois 

meios permaneçam em contato. Estas condições são satisfeitas quando 

    vi cos Θi − vr cos Θr = vt cos Θt   (9) 

e 

      pi + pr = pt .    (10) 

O sinal negativo na equação (9) surge devido ao fato de a direção da onda refletida ser 

inversa à incidente. Sabendo que a relação entre pressão e a impedância acústica é dada 

pela equação (5), tem-se que a equação (9) fica na forma 

   (pi/Z1) cos Θi − (pr/Z1) cos Θr = (pt /Z2) cos Θt   (11) 
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 As soluções simultâneas para as equações (3.10) e (3.11) são dadas por: 

  pr/pi= (Z2 cos Θi − Z1 cos Θt)/(Z2 cos Θi + Z1 cos Θt)   (12) 

  

ept/pi= 2Z2 cos Θi / (Z2 cos Θi + Z1 cos Θt)   (13) 

As razões (pr/pi) e (pt /pi) são respectivamente a pressão refletida e a transmitida na 

interface. Em uma incidência normal, Θi = Θt = 0, as equações (3.11) e (3.12) se tornam 

pr/pi= (Z2-Z1)/ (Z2+Z1)    (14) 

e     pt/pi= 2Z2 /(Z2 +Z1)     (15) 

 

Se Z1 = Z2, pr/pi = 0, e não há reflexão da onda. Se Z1 > Z2, a onda de pressão refletida 

está em fase com a onda incidente. Porém, se Z1 < Z2, a onda refletida está π radianos 

fora de fase com a onda incidente. Sendo a equação que descreve a intensidade de uma 

onda plana igual a 

 I= ρcv2/2     (16) 

e substituindo-se nesta a equação (4), tem-se 

     p = p02/2ρc     (17) 

Desta forma, as taxas de intensidades refletidas e transmitidas são dadas pela substituição 

da equação (17) nas equações (14) e (15), 

  Ir/Ii= ((Z2 cos Θi − Z1 cos Θt )/(Z2 cos Θi + Z1 cos Θt))2   (18) 

As razões (Ir/Ii) e (It /Ii) são, respectivamente, as intensidades de reflexão e de 

transmissão da interface. Em uma incidência normal, Θi = T hetat = 0 as equações (17) 

e (18) se tornam 

    Ir/Ii = ((Z2-Z1)/ (Z2+Z1))2    (19) 

e 

    It/Ii = ((4Z1*Z2)/ (Z2+Z1))2    (20) 

Se Z1 >> Z2 ou Z1 << Z2, Ir/Ii = 1, correspondendo à reflexão total na interface. 

Transmissão através de camadas 

Se uma onda é transmitida através de três meios separados por uma superfície 

plana, reflexões parciais podem ocorrer em cada interface. Isto conduz ao 

estabelecimento de ondas estacionárias no primeiro e segundo meio. A onda estacionária 
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no segundo meio controla a reflexão dentro do primeiro meio e a transmissão dentro do 

terceiro. A situação é muito complicada em incidências oblíquas. Entretanto, em uma 

incidência normal, a taxa de intensidades entre o meio 3 e o meio 1 (TI ) é dada por 

TI = It3/Ii2 = (4Z1*Z3)/ ((Z1+Z3)2cos2(k2l2) + (Z2+Z1Z3/Z2)2sen2(k2l2)) (21) 

sendo Z1 a impedância acústica do meio 1, Z2 a impedância acústica da camada 

intermediária, Z3 a impedância acústica do meio 3, l1 a espessura da camada e k2 = 

2π/λ2 = 2π f /c2 , em que λ1 é o comprimento de onda e c1 é a velocidade do som na 

camada 1 e f é a freqüência da onda [3]. 

 Há duas situações, que fornecem soluções para a equação21, que são de 

particular interesse. Primeiro, se l1 << λ1/4 ou se l1 = nλ1/l onde n é um número inteiro, 

tem-se que: 

TI =4Z1 Z3/(Z1+Z3)2      (22) 

e a transmissão através da camada é independente das propriedades do material que o 

preenche (mas esta simplificação não será aplicada se Z1 << Z2 e Z1 << Z3, como é o 

caso para uma camada de gás separando duas camadas de fluídos). A segunda situação 

ocorre para 

                                                      l2 =(2n-1)λ2/4                                                    (23) 
 
 
em que n é um número inteiro. Neste caso, a razão It3/It1 será unitária quando 

     Z2 = (Z1Z3)1/2    (24)  

Conseqüentemente é possível obter transmissão completa de um meio para outro, 

de impedância diferente, pelo uso de uma camada com impedância satisfazendo as 

equações (23) e (24). Esta condição é usada nas fabricações dos transdutores de 

ultrassom diagnóstico para fazer o casamento de impedância entre os elementos piezo-

elétrico e o tecido biológico. 

Atenuação 

Em meios reais as duas principais formas de atenuação das ondas acústicas são: 

o espalhamento e a absorção. Ambos contribuem na redução da amplitude de uma onda 

ultrassônica que se propagando em um tecido. 

 Uma das conseqüências da atenuação de uma onda acústica é a diminuição da 
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velocidade de vibração das partículas, à medida que esta se aprofunda no tecido. Este 

fenômeno é devido às propriedades visco-elásticas do tecido [3]. A atenuação pode ser 

descrita por uma função exponencial, equação (25), em que u é a velocidade instantânea 

das partículas, u0 é a velocidade inicial, ω a freqüência angular e k o número de onda 

u(x,t) = u0e−µxe j(ωt−kx)     (25)  

 O coeficiente de atenuação (µ) é dado pela soma do coeficiente de espalhamento 

(µe) e o coeficiente de absorção (µa), ou seja, 

    µ = µe + µa.       (26) 

 A natureza do espalhamento é dependente da relação entre a dimensão do alvo e 

o comprimento da onda. Estruturas dentro de tecido que podem espalhar o feixe 

ultrassônico podem ser desde a célula (∼ 10µm) até os contornos dos órgãos. O 

comprimento de uma onda ultrassônica numa freqüência de 5 MHz em tecido mole é de 

aproximadamente mm. Diferentes tipos de espalhamento ocorrem em diferentes níveis 

de estrutura [1]. Classificando o espalhamento pela dimensão linear da estrutura (a) em 

relação ao comprimento da onda λ tem-se: 

1. Para estruturas muito maiores que o comprimento de onda a >> λ , tais como: 

diafragma, veias, tecido mole, osso, cistos, etc., o espalhamento ocorre devido à 

reflexão e refração sendo o que mais atenua o feixe ultrassônico dentro do corpo 

humano. Para esta condição, o espalhamento não depende da freqüência. 

2. Nas estruturas com dimensões equivalentes ao comprimento da onda a ≈ λ , o 

espalhamento da onda é predominante e ocorre por difração. Sua contribuição na 

atenuação do feixe acústico é considerada moderada. A região onde ocorre este 

tipo de espalhamento é denominada de região estocástica e sua dependência com 

a freqüência é variável. Por exemplo, no tecido hepático, o coeficiente de 

atenuação varia com a segunda potência da freqüência. 

3. Nas estruturas com dimensões muito menores que o comprimento de onda (a << 

λ ), como por exemplo, os eritrócitos, o espalhamento é menos intenso que nas 

duas outras condições acima e varia com a quarta potência da freqüência. 

 A absorção do feixe de ultrassom está relacionada com a freqüência do feixe, a 

viscosidade do meio e o tempo de relaxação do meio. O tempo de relaxação corresponde 

ao tempo médio para as moléculas retornarem às suas posições originais durante a 
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dissipação da energia acumulada durante a excitação acústica. 

 Se uma substância tem um curto tempo de relaxação, as moléculas retornam às 

suas posições de origem antes da próxima compressão da onda chegar. Por outro lado, 

se o meio tem um tempo de relaxação longo, as moléculas ficam dispersas em relação à 

fonte de onda de pressão. Neste caso, mais energia é requerida da onda acústica para o 

movimento das partículas [2]. 

A viscosidade do meio caracteriza-se pela resistência ao deslocamento relativo 

entre as camadas moleculares, sendo que uma alta viscosidade provoca uma grande 

resistência ao fluxo molecular no meio. Desta forma, as forças de fricção devem ser 

superadas pela vibração molecular, sendo que quanto mais viscoso for o meio mais calor 

será produzido. 

 Os efeitos da freqüência também estão relacionados com o fenômeno da 

absorção. Se a freqüência é aumentada, as moléculas devem mover-se mais rapidamente, 

assim gerando dissipação de energia na forma de calor causado pela fricção do 

movimento entre as camadas moleculares (viscosidade). Outro problema é que há menos 

tempo disponível para as moléculas recuperarem seu estado de equilíbrio durante o 

processo de relaxação. As moléculas permanecem em movimento e, desta forma, mais 

energia é necessária para pará-las e redirecioná-las novamente, produzindo assim mais 

absorção [2,3]. 

A atenuação pode ser compensada pelos controles de ganho do equipamento 

(TGC), de tal forma a deixar a imagem homogênea em todo o campo. Todavia, estruturas 

com alto poder de atenuação ou reflexão tendem a reduzir acentuadamente a amplitude 

dos ecos produzidos por refletores situados posteriormente a elas. Este fenômeno recebe 

o nome de sombra acústica posterior. 

Ao contrário, estruturas com baixa capacidade de atenuação levam ao chamado 

reforço de atenuação, devido à maior intensidade dos ecos oriundos dessa região. O 

reforço de uma determinada região também pode ser atribuído à focalização do feixe 

naquele ponto. Neste caso, a focalização pode ter sido produzida intencionalmente 

através do controles do transdutor ou incidentalmente, por estruturas que simulem uma 

lente convergente, como um cisto, por exemplo. 

Muitas vezes, o sombreamento e o reforço podem ser de grande valia na 

discriminação da natureza de eventuais massas encontradas no exame, por exemplo, 

diferenciando conteúdos císticos de sólidos. Para evitar os efeitos da atenuação, sempre 

se deve examinar a região em questão sob vários ângulos. A sombra acústica posterior é 
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subdividida em dois tipos: a suja e a limpa. A suja é aquela onde há reverberação 

provocada, por exemplo, por uma interface tecido-ar, enquanto que na limpa, não há 

reverberações, uma vez que o som é praticamente todo absorvido. É o que acontece nas 

interfaces tecido-osso e tecido-cálculo, por exemplo [1]. 

 

Máximo alcance do pulso 

 A velocidade do som (c) nos tecidos biológicos moles é de 1540 m/s (valor usado 

nos aparelhos de ultrassom diagnóstico convencionais). Se o tempo de espera entre os 

sucessivos pulsos é T, então o alcance axial máximo (rmax) do pulso considerado para 

a formação da imagem pulso-eco é igual a: 

     rmax = cT /2     (27) 

ou seja, esta é a máxima profundidade no corpo que pode ser observada na imagem. 

Existem dois fatores que contrapõem com este alcance máximo: 

 

1. Quanto maior for rmax, maior será o tempo de espera T. 

2. Quanto maior for rmax, maior será a atenuação da onda acústica nos tecidos. 

Dessa forma, é possível observar que para grandes profundidades, o eco não terá 

energia suficiente para retornar ao transdutor [2]. 

Speckle 

Além das grandes estruturas de tecido, nas imagens de ultrassom, existe uma textura de 

revestimento sobre os diferentes tipos de tecido. A esta textura granular dá-se o nome de 

“speckle”. Estes são efeitos similares ao dos lasers ópticos, apesar de os mecanismos 

físicos serem um pouco diferentes. Em óptica, a intensidade desempenha um papel 

dominante. No entanto, em ultrassom, a fase e os efeitos da amplitude são importantes, 

bem como a escala de cinza (a cor preta representa mínima amplitude e a cor branca, 

máxima amplitude dos ecos). Em algumas situações de diagnóstico, os speckles também 

são prejudiciais porque eles reduzem o contraste da imagem (habilidade de observar as 

estruturas desejadas com relação ao fundo), a distinção de graduações sutis e contornos 

na estrutura dos tecidos [1]. 

 Para entender seus efeitos isoladamente, é conveniente analisar um meio que 

contenha apenas pequenos elementos espalhadores, sem grandes estruturas. Esta 
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consideração é útil, pois o tecido também é composto de pequenas diferenças estruturais, 

que atuam como pequenos espalhadores. Em uma situação típica de pulso-eco, um feixe 

de energia é enviado para o tecido e é parcialmente espalhado ao longo do seu caminho. 

A qualquer instante de tempo, este feixe de energia possui um tamanho finito e relaciona 

os espalhadores de acordo com a resposta de impulso espacial naquele local. 

 Speckle em uma imagem clínica é gerado principalmente por interferências 

construtivas e destrutivas de espalhadores no tecido, com dimensões abaixo do que pode 

ser resolvido pelo sistema detector e posições fixas. A imagem resultante destes 

espalhadores não é aleatória, mas determinística, e estes podem ser reproduzidos se o 

transdutor for colocado na mesma posição. Esta característica de speckle é utilizada para 

detectar o movimento dos tecidos, bem como deslocamentos [1]. 

Resolução espacial 

 Os transdutores típicos de ultrassom diagnóstico por imagens têm geometrias 

circulares e lineares, sendo que sua face pode ser na forma plana ou convexa. Nesta 

seção, serão abordados os transdutores lineares com face na forma plana, utilizados neste 

trabalho. Os transdutores lineares consistem de um grande número de cristais, 

organizados em grupos que funcionam alternadamente como emissores e receptores. Os 

sinais de ultrassom são emitidos do transdutor em linhas paralelas. Estes transdutores 

fornecem resolução constante sobre toda a profundidade do campo da imagem. A 

focalização em uma dada região é definida eletronicamente. 

 Nestes sistemas, um pulso é enviado, e antes de enviar um outro pulso, o sistema 

“espera” por um tempo T. Durante este período de espera, vários ecos são refletidos das 

estruturas internas do tecido e detectados pelo próprio transdutor. 

 A resolução espacial de um sistema de imagem em ultrassom geralmente está 

relacionada com a menor unidade de área ou de volume que o sistema consegue 

identificar. Neste sentido, a imagem de ultrassom será caracterizada pela resolução 

lateral e a resolução axial. A resolução lateral caracteriza a habilidade em diferenciar 

objetos adjacentes em uma linha perpendicular ao eixo do feixe. Esta é inversamente 

proporcional à largura do feixe, e também depende do número e densidade dos sinais de 

ultrassom adjacentes enviados e recebidos. Como um transdutor de alta freqüência emite 

um feixe mais estreito que um transdutor de freqüência mais baixa, os de mais alta 

freqüência fornecem uma resolução superior (na faixa de 0.1-1.0 mm). 
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 A resolução axial é a habilidade em distinguir entre dois objetos que estão em 

uma linha paralela ao caminho do feixe, e determinada pela sua largura de banda. Esta é 

a largura a meia altura da transformada de Fourier do pulso acústico (Figura 2). Quanto 

maior a largura de banda do transdutor, maior será a resolução axial da imagem, ou seja, 

menores detalhes na profundidade do objeto poderão ser distinguidos. Geralmente, um 

transdutor é capaz de gerar e detectar freqüências somente dentro de uma faixa limitada. 

No ultrassom diagnóstico, geralmente a freqüência central nominal está entre 1 e 12 

MHz. 

 

Figura 2: Transdutor de ultrassom operando em uma faixa de freqüência B em torno de 

uma freqüência central (fc), denominada freqüência de ressonância do cristal piezo-

elétrico. A metade da largura de banda 

é dada por ∆f. A largura de banda, B, requerida para uma dada resolução axial, é definida 

como, 

     B = 2∆ f      (28) 

Efeito Doppler por ultrassom 

A base da ultrassonografia Doppler é o fato das ondas ultrassônicas refletidas ou 

dispersas por uma superfície em movimento terem frequências diferentes. Em geral, a 

magnitude e a direção desta mudança de frequência do eco irão fornecer informações 

sobre o movimento desta interface. Para visualizar este fato generalizado, é necessário 

considerar a relação entre a frequência das ondas produzidas por uma fonte em 

movimento fs, e da frequência das ondas recebidas por um objeto que se desloca fR. Por 

simplicidade vamos supor que a fonte e o receptor estão ao longo da mesma linha. O 

argumento que se segue irá generalizar as três dimensões, se a velocidade da onda for 
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isotrópica e a fonte produzir ondas esféricas. 

De acordo com a Figura 3, S representa a posição da fonte (estática), R a posição 

inicial do objeto, R’ a posição do objeto após um tempo t e d é a distância que separa a 

fonte e o objeto no instante t = 0, considere o objeto se afastando com velocidade v. No 

primeiro caso (ida), o pulso emitido no instante t0 pela fonte, atinge o objeto em R’ em 

instante t (Figura 3). 

 

Figura 3: Representação simplificada do efeito Doppler, indicando a posição estática da 

fonte sonora (S), a posição inicial (R’) e a final (R) do receptor após um tempo t, em 

relação à fonte fixa. O pulso emitido pela fonte S é recebido pelo refletor que está se 

afastando com velocidade constante. 

 

Figura 4: Representação do sistema quando o eco do pulso emitido no instante t0. O 

objeto continua se afastando com velocidade v constante, de modo que o eco da onda 

emitida no instante t será emitido pelo objeto no momento tt na posição R”. 

Neste momento t, o objeto terá movido uma distância vt da posição inicial d e as 

ondas com velocidade propagação c terão viajado uma distância ct. Deste modo se chega 

à relação: 

     d = t(v − c)     (29) 

Considerando agora o segundo caso, o eco do pulso saindo do objeto no 

momento tt. O objeto terá se movido uma distância vtt com relação à posição de 

interação com pulso ct . O eco retornará para fonte da posição R”. Assim encontra-se 

outra relação: 

     t = (v − c)tt     (30) 

A partir das relações (29) e (30) tem-se: 

d = (v − c)(v − c)tt    (31) 

E sabendo-se que:  
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     d=Nida c/fR        (32) 

e 

    t’=Neco/fR     (33) 

 

Figura 3.5: Esquema representativo da direção de propagação da onda transmitida e do 

eco recebido usando um ultrassom Doppler contínuo fetal. Somente a componente 

perpendicular da velocidade com relação à face do transdutor é detectada por este. 
 

 

 Sendo o numero de ondas que vai (Nida) igual o numero de onda que retorna 

(Neco) e substituindo (32) e (33) em (31), obtém-se: 

    fR = (fs/c2) (c2− 2cv + v2).    (34) 

Considerando v2 << c2, a relação (3.34) poderá ser simplificada a: 

     fR = fs(− 2v/c + 1)    (35) 

 Portanto a frequência Doppler (fs), que é representada pela diferença entre as 

frequências da onda emitida e do eco desta, é dada por: 

    fD = fR = fs = −2v fs /c    (36) 

 Assim, a frequência da onda medida por um objeto se afastando de uma fonte será 

menor que a frequência medida nesta, enquanto que a frequência da onda medida por um 

objeto que se deslocam no sentido da fonte será maior que a medida na fonte. 

 

Princípio tecnológico do ultrassom Doppler de onda contínua 

Em um campo Doppler de onda contínua o elemento de transmissão é 

independente do elemento de recepção. Considere um modelo ideal em que a onda 

sonora é transmitida de um meio 1 para um meio 2, formando um ângulo de incidência 

Θt com a interface que separa os dois meios e o eco recebido forma um ângulo Θr (ver 

Figura 5). Considerando que a distância entre o elemento transmissor e o receptor é 

muito menor que a distância entre estes e o refletor, ou seja, Θt ≈ Θr, a velocidade do 

espalhador em relação ao transmissor e receptor será dada por: 
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   v cos(Θt ) = v cos(Θr) = v cos(Θ)     (37) 

 Assim, a partir da relação (36) e (37) temos: 

   fD = fR = fs = (−2v fs /c)* cos(Θ)   (38) 

Sendo v cos Θ a velocidade do objeto espalhador em relação ao eixo de simetria 

receptor/transmissor. A frequência Doppler fD depende do ângulo que o feixe do 

transmissor e do receptor fazem com o vetor velocidade, e também é proporcional a 

velocidade do refletor e inversamente proporcional a velocidade do som c. 

A seguir é apresentado o princípio demodulação para detectar a variação Doppler 

na recepção ultrassônica. Considerando o sinal transmitido como sendo senoidal: 

    xt (t) = ξt cos(ωSt)       (39) 

o correspondente sinal recebido de um espalhamento pode ser representado por: 

   xr(t) = ξr cos[(ωS + ωD)t + Θ1]          (40) 

sendo ωS = 2π fS a frequencia angular da onda incidente ωD = 2π fD a frequência 

angular Doppler e Θ1  é a fase dependente da distância espalhador/transdutor e da 

concentração do espalhador. Fazendo o produto do sinal eco com o sinal emitido obtém-

se um sinal modulado pela frequência Doppler, ou seja: 

xr(t)xt (t) = ξt ξr cos(ωSt) cos[(ωS + ωD)t + Θ1] =  

= (ξt ξr /2) {cos(ωDt + Θ1) cos[(2ωS + ωD)t + Θ1]}         (41) 

Ao passar por filtro passa baixa para remover a componente de alta frequência 

(fS) da relação (41) resulta no sinal Doppler 

xD(t) = ξt ξr cos(ωDt + Θ1)               (42) 

Em aplicações clínicas, geralmente este sinal contem uma banda de frequência 

devido às diferentes velocidades das varias estruturas refletoras no interior dos tecidos 

biológicos. Para tanto uma filtragem mais refinada é necessária para eliminar sinais 

Doppler indesejados [1,4]. 

O modelo Doppler descrito não fornece informações sobre a direção do 

movimento. Este modelo geralmente é usado no ultrassom Doppler fetal. Nos casos em 

que o ultrassom Doppler é utilizado para avaliar a direção do fluxo sanguíneo, a 

demodulação é feita por um procedimento mais elaborado. As informações direcionais 
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podem ser obtidas de varias formas, como por filtragem side-band, demodulação offset 

carrier e demodulação em fase quadratura. 

 

Princípios da formação de imagem 

A informação necessária para compor uma imagem de ultrassom provém da 

amplitude dos ecos recebidos. A amplitude é determinada pela atribuição dada ao valor 

do sinal de eco digitalizado. O plano da imagem é dividido por numerosas linhas 

verticais e horizontais, que delimitam pequenos quadros, geralmente, 156 na vertical e 

156 na horizontal, representando a profundidade e a largura da região imageada. 

Contudo, este número pode variar, dependendo do tipo de imagem, ou seja, do tamanho 

da região imageada. Cada quadrado é denominado pixel (do inglês, picture element). Em 

cada espaço, um número é armazenado, correspondendo à intensidade do eco gerado em 

um ponto anatômico. Na Figura 6 é mostrado um esquema deste processo. 

 
Figura 3.6: Em (a) representação do mapa de RF do tecido, dividido em quadros, onde 

cada número corresponde à amplitude das reflexões relativas a cada interface. O 

quadro em vermelho destaca a região de diferentes cores em (b). Em (b), cada pixel 

recebeu seu tom de cinza correspondente, formando a imagem das estruturas de 

diferentes impedâncias acústicas. 

Os modernos aparelhos de ultrassom contemplam com sistemas de geração de 

pulsoeco e processamento dos dados em tempo real, tornando a técnica de ultrassom 

uma ferramenta com potencial para diagnóstico anatômico e quantitativo sobre o 

funcionamento dos órgãos. Além disso, é muito usado como guia não invasivo nos 

processos cirúrgicos. Atualmente, com o mesmo aparelho é possível gerar várias 

modalidades de imagens em tempo real, mapeadas por parâmetros físicos quantitativos 

das estruturas internas do corpo humano. As principais modalidades são: modo B, modo-

M, modo Doppler espectral, modo Doppler colorido, modo harmônico, o modo 

Elastográfico [1]. Este último ainda está sendo implementado nos equipamentos 

modernos e é uma das áreas de pesquisa do Grupo de Inovação em Instrumentação 

Médica e Ultrassom (GIIMUS) da Universidade de São Paulo-Campus de Ribeirão 
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Preto. Para cada uma dessas modalidades de imagens existe um protocolo específico 

para a geração de pulso e processamento dos ecos. 

• Modo-A: conhecido também como modo de amplitude (ou unidimensional), é o 

processo no qual o sinal (eco) é gerado em picos verticais, produzidos toda vez 

que um eco é recebido pelo transdutor, sendo a amplitude desses picos 

proporcional à diferença de impedância entre as diferentes estruturas e à 

profundidade dos ecos. Num sistema de coordenadas, a amplitude dos ecos é 

medida no eixo x. Como o tempo de retorno dos ecos é proporcional à 

profundidade, este mesmo eixo fornece a idéia da localização relativa entre os 

refletores. A matriz de amplitudes no modo-A é também conhecido como mapa 

de RF. 

• Modo-B: abreviação de brightness mode (ou modo brilho), utiliza os sinais 

modo-A com a atenuação do sinal corrigida de acordo com a profundidade da 

estrutura refletora. A intensidade do brilho é proporcional à amplitude do eco, 

ponderada pela diferença de impedância acústica das estruturas refletoras. Estas 

amplitudes são convertidas em uma escala de tons de cinza, mas podem também 

ser convertidas em uma escala RGB. 

• Modo-M: abreviação de motion mode (modo de movimento), e é formado pelo 

mapa de deslocamento de uma linha, ou seguimento das estruturas refletoras, em 

função do tempo. Geralmente, esta linha ou seguimento das estruturas, é 

selecionada a partir da imagem anatômica modo B. Da mesma forma que no 

modo-B, a cor dos traçados de deslocamento é indicada em tons de cinza de 

acordo com a intensidade dos ecos, ponderada pela diferença de impedância das 

estruturas refletoras. Esta é uma modalidade de imagem dinâmica e funcional, 

bastante utilizada em eco cardiografia, para análise do funcionamento valvular, 

além de outras estruturas cardíacas. 

• Modo Doppler colorido e Doppler espectral: Consiste na informação de 

velocidade das partículas sangüíneas em um ou mais vasos que são visualizados 

superpostos a uma imagem modo-B, ou modo duplex, sendo uma área de 

inspeção demarcada na imagem e, com a informação de ângulo entre o feixe de 

ultra-som e a direção da partícula no centro do vaso (também marcada pelo 
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operador), permite a quantificação da velocidade de fluxo, tanto na sístole quanto 

na diástole, ao longo do tempo. 

• Modo Elastográfico: Quando a sonda ultra-sônica é pressionada levemente sobre 

uma região do corpo, as deformações nas diferentes estruturas internas dos 

tecidos são proporcionais à rigidez que elas apresentam. Quanto mais rígido for 

o meio, menor será a sua deformação e vice e versa. Nesse caso, o comprimento 

do caminho a ser percorrido pelo eco é modificado e os atrasos temporais, após 

a deformação, serão proporcionais à rigidez dos meios com diferentes 

impedâncias acústicas. Mudanças nas características elásticas dos tecidos 

geralmente estão associadas a processos patológicos. Como exemplo, alguns 

tumores de mama, fígado e próstata, além de cirrose hepática, estão associados 

com um aumento no coeficiente de elasticidade dos tecidos, devido ao aumento 

em sua densidade. Este aumento pode ser causado tanto pela exsudação de fluídos 

do sistema vascular para os espaços intra e extracelulares ou pela perda do 

sistema linfático, como no caso do câncer. 

Implementação dos transdutores 

Motivado por aplicações clínicas, transdutores foram desenvolvidos em uma 

grande variedade de formas e tamanhos. Os mais convencionais são: o linear, o convexo, 

o phased array e o endocavitário (ver Figura7). A abertura lateral desses transdutores 

varia de 25 a 60 mm e a abertura em elevação está entre 2 e 16 mm, dependendo da 

frequência central do transdutor e da aplicação clínica. O número de elementos dos 

transdutores unidimensionais varia de 32 a 400, e a frequência central de 1 MHz no caso 

de imagens harmônicas, a 15 MHz para imagens superficiais de alta resolução [1]. 

Até alguns anos atrás cada transdutor trabalhava em apena uma determinada 

frequência devido à estreita largura de banda. Com a evolução no desenvolvimento, 

aumentou-sea largura de banda, o que se permite que em um mesmo transdutor imagens 

geradas a partir de diferentes frequências possam ser combinadas em uma só. 
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Figura 3.7: Transdutores de ultrassom (Prosonic CO.,LTD) 

Formação do feixe acústico 

Formação do feixe acústico de transmissão 

Serão abordadas algumas maneiras de transmissão do feixe acústico por um 

transdutor de ultrassom para diagnóstico por imagem. Para simplificação, serão 

abordadas técnicas empregadas em transdutores lineares, que podem então ser 

estendidas para os demais tipos de transdutores. 

A excitação dos elementos que compõem um transdutor é feita por uma série de 

pulsos elétricos de alta voltagem, precisamente sincronizados. Esses elementos podem 

ser excitados todos de uma única vez, gerando assim uma onda plana, ou podem ser 

excitados com um pequeno atraso temporal entre eles. Abaixo, segue a descrição de dois 

tipos comuns de feixes gerados com atraso temporal nos pulsos entre os elementos. 

Angulação do feixe 

Também chamado de steering, é uma onda plana gerada com certa angulação do 

eixo principal do transdutor (ver Figura 8). A angulação do feixe depende do atraso 

temporal aplicado a cada um dos elementos. 

Esse tipo de excitação dos elementos do transdutor é usado para aumentar a 

qualidade da imagem final, combinando imagens obtidas em diferentes ângulos. 

Também é utilizada para otimizar a obtenção de imagens de Doppler colorido para que 

tenham menor dependência da angulação do fluxo sanguíneo. 
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Figura 8: Frente de onda plana gerada com certa angulação do eixo principal do 

transdutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Representação dos atrasos temporais entre os pulsos para que a frente de onda 

seja focalizada em uma determinada distância. 
 

Focalização 

Além de desviar a frente de onda em um determinado ângulo, é possível focalizar 

o campo acústico emitido (ver Figura 9). Esse procedimento é adotado para melhorar a 

resolução da imagem no ponto focal, e também é usado em técnicas que utilizam força 

de radiação acústica para excitar o meio e estudo, como será abordado no final dessa 

apostila. 

A equação que se utiliza para calcular o tempo de atraso entre os elementos, e a 

representação geométrica para interpretar a equação estão mostradas na Figura 10. Nessa 

equação, r é a distância da origem ao ponto focal, xnp é a distância da origem ao centro 

de um elemento indexado por n, xr é a distância da origem ao centro do transdutor, zr é 
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a distância do centro do transdutor ao ponto focal e c a velocidade do som no meio. 

Formação do feixe acústico de recepção 

Ultrassom convencional 

Inicialmente, será abordada a formação da recepção do feixe acústico em aparelhos de 

ultrassom que compõem mais de 90% dos equipamentos atualmente no mercado. Por 

essa razão, esse tipo de aparelho é denominado de ultrassom convencional. Esses 

sistemas se baseiam na aquisição, linha a linha dos sinais de eco para a formação da 

imagem final 2-D. Ou seja, a cada transmissão do feixe acústico, apenas uma linha na 

imagem final é formada. Dessa maneira, existe uma limitação quanto à velocidade de 

formação da imagem no que diz respeito ao número de elementos do transdutor 

utilizados (grosseiramente falando, ao número de linhas na imagem final), e à 

profundidade em que se deseja obter a imagem. 

 

Figura 10: Esquema representativo sobre a relação adotada para se estimar os atrasos 

temporais de excitação dos elementos que compõem o transdutor, para focalização do 

feixe acústico. 

Consideremos um exemplo em que se deseja obter uma imagem a 7 cm de 

profundidade e a velocidade de propagação do som no meio é de 1540 m/s. Nesse caso 

cada linha na imagem demora 

     t=2r/c,     (43)

 t = 0,09 ms. A formação da imagem total com um transdutor de 128 elementos 

levará nesse caso 11 ms, o que significa uma taxa máxima de 86 imagens por segundo. 

Para melhorar a qualidade da imagem final, os ecos passam por ganhos e filtragem. Entre 

esses ganhos o mais comum é o TGC (time gain control), responsável por compensar a 
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perda de energia por atenuação com a profundidade. O processo de formação da imagem 

pode ser explicado pela seguinte sequência de eventos: 

1. Um pulso ultrassônico viaja ao longo do eixo do feixe acústico z, e muda de 

forma de acordo com sua PSF (point spread function) característica. 

2. Após a transmissão, essa onda é refletida (ou retroespalhata) em várias direções 

por diferentes objetos localizados em profundidades diferentes. 

3. Porções do eco espalhados em diferentes angulações são adquiridos pelos 

elementos que compõem o transdutor de ultrassom. E em cada elemento é 

aplicado um atraso temporal para que a diferença geométrica para a onda 

percorrer a distância de um retroespalhador até um determinado elemento seja 

compensada de acordo com a equação na Figura 10. 

4. Esses sinais são integrados (somatória) sobre a superfície do transdutor 

responsável pela recepção, com um peso apropriado (apodização). 

5. É aplicada uma detecção de envelope sobre o sinal gravado. 

6. A amplitude do envelope passa por uma compressão logarítmica aumentando 

assim a extensão dinâmica dos dados, o que possibilita que ecos fracos e fortes 

sejam representados na mesma imagem. 

7. Por fim, todo esse procedimento é repetido para as demais linhas da imagem. 

Essas linhas passam por uma conversão geométrica e são transformadas em tons de 

cinza. 

 Para maiores informações sobre a física da formação de imagens por ultrassom 

indicamos, por exemplo, o livro: Diagnostic ultrasound image: inside out, de Thomas L. 

Szabo [1]. 

Formação ultra-rápida da imagem 

Nesse tipo de formação de imagem, uma única frente de onda plana não focada 

é emitida. Recepção em paralelo é utilizada, o que permite que seja adquirido um número 

maior de linhas por emissão do feixe acústico (tipicamente 64 ou 128). Com uma 

pequena diminuição na resolução da imagem formada é possível aumentar drasticamente 

a taxa de formação das imagens para cerca de 1 a 10 kHz, o que possibilita a quebra de 
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alguns paradigmas aumentando assim a gama de aplicações da técnica de ultrassom. 

Esse tipo de formação da imagem ainda está presente em poucos aparelhos já que são 

necessárias mudanças sensíveis na arquitetura do hardware. Porém deve ter grande pre-

sença nas máquinas no futuro. 

Novas modalidades de imagens 

Imagens de modo B trazem informações anatômicas, mas pouca informação no 

que diz respeito à composição dos tecidos. Uma das grandes frentes de pesquisa hoje em 

ultrassom está na formação de imagens que representem alguma característica 

quantitativa do tecido. Entre essas aplicações podemos citar: análise de textura, análise 

Doppler, coeficiente de retroespalhamento, rigidez, etc. 

 

Métodos elastográficos 

Mudanças nas características mecânicas de algum tecido estão, geralmente, 

relacionadas com algum tipo de patologia. Por exemplo, tumores mamários benignos 

(fibroadenoma) são mais rígidos que o tecido mamário saudável, mas menos rígidos que 

um tumor mamário maligno (carcinoma). 

Usualmente os médicos apalpam esses tecidos para obter informações sobre suas 

propriedades mecânicas. Dois exemplos amplamente conhecidos são: o exame de toque 

para identificar lesões na próstata e o método de palpação, que visa identificar lesões no 

interior da mama. Entretanto, em muitos casos, apesar da diferença de dureza entre a 

lesão e o tecido normal circundante, o pequeno tamanho da lesão e/ou sua localização 

em regiões muito profundas do corpo tornam sua detecção e avaliação pelo exame do 

toque difícil, senão impossível. 

Elastografia convencional 

Para se obter uma avaliação mais precisa neste tipo de exame, diferentes métodos 

que visam a obtenção da informação sobre as propriedades mecânicas do tecido estão 

em desenvolvimento. Em 1991, o pesquisador Jonathan Ophir, da Universidade do 

Texas nos Estados Unidos, propôs uma modalidade de imagem por ultrassom para ava-

liar a rigidez dos tecidos moles, que foi mais tarde denominada de elastografia [5]. 

Segundo Ophir, o principal objetivo dessa modalidade de imagem é encontrar a 
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diferença das propriedades mecânicas entre os tumores de mama benignos e malignos e 

assim minimizar a realização de biópsias desnecessárias. 

 A maior parte das biópsias indica que lesões de mama suspeitas são benignas, 

desta forma, um método rápido e não invasivo, como o exame de ultrassom, que 

identifique a lesão como maligna ou não será de grande utilidade. Estudos recentes 

mostram que a elastografia apresenta resultados complementares aos da ultrassonografia 

convencional para diferenciar essas lesões. A elastografia também tem a capacidade de 

diferenciar vários tipos de tecido entre estruturas anatômicas normais, devido as suas 

diferenças em rigidez. Atualmente, diversos fabricantes de aparelhos de ultrassom já 

disponibilizam um modo elastográfico em seus aparelhos mais modernas. Isso tem 

significado um grande aumento no número aplicações dessa técnica em situações 

clínicas. 

A elastografia é uma técnica de imagem que representa a medida da taxa de 

deformação interna dos tecidos, quando estes são submetidos a uma tensão mecânica. 

Se algum tecido tiver rigidez diferente dos demais, então a sua deformação pode ser 

maior ou menor que o restante do meio em estudo. Se este for mais rígido (maior módulo 

elástico), a deformação será menor, mas se este for menos rígido (menor módulo 

elástico), a deformação será maior. Para entender melhor este tipo de comportamento, 

vamos considerar um pequeno sistema de três molas para representar o tecido humano, 

como mostra a Figura 11. Estas três molas são presas em seqüência, sendo o tecido mais 

rígido representado pela mola central, que possui uma constante elástica maior que a das 

outras duas molas das extremidades. Pode-se imaginar que esta mola representa a lesão 

no interior do tecido, sendo o tecido circundante normal representado pelas outras duas 

molas, menos rígidas. Quando uma força externa é aplicada neste conjunto de molas, 

como acontece no exame de elastografia, as molas laterais sofrem uma deformação 

maior do que a mola central [5,6]. 

Com esse procedimento, de se aplicar uma força externa ao meio que se quer 

avaliar, um perfil de deformação pode ser obtido. No caso das molas, a deformação 

sofrida pela mola central é menor do que a sofrida pelas molas adjacentes. Esse perfil de 

deformação é evidentemente dependente da força aplicada. Quanto maior for a força 

aplicada, maior será a deformação sofrida pelas molas. O módulo elástico da mola é a 

razão entre tensãoaplicada à mola e a deformação sofrida por ela. Na Figura 11, L é o 

comprimento inicial do objeto em que foi aplicada a força e ∆L o encurtamento sofrido 

pelo material. Assim, ao se aplicar uma força conhecida e medindo-se as deformações é 
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possível construir um perfil do módulo elástico (perfil da rigidez) em uma dimensão. 

Usando este princípio é possível gerar a partir dos ecos de ultrassom a imagem 

elastográfica ou elastograma. 

O elastograma consiste em um mapa de deformação das estruturas internas do 

tecido. Para se obter os elastogramas durante o exame de ultrassonografia, o examinador 

deve pressionar levemente o transdutor contra o corpo do paciente, de modo que a 

deformação aplicada seja menor que 5%. Por exemplo, para uma profundidade de 30 

mm no tecido, o deslocamento será menor que 1,5 mm. 

 

 

Figura 11: Esquema de três molas conectadas antes e após a aplicação de uma força 

sobre elas. A mola central de constante elástica muito maior que das demais representa 

um tecido mais rígido, e praticamente não deforma com a aplicação da força. 

 

Para uma melhor compreensão sobre a geração da imagem elastográfica de uma 

lesão no interior do tecido biológico, considere um bloco de tecido com uma lesão 

esférica mais rígida no seu centro, conforme está representado na Figura 11. 

Analogamente às imagens da Figura 11, essa lesão apresenta menor deformação que o 

restante da estrutura, após a compressão. 

Para gerar um mapa de deformação das estruturas internas é preciso medir as 

deformações em pequenos seguimentos axiais do tecido Considerando que cada 

seguimento no interior do tecido sofreu um deslocamento quando o mesmo foi 

comprimido, então o elastograma é formado pela medida desses deslocamentos. Tais 

medidas são realizadas comparando os ecos adquiridos antes e após a deformação 

aplicada. Quando o meio é deformado, os intervalos de tempo entre os picos de ecos que 

retornam do tecido também são deslocados. Usando algoritmos matemáticos dedicados, 

estimam-se essas variações temporais entre os seguimentos axiais de dois ou mais ecos 

adquiridos antes e após a deformação. O mapa de deslocamento é gerado pelo produto 
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entre a velocidade média da onda ultrassônica no interior do tecido (1540 m/s) e o mapa 

das variações temporais estimadas. Detalhes da formação do elastograma estão 

representados na Figura 12. 

Existem vários tipos de processamentos matemáticos capazes de detectar esse 

movimento das estruturas internas dos tecidos a partir dos ecos ultrassônicos utilizados 

em elastografia. Um algoritmo que se mostrou muito eficiente e hoje já é empregado em 

alguns aparelhos comercias é conhecido como Block Matching. Esse algoritmo é uma 

ferramenta muito utilizada em computação para detecção de movimentos em imagem. 

Esse procedimento é mais conhecido por ser aplicado em técnicas de compressão de 

vídeo como o formato MPEG (Moving Picture Experts Group). O algoritmo de Block 

Matching consiste em comparar regiões dos mapas de eco obtidos antes da deformação 

com regiões de mesmo tamanho do mapa de pós-deformação. 

 

Figura 12: Esquema representativo da elastografia. A parte superior da imagem 

representa um material que simula o tecido humano, em cujo interior está uma esfera 

que simula um tumor, que é mais rígido que o tecido não tumoral. O eco proveniente da 

esfera está representado antes e após a compressão. Nesse caso, o material mais rígido 

representa a mola mais rígida na Figura 11, e desta forma, após a compressão a esfera 

está mais próxima ao aparelho de ultras-som. Por isso, o referente eco no caso pós-

compressão chega mais rápido em relação ao pré-compressão. Após o processamento 

desses ecos é possível ob-ter a imagem elastográfica que aqui está representada e 
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comparada com uma imagem convencional modo B de ultrassom. 

 

Em princípio, a elastografia pode ser usada para realizar imagens de qualquer 

elemento do corpo que seja acessível pela ultrassonografia e nos quais pequenas 

compressões possam ser realizadas. A Figura 13, por exemplo, mostra uma comparação 

da imagem elastográfica de um rim ovino com uma imagem convencional de 

ultrassonografia (modo B) e a própria fotografia do corte anatômico correspondente. 

Essa figura mostra que a anatomia do rim é mais perceptível através da imagem 

elastográfica do que pela imagem convencional do ultrassom diagnóstico. 

 

Elastografia por força de radiação acústica 

Elastografia por força de radiação acústica é um método dinâmico de elastografia 

em que a fonte que perturba o meio em análise é a própria radiação de ultrassom. Nesse 

tipo de elastografia, essa força é promovida por uma radiação acústica extremamente 

focalizada, gerada pelo próprio transdutor de ultrassom. O deslocamento resultante é 

medido usando procedimentos similares aos procedimentos adotados na elastografia 

convencional. A magnitude do deslocamento é da ordem de poucos micrometros e é 

inversamente proporcional à rigidez local do tecido. 

ARFI 

Entre as técnicas que utilizam a força de radiação para excitar o tecido podemos 

citar a ARFI, do inglês acoustic radiation force impulse [7]. Nessa técnica de imagem, a 

força ultrassônica focalizada é aplicada em diversas localizações em certa região de 

interesse, e o deslocamento em cada uma dessas regiões é avaliado ao longo do tempo. 

O valor de pixel é atribuído como o máximo deslocamento em cada uma dessas 

localizações. A Figura 14 mostra imagens em modo B, ARFI e elastografia obtidas de 

um phantom de mama. 

Da Figura 14 observamos que as imagens em modo elastográfico e ARFI de uma 

lesão simulando um tumor mamário mostraram-se com características similares. Nessas 

imagens, as regiões em preto são mais rígidas que as regiões em branco. A técnica ARFI 

não é tão dependente da habilidade do usuário visto que esse não precisa pressionar o 

transdutor contra o objeto. No entanto, essa imagem ARFI obtida de um aparelho 

Acuson da Siemens leva alguns milissegundos para ser mostrada, enquanto que a 
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elastografia tradicional é mostrada em tempo real. 

 

 

Figura 14: Imagens em modo B, ARFI (esquerda) e elastografia (direita) 

obtidas de um phantom de mama. 

 

Figura 15: Propagação de ondas mecânicas um meio viscoelástico homogêneo. Em cima 

de cada imagem está representado o tempo após o início de aplicação da força pontual. 

Ondas de cisalhamento (shear waves) 

Ao aplicar uma força extremamente focalizada a um material, ondas longitudinais e de 

cisalhamento são induzidas ao meio (ver Figura 3.15). Um paralelo a esse fenômeno são 

as ondas de superfície que aparecem na água após atirarmos uma pedra. É sabido que a 

velocidade de propagação dessas ondas é proporcional aos módulos de elasticidade desse 

meio 

     µ = ρc2       (44) 

em que µ é o módulo elástico de cisalhamento, ρ é a densidade e csw é a velocidade de 

propagação da onda de cisalhamento. 

Por serem mais lentas, as ondas de cisalhamento, são imageadas e então, a partir 

da velocidade de propagação no meio, valores absolutos de módulos elásticos podem ser 

inferidos. A frequência de propagação dessas ondas é da ordem de 300 Hz, o que 

significa que um ultrassom convencional não seria capaz de investigar sua propagação. 

Como vimos anteriormente, um ultrassom convencional trabalha com no máximo, cerca 

de 100 imagens/segundo, o que violaria o teorema de Nyquist. O que se tem feito para 
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superar essa limitação é a utilização da tecnologia ultra-rápida de formação de imagem, 

já que essa permite formação de até 10.000 imagens/segundo. Uma empresa spin-off 

(Supersonic imagine) da Universidade de Paris VII desenvolveu um aparelho de 

ultrassom com a tecnologia ultra-rápida de formação de imagem [8]. A partir dessa 

tecnologia, eles conseguem a formação de imagens da propagação das ondas de 

cisalhamento e posterior formação de uma imagem representando valores absolutos de 

módulo de cisalhamento. 

Vibroacustografia 

Ao tocar em um objeto, esse emite um som que depende de suas características 

mecânicas. Baseando-se nessa idéia, pesquisadores da Mayo Clinic nos EUA 

desenvolveram uma técnica de imagem baseada em força de radiação acústica 

denominada de vibroacustografia. A vibroacustografia é uma técnica para caracterização 

das propriedades mecânicas do tecido. Ela consiste da utilização de uma força da 

radiação ultrassônica extremamente focalizada em um ponto do alvo. A excitação 

acústica do objeto alvo é feita com dois ou mais feixes de ondas ultrassônicas, com 

freqüências ligeiramente diferentes, variando com o tipo de tecido a ser analisado de 0,1 

a 50 kHz. Esses feixes ultrassônicos interagem por uma combinação não-linear 

produzindo uma força modulada em amplitude e promovendo uma vibração no tecido 

em estudo. O som emitido pela vibração do alvo é detectado por um ou mais hidrofones 

posicionados próximo ao objeto de estudo [9]. 

A Figura 16a mostra a representação de um sistema de vibroacustografia que está 

atualmente mondado no Laboratório do Grupo de Inovação em Instrumentação Médica 

em Ultrasssom. Nesse sistema a excitação acústica é promovida por um transdutor 

confocal composto de dois elementos (um central e um anelar) que emitem frequências 

distintas. Esse transdutor é fixado a um sistema de eixos x-y-z que promove uma 

varredura por toda superfície da amostra em estudo. A cada ponto da varredura um valor 

é adquirido pelo hidrofone o qual é atribuído um valor de pixel para então montar da 

imagem final. A Figura 16b mostra uma imagem de um osso de frango obtido com esse 

sistema. 



 

121 
 

 

 

Figura 16: (a) Representação esquemática de um sistema de vibroacustografia. (b) 

Imagem de vibroacustografia de um osso de frango. Para se obter essa imagem a 

frequência de vibração utilizada foi de 50 kHz. 
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TEMA 8 
 

FOTOACÚSTICA: IMAGENS DA 

INTERAÇÃO DE SOM E LUZ COM O CORPO 

HUMANO 

Theo Pavan 

Abertura 

O efeito fotoacústico, no qual som é gerado devido à absorção da luz por um 

material, possibilita o acesso a um tipo de imagem médica com características únicas. 

Essas imagens podem representar tanto eventos fisiológicos do corpo, como indicar a 

composição molecular de um tecido e são, normalmente, acopladas às imagens 

anatômicas de ultrassonografia. O uso da imagem fotoacústica tem se mostrado eficaz na 

identificação de tumores, placas arteriosclerótica, microvascularização de tecidos, entre 

outros. 

Introdução 

O aparecimento de um raio, com o subsequente trovão, é um fenômeno de 

tamanha intensidade que é capaz fascinar a todos. O trovão aparece devido a um dos 

mecanismos físicos pelos quais o som pode ser gerado ou detectado através da luz.  

O presente artigo discutirá o uso do efeito fotoacústico, no qual um som é gerado 

devido à absorção da luz por um material, como uma técnica para obtenção de imagens 

médicas. Esse fenômeno foi descoberto no final do século XIX pelo cientista escocês 

Alexander Graham Bell (1847-1922) em sua busca por uma ferramenta para comunicação 

sem fio. Em suas investigações, Bell se surpreendeu com o fato de que um material 

iluminado poderia emitir som quando a luz fosse rapidamente interrompida.  

A imagem fotoacústica, uma modalidade de diagnóstico criada recentemente, é 

baseada tanto em fenômenos luminosos como acústicos. Essa nova técnica de imagem 

surge em um cenário em que a integração de diferentes tecnologias tem sido um caminho 

relevante na investigação científica para o desenvolvimento de novas técnicas de 

diagnóstico e de terapia em medicina. Exemplo disso é a crescente utilização de técnicas 
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como o PET/CT. Essa forma de diagnóstico por imagem envolve os benefícios tanto do 

PET (sigla em inglês para tomografia por emissão de pósitrons) que é uma modalidade 

de imagem molecular e funcional, como das imagens anatômicas obtidas com o CT (sigla 

do inglês para tomografia computadorizada). Imagens funcionais representam 

informação sobre eventos fisiológicos do corpo, imagens moleculares indicam a 

composição molecular de um tecido, enquanto que imagens anatômicas fornecem 

informação espacial sobre as estruturas teciduais.  

Fotoacústica e ultrassom  

Por ser portátil, exibir uma imagem com boa resolução espacial e em tempo real, 

além de ter um custo relativamente baixo, a ultrassonografia é uma das técnicas de 

imagem mais usadas atualmente para o diagnóstico médico. Um equipamento de 

ultrassom convencional emite ondas sonoras para o interior do corpo do paciente que ao 

incidirem em uma interface entre duas estruturas diferentes podem ser espalhadas. A onda 

acústica espalhada, conhecida como eco, pode retornar ao equipamento de ultrassom onde 

é convertida em imagem (ver Figura 1). Sua denominação se deve ao fato de que a 

frequência das ondas sonoras usadas serem maiores que a capacidade de percepção do ser 

humano.  

Na técnica fotoacústica, o sinal sonoro usado para construção das imagens 

fotoacústicas é gerado a partir de pulsos de luz aplicados no interior do tecido biológico, 

mais comumente de laser. Ao absorver a luz o tecido converte sua energia em energia 

térmica causando uma pequena elevação da temperatura na região iluminada, o que induz 

o aparecimento de uma onda de pressão acústica (ver Figura 1). Essa onda de pressão 

nada mais é que uma onda sonora que pode ser detectada por um equipamento semelhante 

ao utilizado para formação de imagens de ultrassonografia. Portanto, contrariamente ao 

ultrassom convencional, em que o transdutor (dispositivo que o médico segura durante o 

exame) é responsável pela emissão acústica e detecção dos ecos provenientes de reflexões 

e espalhamentos do interior do paciente, na imagem fotoacústica o transdutor é usado 

somente na recepção dessas ondas. Nessa metodologia a fonte sonora é a região do tecido 

onde o feixe de laser foi absorvido.  
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Figura 1.A imagem da esquerda mostra um desenho simplificado de como uma imagem 

de ultrassom é formada. Nesse caso o transdutor é responsável tanto pela emissão como 

recepção das ondas sonoras. A imagem da direita mostra, simplificadamente, a geração 

de ondas ultrassônicas pelo efeito fotoacústico a partir da absorção de feixes de luz e 

detecção com um transdutor convencional de ultrassom para formação de imagens em 

tempo real. 

Para obtenção da imagem fotoacústica o tecido é irradiado com pulsos curtos, da 

ordem de poucos nanosegundos, de laser. Um nanosegundo equivale a um bilionésimo 

de segundo. A cada pulso óptico, as ondas acústicas criadas se propagam pelo meio e são 

detectadas por transdutores ultrassônicos para formação das imagens. A localização 

espacial de onde a luz foi absorvida no tecido é estimada através do cálculo do tempo de 

voo da onda acústica até o transdutor. Essa é uma metodologia análoga ao que fazemos 

quando queremos estimar a que distância um raio foi formado. Para tanto medimos o 

tempo entre a aparição do relâmpago e o som do estrondo do trovão. Como sabemos que 

a velocidade do som no ar é de 330 metros por segundo é possível estimar essa distância. 

No caso do tecido biológico, a velocidade de propagação da onda sonora é de cerca de 

1540 metros por segundo e o tempo de propagação do som é calculado 

computacionalmente. Ao usar um programa computacional dedicado ao controle do 

equipamento de ultrassom, estima-se o tempo entre o pulso de laser e a detecção da onda 

de pressão sonora pelo transdutor. Consequentemente, o equipamento que emite o pulso 

de laser também está conectado ao computador e sincronizado com a detecção da onda 

de ultrassom. 

Mas se um equipamento de ultrassom já produz imagens médicas de alta 

qualidade por que se preocupar em integrar feixes de laser? Quais informações e 
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aplicações adicionais podemos obter com isso?  

O primeiro ponto a ser comentado é o fato de uma imagem de ultrassonografia 

representar propriedades mecânicas dos tecidos sendo, portanto, prioritariamente 

anatômica. Portanto, seu uso para obtenção de imagens relacionadas à composição 

molecular do tecido é limitado. Apesar de algumas das modalidades de imagem inseridas 

em um equipamento moderno serem capazes de produzir imagens que traduzem aspectos 

funcionais de um órgão, grande parte de seu uso é para avaliar a anatomia.  

Propriedades ópticas 

É sabido que diferentes estruturas teciduais possuem perfis de absorção óptica 

bem característicos e que isso depende, em grande parte, de sua composição molecular. 

Um exemplo bastante explorado na literatura para geração de imagens funcionais e 

moleculares é através da diferença entre os espectros de absorção da oxi-hemoglobina e 

desoxi-hemoblobina. A hemoglobina faz parte da composição da hemácia, sendo 

responsável pelo transporte de oxigênio pelo sangue. Quando essa hemoglobina está 

ligada a moléculas de oxigênio ela é denominada de oxi-hemoglobina, mas quando não 

está oxigenada é conhecida como desoxi-hemoblobina.  

A Figura 2 representa como se dá a absorção óptica da hemoglobina, água e lipídio 

(constituintes comuns dos tecidos) para diferentes comprimentos de onda da luz. A luz é 

uma radiação eletromagnética que pode apresentar comprimentos de onda que vão desde 

frações de nanômetro, como no raio-x, até dezenas de metros, como nas ondas de rádio. 

Ao analisar o gráfico da Figura 2, percebemos que em alguns comprimentos de onda a 

absorção óptica é diferente para os dois tipos de hemoglobina, água e lipídeo. Ao excitar 

o tecido com pulsos luminosos nesses comprimentos de onda, é possível avaliar 

localmente a saturação de oxigênio, ou seja, o grau de oxigenação do sangue.   
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Figura 2. A parte superior da figura mostra o coeficiente de absorção para a hemoglobina 

oxigenada e deoxigenada, água e lipídeo. Esse coeficiente nada mais é que um índice de 

como a molécula absorve a luz no comprimento de onda indicado. Nesse gráfico HbO2 e 

Hb são, respectivamente, a oxi-hemoglobina e a desoxi-hemoglobina. A imagem inferior 

mostra como o espectro luminoso é classificado em comprimentos de onda entre 200 nm 

e 1000 nm. A radiação ultra-violeta visível se encontra abaixo de 400 nm, a luz vísivel 

entre 400 nm e 700 nm e a radiação infravermelha acima de 700 nm. 

 

Aplicações da imagem fotoacústica 

Uma imagem fotoacústica identifica espacialmente a quantidade de luz absorvida 

pelos tecidos, podendo assim ser usada para inferir, localmente, parâmetros como a 

saturação de oxigênio e a concentração de hemoglobina. Essa informação é valiosa para 

avaliar, por exemplo, a oxigenação de tecidos saudáveis e patológicos. Estudos mostram 

que o grau de oxigenação do tumor pode trazer informação sobre seu estágio de 

crescimento, grau de malignidade, metástase e resistências a tratamento. Assim, a 

imagem fotoacústica tem se tornado uma valiosa ferramenta para o estudo de patologias 

como o câncer e com potencialidade para o diagnóstico. Como uma imagem fotoacústica 

tem a capacidade de indicar propriedades da constituição molecular de uma localidade, 

ao associá-la a uma imagem convencional de ultrassom, essa valiosa informação é 

associada a uma região específica de um órgão, por exemplo. As duas imagens poderão 

ser mostradas em tempo real e através do mesmo equipamento de ultrassom. 

No ano de 2003, Wang e colaboradores, da Universidade de Washington, St. 

Louis, demonstraram o potencial da técnica fotoacústica para obtenção de imagens 
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representando propriedades moleculares em estudos funcionais cerebrais. Eles 

exploraram diferenças no espectro de absorção óptica de hemoglobinas oxigenadas e não 

oxigenadas, e obtiveram imagens diretamente relacionadas com a utilização do oxigênio 

pelo cérebro. A Figura 3 mostra imagens fotoacústicas do cérebro de ratos enquanto seus 

bigodes do lado esquerdo ou direito eram estimulados. Ao estimular os bigodes, certa 

região cerebral foi ativada e assim a circulação sanguínea e consumo de oxigênio nesse 

local foi aumentado.  

 

Figura 3. Imagens fotoacústicas de um cérebro de rato. Nessas imagens as regiões em 

escala de cinza foram obtidas com o rato em repouso e mostram a anatomia do cérebro. 

As regiões em que as imagens estão em mapa de cor foram obtidas enquanto os bigodes 

do rato eram estimulados. Pelas imagens podemos perceber um aumento do contraste que 

é dependente do lado em que os bigodes do rato foram estimulados. Adaptado de Wang, 

X. et al. Nature Biotechnology, v. 21, n. 7, p. 803-806 (2003) 

 

Aterosclerose é uma doença crônica caracterizada pela formação de placas 

compostas, principalmente, por tecido fibroso e lipídeo nos vasos sanguíneos. Essas 

placas podem ser localizadas e identificadas por métodos de imagem tradicionais como a 

angiografia e o ultrassom intravascular. Contudo, essas duas técnicas não possibilitam 

identificar a composição tecidual dessas placas, que é uma informação importante para 

avaliar sua vulnerabilidade à ruptura, ocasionando, por exemplo, o derrame, ou AVC 

(acidente vascular cerebral). Pelo gráfico mostrado na Figura 4 percebemos o potencial 

da imagem fotoacústica para atingir esse objetivo, já que os diferentes constituintes do 

tecido absorvem a luz de maneira diferente. A Figura 4 mostra imagens intravasculares 

da artéria aorta obtidas da combinação de imagens fotoacústicas com o ultrassom 

convencional. A partir dessas imagens percebemos que uma artéria aorta com placa 

aterosclerótica mostrou aumento significativo no sinal fotoacústico devido ao acúmulo 

de lipídeos em determinadas regiões. Estudos histológicos dessas artérias confirmaram 

que a aorta patológica continha regiões ricas em lipídeos, enquanto que a normal não 
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apresentava essas regiões com maior concentração de lipídeos. 

 

Figura 4. Nas imagens superiores as regiões em tons de cinza correspondem a imagens 

de ultrassonografia convencional intravascular e as regiões coloridas correspondem a 

imagens fotoacústicas. A imagem da esquerda foi obtida de uma artéria aorta que não 

apresentava patologia sendo o sinal fotoacústico quase inexistente, enquanto que a da 

direita foi obtida em uma artéria com placa aterosclerótica, ocasionando uma maior 

absorção óptica nas regiões com acúmulo de lipídeo e, consequentemente, o sinal 

fotoacústico foi aumentado. As imagens inferiores mostram o resultado da histologia 

dessas artérias. Essas artérias passaram por um procedimento de coloração com óleo 

vermelho O, que é um corante que destaca, em vermelho, as regiões da artéria ricas em 

lipídeo. A imagem da direita apresenta uma coloração avermelhada o que confirma a 

presença de regiões ricas em lipídeos na artéria aterosclerótica. Adaptado de Wang, B. et 

al. Optics Express, v. 18, n. 5, p. 4889-4897 (2010). 

 

 Nanopartículas e fotoacústica 

As aplicações descritas até o momento são baseadas em contrastes devido às 

diferenças no espectro de absorção dos constituintes do tecido. Com o intuito de aumentar 

a sensibilidade da imagem fotoacústica na identificação precoce de moléculas que são 

comumente associadas a certos tipos de patologias, agentes de contraste que possuem 

afinidade com determinadas moléculas são inseridas ao corpo. Diversos estudos indicam 

que o uso de nanopartículas melhora o contraste de imagens fotoacústicas, aumentando a 

sensibilidade para a detecção e identificação de tumores. Essas nanopartículas, quando 

associadas a moléculas específicas às quais possuem afinidade com certos biomarcadores 

de patologias, tendem a se acumular em regiões do corpo onde esses marcadores estão 

presentes. Por exemplo, se um determinado tipo de tumor apresenta o biomarcador, as 
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nanopartículas irão se acumular no local onde o tumor evolui. 

Ao utilizar agentes de contrastes com um espectro de absorção bem caracterizado 

e um laser ajustado para emitir pulsos em comprimentos de onda onde a absorção por 

esses agentes é máxima, o sinal acústico produzido tende a ser aumentado. No caso das 

nanopartículas acumuladas no tumor, esse procedimento induzirá um aumento do sinal 

fotoacústico proveniente da região onde se encontra o tecido patológico. Aumento de 

sinal significa uma imagem melhor e nesse caso, especificamente, de uma localização em 

que determinado biomarcador está presente.   

As nanopartículas podem ser produzidas com diversos formatos e tamanhos. Por 

exemplo, nanoesferas, nanoplacas, nanobastões, entre outros. O interessante ressaltar que 

o pico de absorção máximo pode ser regulado de acordo com o formato das 

nanopartículas. A Figura 5 mostra nanoplacas de prata de diferentes dimensões e imagens 

de cada um desses grupos de partículas em solução. Cada uma dessas soluções apresenta 

uma coloração diferente, o que indica que as propriedades ópticas dessas partículas 

podem ser reguladas de acordo com suas dimensões. Nessa situação, o pico de absorção 

pode ser ajustado dependendo da geometria das nanoplacas de prata.  

 

Figura 5. Nanopartículas de prata em forma de placas mostradas de S1 a S4 em ordem 

crescente do tamanho da borda lateral (tamanho mínimo de S1 é em média 25 nm e 

máximo em S4 é em média 219 nm). As soluções mostradas na figura foram obtidas de 

cada conjunto de nanoplacas (S1 a S4) e as diferentes colorações indicam que as 

dimensões das nanopartículas alteram suas propriedades ópticas. Adaptado de Homan 

K.A. et al. ACS Nano, v. 6, n. 1, p. 641-650 (2011). 

 

Essas nanopartículas de prata foram injetadas na corrente sanguínea de um rato 
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com tumor de pâncreas. Para isso elas foram quimicamente tratadas para reduzir sua 

toxicidade, além de terem sido ligadas a um anticorpo específico para que as células de 

tumor pancreático fossem seu sítio alvo. Nas imagens da Figura 6 as regiões mostradas 

em tons de cinza são de ultrassom convencional e trazem as informações anatômicas, 

enquanto que as regiões coloridas sobrepostas correspondem às imagens fotoacústicas. 

Portanto, a imagem de ultrassom convencional contribui para entender onde o sinal 

fotoacústico está mais acentuado, nesse caso proporcional ao acumulo das nanopartículas. 

Devido à diferença de absorção óptica entre as nanopartículas, o sangue oxigenado e o 

sangue desoxigenado, é possível ajustar os pulsos de laser a certos comprimentos de onda 

em que essas estruturas possam ser identificadas. A imagem fotoacústica mostra que o 

acúmulo das nanopartículas ocorreu na região onde se localizava o tumor. 

 

Figure 6. Imagens de um tumor de pâncreas em rato. Esquerda: caraterísticas anatômicas 

obtidas através de uma imagem de ultrassom convencional. Direita: imagem molecular 

fotoacústica superposta à imagem de ultrassom. As regiões em amarelo mostram as 

nanopartículas acumuladas na região do tumor, em vermelho o sangue oxigenado e em 

azul o sangue deoxigenado. Essas imagens tem dimensão de 14,5 mm por 11,8 mm. 

Adaptado de Homan K.A. et al. ACS Nano, v. 6, n. 1, p. 641-650 (2011). 

 

Perspectivas 

 A imagem fotoacústica integra características ópticas e ultrassônicas que 

possibilitam o acesso a um tipo de imagem com características únicas que podem ser 

mostradas em tempo real. A absorção óptica viabiliza a obtenção de imagens 

moleculares e funcionais que são acopladas às imagens anatômicas obtidas com o 

ultrassom.  

Além de ser uma técnica com grande potencial diagnóstico, diversos estudos 

apontam sua utilidade na monitoração e condução de terapias e tratamentos como, por 

exemplo, a terapia fototérmica. Esse é um tipo promissor de tratamento de câncer, que 
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consiste na injeção de nanopartículas com afinidade por células cancerígenas e posterior 

aplicação contínua de laser na região do tumor. Durante a absorção do laser, as 

nanopartículas se aquecem causando a morte celular. Nesse caso, a imagem fotoacústica 

pode confirmar o deposito das nanopartículas no sítio adequado e guiar o tratamento, pois 

é sabido que o sinal fotoaústico é amplificado proporcionalmente ao aumento de 

temperatura. Portanto, a imagem fotoacústica possibilita o acompanhamento do processo 

terapêutico em tempo real, podendo indicar a extensão de morte celular.  

A imagem fotoacústica é uma valiosa ferramenta para o diagnóstico seletivo de 

tumores em estágio inicial e monitoramento de seu tratamento e obtenção de imagens de 

microvascularização de tecidos, entre outros. Com o avanço constante da nanociência, os 

agentes de contrastes se tornarão cada vez mais eficientes, o que viabilizará ainda mais a 

obtenção de imagens moleculares. Essa modalidade para diagnóstico médico que ganhou 

maior visibilidade a partir do ano de 2003, sendo, atualmente, alvo de investigação por 

grupos de pesquisa pelo mundo. Por ser uma técnica recente, ainda não é aprovada pelas 

agências reguladoras de saúde para o uso em procedimentos clínicos rotineiros, contudo 

equipamentos desenvolvidos para o uso em estudos pré-clínicos com pequenos animais 

já estão em comercialização. Esses estudos são de fundamental importância para explorar 

o potencial da fotoacústica como ferramenta para o diagnóstico e terapia no tratamento 

de tumores. 
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TEMA 9 
 

 

TERMODINÂMICA NO ENOVELAMENTO DE 

PROTEÍNAS 

Nelson Augusto Alves 

I. Proteínas globulares - uma breve introdução 

Proteínas são cadeias de aminoácidos (AA) e correspondem às macromoléculas 

mais abundantes nos organismos. Elas ocorrem em uma grande variedade de formas 

tridimensionais (3D) e exercem inúmeras funçõesem condições fisiológicas. A sequência 

de AA específica de uma proteína (ou estrutura primária) a condiciona a enovelar-se para 

adquirir a sua conformação natural de domínios compactos, chamada de 

conformação nativa. Dentre um ensemble de conformações 3D, a conformação nativa 

corresponde à estrutura termodinamicamente mais estável. A importância do 

conhecimento destas estruturas tridimensionais de energia livre mínima está no fato de 

que as propriedades funcionais dependem explicitamente destas conformações nativas. 

A Fig. 1 mostra a estrutura espacial da proteina 𝛽-amilóide com 40 AA num 

diagrama esquemático. Este diagrama mostra como a sequência de AA se arranja 

espacialmente descrevendo duas hélices, chamadas de hélices 𝛼. Hélice 𝛼 e folha 𝛽 são 

as estruturas mais frequentemente encontradas em proteínas e correspondem ao que 

chamamos de estruturas secundárias. O nome estrutura terciária corresponde à estrutura 

3D final obtida pelo arranjo espacial das suas estruturas secundárias [1]. Na Fig. 2 

incluimos os átomos que compoem as cadeias laterais dos AA. Os AA são os blocos que 

constituem a estrutura primária da proteína, equivalentes aos elos numa corrente de 

bicicleta. Estes blocos correspondem a 20 diferentes tipos de AA que ocorrem na 

natureza, os quais são conectados sequencialmente por ligações peptídicas, originando 

assim também o nome cadeias polipeptídicas para as proteínas. O tamanho destas cadeias 

varia de algumas dezenas, para fragmentos de proteínas chamados de peptídeos, até algo 

da ordem de 3000 AA, mas havendo exemplo de proteína com mais de 27000 AA 
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(proteína titin). Os AA diferem entre si pelos átomos que constituem a chamada cadeia 

lateral ou resíduo e são responsáveis pelo seu caracter hidrofóbico ou hidrofílico. Muitas 

proteínas atingem a conformação nativa espontaneamente durante ou após sua síntese no 

interior das células. Apesar de que estas macromoléculas pareçam adquirir sozinhas a 

conformação nativa, este processo depende em grande parte das características da 

solução na qual encontram-se imersas, incluindo concentração, temperatura e pH do 

solvente, ou ainda são ajudadas por outras proteínas chamadas chaperonas. 

 

Fig. 1. Representacão diagramática da estrutura nativa da Aβ40. 

 

Fig. 2. Diagrama da Aβ40 mostrando os átomos nas cadeias laterais. 

 

O enovelamento proteico é um processo altamente complexo e fundamental, por 

meio do qual uma proteína assume a sua conformação tridimensional bioquimicamente 

funcional e caracteriza-se pela formação das estruturas secundárias. O processo contrário 

chama-se desnaturação, onde uma proteína é forçada a perder a sua 

conformação funcional, tornando-se uma cadeia amorfa e não funcional de aminoácidos. 

As proteínas desnaturadas podem perder a sua solubilidade e precipitar, tornando-se 

sólidos insolúveis. Dependendo do grau de desnaturação o processo é reversível e as 

proteínas podem adquirir novamente a sua conformação tridimensional funcional. É 

importante observar que do ponto de vista experimental em que há o reenovelamento, as 

chamadas estruturas desnaturadas não correspondem realmente a estados totalmente 

desordenados, mas adotam elementos residuais de estruturas secundárias e agrupamentos 

hidrofóbicos. Entretanto, esses elementos residuais de estruturas secundárias não 
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correspondem necessariamente às estruturas secundárias observadas em 

conformações nativas. De forma geral, estruturas secundárias são formadas à medida que 

a compactação ocorre.  

 

II. Mecanismos de enovelamento proteico  

Nos anos 60 Anfinsen e colaboradores realizaram estudos in vitro de algumas 

proteínas desnaturadas quimicamente e mostraram que sob condições apropriadas elas 

eram capazes de re-enovelarem espontaneamente, recuperando os respectivos estados 

nativos. Desta forma, chegaram à conclusão de que a sequência primária contém a 

informação necessária para o restabelecimento da estrutura nativa sob apropriadas 

condições termodinâmicas [2]. Em consequência das inúmeras observações de 

reversibilidade configuracional de proteínas desnaturadas para uma estrutura ativa bem 

definida, surge a hipótese termodinâmica do enovelamento, onde gradientes de energia 

livre forçam a proteína a alcançar o estado termodinamicamente mais estável [3,4]. 

Dado que o tempo no qual ocorre o processo de enovelamento é da ordem de 

segundos, deve existir algum viés na obtenção do estado nativo. Assim, este processo de 

procura não deve corresponder a uma caminhada aleatória, o que levou à ideia de que o 

enovelamento deveria ser agilizado e guiado pela rápida formação de interações entre 

elementos estruturais locais e o processo seguiria de forma hierárquica (Levinthal, 1969) 

[5]. Por outro lado, havendo a possibilidade de que alguma estrutura bastante estável seja 

rapidamente alcançada por dada sequência de conformações, esta será tida como a 

conformação de estado nativo e sem necessariamente corresponder àquela de energia 

livre mínima global [6,7]. Este fato tem sido observado especialmente para proteínas mais 

complexas e nesta situação dizemos que o enovelamento está sob controle cinético [8-

10]. 

Os resultados mostram que não existe uma busca aleatória pela 

conformaçãonativa, mas que deve existir um mecanismo que guie a cadeia polipeptídica 

numa busca um tanto quanto direcionada. Durante as últimas décadas diversos modelos 

fenomenológicos foram propostos como possíveis mecanismos para o enovelamento 

proteico, embora sem consenso para um mecanismo único. 

 

Nucleação-condensação 

Estudos experimentais com pequenas proteínas, ou seja não excedendo ∼ 100 AA, 
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sugerem que o enovelamento pode ser descrito como uma transição entre dois estados: o 

estado nativo (N) e o ensemble de estados desnaturados (D), sem necessariamente haver 

um grande número de estruturas intermediárias. Este mecanismo é conhecido como 

nucleação-condensação (NC) ou ainda por nucleação-colapso [11-15], cuja descriçãoé 

semelhante à que ocorre em sistemas termodinâmicos usuais onde se observa 

transições de fase de primeira ordem. Consequentemente, conceitos da Física Estatística 

que descrevem transições de fase são comumente aplicados no estudo termodinâmico de 

proteínas e caracterizaçãoda sua temperatura de enovelamento 𝑇𝑓. O mecanismo NC 

considera que o estado enovelado é obtido por uma rápida condensação tão logo um 

número crítico de contatos entre resíduos em elementos da estrutura terciária seja 

alcançado, formando assim um núcleo crítico inicial. O ensemble de estados de 

transição (TS) entre os estados N e D neste modelo, corresponderiam ao conjunto de 

diferentes estruturas contendo núcleos críticos. A existência deste tipo de ensemble 

explica as diferentes rotas de enovelamento percorridas pelas chamadas proteínas de dois 

estados, normalmente observadas em sistemas relativamente pequenos. 

 

Paisagem energética 

 Com o acúmulo de inúmeros e melhores resultados experimentais e o 

desenvolvimento de métodos teóricos, principalmente baseados em simulações de Monte 

Carlo (MC) e de dinâmica molecular, foi possível melhor entender os diferentes aspectos 

envolvidos no enovelamenteo proteico. Hoje em dia tem-se claro a noção de que não 

existe um único caminho a ser seguido no processo de enovelamento e de que não há 

muito sentido na procura e conhecimento de estados intermediários ao longo do caminho 

de enovelamento para compreender como a natureza atua na sua seleção. Os chamados 

experimentos clássicos envolviam a obtenção do comportamento médio e melhor ajuste 

para dado observável físico, sem muito conhecimento a nível atômico. A nova visão do 

problema, conforme analisada por Baldwin [16], é baseada em detalhes experimentais 

relacionados a resolução espacial e temporal, e em modelos da Física Estatística que 

mesmo incluindo as usuais aproximações teóricas para modelagem, têm muito mais 

conteúdo do que os modelos fenomenológicos propostos. A Mecânica Estatística substitui 

o que se entendia por estado (macroscópico) desnaturado (D), estado intermediário (I) e 

estado nativo (N), por ensembles de conformações moleculares. 

Esta descrição é sumarizada pelo nome de teoria da paisagem de energia (energy 
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landscape theory) [17-19], em que descreve-se estatisticamente a superfície de energia 

potencial da proteína em função de coordenadas que caracterizem a conformação. Para 

isso considera-se que o enovelamento ocorre por meio de um ensemble organizado de 

estruturas percorrendo uma superfície relativamente rugosa associada um processo de 

afunilamento minimamente frustrado em direção à energia mínima. A Fig. 3 mostra de 

forma esquemática esta superfície de energia rugosa, com mínimos locais separados por 

barreiras de energia livre. 

 

 

Fig 3: Diagrama esquemático da superfície de energia livre explorada pelas reações envolvendo 

proteínas, conforme ref. [20].  

III. Formação amilóide 

 Estudos envolvendo proteínas têm inúmeras aplicações biomédicas. Várias 

doenças, incluindo a doença de Alzheimer (AD), são amplamente conhecidas como 

resultando de processos neurodegenerativos causados pela formação de agregados 

fibrilares de proteínas específicas [21,22]. Atualmente, é consenso que há uma tendência 

inerente às proteínas a se agregarem, sendo este processo apenas dependente das 

condições físico-químicas do ambiente. Inúmeros estudos computacionais e 

experimentais identificam estes agregados fibrilares como estados termodinamicamente 

mais estáveis que os correspondentes estados nativos das respectivas proteínas 

envolvidas. Desta forma, conclui-se que o estado nativo das proteínas com propensão à 

agregação seria apenas um estado metaestável para proteínas envolvidas em doenças 

neurodegenerativas [23,24]. Este fato é apresentado esquematicamente na Fig. 3, onde 

estruturas agregadas ocupariam um mínimo local mais profundo que o associado ao 
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estado nativo da correspondente proteína. 

Do ponto de vista biológico, a AD é uma doença neurodegenerativa caracterizada 

pela perda neuronal seletiva e pela presença anormal da acumulação extracelular do 

peptídeo 𝛽-amilóide (A𝛽P) no cérebro [25-27]. Esta é uma doença progressiva que a 

princípio decorre da formação de placas cujos constituintes principais são fibrilas dos 

fragmentos amilóides A𝛽. Estes pepídeos podem variar em comprimento, sendo que o 

peptídeo com 40 aminoácidos A𝛽40 representa a espécie A𝛽 predominante tanto em 

cérebros normais quanto com AD, sendo seguido pelo peptídeo com 42 resíduos A𝛽42. 

Embora o peptídeo A𝛽42 seja menos abundante, ele é o tipo mais fibrilogênico e 

neurotóxico. A doença de Alzheimer é characterizada patologicamente pelo acúmulo 

intracelular anormal de densos emaranhados de fibrilas bem como pela ocorrência 

extracelular de fibrilas e placas amilóides no tecido cerebral e em seus microvasos 

sangüíneos [26, 28-30]. As placas amilóides são depósitos insolúveis de fibrilas amilóides 

constituidas principalmente pelas moléculas A𝛽 [31,32]. A pequena diferença em 

sequência entre A𝛽40 e A𝛽42, o terminal-C com resíduos Ile-Ala, causa in vivo e in vitro 

diferenças significativas nas propriedades de fibrilização e neurotoxicidade nos neurônios 

[33,34]. 

Esta neurotoxicidade, em diferentes intensidades, também é provocada pelas 

variantes das A𝛽’s obtidas por mutações, em geral pontuais por troca de aminoácidos, em 

torno das posições de 21 à 23 da sequência primária. Estas sequências mutantes da 𝛽-

amilóide apresentam variadas mudanças bioquímicas e assim, grande diversidade em 

termos de presença ou mesmo ausência dos sintomas característicos de demência 

associada a AD. Em especial, apresentam também grandes diferenças na cinética de 

formação das fibrilas amilóides. Novamente, torna-se importante caracterizar e comparar 

seus estados conformacionais com as das A𝛽’s típicas em função da temperatura. 

IV. Simulações de dinâmica molecular 

Simulações de alto desempenho vêm tendo um papel essencial e conseguindo o 

status de quase experimentos em diversas áreas científicas e em particular, no estudo do 

mecanismo de enovelamento e agregaçãode proteínas. A compreensão do processo de 

enovelamento necessita da introdução de um campo de forças que leve em conta as 

interações entre todos os átomos que constituem a molécula. Inúmeros campos de forças 

têm sido propostos na literatura com o intuito de, entre outros, melhor descrever o 

processo de enovelamento e de reproduzir o estado nativo. A descrição do movimento 
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molecular pode ser efetuada quer considerando-se todos os átomos da molécula ou ainda 

em nível coarse-grained, onde conjuntos de átomos são agrupados e passam a ser 

descritos por um único átomo, em geral o 𝐶𝛼 desse AA. 

O potencial a seguir contém os termos de interação que tipicamente entram na 

composição de um campo de forças. As constantes 𝑟0, 𝜃0, 𝜒0, 𝜎𝑖𝑗 e 𝜙0 são obtidas a partir 

de informações experimentais. Assim, tipicamente temos,  

𝑉 = ∑ 𝜖𝑟

𝑐𝑜𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠

[(
𝜎𝑖𝑗

𝑟
)
12

− 2(
𝜎𝑖𝑗

𝑟
)
6

]

+ ∑ 𝜖𝑁𝐶

𝑛𝑎𝑜−𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜𝑠

(
𝜎𝑁𝐶
𝑟
)
12

  ,

 

onde o potencial dihedral 𝐹𝐷 é dado por 𝐹𝐷(𝜙) = [1 − 𝑐𝑜𝑠(𝜙 − 𝜙0)]  +  
1

2
[1 −

𝑐𝑜𝑠(3(𝜙 − 𝜙0))]. Este campo de forças corresponde à soma de termos relacionados às 

interações covalentes e não covalentes. As interações covalentes incluem termos que 

levam em conta os aspectos de torção associados ao ângulo dihedral, ângulo dihedral 

harmônico, vibrações harmônicas covalentes e de ângulo covalente. Os termos não 

covalentes incluem a interação de Van der Waals (Lennard-Jones) entre todos os pares de 

átomos. 

Tendo um campo de forças, é necessário descrever a evolução temporal do 

conjunto de átomos em função das condições externas que levam ao enovelamento ou 

ainda, ao desenovelamento. Esta descrição pode ser efetuada utilizando-se métodos de 

Monte Carlo ou de dinâmica molecular. Isto faz com que inúmeros estudos in silico, 

levando em conta as interações interatômicas, possam ser conduzidos e comparados com 

resultados obtidos in vitro. Durante as últimas décadas vários programas computacionais 

foram desenvolvidos para efetuar eficientemente simulações de proteínas envolvendo 

algoritmos de dinâmica molecular. Em particular, temos o programa computacional 

GROMACS [35], o qual tem sido utilizado por inúmeros grupos de pesquisa. 

 

V. Estudos termodinâmicos 

Inúmeras técnicas de simulação computacional foram desenvolvidas com o intuito 

de melhor amostrar o espaço configuracional. Em particular, podemos efetuar a 
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evolução temporal por meio de simulações numéricas envolvendo o método de troca de 

réplicas (replica-exchange method - REM) [36]. A produção de um enorme número de 

conformações em diferentes temperaturas faz com que possamos também efetuar uma 

análise microcanônica por meio do algoritmo ST-WHAM-MUCA [37] para obtermos 

estimativas da temperatura microcanônica e variações da entropia em função da energia 

do sistema e assim tentar caracterizar melhor este processo termodinâmico. Tendo 

amostras significativas de conformações 3D e das energias associadas, métodos de 

análise da Mecânica Estatística podem ser utilizados para caracterizar, entre outros, 

aspectos relacionados a transições de fase [38]. 

Como exemplo ilustrativo do estudo termodinâmico associado ao processo de 

enovelamento mostramos na Fig. 3 as estruturas nativas obtidas para a sequência Ala10-

Gly5-Ala10 a partir de um estudo em que consideramos este peptídeo numa caixa sem 

solvente (fase gás) e com solvente implícito. Na Fig. 4 apresentamos para cada situação, 

como variam algumas características associadas às estruturas 3D, além de incluirmos o 

calor específico em função da temperatura. O peptídeo Ala10-Gly5-Ala10 é um modelo 

simples para estudarmos a formação de hélice 𝛼 [39,40]. Para este peptídeo, a 

formação do estado nativo ocorre como um processo de dois estágios. No primeiro 

estágio temos a formação de duas hélices 𝛼, as quais se re-arranjam posteriormente. Na 

Fig. 6 apresentamos o gráfico da superfície de energia livre como função da helicidade 

𝑛𝐻, e distância entre extremidades 𝑑𝑒−𝑒, na temperatura T=270K para a fase gás. 

 

Fig. 4: Estruturas nativas da Ala10-Gly5-Ala10:a) sem solvente (fase gáss), b) solvente 

implícito. 
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Fig. 5: Número de elementos hélicos nH, distância entre extremos da cadeia de−e e calor 

específico C, em função da temperatura T. 

 

Fig. 6: Superfície de energia livre obtida em T = 270 K. 
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TEMA 11 

MODELAGEM EM RADIOBIOLOGIA E 

BASEADA EM AGENTES 

 

UBIRACI PEREIRA DA COSTA NEVES 

1. Modelagem em Radiobiologia 

A radioterapia é um método baseado na utilização de radiações ionizantes para fins 

terápicos. Os principais danos causados por este tipo de radiação decorrem da ionização 

ou ejeção de elétrons das moléculas no interior das células. Moléculas ionizadas  são 

altamente reativas e passam por mudanças que podem levar à quebra de ligações 

químicas.  Isto pode gerar o rompimento da estrutura de macromoléculas tais como o 

DNA, com consequências letais para a célula se a estrutura não for reparada a tempo ou 

adequadamente(Joiner & van der Kogel, 2009). Em se tratando de tumores, o uso da 

radiação ionizante visa, naturalmente, a eliminação das células tumorais, apesar de a 

irradiação estar associada a uma probabilidade de complicações nos tecidos sadios 

(Santos, 2014; Kutcher & Burman, 1989). 

Um dos objetivos da radiobiologia é estudar os efeitos da radiação sobre a taxa de 

sobrevivência celular através de uma modelagem probabilística dos processos envolvidos 

na interação da radiação com tecidos. A estatística de Poisson pode ser usada para o 

cálculo da probabilidade 𝑝 de sobrevivência de uma célula irradiada, 

𝑝 = 1 − [1 − exp(−𝐷 𝐷0⁄ )]𝑛    , 

em que 𝑛 é o número de alvos sensíveis (regiões específicas do DNA que podem ser 

inativadas pela radiação ionizante, levando a célula à morte), 𝐷 é a dose de radiação (cuja 

unidade no SI é o gray: 1 Gy = 1 J kg⁄ ) e 𝐷0 é o limiar de dose que resulta, em média, em 

uma inativação por alvo (Joiner & van der Kogel, 2009; Santos, 2014).  

 Ainda que a modelagem pela estatística de Poisson tenha predominado na 

radiobiologia por longo tempo, a dificuldade desta forma de abordagem residia na 

identificação dos alvos. Como um ajuste empírico para a fração 𝑓 de células 
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sobreviventes, surge então o modelo Linear-Quadrático (Sinclair, 1966), 

𝑓 = 𝑒−𝛼𝐷−𝛽𝐷
2
 , 

que além de incorporar o termo linear da teoria-alvo (para 𝑛 = 1), agrega um termo 

quadrático, contribuindo para um melhor ajuste em doses menores (na faixa de 0 a 3 Gy); 

𝛼 e 𝛽 são constantes tais que a razão 𝛼 𝛽⁄  está diretamente relacionada com a 

radiossensibilidade do tecido (Rogakou, Pilch, Orr, & Ivano, 1998; Carlson, Stewart, Li, 

Jennings, Wang, & Guerrero, 2004; Garcia, David, & Raaphorst., 2007). 

 Em 2010, Sotolongo-Grau et al. demonstraram como estes modelos 

radiobiológicos podem ser derivados do princípio de máxima entropia (Sotolongo-Grau, 

Rodrıguez-Perez, & Antoranz, 2010), estendendo os cálculos com o uso da entropia 

generalizada de Tsallis (Tsallis C. , 1988; Tsallis C. , 1999) e o postulado, motivado por 

observações clínicas, de uma dose de radiação absorvida 𝐷0 finita. Este estudo levou a 

uma forma generalizada para a fração de sobrevivência, expressa como: 

𝑓𝑞 = {
(1 −

𝐷

𝐷0
)
𝛾𝑞

,se𝐷 < 𝐷0,

0,se𝐷 ≥ 𝐷0,

 

onde 𝑞 é o parâmetro de Tsallis e 𝛾𝑞 =
2−𝑞

1−𝑞
  (no limite 𝑞 → 1 recupera-se o modelo Linear-

Quadrático).  O ajuste do modelo generalizado a dados experimentais permitiu mostrar 

um claro agrupamento dos tecidos irradiados em classes de universalidade 

correspondentes a diferentes valores de 𝛾𝑞 (Sotolongo-Grau, Rodrıguez-Perez, & 

Antoranz, 2010). 

 Outra quantidade relevante em radiobiologia é a probabilidade de controle tumoral 

(TCP), função esta que expressa a probabilidade de erradicação de um tumor. A TCP tem 

grande importância clínica uma vez que permite comparar diferentes estratégias e 

protocolos de tratamento. Na literatura há vários modelos de TCP, desde o mais simples, 

derivado da estatística de Poisson, até os mais complexos derivados de processos 

estocásticos de nascimento-morte. Em um estudo sistemático recente, os diferentes 

modelos de TCP foram comparados e avaliados em termos de protocolos de tratamento 

para câncer de próstata; o uso modelo Poissoniano para indicação de protocolos de 

tratamento mostrou-se tão eficaz quanto os demais modelos (Gong, Santos, Finlay, & 

Hillen, 2011; Santos, 2014)  

Contudo, uma limitação prática do modelo Poissoniano é não levar em conta a 

proliferação clonogênica durante o tratamento, o que se torna aparente nos casos em que 
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a dose é depositada durante um grande intervalo de tempo, tal como na braquiterapia 

(Zaider & Minerbo, 2000). Usando processos estocásticos de nascimento-morte, Zaider 

e Minerbo obtiveram uma expressão analítica para a probabilidade 𝑃(𝑡) de controle 

tumoral, válida para qualquer distribuição temporal de dose, 

𝑃(𝑡) =

[
 
 
 
 

1 −
𝑓(𝐷(𝑡))𝑒(𝑏−𝑑)𝑡

1 + 𝑏𝑓(𝐷(𝑡))𝑒(𝑏−𝑑)𝑡 ∫
𝑑𝑡′

𝑓(𝐷(𝑡′))𝑒(𝑏−𝑑)𝑡′
𝑡

0 ]
 
 
 
 
𝑛0

 , 

em que 𝑓(𝐷(𝑡)) é a fração de sobrevivência decorrente da dose 𝐷(𝑡) depositada até o 

instante 𝑡, 𝑛0 é o número de células tumorais clonogênicas inicialmente presentes e 𝑏 e 𝑑 

são, respectivamente, as taxas de nascimento e morte destas células (Zaider & Minerbo, 

2000).  

 Embora o modelo analítico de Zaider e Minerbo possa descrever amplamente a 

TCP, sua abordagem consiste em tratar as células tumorais de modo uniforme. Na 

realidade, células em processo de divisão são mais sensíveis à radiação ionizante (Joiner 

& van der Kogel, 2009) e, de modo a incluir os efeitos do ciclo celular, Dawson e Hillen 

propuseram um modelo para a TCP de dois compartimentos (Dawson & Hillen, 2006): o 

ativo (compreendendo as fases do processo de divisão celular) e o quiescente 

(compreendendo as células no estado de repouso). Se 𝑁𝑖(𝑡) e 𝛤𝑖(𝑡) representam o número 

de células tumorais e a taxa média de morte causada pela radiação no 𝑖 −ésimo 

compartimento (𝑖 = 1 e 2 indicando os compartimentos ativo e quiescente, 

respectivamente), no instante 𝑡, a dinâmica do modelo de Dawson e Hillen é expressa 

pelas equações 

𝑑

𝑑𝑡
𝑁1(𝑡) = −𝜇𝑁1(𝑡) + 𝛾𝑁2(𝑡) − 𝛤1(𝑡)𝑁1(𝑡), 

𝑑

𝑑𝑡
𝑁2(𝑡) = 2𝜇𝑁1(𝑡) − 𝛾𝑁2(𝑡) − 𝛤2(𝑡)𝑁2(𝑡), 

em que 𝜇 é a taxa com que uma célula ativa sofre mitose (originando duas células 

idênticas) e 𝛾 é a taxa média com que uma célula quiescente migra para o compartimento 

ativo. A TCP de Dawson-Hillen para dois compartimentos é expressa como 

𝑃(𝑡) = (1 − 𝑒−𝐹(𝑡))
𝑁1(0)

(1 − 𝑒−𝐺(𝑡))
𝑁2(0)

exp [−𝛾𝑒−𝐹(𝑡)∫ 𝑁2(𝜏)
𝑡

0

𝑒𝐹(𝜏)𝑑𝜏

+ 𝜇𝑒−2𝐺(𝑡)∫ 𝑁1(𝜏)
𝑡

0

𝑒2𝐺(𝜏)𝑑𝜏 − 2𝜇𝑒−𝐺(𝑡)∫ 𝑁1(𝜏)
𝑡

0

𝑒𝐺(𝜏)𝑑𝜏], 
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em que  

𝐹(𝑡) = ∫ (𝜇 + 𝛤1(𝑥))𝑑𝑥
𝑡

0

, 

𝐺(𝑡) = ∫ (𝛾 + 𝛤2(𝑥))𝑑𝑥
𝑡

0

. 

 A formulação de Dawson-Hillen permite que a TCP seja calculada, de maneira 

geral, para diferentes protocolos de tratamento dependentes do tempo (Dawson & Hillen, 

2006).  

Alternativamente a esta formulação, a dinâmica de Dawson e Hillen pode ser 

implementada através de simulações Monte Carlo (Gong, Santos, Finlay, & Hillen, 2011; 

Santos, 2014). Em cada simulação, a célula tumoral pode, em um intervalo de tempo ∆𝑡: 

(1) migrar do compartimento quiescente para o ativo com probabilidade 𝛾∆𝑡; (2) dividir-

se por mitose com probabilidade 𝜇∆𝑡; (3) ser morta por radiação no 𝑖 −ésimo 

compartimento com probabilidade 𝛤𝑖(𝑡)∆𝑡 (Santos, 2014). 

 Os modelos aqui apresentados demonstram recentes avanços teóricos na área de 

radiobiologia. Tais modelos foram estudados durante o doutorado de Mairon Marques 

dos Santos, sob minha orientação, junto a este Programa de Pós-Graduação em Física 

Aplicada à Medicina e Biologia (Santos, 2014). Em um dos trabalhos desenvolvidos, a 

forma generalizada para a fração de sobrevivência (obtida com o uso da estatística de 

Tsallis) foi empregada na expressão da TCP de Zaider e Minerbo, para dois perfis típicos 

de dose irradiada. Como resultado, expressões analíticas foram deduzidas para as TCP’s: 

uma delas em termos da função Gama (para um perfil de dose que varia linearmente com 

o tempo, típico de braquiterapia de feixe externo); a outra em termos da função 

Hipergeométrica (para uma dose exponencial cumulativa, típica de braquiterapia de alta 

dose, com sementes radioativas). Tais resultados analíticos foram corroborados pelos 

cálculos numéricos. Seguindo esta linha, há perspectiva para futuros projetos de pesquisa, 

voltados tanto para a biofísica dos modelos (tal como contabilizar outros aspectos que 

regulam a dinâmica tumoral) como, por outro lado, para a formulação mais compacta das 

TCP’s em termos de funções logarítmicas e exponenciais generalizadas (Tsallis C. , 

1994), com suas decorrentes interpretações geométricas. 

2. Modelagem Baseada em Agentes 

As relações entre as partes constituintes de um sistema e como estas podem originar 
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comportamentos coletivos têm sido objeto de estudo comum a diversas áreas. Esta forma 

de abordagem tem permitido modelar processos investigados na biologia, física, química, 

medicina, computação e economia, dentre outras áreas, tendo assim originado um novo 

campo da ciência, conhecido como Sistemas Complexos. Neste contexto, a modelagem 

baseada em agentes é uma técnica que permite estudar os sistemas complexos a partir de 

suas unidades constituintes, identificando as propriedades emergentes resultantes (Lima, 

Faria, Soares Filho, & Carneiro, 2009). O sistema é tratado como uma coleção de 

unidades autônomas (agentes) que tomam decisões baseadas nas relações entre estes 

(Bonabeau, 2002).  

Originalmente utilizada na criação dos autômatos celulares por John von 

Neumann, em 1948, este tipo de modelagem tem sido muito empregada na física 

estatística. No contexto da sociofísica, uma descrição abrangente de vários tipos de 

modelos, tais como modelos de dinâmica de opinião, de dinâmica cultural e de 

comportamento coletivo, pode ser encontrada na literatura (Castellano, Fortunato, & 

Loreto, 2009). Em 1997, Robert Axelrod propôs um modelo de dinâmica cultural cujo 

mecanismo é baseado em três princípios: a modelagem baseada em agentes, a ausência 

de autoridade central e agentes adaptativos (Axelrod, 1997). Neste modelo, em cada sítio 

da rede há um indivíduo (agente) representado por um conjunto de 𝐹 características 

culturais (por exemplo, linguagem, religião, etc). Para cada característica cultural atribui-

se um número inteiro 𝑞 (𝑞 = 1,2, … , 𝑄) correspondente a um dado estado cultural (por 

exemplo, religião católica, religião protestante, etc). Cada agente pode interagir com seus 

vizinhos mais próximos da rede segundo uma regra probabilística local. Simulações 

computacionais podem conduzir o sistema a uma configuração estacionária ordenada 

(com todos agentes caracterizados pelos mesmos estados culturais – regime 

monocultural) ou desordenada (com agentes em diferentes estados culturais – regime 

multicultural). Neste sentido, o modelo exibe uma interessante transição de fase entre os 

regimes, a depender dos parâmetros 𝐹 e 𝑄. 

Em especial, o modelo sociocultural de Axelrod foi estudado durante o doutorado 

de Sandro Martinelli Reia, sob minha orientação, junto a este Programa de Pós-Graduação 

(Reia S. M., 2015). As principais contribuições resultantes deste trabalho foram: a 

proposta de novas medidas, baseadas no conceito de atividade por agente, para 

determinação dos pontos críticos da transição (Reia & Neves, 2015) e; o estudo da 

formação de domínios culturais através da introdução de agentes persistentes, aqueles 

cujos traços culturais não mudam mas que podem se espalhar através da vizinhança local 
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(Reia & Neves, 2016). A figura apresentada a seguir, extraída da tese de S. M. Reia, 

ilustra a separação de fases no plano (𝑝, 𝑄), em que 𝑝 é a concentração de agentes 

persistentes na rede, para diferentes valores de 𝐹 simulados em uma rede quadrada de 

tamanho 𝐿 = 100 (Reia S. M., 2015). O locus crítico é explicado pela competição de dois 

efeitos opostos (aqui denominados efeitos barreira e de ligação). Uma constatação 

interessante é que estas forças são causadas por agentes não persistentes que aderem aos 

traços culturais dos persistentes (Reia & Neves, 2016).   

 

 Há perspectiva de que futuros projetos sejam eventualmente desenvolvidos 

seguindo este tipo de modelagem, com potenciais aplicações em sistemas biológicos. Para 

exemplificar, o modelo de Axelrod poderia ser adaptado para o estudo da especiação, 

através da analogia entre o vetor de características culturais de um agente e o código 

genético de uma espécie. 
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TEMA 12 

TÉCNICAS DE PROCESSAMENTO DE 

VÍDEO PARA DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS 

 

George Cardoso 

 

Câmeras para visualizar perfusão sanguínea 
 

Médicos da antiguidade já utilizavam com sucesso a técnica do exame visual para 

diagnóstico de pacientes [Gordon and Neuburger, 1949]. Atualmente, evidências visuais 

baseadas na cor são ainda usadas para a inspeção de anemias (baixo croma) e cianoses. O 

olho humano treinado é capaz de distinguir cerca de 10 milhões de cores [Judd and 

Wyszecki, 1975], com uma resolução da ordem de ΔE1, onde ΔE2 = ΔL*2 + Δa*2 + Δb*2 

no espaço de cores CIELAB de Munsell. Por outro lado, uma simples câmera RGB de 12 

bits é capaz de potencialmente distinguir 68 bilhões de cores. Outro aspecto é a potencial 

rapidez e reprodutibilidade nas medidas permitida por câmeras. Com isso, o uso de 

câmeras e técnicas ópticas aliadas ao processamento de imagens pode permitir 

dignósticos clínicos mais rápidos, mais precisos e menos invasivos, tudo isso em 

ambiente de ambulatório. 
 

Um dos temas que estamos estudando usando câmaras de vídeo é o sistema 

circulatório. Apesar de não ser possível perceber a olho nu, a pele humana apresenta 

pequenas variações de matiz da cor entre a direção do azul [Kienle et al., 1996] e a direção 

do vermelho sincronica-mente com a frequência da pulsação sanguínea. Um exemplo 

bem conhecido de aplicação de tal variação são os vários trabalhos que têm utilizado essa 

característica para determinar os ba-timentos cardíacos de um individuo de forma remota, 

utilizando câmeras [Poh et al., 2010, Poh et al., 2011, Tsouri et al., 2012]. Há entretanto 

vários outros estudos que podem ser feitos mas que tem sido pouco explorados por 

requererem uma análise mais física e não apenas do ponto de vista do processamento de 

imagem. Os novos desenvolvimentos que buscamos utilizam al-gorítimos especializados 

e incluem técnicas já existentes tais como a FFT (transformada rápida de Fourier), blind 

source separation [Cardoso, 1999, Gonzalez et al., 2009, Poh et al., 2010, Poh et al., 2011] 
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e constrained independent component analysis [Tsouri et al., 2012]. 
 

A combinação de câmeras (visível, infravermelho, etc), técnicas calorimétricas e 

espectroscó-picas é suficiente para a observação de novos fenômenos ou o 

desenvolvimento de novas técnicas de medida. A adição de filtros espectroscópicos e uso 

de propriedade de polarização da luz traz ainda outras oportunidades. Recentemente 

temos usado essas novas técnicas para inovar em sistemas de medida e detecção com 

aplicações em medidas quantitativas de gases emitidos por veículos e vapores emitidos 

por pessoas [Cardoso et al., 2013, Cardoso and Mestha, 2012a, Cardoso and Mestha, 

2012b, Cardoso et al., 2012a, Cardoso et al., 2012b, Cardoso et al., 2012c]. Nosso 

interesse agora é utilizar conceitos similares para estudar hemodinâmica utilizando mé-

todos que serão descritos em seguida. 

 

Mapeamento não-invasivo de perfusão/pulso sangúineo 
 

Nossos interesse é o desenvolvimento de um método para análise de sinais 

biomédicos de forma não invasiva utilizando câmeras convencionais RGB. O 

monitoramento de sinais vitais nas áreas clinica e hospitalar é de extrema importância, 

sendo atualmente realizados com base em sensores que envolvem contato com a 

superfície da pele como eletrocardiogramas (ECGs) e oxímetros. Vários desses aparelhos 

usam o princípio da fotopletismografia (PPG), que é um método óptico não invasivo 

aplicado na determinação da variação do volume sanguíneo, frequência cardíaca e 

oxigenação sanguínea, por meio da alteração da intensidade de luz transmitida através de 

uma região pouco espessa do corpo, tal como um dedo ou um lóbulo de orelha. A Figura 

1 mostra um sistema de PPG de dedo. 

 

Figura 1: Sistema com PPG convencional (http://www.neurolite.ch/). 

 
No PPG tradicional, a intensidade da luz que penetra o tecido biológico é 
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modulada pela frequência dos batimentos cardíacos devido, principalmente, à variação 

de absorção de luz causada pela mudança no volume sanguíneo das artérias à cada 

batimento. Tal variação da intensidade de luz é medida por um fotodetetor e gera o sinal 

da PPG em função do tempo. Aparelhos que utilizam este tipo de monitoramento, tais 

como oxímetros de dedo, operam com a fonte de luz e o fotorreceptor em lados opostos 

do tecido a ser analisado, sendo assim ine-vitável o contato físico para o bom 

funcionamento da técnica. Entretanto, tais equipamentos por necessitarem de contato com 

o tecido, podem causar danos a pele frágil de alguns pacientes tais como recém nascidos 

prematuros e pacientes que sofreram queimaduras, tornado o uso da técnica inviável para 

alguns diagnósticos clínicos [Borges and Cardoso, 2016]. Em vista disso, entre as técnicas 

mais ativamente pesquisadas na atualidade para medida remota de pulsação cardíaca está 

o uso das câmeras de vídeo [Takano and Ohta, 2007]. 

O princípio clínico que permite o emprego de câmeras de vídeo para o 

monitoramento da frequência cardíaca é também a fotopletismografia (PPG). Porém, para 

o uso com vídeo opera-se no modo reflexão de luz, onde a fonte de luz e receptor (câmera) 

encontram-se do mesmo lado do tecido. À medida que o coração bombeia o sangue, o 

volume sanguíneo nas artérias e capilares muda por uma pequena quantidade em 

sincronia com o ciclo cardíaco. Até recentemente entendia-se que o mecanismo de 

funcionamento dos PPG de dedo era por variação na absorção ou no espalhamento óptico 

devido ao aumento periódico do volume sanguíneo nos vasos [Lindberg et al., 1992]. Há 

poucos anos atrás, foi mostrado que a mudança no volume sanguíneo resulta num 

pequeno aumento na pressão exercida sobre os tecidos locais, causando sutil variação de 

cor (croma) na pele [Poh et al., 2011], [Cheang and Smith, 2003], [Verkruysse et al., 

2008]. Isso permite que pulsações sanguíneas a profundidades maiores que permitidas 

pela penetração de luz visível possam gerar mudança das propriedades de reflexão de luz 

na superfície da pele. Na PPG por vídeo, a variação da croma em um ciclo cardíaco – 

variação que não é observável a olho nu – é detectada na imagem processada do vídeo. 

Embora as mudanças sejam sutis, elas são grandes o suficiente para serem observadas nos 

sinais de câmeras de vídeo RGB, sendo uma câmera de 8 bits capaz de distinguir 16 

milhões de cores, enquanto o olho humano treinado se limita à 10 milhões. 
 

Na PPG por video o sinal correspondente a pulsação sanguínea está contido em 

todos os canais R, G e B (vermelho, verde e azul) da câmara de vídeo. Porém a relação 

sinal ruído (SNR) do canal verde é bem melhor que nos outros canais. 



 

154 
 

 
É importante adquirir a imagem sob uma iluminação adequada para que o sinal 

seja otimizado. Quando o sinal é forte o suficiente e sua frequência varia pouco no tempo 

podemos observar a frequência cardíaca por uma simples FFT do sinal temporal do canal 

verde. A figura 2 mostra o resultado do sinal dos batimentos cardíacos que nesse caso em 

torno de 64 batimentos por minuto. Os sinais mostrados na figura 2 foram obtidos a partir 

de imagens do antebraço de um voluntário. Quando a relação sinal-ruído é pobre e/ou a 

frequência central dos batimentos cardíacos varia no tempo, temos que recorrer a técnicas 

tais como "separação cega de fontes"(BSS ou Blind Source Separation) aplicada aos três 

canais (R, G, B) e extrair o sinal comum aos três correspondente que é a pulsação 

sanguínea [Yu et al.,2015] [Comon and Jutten, 2010]. Os algoritmos de BSS são bem 

estabelecidos na literatura e temos rotinas disponiveis em MATLAB prontas para serem 

adaptadas.  

 

 
Figura 2: (a) Intensidade média do canal verde na região de interesse. (b) Sinal com 

variação lenta subtraída. (c) Módulo da FFT de (b). 

A aplicação dos conceitos da fotopletismografia ligados a determinação da 

frequência do pulso cardíaco é uma área recente e que ainda precisa ser melhor estudada 

em termos de suas possibilidades e limitações. Possíveis aplicações do método incluem 

estudos de defasagens de pulso sanguíneo, que podem caracterizar possíveis anomalias 

fisioló-gicas. Essas defasagens podem ser visualizadas pela técnica de imagem que 

desenvolvemos. A utilização de vídeo representa uma tecnologia alternativa de fácil uso, 

menos invasiva e de mais baixo custo do que técnicas alternativas como ultrassonografia 

e imageamento doppler laser. 

 

Aplicações biomédicas 
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Detecção de tumores e outras enfermidades 
 

É bem conhecido na literatura a possibilidade do uso de câmeras térmicas (infra-

vermelho distante) para a detecção de tumores [Brioschi, 2011]. O principio fisiológico 

de funcionamento de tal técnica é o seguinte. Para uma dada temperatura ambiente abaixo 

da temperatura corporal, para cada ml/s de sangue perfundido para a pele, a temperatura 

da pele aumenta por uma fração de um grau Celsius [Brioschi, 2011]. Tumores geram 

óxido nítrico que por sua vez dilata os vasos locais e a longo prazo aumentam a perfusão 

sanguínea no seu entorno. A câmera infra-vermelha detecta o aumento da temperatura 

local devido ao aumento da perfusão sanguínea a alerta para a possibilidade de um tumor 

ou infecção. 

Entretanto, câmeras térmicas custam acima de R$ 100 mil a unidade, podendo 

chegar facilmente a cinco vezes esse valor. Os métodos descritos na seção anterior podem 

permitir a visualização de uma hipervascularização ou uma perfusão aumentada [Akbari 

et al., 2011, Yu et al., 2010, Tsumura et al., 1999, Cals-Grierson and Ormerod, 2004, 

Fantini and Sassaroli, 2012] utilizando uma simples câmera no visível . O princípio 

fisiológico seria o mesmo, mas um princípio físico é diferente: procuramos quantificar a 

intensidade da perfusão sanguínea para detectar hipervascularização ou perfusão 

aumentada através da visualização de mudanças no padrão espacial do sinal da pulsação 

local na superfície da pele. Este princípio onde a busca por perfusão aumentada serve 

como indicador para um excesso de óxido nítrico, já foi validado através de fluxometria 

Doppler [Jacob et al., 2006], que é uma técnica laser bem estabelecida mas que permite 

examinar apenas uma pequena região da superfície da pele a cada observação. 

Medidas remotas de pressão arterial 
 

A visualização da fase da propagação sanguínea permite o cálculo da velocidade 

de grupo do pulso sanguíneo dkdg /  , onde ω é a frequência cardíaca e k é o número 

de onda (2π//λ). A diferença de fase entre dois pontos distantes x é kx . Isso faz com 

que a velocidade de propagação do pulso possa ser calculada por 






d

d
xg                     (1) 

Como alternativa, a propagação do pulso pode ser observada no domínio 
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temporal. Unindo tal conceito a perspectiva de medição da amplitude e fase do pulso 

sanguíneo, como discutido anteriormente, será possível o monitoramento remoto e 

contínuo da pressão arterial, pelo menos em unidades arbitrárias. Meigas et al. [Meigas 

et al., 2001] demonstrou boa correlação entre pressão arterial e tempo de propagação do 

pulso, em experimentos usando electrocardiograma (ECG), um sensor 

fotopletismografico e um sensor laser-Doppler. 

 

Detecção de Neuropatia Periférica e outras enfermidades 
 

Neuropatia periférica (NP) pode levar à perda da função de um membro. Uma das 

causas comuns de NP é diabetes. A falta de perfusão sanguínea no membro é tanto pode 

ser causa quanto consequência da NP. Estudos comparativos do nível de perfusão em 

diferentes regiões distais de um indivíduo, assim como testes usando braçadeiras de 

velcro são usados para verificar sinais preliminares de problemas de perfusão sanguínea. 

Estimamos que com o testes usando mapeamento da fase da perfusão usando vídeo, 

alteração ainda incipientes na perfusão poderão ser detectadas proporcionando uma 

detecção em estágio premilinar da doença. 

 
A possibilidade de mapeamento da propagação do pulso sanguíneo poderá abrir 

caminho para a detecção de outras enfermidades que alterem a simetria da perfusão 

sanguínea no organismo. Além disso, o custo de uma câmera RGB é cerca de cem vezes 

mais baixo que o custo de uma de câmera térmica. 

 

Medidas usando Speckle 
 

 Speckle é o nome dado ao padrão de inteferência criado por um laser. Sempre que 

a planicidade de uma superfície é menor que λ/10, onde λ é o comprimento de onda do 

laser, speckle é observado na luz refletida. Um exemplo de padrão de speckle é mostrado 

na Figura 3. 
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Figura 3: Exemplo de padrão de speckle de laser (fonte: wikipedia). 

O movimento Browniano num fluido estacionário faz com que o padrão de 

speckle de um laser nele incidente mude com o tempo. Essas flutuações nos levam a 

inferir propriedades da dinâmica do meio iluminado e têm aplicações em biofotônica, 

entre outras [Cardoso et al., 2012a]. Para tais estudos é importante monitorar a função 

normalizada de autocorrelação no tempo da intensidade, g2(t), que é dada por [Briers, 

2001] 

𝑔2(𝑇) =
〈𝐼(𝑡)𝐼(𝑡+𝜏)〉

〈𝐼〉2
           (2) 

onde I é a intensidade do speckle que pode ser obtida com uma câmera de vídeo. O laser 

utilizado pode ser um laser de diodo tal como o laser de um laser pointer ou um laser de 

helio-neônio. 

Outra aplicação para o imageamento de speckle é o estudo de reologia de fluidos 

[Hajjarian and Nadkarni, 2013]. Um artigo recente [Tripathi et al., 2014] demonstrou 

medidas de tempo de coagulação de sangue usando speckle em medidas que podem ser 

feitas em minutos com um aparato bastante simples. O que acontece é que o à medida que 

o fluido coagula as flutuações da imagem do speckle laser diminuem; no limite em que o 

fluido fica rígido o padrão de speckle fica constante no tempo. Para quantificar essas 

transformações, relacionamos o deslocamento quadrático médio do movimento 

Browniano das partículas do líquido à função de autocorrelação do speckle dada pela 

equação 2. Na prática, apenas as diferenças nas constantes de tempo das correlações de 

g2(t) são observadas, levando em conta todos os pixels da amostra iluminada pelo speckle 

de acordo com a equação seguinte [Tripathi et al., 2014]:     
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onde <t0> representa uma média no tempo ao longo de cerca de 0,5 segundos para 

melhorar a relação sinal-ruido. O sinal de g2(t) calculado como na equação 3 é adquirido 

por cerca de alguns minutos. Uma vez que a g2(t) é determinada com a precisão adequada, 

a aquisição de dados pode ser parada. Propriedades viscoelástica do sangue podem ser 

então determinadas. 

 
Desenvolvimento da técnica de reologia por speckle promete trazer uma forma 

simples de medir reologia de fluidos biológicos de forma rápida e precisa. O equipamento 

inclui apenas um microscopio, camara de vídeo e microcomputador para processamento 

das imagens. 

Conclusão 
 

A união de técnicas ópticas, estatísticas e de imageamento promete estudos 

interessantes e grande aplicabilidade. Nossos trabalhos de pesquisa envolvem por um lado 

uma instrumentação relativamente simples e por outro o desenvolvimento de algoritmos 

de processamento imagens e sinais. 
 

Os tópicos estudados são importantes tanto do ponto de vista científico e 

acadêmico, quanto do ponto de vista tecnológico, permitindo que estudantes tenham 

formação completa como pesquisadores com embasamento em técnicas de amplo 

interesse científico e tecnológico. 

Mais informações: http://gccardoso.wix.com/ifamb 
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TEMA 13 

AVANÇOS E FRONTEIRAS DA 

RADIOTERAPIA ATUAL: DOSIMETRIA E 

RADIOBIOLOGIA 

Tatiana Marques, Franciely Schuch e Patrícia Nicolucci. 

Introdução 

A Radioterapia é uma técnica de tratamento oncológico baseada na interação da 

radiação ionizante com o tecido biológico e tem como principal objetivo erradicar células 

cancerígenas, protegendo tecidos sadios circunvizinhos [1]. Quando um feixe de radiação 

incide sobre um paciente submetido a tratamento pré-planejado, não apenas volumes alvo 

são atingidos, mas também tecidos sadios são expostos à radiação [2]. A eficiência dos 

tratamentos radioterápicos tem base no balanço entre a Probabilidade de Controle 

Tumoral (TCP) e a Probabilidade de Complicação em Tecido Sadio (NTCP), 

matematicamente expressa pela razão terapêutica [2]. 

Dois parâmetros fundamentais definem um tratamento radioterápico: a dose de 

tratamento e a resposta tecidual à dose absorvida em nível celular. O primeiro é um 

parâmetro físico (a Dose) passível de medição e cálculo teórico. O segundo é um 

parâmetro biológico (Efeito Biológico) que é função da dose e pode ser medido através 

de ensaios biológicos que correlacionam frações de morte celular com dose absorvida [3]. 

A determinação da dose entregue em tratamentos radioterápicos é um 

procedimento complexo que exige o uso de ferramentas dosimétricas no ambiente clínico. 

O cumprimento de protocolos de determinação de dose absorvida descritos pela Agência 

Internacional de Energia Atômica - IAEA e pela Associação Americana de Físicos em 

Medicina - AAPM [4, 5] é recomendado por órgãos competentes em saúde no Brasil e no 

Mundo, como a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e a Organização Mundial de Saúde (WHO). Estes 

protocolos indicam a câmara de ionização como medidor de dose padrão e exigem 

rastreabilidade dos certificados de calibração correspondentes [4].  
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Os protocolos de medida de dose descritos pela Comissão Internacional de 

Unidades de Radiação (ICRU) indicam ainda níveis de incertezas associados à medida de 

dose entregue a volumes de interesse. O intervalo dosimétrico de confiança em 

Radioterapia deve estar compreendido entre +5% e -7% em torno de um valor planejado 

de dose entregue [6]. O controle de qualidade do feixe é realizado para determinar-se o 

intervalo de confiança no valor de dose entregue em cada tratamento. O mapeamento das 

características físicas do feixe clínico compõe a principal etapa do controle de qualidade 

e é feito em diversas etapas através da medição de parâmetros dosimétricos como 

tamanho e perfil de campo, penumbra e porcentagem de dose profunda, entre outros [4,6].  

Estado da Arte – Técnicas 
Diversas técnicas adicionais de dosimetria são utilizadas no ambiente clínico para 

aumentar a precisão das medidas físicas em Radioterapia e aproximar valores de dose 

planejados dos valores entregues durante o tratamento. Algumas técnicas dosimétricas 

são historicamente estabelecidas no ambiente clínico e outras mais complexas encontram-

se em pleno desenvolvimento [7]. A dosimetria termoluminescente (TLD) [8], a 

dosimetria opticamente estimulada (OSL) [9], a dosimetria com diodos [10] e a 

dosimetria por ressonância de spin eletrônico (ESR) [11] são exemplos de técnicas 

dosimétricas com materiais sólidos. A dosimetria gel polimérica [12] por Imagem por 

Ressonância Magnética Nuclear (MRI) é um exemplo de técnica dosimétrica 

tridimensional utilizada para verificação de configurações complexas de campo. Todas 

as técnicas citadas são baseadas na capacidade dos materiais de armazenar informação 

proporcional à dose depositada e exigem instrumentação de alta tecnologia para a leitura. 

Outro exemplo de detector comumente utilizado na rotina clínica são os filmes 

radiográficos e radiocrômicos [2, 13]. Partículas de alta energia incidem no material 

provocando quebras das ligações químicas na composição do filme e é observada a 

densificação óptica do material, fenômeno esse proporcional a dose absorvida. Outro 

exemplo de detectores utilizados universalmente em dosimetria é o diodo pontual 

(detectores de ponto único) usados em medidas de campos pequenos de tratamento, como 

em Radiocirurgia Estereotáxica [14] (modalidade terapêutica aplicada a tratamentos de 

tumores benignos e malignos do sistema nervoso central), ou em volumes de alto 

gradiente de dose [15]. São úteis para o uso com equipamentos de varredura porque são 

detectores com leitura em tempo real e podem fornecer pontos de medição de dose 

complementares às medições da câmara de ionização [10]. 
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Como alternativa para otimizar medidas na dosimetria clínica, os dosímetros OSL 

[8], baseados no fenômeno físico da luminescência opticamente estimulada, vêm sendo 

estudados. A técnica OSL já vem sendo utilizada amplamente em dosimetria individual, 

ambiental e retrospectiva [6]. Atualmente vem sendo testada como uma nova alternativa 

dosimétrica na Radioterapia. Dosímetros OSL vêm crescendo de modo a substituir a 

dosimetria termoluminescente, por realizarem medidas sem a necessidade de tratamento 

térmico, com sensibilidade aumentada de 40 a 60 vezes, baixo custo e possibilidade de 

releitura [16]. Estudos teóricos de dosimetria podem ser realizados em diferentes 

materiais e condições de irradiação utilizando-se Simulação Monte Carlo (diferentes 

energias de feixe e geometrias, por exemplo). Diversos códigos de simulação Monte 

Carlo encontram-se disponíveis para utilização e alguns exigem credenciamento junto a 

órgãos internacionais competentes como, por exemplo, o código PENELOPE 

(PENetration and Energy LOss of Photons and Electrons) da Agência Nuclear Europeia 

- NEA [17]. A descrição matemática do transporte de partículas na matéria utilizando 

método Monte Carlo garante às distribuições de dose obtidas alto grau de confiabilidade 

porque permite a consideração realística de eventos físicos de interação, evidenciando 

este método como ferramenta poderosa para o estudo e planejamento em dosimetria e 

Radioterapia. 

Avanços tecnológicos e Aplicações 

Avanços tecnológicos conferem à Radioterapia possibilidades de tratamento em 

condições cada vez mais precisas e com maior probabilidade de sucesso terapêutico. 

Equipamentos de tratamento (aceleradores lineares clínicos e sistemas eletrônicos de 

braquiterapia) possibilitam a escolha de diferentes tipos de radiação e energias permitindo 

explorar, com precisão, a entrega de dose em regiões alvo preservando tecidos sadios 

[15]. A Radioterapia pode ser classicamente dividida em duas modalidades: braquiterapia 

e teleterapia. Na braquiterapia a fonte de radiação permanece em contato ou dentro do 

volume a ser tratado durante o tratamento e gradientes complexos de dose são formados 

em torno do ponto de tratamento. Já na modalidade teleterapia, a fonte de radiação é 

posicionada a uma distância superior a 40 cm do tumor e diferentes ângulos de entradas 

de feixe podem compor o planejamento dos tratamentos [5]. 

Em teleterapia, é possível ainda modular a fluência do feixe dentro da área do 

campo de radiação gerando, em cada campo, mapas de fluência complexos, técnica 

conhecida como Radioterapia de Intensidade Modulada - IMRT [13]. É possível ainda 
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manipular a exposição do paciente ao feixe de radiação em função da posição do órgão 

alvo quando este se movimenta durante o tratamento (por exemplo, um alvo no pulmão 

que se move de acordo com a respiração do paciente durante o tratamento). Para que o 

campo de radiação possa ser planejado para incidir apenas na região do tumor, 

preservando tecido adjacente vizinho, pode-se conjugar a Radioterapia com o 

monitoramento remoto de movimentações (torácicas, por exemplo, no caso pulmonar) 

acionando o desligamento automático do feixe quando o volume alvo estiver fora de 

margens seguras pré-definidas. 

Esta técnica é conhecida como Radioterapia Guiada por Imagem - IGRT [18]. 

Outras variáveis físicas podem ainda ser consideradas no planejamento dos tratamentos 

como, por exemplo, a consideração de não homogeneidades de tecido dentro dos planos 

do paciente [6], a fim de aumentar a razão terapêutica através da entrega mais precisa de 

dose em volumes de interesse. O uso de parâmetros biológicos nas etapas de 

planejamento, re-planejamento e boost do tratamento radioterápico vêm se tornando uma 

prática clínica cada vez mais comum no cenário da medicina oncológica atual. A 

Radioterapia guiada por parâmetros radiobiológicos determinados para cada paciente a 

partir de amostras de tecido coletadas antes e durante o tratamento é denominada BGRT 

(Biologicaly Guided Radiation Therapy) [18]. Esta técnica vem sendo evidenciada no 

ambiente clínico já há uma década e tem base na Radiobiologia que quantifica efeito 

biológico a partir da física de interação da radiação ionizante com a matéria [3]. 

Ao interagir na matéria, a radiação ionizante perde energia ao longo do caminho 

traçado em profundidade e cria íons no meio [1]. Quando este meio é um tecido biológico, 

os elétrons criados têm probabilidade de interagir com o DNA ou ainda de causar danos 

a outras moléculas essenciais presentes no microambiente celular. Ambos os efeitos 

resultam em danos com alta ou baixa probabilidade de reparo por parte das células. 

Quando uma célula atingida pela radiação ionizante se encontra em estágio irreparável de 

dano, o mecanismo de apoptose é disparado e a célula perde a capacidade de se reproduzir 

[3]. Se esta célula é alvo da Radioterapia, o sucesso do tratamento foi atingido. Caso esta 

célula seja de um volume sadio vizinho ao alvo, associa-se ao tecido um grau de 

toxicidade. Diferentes tecidos apresentam diferentes respostas biológicas quando 

expostos à radiação: diferentes graus de radiossensibilização. Isso porque há também 

influência do metabolismo celular no reparo ao dano no DNA causado pela interação de 

fótons e elétrons com a célula [3]. 
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Conclusões  

A Radioterapia atual conjuga inovações tecnológicas e parâmetros 

radiobiológicos a fim de melhorar a razão entre dano biologicamente efetivo no tumor e 

sensibilização de tecidos sadios adjacentes causados pela radiação ionizante. Entretanto, 

a busca da Radioterapia curativa ainda é uma lacuna que abre espaço para as novas 

tecnologias advindas das pesquisas acadêmicas explorarem conexões entre efeitos físicos 

e resposta tecidual à radiação ionizante. 
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TEMA 14 

ME D I C I NA N U C L E A R  

 
Eder Rezende Moraes; Marcelo Schwarcke; Michele Noccioli da 

Silva e Tadeu Kubo 

Introdução 

 A Medicina Nuclear é o ramo da medicina que administra ao paciente fontes 

radioativas não seladas com fins diagnósticos ou terapêuticos. Fonte não selada significa 

que as substâncias nela presente podem se misturar com outras substâncias, ou mesmo 

dispersar no ar se o material for volátil. Portanto, embora em medicina nuclear as 

quantidades de material radioativo não sejam grandes, há necessidade de um conjunto de 

procedimento de controle de manuseio e uso destes materiais com fins de evitar possíveis 

contaminações radioativas. Em geral as fontes utilizadas na medicina nuclear estão na 

forma líquida. 

 A medicina nuclear, ou como é atualmente chamada, imagem molecular, iniciou-

se com a descoberta da radioatividade natural por Henri Becquerel em 1896, seguido por 

Marie e Pierre Curie que em 1898 descobriram os elementos naturais radioativos. Apesar 

disso, foi o princípio do traçador proposto em 1913 por George de Hevesy, que fez com 

que essa modalidade médica fosse possível. Desde então, a evolução computacional, 

aliada ao desenvolvimento de novos sistemas de aquisição de imagens e instrumentação, 

viabilizaram a criação de sistemas como a tomografia por emissão de fóton único 

(SPECT) e tomografia por emissão de pósitron (PET). Os equipamentos mais recentes de 

medicina nuclear são híbridos, ou seja, integrados à tomografia computadorizada (CT) e 

até mesmo à ressonância magnética (MRI). No âmbito dos radiofármacos, a utilização 

dos novos traçadores aliados aos novos radioisótopos, têm contribuído também para a 

realização de terapias diferenciadas onde é possível realizar a imagem e a terapia 

concomitantemente utilizando receptores de somatostatina. Os dois principais isótopos 

utilizados para essas terapias (tumores neuroendócrinos) são o 177Lu e 90Y, os quais 

ainda não são empregados na rotina clínica, e portanto, a utilização desse radioisótopo 

caracteriza-se como pesquisa clínica. A pesquisa clínica é extremamente importante para 
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n2 

a evolução do conhecimento científico, agregada à solução dos problemas de saúde 

pública. Segundo a Agência Européia de Medicina, a definição de pesquisa clínica é: 

"Qualquer investigação em seres humanos, objetivando descobrir ou verificar os efeitos 

farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou outros efeitos de produto(s) e/ou 

identificar reações adversas ao produto(s) em investigação com o objetivo de averiguar 

sua segurança e/ou eficácia". Assim como na radioterapia, a terapia com radionuclídeos 

tem avançado, porém de forma menos expressiva, no contorno de doses, desenvolvendo 

métodos de quantificação de imagens e protocolos que viabilizam uma dose individual e 

personalizada de tratamento. O objetivo final desses protocolos é estimar a maior dose de 

tratamento não comprometendo os órgãos mais radiossensíveis, como é o caso da medula 

e dos rins. 

Átomos radioativos são átomos instáveis que tendem a emitir energia (radiação) 

na forma de fótons ou partículas, no último caso os átomos se transformam em um novo 

átomo de outro elemento, que também pode ser radioativo. Portanto, o núcleo radioativo 

migra para uma condição de menor energia, este processo de liberação de radiação por 

um núcleo é denominado de decaimento radioativo. Os processos de decaimento 

radioativo ocorrem de forma espontânea e não são passíveis de serem induzidos 

artificialmente. É sim possível, produzir materiais radioativos, mas não controlar o 

decaimento radioativo. 

O decaimento radioativo, e por sua vez a emissão radioativa, por ser proporcional à 

quantidade de material radioativo existente, apresenta comportamento exponencial. O 

tempo vida de um radioisótopo (isótopo radioativo) é expresso pelo tempo necessário 

para a emissão/decaimento de metade do material radioativo presente no instante inicial, 

este tempo recebe o nome de T meio (T1/2) ou tempo de meia vida. Há também o tempo 

de vida média (τ). A relação entre T1/2 e τ é T1/2= l τ. 

A grandeza física para quantificação da desintegração radioativa é a Atividade, 

que representa o número de desintegrações radioativas por unidade de tempo. A Unidade 

do Sistema Internacional para a Atividade é o Becquerel (Bq), um Bq equivale a uma 

desintegração por segundo. Tenha em mente que uma desintegração pode ocorrer por 

diferentes caminhos, ou seja, o número de desintegrações por segundo não é equivalente 

ao número de emissões radioativas de certo tipo de radiação emitido na desintegração em 

questão. Logo, a Atividade expressa o número de desintegrações e não o número de 

emissões. Por exemplo, o 18F emite um pósitron em 96,7% de suas desintegrações, e 

considerando que 100% dos pósitrons irão se aniquilar produzindo dois fótons de 511 
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keV em 1000 desintegrações do 18F serão emitidos em média 967 pósitrons e 1934 fótons 

de 511 keV. 

Decaimento radioativo é um processo espontâneo em que um núcleo instável se 

transforma em outro mais estável pela emissão de partículas e/ou fótons, liberando 

energia no processo. Há diferentes formas de decaimento radioativo, são eles: 

Decaimento por Emissão β− 

É um processo em que, essencialmente, um nêutron no núcleo é transformado em um 

próton e um elétron. Esquematicamente: 

n → p+ + e− + energia 

O elétron (e−) e o anti-neutrino (ν) são ejetados do núcleo e transportam a energia 

liberada no processo como energia cinética. O elétron é chamado partícula β−. O anti-

neutrino é uma "partícula"sem massa nem carga elétrica. Ele não sofre praticamente 

nenhuma interação com a matéria e, portanto, é essencialmente indetectável. Sua única 

consequência prática é que ela transporta parte da energia liberada no processo de 

decaimento. 

Decaimento por emissão β− pode ser representado em uma notação nuclear padrão 

como: 

     𝑋
𝛽−

→  𝑌𝑍+1
𝐴

𝑍
𝐴  

O radionuclídeo pai (X) e o produto filho (Y) representam diferentes elementos 

químicos porque o número atômico aumenta em 1 unidade. Assim, o decaimento β– 

resulta em uma transmutação de elementos. O número de massa A não muda porque o 

número total de nucleons no núcleo não muda. Isso é, portanto, um modo de decaimento 

isobárico, isto é, o pai e o filho são isóbaros. Nucleons é o nome dado aos constituintes 

do núcleo: prótons e neutrons, isto se deve ao fato de que do ponto de vista de força 

nuclear próton e nêutrons são praticamente indiferenciáveis. 

A energia liberada no decaimento β− é dividida entre a partícula β− e o 

antineutrino. Essa partilha de energia é mais ou menos randômica de um decaimento para 

o próximo. O espectro de energias da partícula β− é contínuo. 

Partículas beta apresentam problemas especiais na medida e na detecção para 

aplicações em medicina nuclear. Isso surge do fato de que elas podem penetrar 

profundidades relativamente pequenas de materiais sólidos. Assim, é difícil detectar 
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partículas β− originárias de dentro do corpo com um detector localizado fora do corpo. 

Por essa razão radionuclídeos que emitem apenas partículas β− raramente são usadas pois 

depositam grande parte de sua energia ao redor da fonte. 

Decaimento por Emissão (β−, γ) 

Em alguns casos, a emissão por decaimento β− resulta em um núcleo filho que está em 

um estado excitado ou estado meta-estável ao invés do estado estacionário. Se um estado 

excitado é formado, o núcleo filho prontamente decai para um arranjo nuclear mais 

estável por meio da emissão de um raio γ. Esse processo sequencial de decaimento é 

chamado decaimento (β−, γ). Na representação nuclear padrão, ele pode ser representado 

como: 

𝑋
𝛽−

→  𝑌𝑍+1
𝐴 ′

.
→𝑍

𝐴 𝑌𝑍+1
𝐴  

Note que a emissão γ não resulta em uma transmutação. Em contraste com as partículas 

β−, que são emitidas com uma distribuição contínua de energias, raios γ são emitidos com 

valores precisos e discretos de valores de energia. A distribuição da energia entre a 

partícula β−, o anti-neutrino podem variar de um decaimento nuclear para outro, mas a 

soma das suas energias em cada evento de decaimento é sempre igual à energia de 

transição. 

Raios gama são muito mais penetrantes do que partículas β−. Portanto eles não 

apresentam alguns dos problemas de medidas associados com partículas β− que foram 

mencionados anteriormente, e eles são adequados para uma variedade de aplicações em 

medicina nuclear. 

Transição Isomérica (IT) e Conversão Interna (IC) 

O núcleo filho de um pai radioativo pode ser formado em um estado metaestável 

ou isomérico de "longa vida", em oposição a um estado excitado. O decaimento do estado 

metaestável ou isomérico pela emissão de um raio γ é chamado transição isomérica. Com 

exceção de seu tempo de meia-vida, não há diferenças no decaimento por emissão γ de 

um estado metaestável ou excitado. 

Uma alternativa a emissão de raios γ que é especialmente comum entre estados 

metaestáveis é o decaimento por conversão interna. Nesse processo, o núcleo decai pela 

transferência de energia de um elétron orbital, que é ejetado ao invés do raio γ. Isso ocorre 
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como se o raio γ fosse "internamente absorvido"pela colisão com um elétron orbital. O 

elétron ejetado é chamado de elétron de conversão. Esses elétrons geralmente são 

originados de camadas mais internas (K ou L), desde que a energia do raio γ é suficiente 

para superar a energia de ligação da camada. O excesso de energia sobre a energia de 

ligação é transferida ao elétron de conversão como energia cinética. A vaga orbital criada 

pela conversão interna subsequentemente é preenchida por um elétron de uma camada 

mais externa, acompanhado pela emissão de raios X característicos ou elétrons Auger. 

A emissão de um raio γ ou um elétron de conversão é determinada por 

probabilidades, as quais apresentam valores característicos para cada radionuclídeo. 

Conversão interna, assim como o decaimento β−, resulta na emissão de elétrons. 

As principais diferenças são: 

1. No decaimento β− o elétron se origina do núcleo, enquanto que na conversão 

interna ele se origina de um elétron orbital. 

2. Partículas β− são emitidas com um espectro contínuo de energias, enquanto que 

elétrons de conversão possuem séries discretas de energias determinados pelas 

diferenças entre a energia do raio γ e as energias de ligação orbital dos elétrons. 

Os Radionuclídeos metaestáveis são de grande importância em medicina nuclear. 

Graças a sua meia vida relativamente longa, é algumas vezes possível separá-los de seus 

pais radioativos e assim obter uma fonte relativamente "pura"de raios γ. A separação do 

filho meta-estável dos seus pais radioativos é realizada por meios químicos em um 

"gerador" de radionuclídeos. Nuclídeos metaestáveis sempre emitem certo número de 

elétrons de conversão, e assim eles não são realmente emissores puros de raios γ. Porque 

elétrons de conversão são quase que totalmente absorvidos dentro do tecido onde são 

emitidos, eles podem causar uma dose considerável no paciente. Entretanto, a razão de 

fótons para elétrons emitidos por nuclídeos metaestáveis geralmente é maior para 

emissores (β−, γ), e isso é uma vantagem definitiva para estudos que requerem a detecção 

de raios γ de radioatividade administrada internamente Um nuclídeo metaestável de 

grande interesse clínico é o 99mTc. O Tecnécio 99 metaestável é atualmente, de longe, o 

radionuclídeo mais popular em estudos de imagem em medicina nuclear. 

Captura Eletrônica (EC) e Decaimento (EC, γ) 

O decaimento por captura eletrônica se parece e, de fato, é algumas vezes chamado de 

"decaimento β− inverso". Um elétron orbital é "capturado"pelo núcleo e se combina com 

o próton para formar um nêutron. 
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p+ + e− → n + ν + energia 

O neutrino é emitido do núcleo e transporta parte da energia de transição. A 

energia remanescente aparece na forma de raios x característicos e elétrons Auger, que 

são emitidos pelo produto filho quando a vaga resultante do elétron orbital é preenchida. 

Geralmente, o elétron é capturado das órbitas que são próximas do núcleo, que são a 

camada K e L. A notação EC(K) é usada para indicar a captura de um elétron da camada 

K, EC(L) um elétron da camada L, e assim por diante. 

Decaimento por captura eletrônica pode ser representado por: 

      𝑋
𝐸𝐶
← 𝑌𝑍−1

𝐴
𝑍
𝐴  

Note que como o decaimento β−, ele é um modo de decaimento isobárico levando 

a uma transmutação de elementos. 

Os raios X característicos emitidos pelo produto filho depois da EC podem ser 

adequados para medidas externas se eles forem suficientemente energéticos para penetrar 

alguns centímetros de tecidos do corpo. Os raios K-x de elementos leves e todos os raios 

L-x são de baixa energia e geralmente não são adequados para medidas externas. Essas 

radiações de baixa energia introduzem problemas nas medidas similares aqueles 

encontrados com partículas. Um radionuclídeo que emite raios X característicos muito 

usados na medicina nuclear é o Tálio 201. 

Decaimento por captura eletrônica frequentemente resulta em um núcleo filho que 

está no estado excitado ou no estado metaestável. Assim, raios γ (ou elétrons de 

conversão) podem ser emitidos também. Isso é chamado de decaimento (EC, γ). 

Radionuclídeos EC e (EC, γ) clinicamente importantes incluem: 57Co, 67Ga, 111In, 

123I, 125I e 201TI. 

Pósitron (β+) e Decaimento (β+, γ) 

No decaimento radioativo por emissão de pósitron, um próton no núcleo é 

transformado em um nêutron e um elétron carregado positivamente (pósitron). O pósitron 

(β+) e o neutrino são ejetados do núcleo. Esquematicamente, o processo é: 

   p+ → n + e+ + ν + energia 

Um pósitron é uma antipartícula de um elétron comum. Após sua ejeção do 

núcleo, ele perde sua energia cinética em colisões com átomos da matéria circundante e 
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chega ao repouso, geralmente dentro de poucos milímetros do seu lugar de origem em 

tecidos do corpo. Mais precisamente, o pósitron e um elétron momentaneamente formam 

um "átomo" chamado positronium, que tem o pósitron como seu "núcleo"e um tempo de 

vida em torno de 10−10 segundos. O pósitron então se combina com o elétron negativo em 

uma reação de aniquilação, em que suas massas são convertidas em energia. O 

equivalente massa-energia de cada partícula é 0,511 MeV. Essa energia aparece na forma 

de 2 fótons de aniquilação de 0,511 MeV, que deixam o sítio de aniquilação em direções 

quase exatamente opostas. Tenha em mente que estes fótons não são radiação gama, 

embora em algumas literaturas eles são assim considerados. A radiação gama são fótons 

provenientes do núcleo e os fótons de aniquilação não são provenientes do núcleo. 

A "contabilidade" da energia no decaimento β+ é um pouco mais complicada do 

que nos outros modos de decaimento discutidos anteriormente. Há um requisito de 

energia de transição mínima de 1,022 MeV antes que o decaimento β+ possa ocorrer, isso 

acontece porque além da emissão do pósitron, o átomo pai libera um elétron para a 

vizinhança, o que irá demandar a diferença mínima de energia entre pai e filho de 1,022 

MeV para a ocorrência do decaimento β+. 

No decaimento β+, o excesso de energia de transição acima de 1,022 MeV é 

dividida entre o pósitron (energia cinética) e o neutrino. O espectro de energia do pósitron 

é similar ao observado para partículas β−. Em notação padrão, o decaimento β+ é 

representado como: 

     𝑋
𝛽+

← 𝑌𝑍−1
𝐴

𝑍
𝐴  

É outro modo de decaimento isobárico, com transmutação de elementos. 

Emissores de pósitrons são úteis em medicina nuclear porque dois fótons são gerados por 

evento de decaimento nuclear. Radionuclídeos puros de β+ clinicamente importantes 

incluem 13N e 15O. 

Decaimento EC e β+ competitivos 

Emissão de pósitrons e captura eletrônica tem o mesmo efeito nos núcleos pais. 

Ambos são modos de decaimento isobáricos que diminuem o número atômico em uma 

unidade. Eles são maneiras alternativas de se atingir o mesmo objetivo. Entre os nuclídeos 

radioativos encontra-se que decaimentos β+ ocorrem mais frequentemente entre 

elementos leves enquanto que EC é mais frequente entre elementos mais pesados, já que 
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elétrons orbitais de elementos pesados tendem a ser mais próximos do núcleo e mais 

fáceis de serem capturados. 

Há também radionuclídeos que podem decair por qualquer um dos dois modos. 

Um exemplo é o 18F. Para esse radionuclídeo, 3% dos núcleos decaem por EC e 97% 

decaem por emissão β+. Radionuclídeos de interesse clínico que sofrem competição (β+, 

EC) incluem 11C e 18F. 

Possivelmente a fonte de dados mais útil para radionuclídeos de interesse em 

medicina nuclear são as publicações do MIRD, compiladas pelo Comitê de Dosimetria 

de Radiação Interna Médica da Sociedade de Medicina Nuclear 

(http://www.nndc.bnl.gov/). Outros métodos de transmutação nuclear são o decaimento 

alfa, emissão de uma partícula alfa (núcleo do átomo de 4He) pelo núcleo e fissão nuclear, 

esta última e a quebra de um núcleo pesado em dois ou mais núcleos mais leves, em geral 

emitindo nêutrons no processo. A fissão é utilizada para a produção de radioisótopos, seja 

através do aproveitamento de seus subprodutos como utilizando os nêutrons liberados 

para ativar radioativamente outros núcleos. 

A produção de radioisótopos pode ser de duas formas, através de um reator de 

fusão ou cíclotron. O primeiro é uma unidade muito similar a um reator nuclear de energia 

elétrica, porém projetado para produção de material radioativo, seja através do 

aproveitamento dos subprodutos da fusão no núcleo do reator ou por ativação por 

nêutrons. Já o cíclotron baseia em acelerar partículas carregadas numa região circular de 

campo magnético e elétrico seguida da projeção destas partículas num alvo a ser ativado. 

Há ainda a possibilidade de produção através de gerador, como é o caso do 

Gerador de 99mTc e do 68Ga. O gerador basicamente é constituído de um radionuclídeo 

pai de meio vida não muito curta que decai transformando-se no radionuclídeo de 

interesse, o qual pode ser extraído através da extração lavagem (eluição) da fonte 

radioativa por solução liquida. O gerador mais comum é o de 99mTc que é constituído de 

um Molibidênio 99 (99Mo) de 66 h de meia vida e que decai no 99mTc, e o gerador de 68Ga 

68.0 min de meia vida produzido num gerador de 68Ge que tem meia vida de 271 dias. 

A ativação é o processo de emissão de uma partícula, nêutron ou próton, com 

energia suficiente para penetrar no núcleo atômico alterando o núcleo alvo. A produção 

por cíclotron é de menor complexidade do que a produção por reator e atualmente pode 

inclusive ser realizada pela iniciativa privada no Brasil após aprovação de medida 

provisória em 2006 flexibilizando a produção de radioisótopos que até então só podiam 

ser produzidos por instituições públicas federais. 

http://www.nndc.bnl.gov/)
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A detecção da radiação exige uma ampla gama de detectores específicos para o 

tipo (partícula carregada, nêutron ou fóton) bem como para a energia da radiação. Do 

ponto de vista de radioproteção é necessária a aquisição de equipamento adequado às 

fontes em utilização no serviço em questão. Porém, para o diagnóstico por imagem em 

medicina nuclear a estrutura de detecção é simplificada. 

Dado o baixo poder de penetração de partículas no tecido biológico, só a radiação 

eletromagnética é utilizada em imagens médicas. Portanto, é necessário um dispositivo 

capaz de captar fótons e produzir pulso elétrico associado a sua energia, pois nestes casos 

é necessário detectar radiação eletromagnética, bem como diferenciar sua energia. Dentre 

esta necessidade, há dois tipos de detectores, os de estado sólido, que em geral tem 

excelente resolução energética bem como melhor eficiência na conversão dos fótons de 

radiação em pulsos elétricos, porém a dificuldade de confecção de detectores de 

dimensões utilizadas em equipamentos de imagens em medicina nuclear, custo de 

produção e em alguns casos a necessidade de baixas temperaturas de operação. Os 

detectores de estado sólido têm sido utilizados em sistemas de imagem de pequeno porte 

dedicados a imagens de pequenos animais e dedicados à aquisições cardíacas. 

Até o presente momento, quase a totalidade dos sistemas de imagens diagnósticos 

em medicina nuclear utilizam cristais de cintilação como arranjo de detecção de radiação. 

Um cristal de cintilação é um material que absorve radiação eletromagnética de maior 

energia (raios gama ou raios X) e produz cintilação, luz (radiação eletromagnética na 

região do visível). A cintilação gerada é direcionada a um fotocátodo de uma 

fotomultiplicadora, no qual irá liberar elétrons devido ao efeito fotoelétrico e os elétrons 

liberados serão acelerados em direção a um eletrodo (dinodo) com o qual irá chocar e 

produzir mais elétrons, que irão sucessivamente acelerados por outro dinodo e 

amplificados. Portanto a fotomultiplicadora amplifica a corrente de elétrons produzida no 

fotocátodo sobre incidência de luz. A luz produzida no cristal é propocional à radiação 

absorvida pelo cristal, os elétrons no fotocátodo são proporcionais à energia luminosa, 

portanto, o sinal na saída da fotomultiplicadora é proporcional à energia da radiação 

incidente no cristal. Desta forma é possível diferenciar a energia da radiação coletada [1]. 

O estado da arte da medicina nuclear pode ser demonstrado no resumo do o 

Congresso da Sociedade Americana de Medicina Nuclear, SNM 2011, que ocorreu 

recentemente e algo que chamou bastante a atenção foi a pequena quantidade de trabalhos 

utilizando 99mTc e FDG, existiram poucos trabalhos abordando os dois isótopos mais 

utilizados no Brasil. Os novos traçadores para PET mais discutidos foram o FLT, PIB, 
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Metionina, FMISO, dentre muitos outros, incluindo a utilização do gerador de 68Ga e 

outros possíveis apenas com cíclotron no local de aquisição de imagens, como o caso do 

11C e 15O. Para SPECT, a tecnologia Alcyone nas gamas câmaras dedicadas a exames 

cardíacos foi bastante abordada. Essa tecnologia é uma revolução em relação ao modo 

convencional de formação de imagens. Foram apresentados diversos trabalhos 

questionando as vantagens e desvantagens do PET/MRI em relação ao PET/CT. Esta é 

uma discussão polêmica, que permeia a real necessidade e aplicação para o caso de 

aquisições simultâneas, onde as maiores vantagens do PET/MRI seriam para cérebro e 

músculo-esquelético. O SNM contemplou também os tópicos de instrumentação e 

quantificação de imagens, onde os objetos simuladores e os micro-PETs foram 

vastamente discutidos. 

Princípio de funcionamento da técnica e suas principais 

evoluções tecnológicas 

As imagens em medicina nuclear compreendem imagens estáticas planas, imagens 

dinâmicas planas e imagens tomográficas. Dentre as técnicas tomográficas de imagens 

têm-se a tomografia por emissão de fótons único (SPECT - acrônimo do termo em inglês 

Single Photon Emission Computed Tomography) e a tomografia por emissão de pósitron 

[2, 3] (PET - acrônimo do termo em inglês Positron Emission Tomography). Dada a meia 

vida dos emissores de pósitron serem muito curtas, a linha de equipamentos de imagens 

SPECT desenvolveu de forma mais rápida abrangendo uma ampla gama de aplicações. 

Por outro lado, o desenvolvimento do FluorDesoxiGlicose(FDG) marcado com o Fluor 

18 (18F), substância que quimicamente tem afinidade similar à Glicose que é altamente 

consumida por uma variedade de células cancerígenas, com a vantagem de não ser 

metabolizada, ou seja, um tumor ávido por glicose irá agregar a FDG porém ele não será 

metabolizado, ficará preso ao tumor emitindo radiação. Desta forma a FDG é um 

excelente marcador de células tumorais. Mais recentemente a comercialização de 

tomógrafos PET e de raios-X aliado à flexibilização da produção do FDG no Brasil, o 

número de equipamentos PET-CT, bem como de centro produtor de FDG tem crescido 

exponencialmente. A associação FDG-PET-CT associa a funcionalidade de localização 

de células tumorais, através da emissão de pósitron do 18F que é detectada pelo tomógrafo 

PET e agregada à excelente qualidade de obter informação anatômica do CT. 

 A diferença entre a formação da imagem SPECT e PET é que na primeira cada 
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fóton coletado individualmente que tiver energia dentro da janela de interesse irá 

contribuir para a imagem, enquanto na PET são coletados os pares de fótons colineares 

de energia igual a 511 keV. 

Atualmente a tendência do mercado é a comercialização de equipamentos 

híbridos, tais como o PET-CT, SPECT-CT e recentemente o PET MRI, recém-lançado 

pela Siemens com o Siemens Biograph mMR. Além da evolução do sistema de detecção 

capacitando a reconstrução das imagens utilizando tempo de "voo"(TOF - Time of flight) 

dos fótons no algoritmo de reconstrução das imagems. A Philips também vende um 

sistema PET/MRI, com a diferença que ela oferece os dois sistemas separados com 

estrutura e software para migrar o paciente de um equipamento para outro em poucos 

segundos e realizar a integração das imagens. Outra tendência são os PETs reconstruírem 

as imagens utilizando o tempo de voo dos fótons de aniquilação, desta forma no momento 

da reconstrução é possível localizar com maior precisão a posição da fonte de radiação. 

Além dos avanços no âmbito clínico, recentes desenvolvimentos na 

instrumentação biomédica forneceram novas propostas para os desenvolvedores de 

fármacos e radioisótopos. Atualmente, existem equipamentos híbridos como, por 

exemplo, o PET associado à ressonância 3 Tesla [4], com alto grau de complexidade para 

a união dessa instrumentação, onde o sistema é único e menos complexo, onde os 

aparelhos ficam separados. Há também equipamentos SPECT e SPECT/CT que dispõem 

de detectores de estado sólido, como é o caso do CZT (cádmio zinco telúrio). Os sistemas 

com este tipo de detecção dispensam a utilização de fotomultiplicadoras, pois a conversão 

do fóton em sinal elétrico é realizada diretamente. Além disso, utilizam colimação do tipo 

múltiplos "pinholes" que possibilitam informação 3D e o tempo de exame é reduzido em 

até 50% para uma mesma atividade administrada em sistemas convencionais que 

trabalham com NaI(Tl). Sendo assim, radiotraçadores, como o teboroxime, poderão ser 

utilizados permitindo que as duas fases dos exames cardiológicos possam ser executadas 

no mesmo dia com redução de dose do paciente, tendo em vista à meia-vida efetiva de 

5,2 minutos. 

Além da tendência de substituição dos cristais cintiladores para detectores de 

estado sólido há a constante evolução nos protocolos de reconstrução de imagem. 

A reconstrução das imagens em medicina nuclear é um ramo em pleno 

desenvolvimento, em especial com a evolução crescente do poder computacional. O 

método convencional de reconstrução é a retro-projeção. A qual se baseia em distribuir a 

contagem radioativa obtida em um ponto para a linha de resposta equivalente. Sem dúvida 
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isto leva a um borramento da imagem embora seja capaz de oferecer imagens razoáveis. 

A etapa seguinte é partir para a reconstrução por Transformada direta de Fourier, 

retroprojeção filtrada e as técnicas iterativas, as quais em geral são capazes de gerar 

imagens de melhor qualidade, porém, com um custo de alta necessidade de poder 

computacional. As técnicas iterativas, de uma forma geral baseiam na retroprojeção e 

reprojeção sequencial, de forma que a cada etapa de reprojeção é realizada a comparação 

entre a projeção inicial e a reprojeção até que ambas sejam equivalentes. 

Principais aplicações no apoio ao controle da saúde humana 

A medicina nuclear por fornecer imagens de cunho funcional apresenta intensa 

lista de aplicações diferenciadas das demais técnicas. Além ainda da terapia com Iodo 

comumente conhecida como iodoterapia. 

Dentro da área de dosimetria, até pouco tempo era realizada através de modelos 

porpostos pelo MIRD (Medical Internal Radiation Dose comitee) [5], o qual tem como 

missão desenvolver e padronizar metodologias de cálculo de dosimetria de radiação 

interna em medicina nuclear. Atualmente com a evolução do poder computacional e o 

desenvolvimento de softwares de simulação da interação da radiação com a matéria, é 

possível desenvolver modelos computacionais que utilizem imagens reais de pacientes 

em busca de programas capazes de estimar, com precisão, a dose interna em cada paciente 

examinado. 

Evolução da linha de pesquisa no programa FAMB 

Embora até pouco tempo não havia no programa FAMB um docente com linha de 

pesquisa voltada à medicina nuclear diferentes trabalhos foram realizados ao longo dos 

anos, em geral contando com colaboradores externos associados a docentes do programa 

que trabalham com áreas correlatas. Os principais colaboradores externos foram O Físico 

Sérgio Querino Bruneto, que orientou diretamente 3 alunos e o Médico Nuclear José 

Hossri Nogueira Braga, que orientou 2 alunos e colaborou com outros enquanto trabalhou 

no serviço de medicina nuclear do Hospital das Clínicas da FMRP-USP. Outros 

professores que orientaram alunos com trabalhos relacionados à Medicina Nuclear foram 

O prof. Thomaz Guilhardi, Prof. Oswaldo Baffa e Prof.a Patrícia Nicolucci. Portanto, o 

programa FAMB iniciou suas pesquisas na área de medicina nuclear em 1995, através de 

uma dissertação de mestrado da então aluna Joseane Fonseca Souza [6], hoje física do 

serviço de medicina nuclear do HC-FMRP, sobre a elaboração de um software com uma 
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nova proposta de avaliação das imagens adquiridas na cintilografia renal dinâmica, 

trabalho este desenvolvido sobre a orientação do prof. Dr. Thomaz Guilardi Netto com 

colaboração de José Hossri Nogueira Braga.  

O qual com colaboração do Prof. Oswaldo Baffa Filho orientou trabalhos na área 

através da comparação de exames de medicina nuclear e técnicas biomagnéticas. 

Orientando a dissertação de mestrado do aluno Nasser Ali Daghastanli [7] sobre um 

método de comparação no estudo do transito esofagiano sendo avaliado por cintilografia 

esofágica e técnica biomagnética defendida em 1996, o aluno Charlie Antoni Miquelin 

[8] sobre a contribuição do estudo da faringe pelos dois métodos de cintilografia e 

técnicas biomagnéticas defendido em 1997, da aluna Angela Mitie Otta Kinoshita [9] 

sobre avaliação de ossos irradiados com fontes não seladas presentes em medicina nuclear 

através de ressonância paramagnética eletrônica em 1998 e a defesa da tese de doutorado 

do aluno então mestre pelo programa Charlie Antoni Miquelin [10] sobre estudo da 

velocidade do bolus radioativo em imagens cintilográficas de deglutição, sendo avaliado 

por algoritmo computacional no próprio equipamento de cintilografia em 2003. 

O prof. Dr. Sérgio Querino Brunetto orientou trabalhos relacionados à área no ano 

de 1996 com a defesa da dissertação de mestrado do aluno Eduardo Tinois da Silva [11] 

sobre a estruturação de um algoritmo computacional capaz de detectar a movimentação 

do paciente durante a realização de cintilografia cerebral e da aluna Wietske Ineke 

Meyering [12] em sua dissertação de mestrado defendida no ano seguinte sobre a 

avaliação e comparação de um método para correção do espalhamento na realização do 

estudo cintilográfico cerebral e de Germano Pinto Guedes [13]. 

A definição das regiões de interesse é o primeiro passo para a avaliação 

quantitativa de processos fisiológicos abordados pela medicina nuclear. Aplicamos a 

técnica de segmentação automática de rois e quantificação de diversos estudos de rotina 

em medicina nuclear: estudos renais dinâmicos, fração de ejeção, estudo renal estático, 

mobilidade faringicana e spect cerebral. Todo tratamento de imagens foi realizado em 

pentium-PC. 

 Recentemente o aluno Mairon Marques dos Santos[14] realizou mestrado sobre a 

avaliação computacional por simulação Monte Carlo de um protótipo de uma câmara 

poço utilizado como medidor de atividades na rotina de um serviço de medicina nuclear 

desenvolvido em conjunto com o IPEN-SP, trabalho este sob orientação da Profa. Dra. 

Patrícia Nicolucci. 

Desde 2005 o Prof. Eder esta contratado pelo DF-FFCLRP-USP como físico 
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responsável pela cadeira de Medicina Nuclear já tendo orientado estágios e alunos de 

iniciação científica na área englobando estudos de controle de qualidade e 

aprimoramentos de técnicas de análise de imagens gástricas de medicina nuclear criando 

em 2009 o Grupo de Investigação em Medicina Nuclear-GIMN, que dentre os interesses 

de pesquisa esta o aprimoramento de análise e reconstrução de imagens em Medicina 

Nuclear, estudo e aprimoramento de protocolos de controle de qualidade em medicina 

nuclear, simulações de equipamentos e dosimetria em medicina nuclear bem como 

instrumentação biomédica. Em 2010 o Prof. Eder realizou pós-doutorado na Universidade 

da Califórnia em Sacramento, onde trabalhou com simulações em medicina nuclear com 

o prof. Ramsey Badawi, físico responsável pelo controle de qualidade do Davis Medical 

Center em Sacramento-CA. 

Escopo de atuações do profissional formado em Física Aplicada 

a Medicina e Biologia no setor 

Um físico médico num serviço de medicina nuclear assume desde a 

responsabilidade de fiscalização e execução de testes de controle de qualidade, emissão 

de laudos periódicos dos resultados dos testes, apoio na reconstrução e processamento de 

imagens, radioproteção dos indivíduos, manipulação de resíduos e apoio na programação 

de tratamento em iodoterapia. Não necessariamente um mesmo físico pode se 

responsabilizar por todas as atividades. São poucos os centros que realizam iodoterapia, 

em especial pela maior complexidade nos procedimentos de radioproteção necessários. 

Há ainda a necessidade de conhecimento e atualização constante com relação às normas 

vigentes para a área e quando necessária realizar planejamento de adequação do 

estabelecimento a novas normas. 

Uma breve descrição das normas vigentes é apresentada a seguir. 

O papel da Legislação é impor regras que trazem benefícios referentes à prática 

de determinada atividade. Existem Órgãos Nacionais e Internacionais que estão 

relacionados com o uso de materiais Radioativos no Brasil. 

Órgãos Internacionais: 

1. Comissão Internacional de Proteção Radiológica (ICRP): Elabora recomendações 

em relação às práticas com radiação ionizante por meio de estudos científicos em 

diversas áreas do conhecimento. 

2. Comissão Internacional de Unidades e Medidas da Radiação (ICRU); 
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3. Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA); 

4. Comitê Científico das Nações Unidas sobre os Efeitos da Radiação Atômica 

(UNSCEAR); 

Órgãos Nacionais: 

1. Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN): Órgão vinculado ao governo 

federal cuja sede fica no Rio de Janeiro. Sua função é elaborar normas e 

recomendações (baseadas em recomendações internacionais) sobre quaisquer 

questões relativas a práticas com radiações ionizantes. A Legislação no país é 

baseada em suas recomendações, porém ela não possui poder direto de 

fiscalização. 

A seguir temos alguns dos seus institutos especializados: 

Instituto de Radioproteção e Dosimetria (IRD) 

Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN) 

Centro de Desenvolvimento em Tecnologia Nuclear (CDTN) Principais normas da 

CNEN pertinentes à Medicina Nuclear: 

CNEN-NE-3.05 Requisitos de radioproteção para serviços de Medicina Nuclear 

CNEN-NN-6.01 Requisitos para o registro de pessoa física para o preparo, uso e 

manuseio de fontes radioativas. 

CNEN-NE-3.01   Diretrizes Básicas de Radioproteção 

CNEN-NE-3.02   Serviços de Radioproteção 

CNEN-NE-5.01   Transporte de Materiais Radioativos 

CNEN-NE-6.02   Licenciamento de Instalações Radiativas 

CNEN-NE-6.05  Gerência de rejeitos radioativos em instalações radiativas. 

2. Ministério da Saúde 

Normas do Ministério da Saúde pertinentes à medicina nuclear 

Portaria 453: Diretrizes de Proteção Radiológica em Radiodiagnóstico Médico e 

Odontológico 

3. Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo 

Normas da Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo pertinente à medicina nuclear 

Resolução SS-625 

Descrição sucinta do conteúdo das normas relacionadas com Medicina Nuclear 
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CNEN-NE-3.01:   Diretrizes Básicas de Radioproteção  

Essa norma inicia definindo seu campo de aplicação: 

 Campo de Aplicação: Aplica-se às pessoas físicas e jurídicas envolvidas na 

produção, uso, posse, armazenamento, processamento, transporte ou 

deposição de fontes de radiação. 

Posteriormente, apresenta algumas definições como: 

 Classificação de áreas: 

- Área Livre: É isenta de regras especiais de segurança. Fornecem doses 

equivalentes efetivas anuais menores que o limite para público (menor que 1 

mSv). 

- Área Restrita: sujeita a regras especiais de segurança. Fornecem doses 

equivalentes efetivas anuais maiores que 1/50 do limite para trabalhadores 

com radiação (maior que 1 mSv). 

 Supervisionada: Fornecem doses equivalentes efetivas anuais menores do que 

3/10 do limite para trabalhadores com radiação (HEmaior que 1 mSv e menor 

que 15 mSv). 

 Controlada: Fornecem doses equivalentes efetivas anuais maiores ou iguais a 

3/10 do limite para trabalhadores com radiação (HEmaior ou igual a 15 mSv). 

 Instalação Radiativa: São instalações que usam fontes de radiação, exceto: 

-Instalações nucleares. 

-Veículos transportadores de fontes de radiação. 

 Instalação Nuclear: Faz uso de material nuclear: 

-Reator nuclear 

-Usinas nucleares 

-Produção, processamento e armazenamento de combustível 

nuclear 

 Grandezas 

-Níveis de Referência 

*Nível de registro 

*Nível de investigação 

*Nível de interferência 

-Apresenta também os princípios básicos: 

*Justificação 
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*Otimização 

*Limitação das doses 

-Estabelece condições para otimização dos sistemas de 

radioproteção 

-Define as obrigações: 

*Direção da instituição 

*Supervisor de radioproteção 

*Trabalhadores 

-Estabelece limites de dose que não são aplicáveis para exposições 

médicas, naturais e de emergência cujas regras são diferentes. 

-Apresenta o símbolo internacional da radioatividade, fatores de 

ponderação e de qualidade e limita a radioatividade para o leite em 

pó e outros produtos. 

-Estabelece as condições para a elaboração do plano de 

radioproteção e para controles básicos das áreas e dos 

trabalhadores. 

-Limita a contaminação de superfícies bem como a incorporação 

anual (para ingestão e inalação de radionuclídeos) e a concentração 

no ar derivada para inalação de radionuclídeos. 

CNEN-NE-3.02:   Serviços de Radioproteção 

Define a estrutura do Serviço de Radioproteção como: Único órgão ou serviço 

autorizado pela direção da Instalação para a execução das atividades de 

radioproteção especificadas nesta Norma. 

Define as atividades do Serviço de Radioproteção: 

 Controle de trabalhadores 

 Controle de áreas 

 Controle do meio ambiente e da população 

 Controle de fontes de radiação e de rejeitos 

 Controle de equipamentos 

 Treinamento de trabalhadores 

 Registros de dados e preparação de relatórios 

CNEN-NE-3.05:  Requisitos de radioproteção para serviços de Medicina Nuclear 
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Essa norma regulamenta a utilização de fontes radioativas não seladas no 

diagnóstico e tratamento. 

Ela exige a elaboração de um plano de radioproteção e descreve como ele deve 

ser feito. 

Essa norma contem regulamentações a respeito dos seguintes itens: 

 Controle de qualidade de equipamentos 

 Controle de qualidade de radiofármacos 

 Preparo e uso de radiofármacos 

 Ensaios e registros. 

 Tipos de embalados 

 Regras para o transporte 

 Regras para o armazenamento em trânsito 

 Índices de transporte 

 Sinalização para transporte. 

 Gerência de Rejeitos Radioativos 

CNEN-NN-6.01:  Requisitos para o registro de pessoa física para o preparo, uso e 

            manuseio de fontes radioativas 

Essa norma se refere à autorização a pessoas físicas para o preparo e uso de fontes 

radioativas não seladas por meio de regras para a concessão de autorizações. 

CNEN-NE-6.02:   Licenciamento de Instalações Radiativas 

Essa norma começa classificando instalações radiativas em instalações que 

utilizam fontes seladas e instalações que utilizam fontes não seladas: 

 Instalação que utiliza fontes seladas 

– Grupo I- fontes de grande porte em processos industriais 

– Grupo II- radioterapia ou radiografia industrial 

– Grupo III- outros 

 Instalações que utilizam fontes não seladas o Grupos IV, V e VI: onde se 

manipulam, utilizam ou se armazenam radionuclídeos cujas classes e 

limites de atividade total estão especificados em uma tabela. 

Posteriormente fala sobre a concessão de licenças e autorizações necessárias 

desde o projeto até o encerramento das instalações radiativas: 

– Autorização prévia 
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– Licença de construção 

– Autorização para aquisição de fontes de radiação 

– Autorização para operação 

– Autorização para modificação 

– Isenções 

– Retirada de operação 

CNEN-NE-6.05:  Gerência de rejeitos radioativos em instalações radiativas 

Essa norma trata dos seguintes aspectos na gerência de rejeitos radioativos: 

 Segregação 

 Classificação 

 Acondicionamento 

 Eliminação 

 Armazenamento  temporário 

 

Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo: Resolução SS-625 

Aplicável ao uso das radiações ionizantes em serviços de saúde: 

 Radiodiagnóstico médico e odontológico 

 Medicina nuclear "in vivo"e "in vitro" 

 Radioterapia 

Essa norma aborda os seguintes temas: 

 Requisitos para registro e licenciamento de serviços; 

 Requisitos para instalações e equipamentos; 

 Levantamento radiométrico e teste de radiação de fuga; 

 Plano de proteção radiológica; 

 Limites de dose (os mesmos das normas da CNEN); 

 Controles, registros, responsabilidades; 

 Programa de garantia de qualidade. 
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TEMA 15 

FÍSICA RADIOLÓGICA E DOSIMETRIA D E 

RAIOS-X 

Adelaide de Almeida, Alessandro Martins da Costa, Martin 

Eduardo Poletti e Lucas Sacchini Del Lama 

Introdução 

A Física Radiológica é a ciência que tem por finalidade estudar as mais variadas 

formas de radiação (energia) ionizante, bem como as suas interações com a matéria, 

especialmente com a quantificação da energia absorvida (Dosimetria) [1]. 

Historicamente, o início da Física Radiológica data-se pelos experimentos realizados por 

Wilhelm Röntgen, Henri Becquerel e ao casal Marie e Pierre Curie. A investigação da 

interação da radiação ionizante (raios X) com a matéria desempenha um papel importante 

tanto para a ciência básica como para a ciência aplicada. As interações fundamentais − 

efeito fotoelétrico, produção de pares, espalhamento elástico e inelástico de fótons − estão 

presentes na tecnologia de raios X, e são ferramentas essenciais para um maior 

entendimento das propriedades estruturais, como, por exemplo, em análise de materiais, 

bem como na medicina, utilizados na investigação terapêutica (radioterapia) e diagnóstica 

(radiodiagnóstico) de uma doença [1].  

 Por outro lado, uma vez que o uso de radiações ionizantes tem a capacidade de 

produzir danos (câncer), torna-se imprescindível a quantificação experimental da energia 

absorvida por unidade de massa (grandeza relacionada ao dano). Devido à tal 

importância, tornou-se essencial a investigação de detectores de radiação (dosímetros). 

Dessa forma, o presente texto foi organizado de forma a apresentar os principais tópicos 

relacionados à: 

 geração de raios X (princípios e determinação do espectro); 

 aplicações diagnósticas (convencional e tomográfica); 

 diagnóstico através das interações dos raios X de baixa energia com a matéria e 

 dosimetria (câmara de ionização, dosímetros termoluminescentes e dosímetro 
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Fricke). 

Geração de Raios-X 

De um modo geral, todas as partículas carregadas podem emitir radiação sob 

certas condições. Todavia, para fins de terapia e de diagnóstico, as partículas escolhidas 

na área da Física Médica são limitadas apenas às partículas leves, como elétrons e 

pósitrons. A rápida desaceleração dos elétrons em alvos com elevado número atômico 

(colisões coulombianas inelásticas), pode resultar em raios X dos tipos superficial, de 

ortovoltagem e de megavoltagem, os quais são utilizados para o imageamento 

(Radiodiagnóstico) e/ou tratamento de doenças (Radioterapia). Além disso, dependendo 

da maneira como é realizada a desaceleração dos elétrons, esses também podem gerar 

radiação microondas, processo bastante útil empregado nos magnetronts e klystronts em 

aceleradores lineares. Para fins radioterápicos, o equipamento atualmente mais versátil 

para o tratamento de pacientes é o acelerador linear (AL ou, do inglês, LINAC), uma vez 

que com ele é possível a realização de múltiplas formas de tratamentos, empregando-se 

apenas um equipamento. 

Assim como qualquer outro acelerador de partículas utilizado na área da Física, 

para o funcionamento de um AL, a partícula, no caso elétrons, a ser acelerada deve ser 

carregada e o campo elétrico gerado pelo tubo acelerador deve possuir a mesma direção 

de aceleração da partícula. 

Princípios Físicos e Técnicos de Aceleradores Lineares 

Um acelerador linear é um dispositivo que faz uso de ondas eletromagnéticas de 

alta frequência para acelerar partículas carregadas como elétrons à altas energias através 

de um tubo linear. Para fins de tratamento, os próprios elétrons acelerados podem ser 

utilizados para a terapia de tumores superficiais, embora eles possam ser direcionados à 

um alvo e gerar raios X por bremsstrahlung, de modo que tumores profundos também 

possam ser tratados. 

Nas últimas décadas, os aceleradores lineares foram os equipamentos mais 

frequentemente empregados no tratamento de câncer com o uso de radiação ionizante [2]. 

Embora existam várias marcas e modelos de aceleradores, em termos de geração de 

radiação, a maioria dos AL’s diferem-se basicamente na maneira segundo a qual os 

elétrons são acelerados, podendo ser por ondas estacionárias ou cíclicas, com frequência 

na região de microondas (∼ 3 MHz). Nos aceleradores eletrostáticos, as partículas são 
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aceleradas através da aplicação de uma diferença de potencial constante, cujo valor 

corresponde ao valor final da energia cinética da partícula acelerada. Para os aceleradores 

que fazem uso de campos elétricos cíclicos, a enegia cinética final da partícula é obtida 

pela submissão da partícula inúmeras vezes em uma diferença de potencial relativamente 

baixa, adicionando um pequeno acréscimo de energia a cada ciclo. Isso é feito através de 

campos elétricos e magnéticos, os quais aceleram e direcionam as partículas 

simultaneamente. Como os aceleradores eletrostáticos possuem limitação na tensão 

máxima de aceleração, seu uso fica restrito apenas à geração de raios X de baixa energia 

como os supeficiais (50 a 150kV) e os de ortovoltagem (150 a 500kV), feixes muito 

empregados para o tratamento de doenças/lesões de pele. Já os aceleradores cíclicos, por 

possuírem maiores energias de aceleração, podem gerar elétrons de 4 a 20MeV e fótons 

de 6 a 20MV, habilitando seu uso para o tratamento de lesões mais profundas. 

A partir dos primeiros usos na Radioterapia, os AL’s podem ser classificados em 

cinco gerações distintas, sendo diferenciadas pelas inovações e/ou qualidade do feixe de 

radiação emitido. Os AL’s de primeira geração restringiam-se a gerar apenas fótons de 

baixas energias, tipicamente de 4 a 8MV, todavia já possuíam alguns componentes que 

ainda hoje são utilizados tais como filtro achatador, colimadores simétricos, montagem 

isocêntrica, entre outros. Os equipamentos de segunda geração geravam fótons de média 

energia (10 a 15MV) bem como elétrons, além de terem sofrido alterações devido à nova 

possibilidade de emitirem elétrons para tratamentos, tais como filtros espalhadores e 

colimadores cônicos. Os de terceira geração já apresentavam fótons com altas energias 

(18 a 25MV), podendo-se optar entre duas energias, além de elétrons com várias energias 

e colimadores independentes. Já os AL’s de quarta geração sofreram alterações no quesito 

operação, com o acréscimo de controle computacional e colimadores multi-lâminas. 

Finalmente, os AL’s mais recentes, de quinta geração, apresentam, também, melhorias 

relacionadas à operação e qualidade do equipamento, através do emprego de feixes de 

intensidade modulada (do inglês IMRT) aliado com o sistema multi-lâminas e sistema de 

imageamento simultâneo à terapia. 

De um modo geral, um acelerador linear pode ser compreendido por meio de 

algumas estruturas básicas, representadas na Figura 1. A fim de acelerar os elétrons, uma 

fonte de alimentação proporciona corrente contínua (DC) ao modulador, o qual gera 

pulsos quadrados de alta tensão DC, de alguns microsegundos de duração. Esses pulsos 

são enviados, simultaneamente, ao magnetron ou ao klystron, que possuem a finalidade 

de produzir ondas de microondas de alta potência, e ao canhão de elétrons. Conforme 



 

191 
 

exibido na Figura 2, o magnetron é uma estrutura cilíndrica de Cobre, que possui um 

cátodo central e um ânodo externo com cavidades ressonantes. O cátodo é inicialmente 

aquecido por um filamento interno e, por efeito termiônico, gera elétrons. Um campo 

magnético estático é aplicado perpendicularmente ao plano transversal das cavidades e 

um campo elétrico DC pulsante é aplicado entre o cátodo e o ânodo. Os elétrons emitidos 

do cátodo são acelerados em direção ao ânodo por meio de um campo elétrico DC e, 

devido à simultânea influência do campo magnético, tal aceleração ocorre na forma de 

espirais. 

Essas cavidades ressonantes, por sua vez, funcionam como bobinas e capacitores 

em paralelo, formando um circuito com a emissão de radiação eletromagnética na região 

de microondas, as quais serão conduzidas ao tubo acelerador por meio de um guia de 

ondas. Já o canhão de elétrons é a fonte de elétrons do acelerador, onde os elétrons são 

emitidos termionicamente do cátodo aquecido, focalizados e acelerados em direção ao 

ânodo, o qual possui pequenos orifícios por onde os elétrons são enviados ao tubo de 

aceleração. A partir disso, pulsos de microondas produzidos pelo magnetron ou pelo 

klystron são direcionados ao tubo de aceleração através de um guia de ondas. Dessa 

maneira, os elétrons são injetados em pulsos sincronizados com as ondas de RF geradas. 

 

 

Figura 1: Diagrama de blocos ilustrando os principais componentes de um acelerador 

linear (adaptado de [3]). 

 

Dependendo do tubo acelerador, os elétrons podem ser acelerados 

eletrostaticamente ou por campos elétricos estacionários ou cíclicos. Para o primeiro caso, 

os elétrons são acelerados basicamente pela diferença de potencial entre as placas do tubo, 

Figura 3a. Para o segundo, especificamente no caso de ondas cíclicas que são os mais 

comuns, as ondas de RF geradas aceleram os elétrons por meio da inversão dos potenciais 
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elétricos sincronicamente durante a passagem entre os tubos de aceleração, isto é, os 

elétrons ganham energia cinética durante a passagem de um tubo para o outro. Porém, 

para se evitar a desaceleração durante a inversão da polarização do campo, alguns 

cuidados como o isolamento dos elétrons de campos magnéticos externos, devem ser 

considerados [4]. Além disso, como os elétrons tornam-se cada vez mais velozes, os tubos 

tendem a ser mais longos, a fim de manter o sincronismo com as ondas eletromagnéticas 

alternadas, Figura 3b. Com a finalidade de aumentar a eficiência de aceleração, faz-se 

vácuo em seu interior, de modo que os elétrons injetados interajam apenas com o campo 

eletromagnético de microondas. 

Ao saírem do tubo acelerador, os elétrons altamente energizados apresentam-se 

como um feixe muito estreito com apenas alguns milímetros de diâmetro. Nos AL’s de 

baixa energias (até 6MV), uma vez que eles apresentam um tubo acelerador relativamente 

curto, os elétrons podem ser direcionados diretamente para o alvo e produzir raios X. 

Todavia, 

 

Figura 4.2: Princípio de funcionamento do magnetron (http://hyperphysics.phy- 

astr.gsu.edu/hbase/waves/magnetron.html). 

 

os AL’s com maiores energias possuem tubos de aceleração muito longos, de modo que 

o alvo para a geração de raios X é normalmente posicionado à 90o do tubo de aceleração. 

Dessa forma, caso se queira utilizar raios X, há a necessidade de se desviar o feixe de 

elétrons, o que é realizado automaticamente pelo acelerador através de campos 

magnéticos e bobinas. 

http://hyperphysics.phy-/
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Os feixes clínicos7 de raios X são produzidos quando os elétrons acelerados no 

tubo atingem um material de elevado número atômico (alvo), tal como o Tungstênio. Esse 

processo de brusco freamento de elétrons com a consequente emissão de radiação é 

fisicamente conhecido como bremsstrahlung e a radiação gerada depende fortemente da 

energia e da partícula utilizadas, de modo que a qualidade do feixe deve ser assegurada 

por uma combinação de alvo e os chamados filtros achatadores. Durante a produção de 

raios X por meio do processo de bremsstrahlung, a distribuição angular dos fótons 

produzidos depende da energia dos elétrons (34keV como usado em mamografia e 10 e 

20MeV como usado em radioterapia) que atingem o alvo, Figura (4.4). Já que os AL’s 

utilizados em terapia produzem elétrons na faixa de megavoltagem, a grande maioria dos 

raios X gerados são direcionados paralelamente ao feixe de elétrons. Assim, um filtro 

achatador é inserido no feixe de modo a uniformizar a intensidade ao longo do campo. 

Tal filtro normalmente é feito de Cobre, embora Tungstênio, Urânio, Aço e Alumínio 

podem ser utilizados. 

 Dessa maneira, para cada energia de fótons produzida existe uma combinação 

otimizada entre alvo e filtro achatador. O alvo é refrigerado por água e possui espessura 

o suficiente para absorver a maioria dos elétrons incidentes. Nesse tipo de interação, 

apenas uma pequena parte da energia cinética dos elétrons, próximo de 10%, é convertida 

em raios X, os quais possuirão máxima energia igual à energia dos elétrons incidentes. 

Todavia, a energia efetiva8 do feixe produzido é, aproximadamente, um terço da energia 

máxima. 

 Os fabricantes de aceleradores lineares designam as energias dos feixes de 

elétrons ou de raios X de acordo com a máxima energia que o elétron pode atingir. Por 

exemplo, um equipamento pode produzir feixes de elétrons de 6, 9, 12, 15 e 18MeV e 

raios X de 10MV. Os feixes de elétrons são designados em MeV, já que são feixes 

praticamente monoenergéticos antes de incidirem no paciente. Em contrapartida, os 

feixes de raios X não são monoenergético, sendo, assim, designados em MV, como se um 

feixe fosse produzido ao se aplicar essa voltagem no tubo de raios X. 

 Em radiologia, o termo energia efetiva ou energia equivalente de um feixe de raios 

X é definida como a energia necessária para atenuar um feixe de fótons monoenergético 

na mesma maneira. 
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(a) Representação de aceleração do tipo eletrostática, onde K designa a energia 

cinética do elétron. 

 

 

(b) Representação de aceleração do tipo cíclica. 

Figura 3. Modelos de aceleração dos elétrons no tubo acelerador. 
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Figura 4: Distribuição angular dos fótons gerados pela colisão de elétrons em alvos de 

elevado número atômico, (adaptado de [5]). 

 

O feixe de elétrons acelerados possui um diâmetro útil próximo de 3mm de 

diâmetro ao sair do tubo acelerador. A fim de aumentar o campo de radiação, esse feixe 

incide sobre uma estrutura que espalha o feixe o mais homogeneamente possível, de modo 

que uma fluência uniforme de elétrons seja obtida sobre o campo tratado. Tal estrutura é 

constituída de uma fina chapa metálica, normalmente feita de Chumbo, a qual apresenta 

uma espessura específica que promove apenas o espalhamento dos elétrons ao invés de 

sofrerem bremsstrahlung. Contudo, invariavelmente, uma pequena parte da energia total 

é convertida em bremsstrahlung e contamina o feixe de elétrons com raios X. 

Em alguns aceleradores lineares, a ampliação do feixe de elétrons é realizada por 

meio da deflexão eletromagnética dos elétrons acelerados. Desse modo, a contaminação 

por raios X é minimizada, embora ela ainda seja notada por conta do choque dos elétrons 

com estrutras como o sistema de colimação. 

Seguindo-se o diagrama da Figura (1), após a aceleração, o feixe de elétrons é 

direcionado ao cabeçote, o qual consiste em uma espessa camada de material com elevada 

densidade, normalmente Chumbo, Tungstênio ou uma liga entre ambos os metais. Nele 

encontra-se presente o alvo de raios X, o filtro espalhador, o filtro achatador, a câmara de 

ionização e os sistemas de colimação e iluminação do campo, de acordo com a Figura 

(5). 

Conforme pode ser visto na Figura anterior, o feixe de tratamento é primeiramente 

colimado por um colimador fixo, o qual encontra-se imediatamente abaixo do alvo 
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gerador de raios X. A seguir, o feixe, seja ele de fótons ou de elétrons, passa por um 

sistema de monitoramento constituído geralmente de duas câmaras de ionização, as quais 

monitoram a taxa de dose, a dose integrada e a simetria do campo. Diferentemente das 

câmaras de ionização utilizadas para a calibração de equipamentos, as câmaras de 

monitoramento normalmente são seladas, de maneira que a resposta do detector não seja 

influenciada pela temperatura e pela pressão do ar. 

 

 

Figura 5: Esquema do cabeçote de um acelerador linear, (adaptado de [3]). (A) Feixe de 

elétrons (B) Alvo para geração de raios X (C) Colimador primário (D) Filtro achatador 

(E) Filtro espalhador (F) Câmara de ionização (G) Colimador secundário (H) Acessório 

para inserção de filtros (I) Cone para colimação dos elétrons (J) Paciente. 

 

Após passar pelo sistema de monitoramento, o feixe é novamente colimado por 

um sistema de colimação secundário móvel. Esse sistema é constituído por dois blocos 

maciços de Chumbo ou Tungstênio, os quais proporcionam campos de tratamentos por 

raios X de 0x0 até 40x40cm, projetados a uma distância de 100cm da fonte de raios X. 

Tais tamanhos de campo são determinados por um sistema de iluminação constituído de 

uma fonte luminosa e de espelhos, o qual encontra-se localizado entre o sistema de 

monitoramento e a colimação secundária. 

Embora os sistemas de colimação de raios X sejam bastante similares na maioria 
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dos AL’s, o sistema de colimação dos elétrons varia amplamente. Uma vez que os elétrons 

são espalhados no ar entre o cabeçote e o paciente, a colimação do feixe deve ser realizada 

próxima à superfície da pele do paciente. Já que os colimadores possuem números 

atômicos elevados, o espalhamento no próprio cabeçote já é bastante considerável, de 

forma que, dependendo da abertura do campo utilizada, pode-se alterar a taxa de dose do 

feixe por um fator de duas a três vezes. Esse problema foi remediado mantendo-se o 

colimador o mais aberto possível e acoplando um colimador auxiliar para elétrons na 

forma de cones de diversos tamanhos. 

De modo que o equipamento possa adequar-se da melhor maneira ao tratamento, 

os aceleradores lineares são construídos de modo que a fonte de radiação possa rotacionar 

horizontalmente, Figura (6). De acordo com que o gantry rotaciona, o eixo do colimador, 

que coincidde com o eixo central do feixe, move-se em um plano vertical, sendo o ponto 

de intersecção de tais eixos denominado isocentro. Nesses equipamentos, existe a 

possibilidade de se realizarem técnicas de tratamentos isocêntricos, nas quais os feixes 

são direcionados de diversas posições, mas intersectam-se no mesmo ponto no interior do 

paciente. Isso gera melhor precisão com relação ao posicionamento do paciente, uma vez 

que, após posicionado, há a necessidade apenas de rotracionar o gantry a fim de irradiar 

o próximo campo. 

 

Figura 6: Rotação do gantry ao redor do isocentro do equipamento. 

Determinação Experimental de Espectros de Raios-X em 

Radiodiagnóstico 

O conhecimento da distribuição espectral do feixe de raios X permite, por um 
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lado, uma redução da dose em exames radiológicos e uma otimização da qualidade de 

imagens, e, por outro lado, otimizar os procedimentos de controle da qualidade (verificar 

tensões aplicadas ao tubo, energias média e efetiva, camadas semi-redutoras, avaliação 

de desempenho de sistemas receptores de imagens e dispositivos de proteção radiológica), 

uma vez que fornece uma especificação mais acurada a respeito do campo de raios X [5]. 

A caracterização do feixe de raios X pode ser obtida através de modelos semi-

analíticos, simulação Monte Carlo ou por métodos experimentais [6, 7]. Levando-se em 

consideração que a forma do espectro depende de características próprias de cada 

equipamento (filtração inerente, composição e angulação do ânodo, focalização, 

construção e alimentação do tubo, formação de imperfeições na pista focal, etc.) e não 

sendo possível levar em consideração todas essas características em modelos semi-

analíticos e em simulação, os procedimentos experimentais mostram-se como os mais 

precisos para obtenção das distribuições espectrais. Dentre as possíveis abordagens 

experimentais (medidas diretas utilizando detectores semicondutores [7] e medidas de 

atenuação, a única metodologia direta é a utilização de um detector semicondutor. 

A detecção de radiação utilizando um detetor semicondutor envolve a formação 

de cargas dentro do cristal semicondutor, com a correspondente geração de buracos, 

devido aos diversos processos de interação da radiação com o cristal (efeito fotoelétrico, 

Compton e produção de pares) [6]. O número de pares elétron-buraco formado no volume 

sensível do detetor (pulso) é proporcional à energia do feixe de radiação incidente. O 

pulso gerado pela coleção das cargas formadas pela interação da radiação passa por um 

amplificador que, além de amplificá-lo, normalmente o conforma para melhorar a relação 

sinal-ruído e compatibilizá-lo com um analisador multicanal. Este equipamento irá 

analisar o pulso que chega na sua entrada, classificando-o segundo sua amplitude. Para 

um cristal ideal, todos os fótons de radiação incidente serão totalmente absorvidos no 

cristal e todos os elétrons gerados por essa absorção serão coletados.  

Entretanto em um cristal real, uma parcela dos fótons incidentes será transmitida, 

uma parcela dos fótons secundários criados no cristal (espalhamento e fluorescência) 

escapará do mesmo sem depositar sua energia e, ainda, devido a imperfeições e 

impurezas, a coleta de cargas será incompleta, diminuindo o tamanho do pulso [6]. Desta 

forma, esses efeitos devem ser levados em conta para que se possa obter a distribuição 

espectral real a partir da distribuição de pulso medido. A transmissão de fótons primários 

depende da energia da radiação e da espessura do detetor. Fótons de maior energia têm 

maior probabilidade de atravessar o detetor sem interagir, fazendo com que o número de 
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pulsos em energias maiores diminua em relação ao número de pulsos em menores 

energias. Detetores mais espessos irão atenuar mais o feixe de radiação, diminuindo a 

distorção do espectro devido à transmissão, embora aumentando o aprisionamento de 

portadores. Caso ocorra o escape de fótons secundários (espalhados por efeito Compton 

ou os raios X característicos do cádmio ou do telúrio) do detetor, a altura do pulso 

associado a esta interação será menor do que a altura correspondente a energia do fóton 

incidente, fazendo com que o espectro tenha uma intensidade maior do que a real em 

baixas energias. Esse aumento espúrio no número de pulsos em baixas energias ocorre 

mais pronunciadamente para detetores delgados, em que a probabilidade de escape dos 

fótons secundários é maior. A energia do feixe também influenciará na probabilidade de 

escape, já que influencia na probabilidade de ocorrência de um ou outro efeito de 

interação e na profundidade em que o fóton secundário será gerado.  

O aprisionamento dos portadores, e sua recombinação antes de serem detectados, 

faz com que a altura do pulso de saída não seja proporcional à energia depositada pela 

radiação no cristal. Tanto o aprisionamento quanto a recombinação dependem de uma 

relação entre o caminho livre médio do portador de carga e da espessura do cristal. Como 

estes efeitos aumentam em cristais mais espessos, a resposta desses detetores em feixes 

de altas energias (em que são formados portadores em camadas mais profundas) deve ser 

corrigida. Nessas energias, por outro lado, o uso de cristais delgados leva à transmissão 

de uma parcela significativa dos fótons primários e ao escape de fótons secundários, 

exigindo, novamente, uma correção no pulso de saída. Para esses cristais, a distância 

percorrida pelo portador é menor e a probabilidade de armadilhamento diminui, 

diminuindo a distorção causada no espectro devido a esse efeito [6].  

Podemos concluir, portanto, que os efeitos de transmissão são mais relevantes em 

detetores delgados e altas energias, distorcendo a distribuição de pulsos para altas 

energias, enquanto que escape e recombinação tendem a distorcer a distribuição na região 

de baixas energias. A distorção nas distribuições obtidos com esses detetores e causada 

por estes efeitos, deve ser corrigida através de fatores específicos para cada intervalo de 

energia, dependendo da influência que cada um desses efeitos tenha na eficiência do 

detetor para aquela dada energia. A obtenção da eficiência do detetor para as diversas 

energias do espectro pode ser obtida através de simulação Monte Carlo ou através de 

fontes monoenergéticas de calibração. Além de proporcionar os fatores de correção e 

eficiência para diversas energias sem custo experimental adicional, a simulação do detetor 

pode proporcionar o conhecimento de outros parâmetros ligados à resposta destes, como 
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a profundidade e a espessura efetiva da camada de coleção. O procedimento de correção 

da distribuição medida com o detetor pode ser obtido por Simulação Monte Carlo. A 

Figura (7) mostra espectros mamográficos determinados com detectores semicondutores 

de Si(Li), CdTe, SDD. 

 

Figura 4.7: Comparação entre os espectros medidos (curva preta), e corrigidos pela 

resposta do detector (curva vermelha), obtidos com os detectores: (a) Si(Li); (b) CdTe e 

(c) SDD (Silicon Drift Detector). 

 

Formação de Imagens 

Convencional 

Surgida há mais de 100 anos, a técnica radiológica utiliza raios X para criar uma 

imagem (radiografia) [5]. Existem basicamente dois métodos para criar uma imagem de 

raios X: por projeção e por tomografia. Nas imagens formadas por projeção o feixe de 

raios X atravessa o paciente e forma sombras sobre um receptor apropriado, que converte 

a imagem invisível de raios X numa imagem visível. Existe uma grande variedade de 

tipos e técnicas de imagens por projeção, basicamente diferentes no tipo de receptor, 

modo de exibição ("display") e arquivo, como por exemplo a radiografia convencional, a 

fluoroscopia, a radiografia digital e a radiografia de dupla energia.  

Na imagem por tomografia emprega-se um computador para calcular (reconstruir) 
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uma imagem digital de planos ou fatias de tecidos selecionados do paciente através de 

diferentes projeções feitas em diferentes orientações ao redor do paciente (como será visto 

na próxima seção). Um exemplo clássico do procedimento básico da formação da imagem 

por projeção está conceitualmente ilustrada na Figura 8 [5]. Fótons provenientes do tubo 

de raios X passam através do paciente. As variações na composição e espessura do tecido 

(Fig. 8a) originam uma diferença na atenuação do feixe, que faz surgir uma variação 

espacial na intensidade dos raios X após atravessar o paciente (radiação transmitida, Fig. 

8b). A radiação transmitida sensibiliza uma substância cintiladora, que converte os fótons 

de raios X em fótons de luz que irão impressionar um filme, geralmente um filme 

semelhante ao fotográfico, produzindo neste sistema regiões que recebem o nome de 

Centro da Imagem Latente (CIL), que dão origem à imagem latente, nos quais atuarão os 

processos de revelação que causarão efeitos visíveis. As variações espaciais na 

intensidade dos raios X são convertidas em variações de densidades ópticas advindas da 

resposta do receptor (tela-filme) à exposição (Fig. 8c), formando assim a imagem 

radiográfica (Fig. 8d). 

 Na realidade, a radiação transmitida é composta pela radiação primária (raios X 

que viajavam em uma linha reta do tubo ao receptor da imagem) e pela radiação 

secundária (raios X provenientes da ocorrência dos processos de espalhamento e/ou 

fotoelétrico, que, na interação com átomos ou elétrons dos diferentes tecidos do paciente, 

sofrem deflexão, seja por espalhamento elástico ou inelástico ou absorção), ou seja, fótons 

que se desviaram de seu caminho original. Esta radiação secundária atua na formação da 

imagem adicionando à intensidade um fundo quase constante ao longo da distribuição 

espacial. Este fundo é decorrente da interpretação que o receptor faz, não diferenciando 

fótons secundários daqueles transmitidos sem nenhuma interação (primários). Este efeito 

é melhor analisado considerando as características do receptor da imagem (Fig. 1c). 

Consideremos que estamos interessados no contraste entre dois diferentes tecidos.  



 

202 
 

 

Figura 4.8: Diagrama que ilustra a formação da imagem radiográfica convencional sem 

considerar o espalhamento: (a) paciente; (b) imagem de raios X (radiação transmitida); 

(c) resposta à exposição do receptor de imagem, tela-filme; (d) imagem radiográfica 

(filme). 

Suponhamos que as intensidades transmitidas por eles sejam E e E’, que originam 

diferentes densidades óticas cuja diferença é o contraste C. Se, agora, consideramos a 

exposição originada pela radiação secundária, s, a qual será incrementada a E e E’ (como 

mostrado na fig. 1c), e, lembrando que a resposta do filme (densidade ótica) está 

relacionada com a exposição por um relação logarítmica, temos que o contraste é muito 

menor, quando a radiação secundária é considerada, C’, do que quando esta é suprimida, 

C (Fig. 1c). Pode-se concluir que a radiação secundária prejudica o conteúdo informativo 

da imagem, sendo um dos fatores básicos mais importantes que limitam a qualidade da 

imagem e a eficiência na detecção, uma vez que reduz o contraste e/ou aumenta a dose 

[5]. Desta forma, a radiação secundária tem sido sempre considerada como um problema 

em radiodiagnóstico. Os esforços investidos nesta área visaram explorar métodos de 

controle para este tipo de radiação, como, por exemplo, a utilização de uma grade, espaço 

de ar, redução do campo de radiação e compressão, a fim de permitir uma imagem com 

maior conteúdo informativo.  

Atualmente grandes avanços têm se desenvolvido nas técnicas de imagens 

radiológicas, sendo amplamente difundidas por todo o mundo, resultando indispensável 

para o diagnóstico clínico ortopédico e pulmonar, dentre outros, e em particular para o 

auxilio na detecção das doenças das mamas (mamografia) [7, 8]. O objetivo principal de 
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todas as técnicas de imagens radiológicas (e em particular da mamografia) é o de produzir 

uma imagem com alto padrão de qualidade e com baixa dose de radiação, permitindo a 

visualização (detecção) de prováveis anormalidades, de modo a auxiliar no diagnóstico 

das doenças o mais cedo possível. 

Tomográfico 

Em 1972 Godfrey Hounsfield e Allan Cormack desenvolveram a tecnologia de 

obtenção de imagens por tomografia computadorizada [9]. A tomografia 

computadorizada difere em muitos aspectos do raio X convencional, sendo que a maior 

diferença está na maneira como a imagem é obtida. Enquanto que nas radiografias 

convencionais as imagens representam projeções de um volume tridimensional em um 

plano bidimensional, a formação da imagem de tomografia computadorizada envolve um 

processo de muitos passos, onde imagens em duas dimensões são obtidas de um plano do 

paciente (corte), diminuindo a perda de contraste e fornecendo informações sobre 

profundidade, o que não ocorre com a técnica convencional [10]. 

A formação de imagem em tomografia computadorizada se inicia com a fase de 

varredura. Durante essa fase, um feixe estreito de raios X é projetado através dos limites 

de um corte do corpo do paciente a ser examinado. A radiação que penetra nessa secção 

é medida por um conjunto de detectores dispostos do lado oposto do tubo de raios X. De 

forma a produzir informação suficiente para criar uma imagem completa, o tubo de raios 

X é rotacionado ao redor do paciente, obtendo visualizações de vários ângulos, o que 

acarreta em um ganho de informação em profundidade da estrutura a ser examinada. 

Diferentemente dos filmes convencionais, os detectores mais usados em 

tomografia computadorizada constituem-se de fotodiodos cintiladores de estado sólido, 

tal com o iodeto de césio (CsI), os quais não produzem imagem diretamente. Tais 

detectores realizam medições da transmissão de um feixe estreito de raios X (1 a 10mm) 

através do corte escolhido, de várias direções diferentes e a imagem é reconstruída 

matematicamente [11, 12]. Essa medição feita pelos detectores é proporcional à soma dos 

coeficientes de atenuação das estruturas dos cortes que são atravessadas pelo feixe de 

raios X. Esses detectores, ao receberem radiação, a convertem em luz visível que é então 

convertida em corrente elétrica pelo fotodiodo. 

A imagem é reconstruída na forma de um conjunto de pixels (picture elements) 

individuais, em que cada um representa um voxel (volume element), da seção do corpo a 

ser examinada. Por sua vez, cada pixel é representado por um valor numérico relacionado 



 

204 
 

ao coeficiente de atenuação linear do tecido em cada voxel, conhecido como número CT 

(computed tomography). A relação entre um número CT e o correspondente coeficiente 

de atenuação, µ, é dada por, 

   CT=1000*(µtecido - µágua)/µágua         (1) 

A água é usada como referência para esse cálculo. Tecidos com densidade maiores 

que da água possuem números CT positivos e tecidos de menor densidade que a água 

possuem números CT negativos. 

No entanto, muitos métodos matemáticos podem ser usados para reconstruir 

imagens de tomografia computadorizada. Um método é a retro-projeção filtrada. A 

rincípio, o método de reconstrução de uma imagem por retro-projeção é o inverso do 

processo de varredura. Durante a varredura da secção do corpo, o feixe de raios X é 

projetado ao longo da mesma, em várias direções, para criar vários ângulos de visão da 

estrutura. Dessa forma, uma vez que o feixe de radiação é projetado através dos lados da 

secção do corpo, uma visualização da estrutura mostra apenas a composição dos perfis de 

atenuação ao invés de mostrar as estruturas anatômicas dentro do corte. 

Por outro lado, é possível reconstruir a imagem do corte se um número de perfis 

individuais de atenuação for projetado de volta em uma área da imagem. Para tal, os 

vários perfis são superpostos, para que possam ser obtidas informações suficientes, tais 

como o nível de profundidade ou composição da secção a ser examinada. 

Em uma última fase, componentes eletrônicos do sistema agem como conversores 

digitais-analógicos, onde a imagem de números CT é relacionada com uma escala de 

cinzas ou brilho e visualizada numa tela de computador. 

A maneira como os detectores são dispostos e se movem durante um exame de 

tomografia computadorizada tem evoluído ao longo do tempo. É uma prática comum 

designarmos várias configurações de detectores como primeira, segunda, terceira, quarta 

ou quinta geração de tomógrafos, sendo que o desempenho evoluiu de maneira positiva 

da primeira para a última geração. 

Nas primeiras gerações, os tomógrafos tinham um único detector e a combinação 

de translação e rotação ao longo do paciente e do próprio detector aumentava o tempo do 

varredura, da ordem de alguns minutos. 

Os tomógrafos da segunda geração foram desenvolvidos para reduzir o tempo de 

varredura. Eles tinha um feixe estreito de raios X e um número pequeno de detectores. 
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Múltiplas projeções eram adquiridas simultaneamente (uma por detector) durante cada 

translação e então o número de translações necessárias diminuía consideravelmente. 

Atualmente, praticamente a maioria dos tomógrafos é da terceira ou quarta 

geração. Na terceira, o feixe de raios X é largo suficiente para cobrir a toda espessura do 

paciente e então nenhuma translação é necessária. Apenas o tubo de raios X e o arco do 

detector rotacionam, sendo que os arcos dos detectores podem conter em média 1000 

detectores individuais. 

Na quarta geração, os detectores formam um arco completo ao redor do paciente 

e somente o tubo de raios X rotaciona. Esses tomógrafos podem usar em média 5000 

detectores individuais. 

A quinta geração de tomógrafos elimina todo o mecanismo de movimento por 

meio de um tubo de raios X com um anodo que forma um arco circular de 210◦ ao redor 

do paciente. O movimento de varredura é alcançado por meio do uso de campos 

magnéticos que varrem o feixe de elétron ao longo do anodo. Este tipo de tomógrafo pode 

adquirir dados de uma projeção completa em 50ms e foi desenvolvido especificamente 

para imagens de cardiologia. 

Embora as geometrias de detectores de tomografia computadorizada tenham 

evoluído, a maneira convencional na qual o tomógrafo é usado é aquela que mantém o 

paciente estático durante o exame. Na tomografia computadorizada helicoidal (também 

conhecida como espiral ou volumétrica) o tubo de raios X e os detectores usam anéis 

deslizantes ao invés de cabos, para suas conexões elétricas, de forma que possam 

rotacionar continuamente sem interrupções. Na aquisição das imagens, o tubo e os 

detectores rotacionam continuamente enquanto o paciente é transladado 

perpendicularmente ao plano de rotação, sendo que o movimento relativo do tubo e do 

paciente forma uma hélice. Todas as projeções adquiridas nesse caso são armazenadas no 

disco rígido de um computador e posteriormente reconstruídas retrospectivamente. 

Os mais recentes avanços em imagens por tomografia computadorizada são os 

tomógrafos em hélice de cortes múltiplos (conhecidos por multi-slice). Esses tomógrafos 

têm mais de trezentas fileiras de detectores paralelos, de forma a adquirirem múltiplos 

cortes simultaneamente. 

Interação 

Os processos de interações permitem recentes investigações na área de 

caracterização de tecidos através de medidas e análises dos raios X secundários 
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associados com a identificação histopatológica [13–27]. Medidas destas propriedades de 

espalhamento e fluorescência de tecidos começam a ganhar crescente destaque, 

principalmente pela possibilidade que oferecem no reconhecimento imediato do tipo de 

enfermidade, melhorando a eficiência no diagnóstico e, em conseqüência, na saúde do 

paciente, bem como o aperfeiçoamento de equipamentos radiológicos e tecnológicos [8].  

Este tipo de análise dos sinais de raios X secundários emitidos pelo tecido fornece 

uma técnica promissora na identificação dos tecidos patológicos, o que permitirá a 

diferenciação entre tecidos normais dos diversos tipos de câncer. O fundamento desta 

técnica vem do fato de que os fótons resultantes destes tipos de processos têm tido um 

íntimo contato com as propriedades estruturais e funcionais dos diferentes tipos de tecidos 

do paciente, informações estas que não são levadas pelos fótons primários (base da 

formação da imagem radiológica convencional), pois atravessam o paciente sem interagir. 

Por um lado, a radiação espalhada leva informação da estrutura e da densidade eletrônica. 

Os perfis de espalhamento [16–24] podem operar como uma ferramenta efetiva para 

distinguir diferentes tipos de tecidos mamários, como se observa na Figura (fim.doC), 

onde apresentam-se os resultados experimentais obtidos para tecidos gorduroso, 

glandular e canceroso, medidos através da energia 17,44keV característica dos aparelhos 

mamográficos mais utilizados. Juntamente com estes dados mostram-se os resultados 

obtidos utilizando a aproximação mais usada na literatura (Modelo Atômico 

Independente, leva em conta que cada átomo do tecido espalha o fóton de maneira 

independente dos outros átomos; percebe-se que esta aproximação não é válida para 

ângulos de espalhamento pequenos e médios).  

Da figura, é possível notar que o perfil de espalhamento para o tecido gorduroso 

(fig. 7a) é bastante diferente do perfil para tecido glandular (fig. 7b). O primeiro pico para 

o tecido gorduroso aparece em ângulo mais baixo (9) e é mais estreito do que o pico para 

o tecido glandular (fig. 7b). Este comportamento ocorre porque existe um número grande 

de moléculas lípidios contidas no tecido gorduroso com grande espaçamento molecular 

entre os primeiros vizinhos destas moléculas que por sua vez estão correlacionadas sobre 

grandes extensões espaciais resultando portanto em um grau de ordem mais alto. O tecido 

glandular é semelhante, em forma, à água, consistente com a alta porcentagem de água 

neste tecido. Os tecidos cancerosos estudados apresentam formas semelhantes ao tecido 

glandular. Cabe mencionar que todos estes tecidos foram simultaneamente analisados e 

classificados histologicamente. A densidade eletrônica pode ser outra ferramenta útil na 

classificação histopatológica do tipo de tecido [27]. 
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Por outro lado, a radiação fluorescente de elementos traços dá idéia da atividade 

funcional do tecido (processos biológicos, como, por exemplo, ativação ou inibição de 

reações enzimáticas), caracterizada, por exemplo, com o acúmulo ou diminuição de 

algum elemento traço próprio da regulação fisiológica do tecido [13, 25, 26]. O estudo 

dos raios X fluorescentes produzidos pelos elementos traços (alguns autores têm 

mostrado, usando a técnica de fluorescências, que os tecidos tumorais mamários 

apresentam uma quantidade de elementos traços diferentes do tecido normal. Finalmente, 

medidas do coeficiente de atenuação linear [7, 28] permitem identificar tecidos. 

 

Dosimetria 

Câmara de Ionização 

Livros clássicos que tratam sobre câmaras de ionização são de Rossi e Staub [29] 

e Wilkinson [30]. Câmaras de ionização são descritas com a omissão de muitos detalhes 

por Knoll [6]. Descrições mais específicas de projetos e construções de câmaras são 

incluídas em vários textos, como por exemplo, Sharpe [31], Price [32] e Boag [33, 34]. 

Outros textos úteis sobre câmaras de ionização são de Johns e Cunningham [35], Khan 

[36] e Rajan [37]. 

Uma câmara de ionização consiste de dois ou mais eletrodos. Os eletrodos 

confinam um volume de gás e coletam a carga (íons) produzida pela radiação dentro do 

volume. 

A radiação entra na câmara através de sua parede e interage com o gás na câmara 

ou com a parede. Deve ser ressaltado que os fótons não podem produzir ionização 

diretamente; eles primeiro interagem com o material da câmara (parede e gás) produzindo 

elétrons. Isto significa que, por meio de uma série de interações, os fótons transferem sua 

energia para um ou mais elétrons. 

Os elétrons são freados por meio de colisões com o gás da câmara. As colisões 

retiram elétrons das moléculas produzindo íons positivos (processo de ionização) que, na 

ausência de um campo elétrico, irão se recombinar. Em alguns gases os elétrons podem 

ficar presos em moléculas neutras formando íons negativos. 

Devido à presença de um campo elétrico, os íons positivos dirigem-se para o 

eletrodo negativo (catodo) e os elétrons (e íons negativos se eles são formados) dirigem-

se para o eletrodo positivo (anodo), produzindo uma corrente. O circuito eletrônico mede 

então a corrente ou a carga total produzida durante o período de interesse. O número de 
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íons produzidos na câmara é diretamente relacionado com a energia depositada na câmara 

pela radiação. 

Quando uma câmara de ionização está sujeita a um campo de radiação, a corrente 

de ionização medida inicialmente aumenta com o aumento da tensão aplicada e então 

estabiliza-se. O aumento inicial da corrente de ionização com a tensão é causada pela 

coleção de íons incompleta em tensões baixas. Os íons positivos e negativos tendem a se 

recombinar, a não ser que eles sejam rapidamente separados pelo campo elétrico. Esta 

recombinação pode ser minimizada pelo aumento do campo elétrico. 

Se a tensão é aumentada para muito acima da saturação, os íons, acelerados pelo 

campo elétrico, podem ganhar energia suficiente para produzir ionização por colisão com 

as moléculas do gás. Isto resulta em uma rápida multiplicação de íons, e a corrente, mais 

uma vez, torna-se fortemente dependente da tensão aplicada. A câmara deve ser usada na 

região de saturação para que pequenas mudanças na tensão não resultem em mudanças 

na corrente. 

Em geral, a tensão requerida para se alcançar a corrente de saturação para qualquer 

câmara depende da taxa na qual a ionização está sendo produzida. Na saturação, a 

corrente de ionização é o produto do número de pares de íons produzidos por unidade de 

tempo pela carga do elétron. A câmara, portanto, mede o efeito integrado de um número 

grande de ionizações. A constante de tempo do aparelho que detecta a corrente é 

geralmente grande para suprimir flutuações estatísticas, não importando se os elétrons são 

coletados como elétrons livres (como, p.ex., no Argônio) ou se são presos em moléculas 

(como, p.ex., no Oxigênio). Contudo, a probabilidade de recombinação é pequena em um 

gás em que não são formados íons negativos, e a saturação pode ser atingida com uma 

tensão mais baixa. 

Quando a corrente de ionização é suficientemente alta, ela pode ser medida com 

um microamperímetro. Geralmente, no entanto, é necessário utilizar métodos mais 

sensíveis, p.ex., coletando a carga em um capacitor e medindo a variação de tensão no 

capacitor com um eletrômetro. 

Um grande número de câmaras de ionização diferentes tem sido desenvolvido 

para aplicações diferentes. Todas elas consistem de um meio para a detecção da radiação 

(tipicamente ar) e um segundo meio como parede. As câmaras diferem uma da outra 

principalmente pela geometria, material e espessura da parede (e eletrodo), e pelo volume. 

As principais geometrias utilizadas são a cilíndrica (tipo dedal), a esférica e a de placas 

paralelas (tipo superficial). Os vários materiais utilizados para a construção de câmaras 
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refletem a necessidade de se ter paredes de material equivalente ao ar para medições sob 

condições de equilíbrio eletrônico e paredes de material equivalente ao tecido humano 

(ou água) para medições sob condições de Bragg-Gray. Além disso, algumas partes da 

câmara precisam ser condutoras (p. ex., os eletrodos) e outras precisam ser isolantes (para 

evitar fuga de corrente). O volume sensível de uma câmara de ionização depende da sua 

aplicação. 

As câmaras de placas paralelas, são o tipo mais comum de câmaras de ionização 

para utilização em radiodiagnóstico. As câmaras de ionização de placas paralelas utilizam 

dois eletrodos planos e paralelos, separados por alguns milímetros. Elas são projetadas 

para serem utilizadas com a janela de entrada de frente para a fonte de radiação e de forma 

perpendicular ao eixo do feixe. As câmaras de placas paralelas são normalmente 

caracterizadas pelos seguintes detalhes de construção [38]: o volume de ar é uma pequena 

região em forma de moeda acima do eletrodo interno; a superfície interna da janela de 

entrada é condutora e constitui o eletrodo externo; o eletrodo interno é um disco circular 

condutor montado no corpo isolante da câmara; o volume sensível é aquela fração do 

volume de ar total através do qual passam as linhas de força elétrica entre os eletrodos 

interno e externo; os eletrodos interno e externo são montados em um bloco de material 

(corpo da câmara) ao qual o cabo de conexão é preso; o cabo normalmente sai do corpo 

da câmara em uma direção paralela à janela de entrada; o volume sensível é tipicamente 

alguns centímetros cúbicos para feixes diagnósticos; o potencial de polarização é aplicado 

ao eletrodo externo e o sinal da carga é coletado pelo eletrodo interno; existe normalmente 

um terceiro eletrodo, chamado anel de guarda, que rodeia o eletrodo interno; o anel de 

guarda é mantido no mesmo potencial que o eletrodo interno e conserva as linhas de 

campo uniformes e elimina qualquer sinal de espalhamento estranho, isto é, ele define 

melhor o volume sensível de ar da câmara. 

 

Medidores de produto kerma no ar-área 

Como já foi dito, um medidor de produto kerma no ar-área é uma câmara de 

ionização projetada para um uso específico [38–40]. É um dispositivo de medição que 

incorpora a área do campo de raios x em suas leituras. A sua construção se parece muito 

com a de uma câmara de ionização de placas paralelas, só que muito maior. Sua área ativa 

cobre todo o campo de radiação. Mede a integral do kerma no ar livre no ar, Ka,i, sobre 

a área, A, do feixe de raios x em um plano perpendicular ao seu eixo. A calibração de tal 
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dipositivo precisa incluir a resposta da câmara de ionização e a correta área do feixe. A 

leitura é o produto do Ka,i pela área, A, do campo de raios x. A unidade é normalmente 

o mGy cm2. Este tipo de medição produz um número que representa a deposição linear 

de energia pelos raios x na área plana. 

Os medidores de produto kerma no ar-área são frequentemente utilizados para 

monitorar a radiação em radiografias convencionais e fluoroscopias. Campos de raios x 

mal colimados produzem um valor de produto kerma no ar-área maior que campos bem 

colimados. Uma simples medição de kerma no ar incidente não considera a área total que 

é exposta. Portanto, a vantagem do produto kerma no ar-área é que ele fornece uma 

descrição mais exata do risco estocástico total, uma vez que o número de interações no 

paciente é proporcional ao kerma no ar incidente e ao tamanho do campo. Por outro lado, 

a dose é o descritor preferido para calcular o potencial para riscos determinísticos, os 

quais são principalmente relacionados à concentração de energia depositada no tecido. 

Teoricamente, os medidores de produto kerma no ar-área podem ser posicionados 

em qualquer lugar ao longo do caminho do feixe e ainda assim produzem o mesmo 

resultado. Isto porque o kerma no ar incidente decresce com o inverso do quadrado da 

distância à fonte e a área aumenta com o quadrado da distância. Consequentemente, esta 

relações quadráticas inversas se cancelam. Na prática, a radiação espalhada e outros 

fatores interferem neste resultado teórico. Tais medidores são normalmente posicionados 

na saída do sistema de colimação de um tubo de raios x. A calibração destes dispositivos 

é mais complicada que a calibração de uma câmara de ionização comum [40–44]. Como 

já foi dito, a calibração precisa incluir a resposta da câmara de ionização e a correta área 

do feixe. 

 

Câmaras de ionização tipo lápis 

A câmara de ionização utilizada para dosimetria em tomografia computadorizada 

é uma câmara cilíndrica não selada, de comprimento sensível entre 10 e 15cm, 

denominada câmara de ionização tipo lápis. Uma das características típicas dessa câmara 

é que ela apresenta resposta uniforme a radiações incidentes em todos os ângulos ao redor 

do seu eixo. Portanto, ela é adequada para utilização em equipamentos em que o tubo de 

raios X rotaciona, como nos casos de tomografia computadorizada e da radiografia 

panorâmica. 

Dosimetria Termoluminescente 
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A dosimetria TL é fundamentada no princípio de que alguns cristais podem 

absorver e armazenar a energia da radiação ionizante, que é reemitida na forma de 

radiação eletromagnética, principalmente na região de comprimento de onda visível, 

quando estes cristais são aquecidos. A luz emitida é então detectada por uma 

fotomultiplicadora e correlacionada à dose absorvida recebida pelo material TL [45–49]. 

Os materiais TL consistem de cristais que são em geral isolantes — em um modelo 

de bandas para os níveis de energia dos elétrons nos cristais, as bandas de energia mais 

baixas têm seus níveis totalmente preenchidos pelos elétrons. O nível mais alto 

preenchido (chamado de banda de valência) está separado do nível mais baixo da camada 

seguinte (chamado de banda de condução) por um intervalo proibido de níveis de energia 

(chamado de banda proibida), que possui uma largura de alguns eV para materiais TL 

típicos. À temperatura ambiente, a probabilidade de que um elétron consiga transpor a 

banda proibida é praticamente desprezível. Se um material TL é exposto à radiação 

ionizante, são produzidos pares de elétrons e buracos; os elétrons livres se deslocam 

através do cristal na banda de condução por um tempo curto, até serem capturados em 

estados metaestáveis de energia, localizados na banda proibida (chamados de 

armadilhas), se recombinarem radiativamente (fluorescência) ou não com os buracos na 

banda de valência ou serem capturados em centros de luminescência (provavelmente 

armadilhas muito profundas em relação à banda de condução) já ativados por buracos 

devido à irradiação, com a emissão de luz (radioluminescência). Os buracos criados pela 

radiação ionizante na estrutura do cristal comportam-se de maneira semelhante aos 

elétrons. 

Os elétrons podem ficar nas armadilhas por períodos prolongados (até meses), o 

que confere ao método TL a vantagem de armazenagem de informação, que pode ser 

coletada aquecendo-se o cristal a uma temperatura que depende da sua natureza. A 

energia sob a forma de calor é absorvida pelos elétrons, que escapam das armadilhas indo 

novamente para a banda de condução, que podem ser rearmadilhados, ou se 

recombinarem radiativamente ou não com os buracos na banda de valência ou se 

recombinarem radiativamente em centros de luminescência ativados por buracos, o que 

causa a emissão de luz, ou a termoluminescência. Os mesmos processos descritos para os 

elétrons podem ser analogamente discutidos para os buracos. 

O aquecimento e a detecção de luz são realizados em um sistema de leitura 

chamado de leitora TL. A quantidade de luz emitida pelo material TL depende da 

temperatura e do número de elétrons armadilhados, que depende da dose absorvida no 
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cristal, então a quantidade de luz emitida também depende da dose absorvida no cristal. 

Na maioria dos materiais TL há mais que um tipo de armadilha, com diferentes 

profundidades em relação à banda de condução e que, portanto, serão desocupadas em 

diferentes temperaturas. O grande número de armadilhas leva a uma função complicada 

da intensidade da luz em função da temperatura, chamada de curva de emissão TL, que 

consiste de diferentes picos TL correspondentes a diferentes estados de energia no cristal. 

Estes picos podem ser instáveis, decaindo mais ou menos rapidamente com o tempo de 

acordo com o material TL considerado, ou estáveis. Um dosímetro TL sempre contém 

picos instáveis e estáveis, sendo os picos estáveis utilizados em dosimetria e chamados 

de picos dosimétricos. 

Após a leitura, o material TL está completamente em seu estado original e, neste 

caso, pronto para ser reutilizado, ou precisa de um tratamento térmico especial para 

restaurar seu estado original [50]. 

A fim de descrever as curvas de emissão TL matematicamente, tem-se que 

considerar que todas as armadilhas serão preenchidas com diferentes números de elétrons. 

A probabilidade p por unidade de tempo de um elétron deixar uma armadilha, indo 

para a banda de condução, é dada por 

    p= s.exp(-E/kt)    (2) 

em que s é o fator de freqüência (s−1), que é uma constante específica da armadilha 

relacionada com as vibrações da rede cristalina, E é a profundidade da armadilha (eV), k 

é a constante de Boltzmann (eV · K−1) e T é a temperatura absoluta (K). 

A suposição básica de que nenhum elétron que deixa a armadilha é rearmadilhado 

dá o conceito de cinética de primeira ordem. Se n é o número de elétrons armadilhados 

no material e se a temperatura T é mantida constante, então n decresce com o tempo t de 

acordo com a seguinte expressão: 

    dn/dt= -pn            (3) 

Usando a equação 2 e integrando a equação 3, 

    ∫
𝑑𝑛

𝑛

𝑛

𝑛0
=−∫ 𝑠. 𝑒𝑥𝑝(−E/kt)dt

𝑡

0
         (4) 

obtém-se: 
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    𝑛 = −𝑛0exp[−st exp (−
E

kt
)]         (5) 

em que n0 é o número de elétrons armadilhados no instante t = 0. 

Em 1945, Randall e Wilkins [51, 52] utilizaram extensivamente uma 

representação matemática para cada pico TL em uma curva de emissão supondo como 

uma primeira aproximação que o cristal é exposto a uma taxa de aquecimento β = dT/dt 

constante e adotando uma cinética de primeira ordem. Assim, a intensidade da luz TL, I, 

a qualquer temperatura, é diretamente proporcional à taxa de desarmadilhamento: 

    𝐼 = −𝑐
𝑑𝑛

𝑛
= cpn                  (6) 

em que c é uma constante que pode ser fixada como uma unidade. 

Usando a equação 5 obtemos: 

   𝐼(𝑡) = −𝑛0s exp (−
E

kt
) exp[−st exp (−

E

kt
)]        (7) 

 

Utilizando dt = dT/β, a partir da equação 4 tem-se 

    ∫
𝑑𝑛

𝑛

𝑛

𝑛0
= −

𝑠

β
∫ 𝑒𝑥𝑝(−E/kT′)dT′
𝑇

𝑇0
         (8) 

e de novo 

   𝑛 = 𝑛0 exp[ −
𝑠

β
∫ 𝑒𝑥𝑝(−E/kT′)dT′
𝑇

𝑇0
]              (9) 

Usando a equação 6 

  𝐼(𝑇) = −𝑛0s exp (−
E

kt
) exp[ − 

𝑠

β
∫ 𝑒𝑥𝑝(−E/kT′)dT′
𝑇

𝑇0
]       (10) 

Esta expressão pode ser avaliada por integração numérica e produz uma curva em 

forma de sino com um máximo de intensidade a uma temperatura característica TM. 

Uma importante relação é obtida fixando 

(
𝑑𝑙

𝑑𝑇
)
𝑇=𝑇𝑀

= 0 
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que produz a expressão 

     
βE

k𝑇2M
= s exp (−

E

kTM
)        (11) 

A partir da equação 9, pode-se observar que: para uma taxa de aquecimento 

constante, TM aumenta com o aumento de E ou com a diminuição de s; para uma dada 

armadilha (E e s constantes), TM aumenta com o aumento da taxa de aquecimento; TM 

é independente de n0. 

A função dada pela equação 4.8 é muito complicada para ser utilizada diretamente 

para ajuste e análise da curva de emissão TL, no entanto, uma expressão simplificada 

pode ser utilizada para descrever a intensidade da luz TL em função da temperatura [53]: 

I(T) = IM exp {1 + W(T − TM) − exp[W(T − TM)]} (10) 

em que IM é o máximo de intensidade da luz TL na temperatura TM e W = E/kTM2. 

Neste caso, a informação sobre os parâmetros de armadilhamento, s e n0, é perdida, o que 

é de nenhuma importância na maior parte das aplicações dosimétricas. A equação 10 ou 

abordagens semelhantes [54, 55] podem ser usadas para análise matemática da curva de 

emissão. 

Aplicação do TL 

Os materiais TL geralmente utilizados para dosimetria in vivo são o fluoreto de 

lítio (LiF), o borato de lítio (Li2B4O7), o sulfato de cálcio (CaSO4) e o fluoreto de cálcio 

(CaF2), dopados com impurezas para a criação de armadilhas e centros de luminescência, 

como por exemplo o fluoreto de lítio dopado com magnésio e titânio (LiF : Mg, Ti), o 

fluoreto de lítio dopado com magnésio, cobre e fósforo (LiF : Mg, Cu, P), o borato de 

lítio dopado com manganês (Li2B4O7 : Mn), o sulfato de cálcio dopado com disprósio 

(CaSO4 : Dy), o fluoreto de cálcio dopado com disprósio (CaF2 : Dy), etc. [56, 57] todos 

disponíveis na forma de pó ou de dosímetros sólidos. A pequena dependência da resposta 

com a taxa de dose, temperatura e energia da radiação incidente na faixa terapêutica e a 

ampla faixa de dose em que podem ser aplicados, fazem com que os dosímetros TL sejam 

apropriados para os propósitos da dosimetria in vivo [58]. 

Os dosímetros TL podem ser utilizados para medições de dose de entrada ou saída 

quando uma espessura de equilíbrio eletrônico é empregada. Os dosímetros TL também 

são úteis para medições de dose na superfície, já que, usando dosímetros TL de espessuras 
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diferentes, a dose pode ser extrapolada para a superfície e interpolada entre as diferentes 

profundidades [59] ou, com dosímetros TL com grafite, a dose na profundidade de, 

aproximadamente, 0,1mm pode ser medida [60]. 

As principais vantagens dos dosímetros TL são o tamanho pequeno e, portanto, 

sua boa resolução espacial, a sensibilidade alta e a ausência de alta voltagem e cabos. 

Alguns materiais TL podem ser considerados equivalentes ao tecido e outros equivalentes 

ao osso; a equivalência ao tecido é importante quando as medições são feitas sob 

condições de irradiação em que é difícil avaliar a energia efetiva dos fótons, como por 

exemplo na determinação de dose em órgãos críticos [59–64]. Contudo, deve-se observar 

que apesar da equivalência ao tecido de alguns materiais TL, eles normalmente têm uma 

densidade eletrônica diferente da densidade eletrônica da água e isto pode levar a uma 

pertubação do campo de radiação e alterar a dose registrada pelo detector [65]. 

As principais desvantagens dos dosímetros TL são a impossibilidade de seu uso 

para dosimetria in vivo em tempo real, seu difícil manuseio e a dificuldade na 

identificação de um dosímetro individual [58]. 

O material TL mais comumente usado em radioterapia é o LiF: Mg, Ti [66], que 

tem uma equivalência ao tecido bastante apropriada (o número atômico efetivo do LiF: 

Mg, Ti é 8,14 e o do tecido é 7,4) e pode ser produzido nas formas desejadas, tais como 

pó, bastões ou discos com dimensões pequenas (da ordem de alguns milímetros). O 

CaSO4: Dy e o CaF2: Dy são mais sensíveis que o LiF : Mg, Ti, podem ser utilizados para 

medição de doses muito baixas e podem ser considerados equivalentes ao osso (o número 

atômico efetivo do CaSO4 : Dy é 15,6 e o do CaF2 : Dy é 16,6). O Li2B4O7 : Mn tem um 

número atômico efetivo igual ao do tecido, de modo que a sua sensibilidade não muda 

para fótons com energias maiores que 100keV, e para energias menores, sua resposta 

diminui aproximadamente de 10–15% [48]; as principais desvantagens do Li2B4O7 : Mn 

são o fato dele ser higroscópico e muito sensível à radiação ultravioleta, e 

conseqüentemente difícil de usar [66]. O LiF : Mg, Cu, P é até 30 vezes mais sensível que 

o LiF : Mg, Ti [66] e apresenta a desvantagem de ser muito sensível a tratamentos 

térmicos incorretos [67]. Dessa forma, o LiF : Mg, Ti oferece maiores vantagens no uso 

rotineiro em radioterapia. 

Dosímetro Fricke 

A energia proveniente de um feixe de radiação pode ser parcial ou totalmente 

absorvida por um meio, produzindo alterações químicas e possibilitando a inferência da 
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dose absorvida pelo material [5]. Dessa forma, dependendo do tipo de fenômeno 

desencadeado, pode-se elaborar um sistema dosimétrico capaz de mensurar tal alteração 

e determinar a dose absorvida em determinado volume. Um tipo de dosímetro capaz de 

fazer tal determinação é o dosímetro químico, em que as alterações químicas são 

correlacionadas com a dose aplicada. 

A dosimetria química mostra-se muito versátil já que, além de abranger um 

extenso intervalo de doses, englobando doses desde 10−1 até 108Gy, ela apresenta 

dosímetros que podem tomar inúmeras formas, como os filmes, e volumes, como as 

soluções Fricke. Esses últimos dosímetros já foram considerados como um dos poucos 

dosímetros precisos o suficiente para serem adotados como absoluto (determinação direta 

da energia absorvida pelo meio), o que é alcançado através do número de íons de interesse 

formados por pacotes de 100eV de energia absorvida (valor-G) [3]. No entanto, o uso 

desses dosímetros na dosimetria pessoal acaba sendo prejudicado primeiramente devido 

ao limite inferior de detecção, que somente é adequada para doses superiores a 0,1Gy e, 

também, por conta da sua praticidade quanto a manipulação, armazenamento e difusão. 

Embora um dos mais rotineiramente utilizados dosímetros químicos seja o filme, 

o Fricke é considerado o mais relevante para a determinação da dose absorvida em tecido 

mole ou em material biológico [1]. Tal atribuição se deve ao seu número atômico efetivo 

(Zeff ≈ 7,75) e à sua densidade (ρ ≈ 1,05 g/cm3), os quais são parâmetros bastante 

semelhantes aos da água (Zeff = 7,42 e ρ = 1,00 g/cm3). Assim, por conta de tais 

semelhanças, alguns fatores de correção podem ser desprezados no momento do cálculo 

da dose, principalmente no intervalo de interesse prático de ≈ 0 a 15Gy. 

A preparação do primeiro dosímetro químico é atribuída a Fricke, em 1927 [68]. 

Originalmente, sua composição era constituída apenas de sulfato ferroso, de ácido 

sulfúrico e de água. Ao das últimas décadas, esse dosímetro sofreu melhorias através da 

adição ou substituição de seus componentes, especialmente na década de 1980, quando 

se deu o início da dosimetria Fricke gel [69]. Dos atuais modos de preparo, um do mais 

utilizados é o Fricke Xylenol Gel (FXG), que consiste na adição da gelatina de pele de 

porco e do corante alaranjado de xilenol (XO) na solução de 1927 [70]. 

O princípio básico tanto da solução original, quanto da solução modificada FXG, 

é a oxidação, induzida pela radiação ionizante, dos íons ferrosos (Fe+2) em íons férricos 

(Fe+3), sendo a concentração desses últimos íons relacionada com a dose absorvida [71]. 

Nesse quesito, o FXG apresenta vantagens frente ao dosímetro original devido à maior 

estabilidade relativa a oxidação natural dos íons ferrosos, além de também possuir maior 
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resolução espacial [72]. 

Como o corpo humano, que é constituído de 60-70% de água [73], os dosímetros 

químicos Fricke apresentam, tipicamente, 75% de água em sua constituição [74]. Dessa 

forma, a radiação ionizante ao interagir com a água pode promover o surgimento de íons 

H+, OH−, e−
aq, além de produtos secundários, através do processo conhecido como 

radiólise da água, reações 11-13. 

H2O + eaq
-  --> H+ + OH-          (11) 

HO2 --> H+ + O2
-          (12) 

 OH --> H+ + O-          (13) 

Em um breve espaço de tempo, esses radicais livres formados tendem a se 

distribuir homogeneamente no meio, produzindo outras reações na solução. Essas reações 

podem formar íons de interesse e, dependendo do tipo de dosímetro químico utilizado, 

auxiliam na determinação da dose absorvida. Assim, considerando-se a concentração dos 

íons de interesse, que pode ser quantificada através de técnicas como a espectroscopia 

UV-visível, e com o auxílio da grandeza rendimento químico − no caso do Fricke, 

G(Fe+3) −, a dose absorvida pode ser inferida [1]. 

No caso específico do FXG, os íons férricos formam um complexo com o 

alaranjado de xilenol (XO−Fe+3), aumentando a absorbância do dosímetro em 

comprimentos de onda próximos a 585nm, Figura 9. Quanto maior a concentração do 

complexo, maior é a absorbância da amostra, o que é refletido na coloração do FXG, a 

qual altera-se do laranja para o roxo, Figura 10. Esse complexo é formado por conta dos 

radicais livres, criados na radiólise, que reagem com os íons em suspensão de acordo com 

reações encontradas a seguir. 

   Fe+2 + OH  --> Fe+3 + OH-             (14) 

   Fe+2 + HO2  --> Fe+3 + HO2
-             (15) 

   Fe+2 + H2O2  --> Fe+3 + OH + OH-             (16) 

Logo, com os produtos das reações acima, o complexo (XO−Fe+3) pode ser 

formado de acordo com as reações que seguem [76]. 
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HO + XO → HOXO                 (17) 

HOXO + Fe+2 → HOXO− + Fe+3           (18) 

HO + Fe+2 → OH− + Fe+3            (19) 

A dosimetria por meio do Fricke Xylenol Gel é uma maneira bastante eficaz tanto 

para quantificar quanto para mapear a distribuição espacial da dose absorvida num meio 

[77] e [78]. Dentre os dosímetros químicos, o FXG é considerado um dos mais estáveis 

[79], contudo, para medições de elevada resolução, tais como 0,1Gy e 0,1mm, as 

concentrações de cada componente devem ser cuidadosamente levadas em consideração, 

além de fatores como temperatura e tempo pós-radiação, cruciais para o coeficiente de 

difusão [80], [81], [82], [83] e [78]. Na Física Médica (radioterapia, radiologia, etc.), o 

FXG possui a vantagem de ter número atômico e densidade (7,75 e 1,05g/cm3), muito 

próximos aos do tecido mole (7,64 e 1,04g/cm3), tornando-o prático para a obtenção dos 

principais parâmetros dosimétricos utilizados [84], [85], [86] e [87]. O FXG mostrou-se 

muito útil, inclusive, para a dosimetria de pequenos campos de radiação, como aqueles 

necessários em radiocirurgias [88], [89], [90], bem como para medidas com feixes de 

menores energias [91], [92], [93] utilizados em terapias superficiais e de ortovoltagem. 

Ademais, outra característica bastante significativa com relação à dosimetria está 

relacionada com a sua independência com relação à taxa de dose do feixe [94], [95], [96]. 

O FXG possui a grande versatilidade de poder ser lido ou analisado por diferentes 

técnicas. No início do século, sua análise consistia apenas na titulação da solução, porém, 

conforme a tecnologia evoluía, outros métodos começaram a ser utilizados, tais como a 

espectroscopia UV-visível [89], [97] e [98], a ressonância magnética [79] e a fotoacústica 

[75] e [72]. Além dessas, outra técnica bastante sensível e acurada para a investigação da 

resposta do dosímetro FXG é a que faz uso de imagens com câmera charge-coupled 

device (CCD) [78], [90], [99] e [100], que apresenta-se muito promissora sobretudo para 

determinações da distribuição dose absorvida em um meio. 
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Figura 9: Espectros de absorbância de amostras FXG irradiadas de 0 a 10 Gy [75]. 

 

 

Figura 10: Gradiente de cores para diferentes doses absorvidas (a) 0Gy (b) 1Gy (c) 2Gy 

(d) 4Gy (e) 8Gy 12Gy e (g) 16Gy. 
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Introdução 

O biossensor é definido como um dispositivo capaz de mensurar reações químicas 

ou biológicas através da geração de um sinal proporcional à concentração do analito na 

reação [1]. Um biossensor é necessariamente composto por analito, bioreceptor e 

transdutor, além da parte eletrônica do sistema. O analito é a substância de interesse a ser 

detectada. O bioreceptor compreende a molécula capaz de reconhecer o analito. Por fim, 

o transdutor converte o reconhecimento biológico em sinal mensurável. 

Biossensores são sensores capazes de fornecer informações analíticas seletivas, 

quantitativas ou semi-quantitativas. Estes podem ter diferentes princípios de 

funcionamento, como eletroquímico, ótico, piezelétrico, térmico, gravimétrico, entre 

outros, definidos em função do transdutor que possuem [2, 3]. Para o seu 

desenvolvimento diversos fatores devem ser considerados, como, seletividade, 

reprodutibilidade, estabilidade, linearidade e o limite de detecção em relação ao analito 

de interesse, os quais dependem diretamente da aplicação deste biossensor. No geral, os 

biossensores possuem aplicações visando melhorar a qualidade de vida através de 

detecção de doenças, monitoramento ambiental, desenvolvimento de drogas, entre outros. 

A base de funcionamento dos biossensores está na capacidade que eles têm de 

captar modificações físico-químicas de um meio orgânico e transformá-las em sinais 

elétricos que podem assim ser medidos, estocados e processados de diversas formas. São 

formados basicamente por uma superfície altamente seletiva, que selecionará o sinal a ser 

detectado, e por um transdutor que fará a conversão do sinal biológico para o sinal 

elétrico. Alta seletividade aliada à rapidez na aquisição do sinal são características de 

extrema importância no desenvolvimento de sensores acurados e versáteis para a detecção 

de patologias e alterações orgânicas quando lidamos com seres vivos [4]. 

Atualmente o maior desafio para o desenvolvimento de novos biossensores está 
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na identificação de analitos específicos de interesse no mercado com estabilidade ao 

longo do tempo e baixo custo [4]. Entretanto, a barreira entre diferentes áreas de pesquisa 

e entre a pesquisa e a indústria diminui a cada ano, permitindo o desenvolvimento de 

sensores point-of-care para monitoramento da progressão de doenças, área forense e 

pesquisa biomédica. 

Diversas técnicas podem ser aplicadas a estes sensores. Técnicas potenciométricas 

englobam sensores comuns, como o de pH por exemplo. Nele, a diferença de potencial 

entre os eletrodos é proporcional ao logaritmo da concentração iônica, como descrito pela 

equação de Nernst-Donnan [2]. Outro sistema utilizado para determinação de 

concentrações iônicas é o transistor de efeito de campo sensível a íons (ISFET) [5]. O 

ISFET possui uma camada íon seletiva aplicada diretamente sobre a porta (ou gate) de 

um FET, e este quando acoplado com uma camada biocatalítica, por exemplo, torna-se 

um biossensor ou bioFET [6]. 

Técnicas voltamétricas e potenciométricas também podem ser utilizadas como 

ferramenta para estudo e caracterização dos biossensores como a voltametria cíclica e a 

espectroscopia de impedância as quais baseiam-se na avaliação da resposta em função da 

diferença de potencial aplicado. Adicionalmente, informações provenientes da balança de 

cristal de quartzo (QCM) podem auxiliar na compreensão dos fenômenos envolvidos [7]. 

Tais técnicas acima mencionadas aplicam-se a biossensores que possuem como camada 

seletiva ou elemento biológico de reconhecimento, oligonucleotídeos, enzimas, 

Aptâmeros, imobilizadas em óxidos, nanoestruturas alotrópicas de carbono ou polímeros 

condutores. Estes tipos de plataformas são o foco e o desafio do grupo de pesquisa em 

Sensores e Materiais (SENSORMAT) do Departamento de Física, da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, FFCLRP, da Universidade de São Paulo, 

USP. 

 

Biossensores baseados em oligonucleotídeos 
Oligonucleotídeos são sequências de DNA ou RNA não modificados ou 

quimicamente modificados podendo ser relativamente pequenas que ao serem utilizadas 

no desenvolvimento de biossensores abriram caminho para inúmeras aplicações. 

Pensando nos elementos que compõem um biossensor, anteriormente descritos, a fita 

simples de DNA ou RNA representa o elemento de reconhecimento do sensor, enquanto 

a fita complementar corresponde ao analito de interesse e este é a base para os 

biossensores de hibridização. 
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Na natureza, os oligonucleotídeos com pequenas sequências existem 

principalmente na forma não codificantes de RNA, os microRNAs (ou miRNAs). Esses 

estão associados a diversas patologias quando sua expressão é alterada. Outra classe 

emergente de oligonucleotídeos são os aptâmeros, os quais, junto com os miRNAs, vêm 

sendo largamente aplicados no desenvolvimento de novos biossensores [12] para 

detecção de biomarcadores. 

 

MicroRNAs 

Os microRNAs (miRNA ou miR) são sequências pequenas (< 25 - mer) que não 

codificam proteínas, porém são capazes de regular a tradução dos RNA mensageiros 

(mRNA). Os miRNAs, por sua vez, regulam a expressão de centenas de mRNA alvos 

simultaneamente, através do controle celular que inclui a proliferação celular, 

manutenção e diferenciação [13]. 

Os miRNA possuem também funções oncogênicas e de supressão de genes 

tumorais. Assim, os perfis de expressão dos miRNA estão também diretas ou 

indiretamente relacionados com o estágio do tumor, progressão e prognóstico do paciente 

[14]. No caso do câncer de mama por exemplo, diversos miRNA já foram identificados, 

como o miR-200 que se relaciona também com o câncer de ovário [13]. 

 

Aptâmeros 

Aptâmeros são uma classe de oligonucleotídeos capazes de reconhecer de maneira 

muito específica moléculas através da sua conformação tridimensional. Esses são fitas 

simples de DNA ou RNA desenhadas com o intuito de se ligarem a moléculas específicas 

com alta especificidade e afinidade, especialmente proteínas, sendo uma alternativa ao 

uso de anticorpos [7]. 

Os aptâmeros tem sido explorados para o desenvolvimento de biossensores com 

transdução eletroquímica, ótica e de massa. Entretanto, ainda há desafios relacionados a 

sua degradação e a redução da eficiência e do sinal quando testando diretamente no 

sangue. 

 

Biossensores baseados em enzimas 

Em biossensores enzimáticos temos que a enzima utilizada é imobilizada próxima 
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a superfície do eletrodo, o que permite a redução do material necessário para realizar uma 

análise. Dentre esses, podemos citar os biossensores enzimáticos utilizados para detecção 

de ureia e glicose [8]. As enzimas utilizadas, como elemento de reconhecimento biológico 

no biossensor, são a uréase (Ur) [9] e a glicose-oxidase (GOx) [10], respectivamente. A 

seletividade dos biossensores é obtida através da utilização das enzimas, responsáveis 

pela catalise de seus produtos, analito biológico alvo, de forma específica. As técnicas de 

imobilização mais comuns são: adsorção física, ligação covalente, aprisionamento e 

ligação cruzada [11]. 

 

Polímeros condutores em biossensores 

Polímeros condutores possuem interesse para biossensores por funcionarem como 

matriz de imobilização de enzimas. Estes polímeros condutores são utilizados para 

aumentar a velocidade, sensibilidade e versatilidade dos biossensores. Sua utilização 

permite a imobilização de moléculas de variados tamanhos e geometria e é 

particularmente apropriada para a fabricação de biossensores miniaturizados para análise 

de diversos analitos. Polímeros condutores possuem flexibilidade considerável na sua 

estrutura química, que pode ser alterada de acordo com as necessidades. Através de 

modelagem química ou pelo processo de síntese é possível modular as propriedades 

eletrônicas e mecânicas destes polímeros, apresentando, então, vantagens para a ligação 

aos elementos biológicos de interesse. Outra vantagem importante do uso de polímeros 

condutores está no fato que sua síntese eletroquímica, isto é, eletrodeposição, permite a 

deposição direta do polímero na superfície do eletrodo com aprisionamento simultâneo 

das enzimas, técnica aqui chamada de eletrodeposição conjunta. Pode-se, portanto, 

controlar distribuição espacial das enzimas, espessura do filme, modulando a atividade 

enzimática pela alteração do estado do polímero. 

 

Transdução do sinal 

Há várias abordagens para a transdução do sinal. O uso de moléculas com 

propriedades redox aderidas a fita complementar ou uso de polímeros com propriedades 

redox permitem construir diferentes plataformas, chamadas de label-free, e através delas 

aplicar diferentes técnicas para transdução elétrica. [3]. 
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Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

Uma das técnicas eletroquímicas promissora para detecção de plataformas 

biossensíveis é a Espectroscopia de Impedância Eletroquímica (EIE) que consiste na 

impedância do sistema ser mensurada através da aplicação de um pequeno sinal ac e 

variação da frequência. É possível simplificar a interface eletrodo/solução fazendo-a 

análoga a um circuito equivalente onde destacam-se os componentes: resistência à 

transferência de carga e a capacitância de dupla camada [15]. 

O circuito mais comum utilizado para essa aproximação é o circuito de Randles, 

pois envolve os processos acima citados. Tal circuito é ilustrado na Figura 1a, onde Re é 

a resistência da solução eletrolítica, Rtc representa a resistência a transferência de carga 

na interface, Zw (impedância de Warburg) a impedância devido a processos difusionais e 

Ctc representa a capacitância associada a dupla camada elétrica. 

 

Figure 1 - Circuito de Randles. Re representa a ressitência da solução eletrolítica, Rtc a 

resistência a transferência de carga na interface, Zw (impedância de Warburg) devido a 

processos difusionais e Ctc representa a capacitância associada a dupla camada elétrica. 

A hibridização no eletrodo ou o reconhecimento de um alvo específico resulta em 

um aumento significativo de cargas na camada de sensível. Assim, aumenta a resistência 

de transferência de carga na interface eletrodo/solução. O diagrama de Nyquist (-Zimag 

vs. Zreal) para essa situação está ilustrado na Figura 1b para um eletrodo [16]. A 

resistência a transferência de carga corresponde ao diâmetro da semicircunferência no 

diagrama de Nyquist. Deste modo é possível não só detectar, mas também quantificar o 

analito de interesse. 

 

Transistores de Efeito de Campo 

Os sensores com transdutores de efeito de campo de porta estendida (EGFET, do 

inglês, Extended Gate Field-Effet Transistor) são resultado de uma modificação na 
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estrutura do sensor ISFET (do inglês, Ion Sensitive Field-Effet Transistor) em que o 

sistema de reconhecimento químico, usualmente um eletrodo ou filme fino sensível, é 

fabricado separadamente e conectado à porta do transistor [13]. O EGFET surgiu como 

alternativa ao problema de isolamento da estrutura FET do ambiente químico. Os 

sensores do tipo EGFET possuem diversas vantagens inerentes ao seu sistema e 

composição como facilidade de fabricação, filme sensível descartável, e não necessidade 

da fabricação do MOSFET [14, 15]. 

Podemos dividir o EGFET em duas classes: sensores com sistema de 

reconhecimento químico conectado à porta de dispositivo MOSFET, chamado de Single-

EGFET (S-EGFET) por ser constituído da maneira mais simples [16], e os sensores 

baseados no conceito exposto por Van der Spiegel, com o sistema de reconhecimento 

químico conectado a um dispositivo de alta impedância de entrada como um circuito 

amplificador instrumental construído com amplificadores operacionais (AmpOp) com 

MOSFET em seu estágio de entrada. Esse dispositivo é chamado de Instrumental 

Amplifier-EGFET (IA-EGFET) [17]. A principal diferença entre esses sistemas é a 

necessidade de um potencial degrau aplicado ao eletrodo de referência do sistema S-

EGFET, para vencer o valor da tensão limiar, VT, do MOSFET comercial utilizado, 

enquanto no sistema IA-EGFET o eletrodo de referência é aterrado. Um biossensor 

potenciométrico Bio-EGFET é construído utilizando-se um bioreceptor conectado ao 

sistema previamente descrito. A Figura 2 mostra um biossensor do tipo EGFET que 

utiliza um circuito amplificador instrumental. 

 

Figure 2 – Esquema experimental de um biossensor do tipo EGFET. O filme sensível é 

conectado à entrada do dispositivo enquanto a segunda entrada, de inversão, está aterrada. 

Com a composição de resistores indicada na figura tem-se ganho unitário. 
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Este circuito possui alta impedância de entrada, estabilidade e ganho variável. O 

ganho do circuito do sensor Bio-EGFET é dado pela equação: 

𝑉𝑠𝑎í𝑑𝑎 =
𝑅4
𝑅3

⋅ (1 +
2 ⋅ 𝑅1
𝑅2

) ⋅ (𝑉1 − 𝑉2) 

Com a composição de resistores em malha seguindo: R1 = R4 = 1 KΩ e R2 = R3 = 2 KΩ, 

temos um ganho unitário para o sensor. Este ganho unitário se faz necessário devido as 

limitações de tensão na saída do amplificador operacional. Os valores V1 e V2 são as 

tensões da entrada principal e de contraste, respectivamente. As medidas são feitas 

conectando o filme contendo o bioreceptor à entrada principal e imergindo-o na solução 

de interesse com analitos biológicos. 
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TEMA 17 

FÍSICO-QUÍMICA DE SUPERFÍCIES E 

COLÓIDES 

  
Profa. Dra. Ana Paula Ramos 

O preparo de materiais nanoestruturados altamente ordenados, que ofereçam 

respostas especificas frente a um determinado estímulo é uma das aplicações da 

nanotecnologia. A habilidade de investigar substâncias em nível molecular desencadeou 

a busca por materiais com propriedades aprimoradas para uso em medicina. A aplicação 

destes materiais controlados molecularmente deu origem a um novo campo de estudo 

chamado nanobiotecnologia, que possui papel central nas áreas de diagnóstico de 

doenças, entrega controlada de drogas e materiais implantáveis.  

A química (composição), física (topografia e rugosidade) e termodinâmica  

(molhabilidade e energia livre) superficiais, tal como os efeitos toxicológicos, ditam as 

aplicações específicas desses materiais. A interconexão entre estas propriedades 

direcionam suas respostas frente a diferentes estímulos externos. Neste contexto, distintas 

modificações superficiais podem originar materiais com diferentes propriedades 

biológicas e funcionalidades para uma aplicação final específica, baseado, por exemplo, 

em melhora de solubilidade em meio fisiológico.  

No caso especial de materiais implantáveis, as propriedades superficiais tornam-

se ainda mais importantes, uma vez que o sucesso da aplicação baseia-se no contato 

interfacial implante-tecido hospedeiro. Nestes materiais o contato celular inicial nunca 

ocorre sobre uma superfície limpa mas sim com uma superfície condicionada por 

moléculas de água, íons e proteínas adsorvidas a partir do plasma sanguineo. A interação 

com moléculas de água, adsorção de proteínas e adesão celular são os primeiros eventos 

que ocorrem na interface tecido-implante. Esta superfície condicionada vai ditar o 
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comportamento e adesão celular. 

No Laboratório de Físico-Química de Superfícies e Colóides são desenvolvidos 

materiais capazes de induzir a formação de hidroxiapatita em contato com meio 

fisiológico, dando enfoque às modificações superficiais de titânio (metal mais utilizado 

em reparos ósseos) com filmes Langmuir-Blodgett (LB) contendo lipídeos, esteróis e 

proteínas osteogênicas. Além disso, partículas de óxidos (TiO2, ZrO2) e biominerais 

(CaCO3 e fosfatos de cálcio-apatitas) com diferentes geometrias, modificadas 

estruturalmente por substituições de cátions ou ânions e superficialmente pela adsorção 

de proteínas osteogênicas são utilizadas como materiais osteocondutores. 
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TEMA 18 

FÍSICA ESTATÍSTICA INTERDISCIPLINAR  

Prof. Dr. Osame Kinouchi 

 

 A física estatística é uma área da física preocupada com o comportamento de 

agregados de entidades em interação usando usando ferramentas da teoria de 

probabilidades, estatística e simulações computacionais. Originalmente, estudou as 

propriedades de átomos e moléculas que, coletivamente, podem se apresentar em 

diferentes fases (gases, líquidos, sólidos em diferentes fases cristalinas, cristais líquidos, 

géis, sistemas magnéticos etc.). Posteriormente, a partir da década de 1970, percebeu-se 

que muitas das ideias e técnicas da física estatística poderiam ser aplicadas à sistemas 

com muitas unidades interagentes em geral tais como sistemas geofísicos (modelos de 

terremotos), ecológicos (fogo em floresta, modelos de evolução, redes tróficas), 

biológicos (redes de neurônios, bandos de animais, propagação de doenças), econômicos 

(redes de agentes econômicos, modelos de distribuição de renda, séries temporais 

financeiras) e sociais (redes sociais, modelos de votação e de opinião, propagação de 

rumores, adoção de inovações tecnológicas, linguística etc.). 

 

 Laboratório de Física Estatística e Biologia Computacional (FEBiC): no 

nosso laboratório temos algumas linhas de pesquisa relacionadas a esta diversidade. 

Podemos arrolar as seguintes linhas, baseadas em artigos publicados recentemente ou em 

andamento: 

 

1. Criticalidade auto-organizada em redes neuronais: 
 

Kinouchi, O., Brochini, L., Costa, A. A., Campos, J. G. F., & Copelli, M. (2018). 

Hovering stochastic oscillations in self-organized critical systems. ArXiv: 1803.05537. 

 

Campos, J. G. F., de Andrade Costa, A., Copelli, M., & Kinouchi, O. (2017). Correlations 

induced by depressing synapses in critically self-organized networks with quenched 

dynamics. Physical Review E, 95(4), 042303. 

 

Costa, A. A., Brochini, L., & Kinouchi, O. (2017). Self-organized supercriticality and 

oscillations in networks of stochastic spiking neurons. Entropy, 19(8), 399. 

 

Brochini, L., de Andrade Costa, A., Abadi, M., Roque, A. C., Stolfi, J., & Kinouchi, O. 

(2016). Phase transitions and self-organized criticality in networks of stochastic spiking 

neurons. Scientific Reports, 6, 35831. 

 

de Andrade Costa, A., Copelli, M., & Kinouchi, O. (2015). Can dynamical synapses 

produce true self-organized criticality?. Journal of Statistical Mechanics: Theory and 

Experiment, 2015(6), P06004. 

 

Gollo, L. L., Kinouchi, O., & Copelli, M. (2013). Single-neuron criticality optimizes 
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analog dendritic computation. Scientific Reports, 3, 3222. 

 

2. Modelagem de neurônios baseados em mapas: 
 

Girardi-Schappo, M., Tragtenberg, M. H. R., & Kinouchi, O. (2013). A brief history of 

excitable map-based neurons and neural networks. Journal of Neuroscience methods, 

220(2), 116-130. 

 

Girardi-Schappo, M., Kinouchi, O., & Tragtenberg, M. H. (2013). Critical avalanches and 

subsampling in map-based neural networks coupled with noisy synapses. Physical 

Review E, 88(2), 024701. 

 

3. Transições de fase no espaço de automata celulares: 
 

Reia, S. M., & Kinouchi, O. (2014). Conway's game of life is a near-critical metastable 

state in the multiverse of cellular automata. Physical Review E, 89(5), 052123. 

 

Reia, S. M., & Kinouchi, O. (2015). Nonsynchronous updating in the multiverse of 

cellular automata. Physical Review E, 91(4), 042110. 

 

4. Modelos de colonização: 
 

Galera, E., Galanti, G. R., & Kinouchi, O. (2018). Invasion percolation solves Fermi 

Paradox but challenges SETI projects. International Journal of Astrobiology, 1-7. 

 

5. Índices de centralidade para redes complexas: 
 

Campiteli, M. G., Holanda, A. J., Soares, L. D., Soles, P. R., & Kinouchi, O. (2013). 

Lobby index as a network centrality measure. Physica A: Statistical Mechanics and its 

Applications, 392(21), 5511-5515. 

 

6. Redes sociais de personagens literários: 
 

Holanda, A. J., Matias, M., Ferreira, S., Benevides, G. M., & Kinouchi, O. (2017). 

Character Networks and Book Genre Classification. arXiv:1704.08197. 

 

7. Modelos de evolução da culinária: 
 

Holanda, A. J., Roque, A. C., Kinouchi, O. (2018) Gastronophysics: ten years (in 

preparation).  

 

Kinouchi, O., Diez-Garcia, R. W., Holanda, A. J., Zambianchi, P., & Roque, A. C. (2008). 

The non-equilibrium nature of culinary evolution. New Journal of Physics, 10(7), 073020. 

 

  

 

 O laboratório FEBiC participa do CEPID (Centro de Pesquisa, Inovação e 

Disseminação FAPESP) NEUROMAT, com sede no Instituto de Matemática e Estatística 

– USP que agrega dezenas de pesquisadores na área de Neuromatemática e Neurociência 

Computacional. Também colabora com o NAP (núcleo de Apoio à Pesquisa) Centre of 
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Natural and Artificial Information Processing Systems (CNAIPS), com sede no Instituto 

de Física – USP. O laboratório possui um computador de alto desempenho para 

simulações computacionais com doze núcleos I7 cedido pelo CNAIPS. 

 O FEBiC conta aualmente com um professor livre-docente, um mestrando e três 

estudantes de iniciação científica, e colabora com docentes e pós-doutores sediados na 

USP-São Paulo, Departamento de Física da UFPE, Instituto de Computação da 

UNICAMP e Departamento de Física da UFSC. Atualmente temos vagas para estudantes 

de iniciação científica, pós-graduandos e pós-doutores. 

 

 Laboratório de Divulgação Científica e Cientometria (LDCC): 
 

 O LDCC tem algumas linhas de atuação tais como mapeamento da blogosfera e 

vlogosfera científicas, na forma do portal Anel de Blogs Científicos:  

 

 https://anelciencia.wordpress.com 

 

 Também é responsável pelo cineclube CINECIÊNCIA, com sessões às 16h10min 

das quinta-feiras no anfiteatro das exatas (sala 11 bloco B4). O cineclube possui uma 

videoteca e os DVDs podem ser emprestados por uma semana, renovável por e-mail. 

 O LDCC mantém uma biblioteca com mais de mil e trezentos livros de ficção 

científica e trezentos de divulgação científica e filosofia da ciência. Grande parte desses 

livros podem ser emprestados por quatorze dias, renováveis via e-mail.  

 O LDCC possuí atualmente quatro bolsistas PUB de cultura e extensão para 

desenvolver essas atividades. 

 Também temos interesse em como a divulgação científica gera metáforas 

científica que são adotadas pela população para entender melhor sistemas complexos. 

Finalmente, gostariamos de desenvolver um novo projeto a partir do próximo semestre 

sobre o paperl de cientistas mulheres na ficção científica como role models que poderiam 

incentivar meninas a escolher carreiras nas áreas de Exatas. Este tipo de role model é 

chamado de Dana Sculy effect na literatura. 

 

Fausto, S., Takata, R., Moreno, N. T., Apunike, A. T., Bucci, J. L. M., dos Santos, A. C. 

G., ... & Kinouchi, O. (2017). O estado da blogosfera científica brasileira. Em Questão, 

23, 274-289. 

 

Kinouchi, O., Kinouchi, J. M., & Mandrá, A. A. (2012). Scientific metaphors in the 

journalistic discourse. Revista Brasileira de Ensino de Física, 34(4), 1-12. 

 

 A Cientometria é o estudo científico da Ciência baseado fortemente em estatística 

e teoria de redes complexas (redes sociais de co-autores, redes de citações etc.). Em 2009, 

nosso primeiro paper na área (Batista et al., 2006) recebeu o prêmio CAPES-Thomson 

Reuters como artigo de maior impacto em três anos. Em 2016, o Google Scholar o 

reconheceu como um “classic paper”, figurando entre os dez papers mais citados do ano 

de 2006 na área de infometria. Hoje este paper conta com 540 citações no Google Scholar. 

 

 Mais recentemente propusemos, junto com Leonardo Soares e George Cardoso, 

um novo índice cientométrico, o índice K, que é muito fácil de calcular e que possuí 

muitas vantagens em relação ao famoso índice h de Hirsch. Por exemplo, o novo índice 

correlaciona melhor com medidas qualitativas, como por exemplo prêmios científicos, 

inclusive o Nobel, do que o índice h. 
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 Nosso laboratório procura estudantes que queiram estudar melhor essa correlacao 

entre prêmios científicos e o índice K. 

 

Kinouchi, O., Soares, L. D., & Cardoso, G. C. (2018). A simple centrality index for 

scientific social recognition. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 491, 

632-640. 

 

Batista, P. D., Campiteli, M. G., Kinouchi, O. & Martinez  A. S. (2006). Is it possible to 

compare researchers with different scientific interests?. Scientometrics, 68(1), 179-189. 
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TEMA 19 

TERAPIAS GUIADAS POR IMAGEM 

Prof. Dr. Luiz Otavio Murta Junior  

CSIM – Laboratório de Computação em Sinais e Imagens Médicas 

 

Introdução 

A descoberta dos raios X no final do século XIX marcou o advento da imagiologia 

médica e, hoje em dia, uma vasta gama de tecnologias de imagiologia médica, várias das 

quais fornecem informação tridimensional (3-D), estão clinicamente disponíveis. Para 

muitas doenças, a imagem tem sido um componente essencial tanto para o diagnóstico 

inicial quanto para o monitoramento contínuo da terapia. Métodos avançados de 

aquisição, processamento e visualização de imagens facilitaram novas aplicações de 

imagem; por exemplo, a geração de imagens de funções de órgãos e tecidos, em vez de 

imagens anatômicas. A disponibilidade de imagens em tempo real, em parte possível 

graças ao advento de métodos de imagem digital como tomografia computadorizada 

(CT), ultrassonografia e ressonância magnética (MRI), permitiu o uso de imagens durante 

procedimentos intervencionistas para procedimentos intraprocedurais. orientação. Mais 

recentemente, as técnicas de processamento de imagem em tempo real estão facilitando a 

transição do diagnóstico radiológico tradicional para um onde a análise de imagem 

computacional desempenha o papel central em procedimentos invasivos que substituem 

a cirurgia tradicional e podem produzir eficácia equivalente ou melhor com o benefício 

adicional de menor tempo de internação hospitalar e redução da morbidade. No entanto, 

na era da medicina baseada em evidências, o benefício dessas modalidades de imagem 

muitas vezes caras deve ser demonstrado para realmente beneficiar o paciente para 

justificar o uso clínico. 

 Técnicas computacionais de processamento de imagens também estão facilitando 

a transição do diagnóstico radiológico tradicional baseado na análise de imagens 

computacional-humanas desempenha o papel central, com o olho humano apenas 

fornecendo assistência durante o processo de diagnóstico. Como todo diagnóstico é 

subjetivo para o radiologista que inspeciona as imagens médicas, existe uma alta 
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variabilidade inerente nos diagnósticos. Sistemas auxiliados por computador podem 

potencialmente reduzir essa variabilidade dependente de operação e tornar as técnicas de 

diagnóstico baseadas em imagem mais reprodutíveis. Além disso, os métodos 

computacionais de processamento de imagem facilitam o desenvolvimento de 

plataformas de software para planejamento de procedimentos, orientação intraprocedural 

e monitoramento dos resultados do tratamento. 

 Juntamente com os recentes avanços na cirurgia minimamente invasiva, a 

introdução de novas modalidades de imagem e a disponibilidade de computação de alto 

desempenho, o campo da terapia guiada por imagem (IGT) desenvolveu-se a um ritmo 

impressionante. De fato, a IGT já mudou os fundamentos da cirurgia tradicional, 

substituindo ou complementando a visualização direta baseada na superfície com 

informações volumétricas. Essa nova abordagem apresenta um desafio técnico aos 

médicos, pois envolve a transformação da coordenação mão-olho convencional em 

navegação interativa - um processo baseado na fusão de imagens de diferentes 

modalidades, nas quais a mudança patológica e sua localização anatômica são ao mesmo 

tempo distintas. estão integrados na mesma estrutura intuitiva. O objetivo geral da IGT é 

melhorar a eficácia de procedimentos minimamente invasivos e reduzir a morbidade, 

fornecendo ao médico informações anatômicas e fisiológicas baseadas em imagens em 

tempo real, intraoperatório ou intraprocedural (Vosburgh and Jolesz, 2003, Iida and 

Otsubo, 2017). Uma nova tecnologia altamente inovadora que otimiza e simplifica os 

dados funcionais morfológicos e correlatos derivados de várias modalidades de imagem 

foi introduzida no conjunto intervencionista e na sala de cirurgia. No entanto, o uso ativo 

da IGT é restrito tanto na variedade de procedimentos quanto nos locais de 

implementação. Os objetivos de longo prazo de melhorar os procedimentos 

intervencionistas e cirúrgicos e os resultados, reduzir custos e alcançar o uso máximo do 

IGT podem ser alcançados com uma abordagem em três frentes: (a) melhorar a 

apresentação de informações intraoperatórias e em tempo real da imagem intraoperatória; 

(b) integração da tecnologia de imagem e tecnologia relacionada ao tratamento em 

sistemas de terapia e (c) testar a utilidade clínica da orientação por imagem na cirurgia e 

na terapia do câncer (Verellen, 2004, Poortmans et al., 2013, Verellen, 2007). 

 No desenvolvimento de novas tecnologias, o foco tem sido melhorar a legibilidade 

das imagens médicas e a usabilidade dos sistemas de imagens nas configurações da IGT. 

As áreas de pesquisa ativa incluem processamento de imagem, análise de imagem baseada 

em modelo, deformação de modelo, registro em tempo real, registro tridimensional em 
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tempo real (assim chamado quadridimensional ou 4D) e integração e apresentação de 

informações do imager e o sensor eletrônico na sala de cirurgia. Os principais elementos 

da matriz técnica também incluem plataformas de visualização e exibição e software 

relacionado para informações e exibição, compreensão de imagem baseada em modelo, 

uso de clusters de computação (ou seja, algoritmos com computação particionada) para 

acelerar a computação e dispositivos e sistemas avançados para três. Tridimensional ou 

navegação. 

 As aplicações clínicas atuais estão incorporando com sucesso informações 

baseadas em imagens em tempo real e continuamente atualizadas para visualização direta 

intraoperatória. Além do uso de sistemas de imagem tradicionais no intraoperatório, 

prevemos o uso otimizado da tecnologia de marcadores moleculares, a medida direta da 

caracterização tecidual, i.e., medidas ópticas e imagens, e a integração da próxima 

geração de dispositivos cirúrgicos e terapêuticos. (incluindo sistemas robóticos guiados 

por imagem). Embora esperemos que as aplicações clínicas primárias do IGT 

permaneçam na neurocirurgia (com a possível adição de áreas como cirurgia ortopédica, 

de cabeça, pescoço e coluna), também prevemos o aumento do uso de métodos ablativos 

térmicos focais guiados por imagem, i.e., por exemplo, laser, radiofrequência, crioablação 

e ultra-som focalizado de alta intensidade, na terapia do câncer (Falco et al., 2001, 

Goldberg et al., 2005). 

 Como a eficácia da IGT em procedimentos clínicos específicos é validada e à 

medida que a tecnologia que serve como sua base é refinada, os médicos cada vez mais 

adotam a IGT como sua intervenção cirúrgica de escolha. Claramente, as técnicas de 

orientação de imagem oferecem várias vantagens claras. Os mais importantes entre eles 

são os melhores resultados médicos: do ponto de vista do paciente, uma hospitalização 

mais curta e, do ponto de vista do médico, procedimentos melhores e mais rápidos com 

menos complicações. Com a representação em tempo real da anatomia do paciente, a 

qualidade e a utilidade das informações apresentadas ao médico são aprimoradas, o que, 

por sua vez, contribui para resultados cirúrgicos mais bem-sucedidos. 

No entanto, as barreiras econômicas e práticas continuam a impedir o uso 

generalizado da IGT. Embora tenha havido um esforço técnico conjunto para aumentar a 

relação custo-benefício, reunindo informações mais precisas, projetando dispositivos de 

tratamento mais localizados e menos invasivos, e desenvolvendo melhores métodos para 

orientar e posicionar esses dispositivos, mais pesquisas são necessárias. A unidade para 

melhorar e atualizar a tecnologia IGT está em andamento. Esperamos que novas 
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melhorias nos sistemas de imagem intraoperatórios, bem como o aumento do uso de 

sensores sem imagem e robótica, facilitem o uso mais difundido da IGT. Nas seções a 

seguir, fornecemos uma visão geral da prática atual da IGT e estratégias para melhorar a 

informação intraoperatória da imagem, os sistemas de terapia e a utilidade clínica da 

orientação por imagem na cirurgia e na terapia do câncer. 

 O artigo de (Hata et al., 2007), demonstra claramente que o principal desafio das 

intervenções guiadas por imagens é a integração dos componentes de imagem e terapia. 

Os sistemas avançados de imagens, como os usados na ressonância magnética (RM), não 

devem apenas ser integrados ao hardware relacionado à terapia (dispositivos de ablação 

térmica, endoscópios e instrumentos cirúrgicos), mas um fluxo de trabalho totalmente 

novo deve ser montado a partir de componentes individuais da aplicação particular. A 

otimização de trajetórias, o controle da deposição de energia e a visualização devem ser 

encaixadas em um conceito de sistema de entrega de terapia integrado e devem funcionar 

em uníssono. 

 

Imagiologia Intraoperativa 

O principal objetivo do IGT é integrar informações anatômicas e funcionais com 

métodos cirúrgicos e outros métodos terapêuticos. Atualizada continuamente, 

informações multimodais “fundidas” registradas na anatomia do paciente em um 

ambiente intraoperatório aumentam a segurança e aumentam a eficácia geral da cirurgia. 

Tanto na concepção como na prática, a IGT é minimamente invasiva e resulta em menos 

complicações, fornecendo informações baseadas em imagens que podem ser usadas para 

atingir e eliminar com precisão os tecidos doentes, evitando estruturas críticas. Embora o 

cirurgião não possa ver diretamente a maioria das estruturas e as funções relacionadas 

durante a cirurgia, elas são exibidas de forma interativa durante a aquisição de imagens, 

o que é especialmente útil devido aos desvios e deformações essencialmente inevitáveis 

e imprevisíveis causados por fatores mecânicos, movimentos fisiológicos e 

fisiopatológicos como edema ou hemorragia. O movimento indesejado de tecidos e a 

redução ou inchaço dos volumes de tecido pelo avanço da cirurgia podem ser tão 

substanciais que as imagens adquiridas no pré-operatório para orientação são tornadas 

praticamente inúteis. Felizmente, a imagem intraoperatória, que atualiza o modelo 

tridimensional pré-operatório (linha de base), fornece uma solução eficaz. O uso potencial 

de ferramentas algorítmicas para modelar deformações rígidas e não rígidas é limitado; 

somente imagens intraoperatórias volumétricas podem fornecer informações corretas e 
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atualizadas. 

 A aplicação da orientação intraoperatória por imagem para monitoramento e 

controle de cirurgias abertas, procedimentos endoscópicos, ablações térmicas, 

braquiterapia e administração direcionada de drogas pode melhorar as terapias 

minimamente invasivas. Os métodos IGT já afetaram os campos de radiologia 

intervencionista, oncologia de radiação e cirurgia. No futuro, um esforço de pesquisa 

translacional multidisciplinar e multidisciplinar destinado a desenvolver e implementar 

intervenções guiadas por imagem exigirá abordagens inovadoras, novas aplicações, uso 

mais eficiente de tecnologias computacionais, dispositivos de terapia mais avançados e 

uma infra-estrutura tecnológica mais sofisticada e diversificada. A promessa de técnicas 

guiadas por imagem para fornecer tratamento de melhor qualidade com menos insulto ao 

paciente, bem como muitas outras vantagens potenciais, gerou numerosas investigações 

ao longo de muitos anos. De fato, a clara superioridade do IGT em relação às abordagens 

cirúrgicas convencionais pode encorajar a adoção rápida na comunidade clínica mais 

ampla. A IGT já demonstrou sua utilidade na neurocirurgia; no entanto, os esforços para 

usar a IGT na cirurgia geral estão em estágios preliminares. 

 A ressonância magnética tem se mostrado a modalidade de imagem mais 

promissora para a orientação neurocirúrgica, pois, embora sua especificidade nem sempre 

seja adequada, ela representa lesões intracranianas e vasculatura intracraniana com 

sensibilidade superior. A ressonância magnética funcional pode ajudar a localizar áreas 

corticais eloquentes, e imagens de tensores de difusão anisotrópica podem ajudar a 

localizar os tratos de fibra da substância branca. Além disso, a ressonância magnética 

pode ser usada no intraoperatório para detectar alterações morfológicas e complicações 

cirúrgicas, como hemorragia. 

 Infelizmente, a maioria dos geradores de imagens de RM intervencionistas tem 

limitações significativas. Devido a sua baixa intensidade de campo magnético e baixos 

gradientes, os imageadores de MR de configuração aberta não podem fornecer todas as 

sequências de pulso necessárias. Mesmo que esse não fosse o caso, os tempos de 

aquisição de imagens no tensor de difusão e na imagem de RM funcional não seriam 

compatíveis com as limitações de tempo impostas pelo procedimento cirúrgico. Além 

disso, a visualização da ativação cortical usando imagens de RM funcional ou de fibras 

de matéria branca usando imagens por tensor de difusão requer processamento pós-

processamento computadorizado complexo de dados de imagens brutas, o que resulta em 

tempos ainda maiores entre a aquisição de imagens e a visualização. 
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 O pós-processamento de imagens de RM multimodais de alta resolução bem antes 

do procedimento cirúrgico pode fornecer uma solução. No entanto, para que essas 

imagens sejam úteis em tempo real, elas devem estar alinhadas com a posição real do 

cérebro durante a cirurgia, conforme descrito pelas atualizações intraoperatórias da 

imagem. Além disso, para garantir a navegação cirúrgica precisa, os algoritmos de 

deformação devem ser aplicados para capturar o campo de deformação a partir de 

atualizações intraoperatórias de imagem ou para prever a deformação com base no 

conhecimento preciso das propriedades biomecânicas do cérebro. 

 No entanto, se os cirurgiões estão realizando procedimentos abertos ou 

endoscópicos, seu feedback visual é limitado à luz refletida; portanto, eles podem 

perceber apenas a anatomia superficial. Para relacionar estruturas superficiais à anatomia 

subsuperficial, os cirurgiões precisam de informações disponíveis apenas a partir de 

modalidades de imagens, como ultrassonografia, tomografia computadorizada e RM. Se 

o tempo e a posição de cada modalidade de imagem forem identificados, então, 

teoricamente, as imagens podem ser combinadas para elucidar como a doença de 

superfície se relaciona com outras estruturas. No entanto, o desafio de combinar 

informações de imagens de luz com informações de outras modalidades de imagem é 

grande: o cirurgião deve registrar simultaneamente imagens de órgãos em movimento, 

rastrear a posição de instrumentos dentro do corpo e inferir relações tridimensionais a 

partir de exibições bidimensionais. cada um em si uma tarefa assustadora. O futuro, no 

entanto, é brilhante. Assim como a tecnologia de fibra ótica permitiu a endoscopia 

flexível, processamento de sinal mais rápido e técnicas de visualização aprimoradas, os 

microprocessadores mais poderosos permitirão a cirurgia endoscópica guiada por 

imagem. 

 

Sistemas de administração de terapia guiada por imagens dentro e fora da sala de 

cirurgia 

Os sistemas de terapia devem estar ligados a sistemas de imagem para formar um 

sistema completo de distribuição de terapia, cuja implantação bem-sucedida depende de 

uma equipe multidisciplinar de cirurgiões, intervencionistas, especialistas em imagem e 

cientistas da computação. Tal ambiente é radicalmente diferente da sala de cirurgia 

convencional. Mais notavelmente, a visão do cirurgião da superfície do campo 

operacional é complementada por imagens mostrando o que está além da superfície 

visível, o que por sua vez leva a mudanças dramáticas nas abordagens cirúrgicas e 
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métodos impulsionados por uma integração próxima de informações baseadas em 

imagens com procedimentos cirúrgicos. . Esta nova configuração integrada ainda não está 

otimizada e é objeto de intensa pesquisa em andamento. O objetivo geral da IGT é integrar 

toda a informação acessível (dados de imagem pré-operatórios e intra-operatórios) em um 

único sistema completo de administração de terapia operacional. 

 Embora esse sistema de distribuição de terapia possa ser adaptado para diferentes 

aplicações clínicas, a implementação bem-sucedida depende quase inteiramente da 

colaboração interdisciplinar - a fusão dos métodos cirúrgicos e radiológicos mais atuais 

com princípios de engenharia biomédica de ponta destinados a combinar dispositivos de 

imagem e terapia. A IGT é um exemplo fundamental de uma abordagem verdadeiramente 

interdisciplinar e não invasiva para o diagnóstico e tratamento da doença. De fato, à 

medida que a IGT integra cada vez mais sistemas anatômicos e fisiológicos, 

especialidades clínicas e múltiplas tecnologias, os pacientes podem se beneficiar de 

opções terapêuticas menos invasivas e melhores resultados clínicos - todos alcançados 

com custos significativamente reduzidos. 

 As imagens contêm informações usadas para diagnósticos e intervenções 

terapêuticas - aplicações que estão intrinsecamente ligadas, devido à estreita interação 

entre os processos de diagnóstico e terapia. No entanto, existem diferenças fundamentais 

entre os requisitos para um diagnóstico e aqueles para um estudo de imagem direcionado 

para um procedimento terapêutico. Para um diagnóstico correto, a especificidade é mais 

importante que a sensibilidade. Para terapia, a sensibilidade deve ser uma característica 

fundamental. Imagens da mais alta qualidade são necessárias para localização precisa, 

direcionamento e definição de trajetórias de instrumentos. Todas as modalidades de 

imagem disponíveis, especialmente a fluoroscopia, foram exploradas a esse respeito. 

Mais recentemente, as tecnologias de tomografia computadorizada, ultrassonografia e 

ressonância magnética foram introduzidas na sala de cirurgia para fornecer orientação 

intraoperatória. Ao mesmo tempo, com o avanço das ferramentas computacionais de 

processamento e visualização de imagens, os sistemas de orientação por imagem foram 

incorporados em várias aplicações de oncologia cirúrgica e radiológica. Esses sistemas 

fazem uso de imagens adquiridas no pré-operatório para criar modelos anatômicos. Os 

modelos, por sua vez, fornecem localização, direcionamento e visualização da anatomia 

tridimensional. Os modelos pré-operatórios, no entanto, devem ser modificados à medida 

que o procedimento progride e a anatomia muda. O único meio possível de detectar 

movimento fisiológico, deslocamento ou deformação é a imagem intraoperatória ou 
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intraprocedural. A monitorização de alterações dinâmicas induzidas não por movimento, 

mas por uma variedade de outros parâmetros funcionais ou físicos, pode ser alterada ou 

modificada durante procedimentos intervencionistas ou cirúrgicos. Embora o principal 

objetivo do monitoramento seja acompanhar e atualizar as alterações anatômicas na 

posição, outros tipos de informações dinâmicas (ou seja, informações sobre fluxo, 

perfusão ou função cortical) também podem ser extremamente úteis. 

 

Intervenções de câncer guiadas por imagem 

Terapias tradicionais de câncer incluem remoção cirúrgica do tumor, radioterapia 

e quimioterapia. Embora a cirurgia possa ser considerada uma intervenção localizada, as 

duas últimas têm sido tradicionalmente terapias sistémicas, isto é, afetam os tecidos do 

corpo inteiro, com toxicidades e efeitos colaterais correspondentes. Mais recentemente, 

na terapia do cancro, as terapias correcionais tornaram-se disponíveis para tratar 

principalmente a região alvo desejada com danos reduzidos no corpo. 

A radioterapia com modulação de intensidade focaliza espacialmente a exposição 

à radiação no volume alvo (tumor) com exposição reduzida a outras regiões do corpo em 

comparação com a radioterapia convencional. 

 A quimo-embolização infunde altas concentrações de drogas quimioterápicas 

diretamente no tumor, ao mesmo tempo em que impede o suprimento de sangue 

do tumor. 

 As terapias térmicas localizadas (ablação de tumores) destroem localmente os 

volumes do tecido alvo, aquecendo ou congelando. 

 Todas essas terapias de câncer localizadas têm, em comum, a imagem como um 

componente central do planejamento pré-procedimento, da orientação intraprocedural e 

da confirmação pós-procedimento do desfecho do tratamento. Além disso, a orientação 

por imagem teve um impacto considerável no campo mais tradicional de procedimentos 

cirúrgicos, onde hoje em dia o planejamento pré-procedimento é baseado em imagens. 

A robótica médica, a cirurgia assistida por computador (CAS), a terapia guiada 

por imagem (IGT) e similares surgiram há mais de 20 anos e muitos avanços foram feitos 

desde então. Conferências e workshops foram organizados; contribuições científicas, 

documentos de posição e patentes foram publicados; novas sociedades acadêmicas foram 

lançadas; e empresas foram criadas em todo o mundo para propor métodos, dispositivos 

e sistemas na área. Pesquisadores em robótica, visão computacional e gráficos, eletrônica, 

mecânica, engenheiros biomédicos, médicos e cirurgiões estiveram envolvidos, 

demonstrando assim o entusiasmo por este campo emergente. Seus compromissos 
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enfatizam a natureza transdisciplinar dos esforços a serem feitos. No entanto, a 

disseminação efetiva dos sistemas CAS-IGT nas disciplinas médicas permanece limitada. 

Há várias razões que podem explicar essa situação, entre as quais a demonstração efetiva 

dos benefícios e economias de custo do paciente, a relutância de cirurgiões ou terapeutas 

em usá-los e, é claro, os avanços tecnológicos ainda são esperados. Esta série de artigos 

tenta apontar alguns deles e mostra que muitas oportunidades em intervenções assistidas 

por computador estão abertas no futuro próximo. 

 

Procedimentos guiados por imagem 

Com a disponibilidade de imagens médicas de alta resolução no espaço e no tempo 

e o subsequente acesso a características morfológicas ou funcionais, os rápidos 

desenvolvimentos na análise de imagens (Figura 1) realidade virtual e aumentada / mista, 

e o surgimento de dispositivos baseados em microtecnologia, a estrada estava aberta para 

procedimentos intraoperatórios guiados por imagem. Se o primeiro fornece a capacidade 

de coletar dados precisos e relevantes sobre os distúrbios do paciente, os outros oferecem 

meios para delineação e quantificação objetiva de lesões e registro, rastreamento e 

visualização de instrumentos para fusão multimodal e a possibilidade de atuar em 

ambientes espacialmente restritos. De fato, duas grandes tendências foram observadas nas 

últimas duas décadas. O primeiro é relacionado ao CAS ou IGT, que pode ser considerado 

como impulsionado pela tecnologia, e o segundo é devido a inovações vindas de médicos 

que são identificados sob os nomes de terapia de acesso mínimo, cirurgia minimamente 

invasiva, ou intervenção terapêutica minimamente danosa. Essas tendências têm muitos 

aspectos em comum, que já foram mencionados na década de 1980. Em particular, estes 

visam intervenção menos invasiva, redução do risco de complicações e da duração da 

intervenção, menos trauma para o paciente, menor tempo de recuperação com melhorias 

na precisão da ação e menor irradiação para o pessoal médico. Até mesmo novas maneiras 

de cuidar dos pacientes foram antecipadas, o que não pôde ser realizado usando o 

procedimento padrão. 
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Figura 1: Utilização de realidade aumentada / virtual auxiliando o planejamento 

terapêutico e cirúrgico.   

Antecedentes e Escopo 

O intervalo de IGTs é muito grande. Se as primeiras aplicações tratavam de 

biópsia, especialmente direcionamento de agulha para lesões cerebrais em condições 

estereotáxicas (Figura 2), abordavam rapidamente os campos de ortopedia (substituição 

de articulações) e, mais recentemente, tratamento de câncer, i.e., braquiterapia da próstata 

(Pinter et al., 2012). Uma pesquisa mais recente é fornecida por (Verellen, 2007), onde 

três períodos principais são esboçados: 1) tarefas de posicionamento precisas realizadas 

por um robô usando dados numéricos, com as principais aplicações em neurocirurgia e 

ortopedia para trajetórias simples e estruturas rígidas (1985– 1995); 2) esquemas 

interativos para intervenções mais complexas (cirurgia endoscópica, por exemplo), 

lidando com tecidos deformáveis (1990–2005); 3) robôs miniaturizados (de 2000 até 

hoje) capazes de perceber, comunicar e agir dentro do corpo humano (Squires et al., 2018, 

Li et al., 2018, Sen et al., 2017). 
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Figura 2: sobreposições entre segmentações de tumores, tractrografias, e ramificações 

vasculares com o objetivo de minimizar os danos colaterais de uma intervenção. 

Esses sistemas evoluíram em seus conceitos e design de acordo com a atribuição 

e a distribuição dos níveis de tarefas entre homem e máquina e com os contínuos avanços 

tecnológicos. Além disso, o caráter atrativo da simulação computacional, cujo grau de 

maturidade resultou no surgimento de conceitos de realidade virtual ou mista, está 

relacionado à possibilidade de recriar artificialmente condições experimentais reais, até 

mesmo a coabitar objetos sintéticos ou condições ambientais.  

Padrões 

Um requisito apontado em documentos de padronização (Bissonnette, 2008, 

Siewerdsen et al., 2009) é a elaboração de padrões de desempenho para validação. Eles 

chamam não apenas para definir erros de desvio padrão e médio em todos os subprocessos 

ou componentes envolvidos nesses sistemas, mas também para fornecer os piores casos 

observados. Os métodos de fluxo de trabalho são recomendados para projetar 

procedimentos cirúrgicos / intervencionais. Eles enfatizam a necessidade de ter um 

consenso no estabelecimento das especificações de requisitos e padrões de ouro com base 

em medidas e métricas de avaliação apropriadas. A opção de software de código aberto 

também é discutida, em particular, quanto à confiabilidade, manutenção e 

responsabilidade. Neste quadro se insere o software 3D Slicer (Pinter et al., 2012, Kikinis 

et al., 2011). 

 Há, portanto, três tempos distintos. A saber, estes tempos são o planejamento, 

monitoramento, a acompanhamento. O tempo de planejamento precede o procedimento, 



 

252 
 

permitindo o planejamento do procedimento a ser realizado, o tempo do monitoramento 

permite o apoio ao monitoramento “em tempo real” do procedimento permitindo 

correções e dando ao cirurgião uma visão estendida dos objetos, e finalmente o tempo do 

acompanhamento permitindo avaliar os resultados quando comparados com o 

planejamento e as expectativas. Os tempos de monitoramentos exigem equipamentos 

específicos e caros como a ressonância de bobina aberta mostrada na Figura 3. Enquanto 

que os tempos de planejamento e acompanhamentos exigem, em princípio, apenas 

métodos de processamento e análise de imagens (Senra Filho and Murta Junior, 2017, 

Senra Filho et al., 2017, Silva et al., 2018). 

 

 

Figura 3: Ressonância magnética nuclear de bobina aberta, onde o cirurgião faz a 

intervenção enquanto imagens estão sendo adquiridas, que alinhadas com o 

planejamento cirúrgico auxilia o monitoramento do em tempo real do cirurgião. 

Conclusões 

Mesmo que as técnicas assistidas por robôs estejam longe de ser generalizadas e 

os métodos minimamente invasivos continuem a ser debatidos por causa da ocorrência 

de reintervenções, uma grande parte das intervenções é agora guiada por imagens. As 

constantes melhorias trazidas pela ressonância magnética (MRI), Raio-X, imagem óptica, 

etc. continuarão a abrir novas janelas sobre doenças 

 Paralelamente às aplicações atuais em cirurgias minimamente invasivas, à 

introdução de novas modalidades de imagem e à disponibilidade de computação de alto 

desempenho, novas terapias guiadas por imagens estão sendo desenvolvidas a um ritmo 
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impressionante. De fato, em uma ampla frente de tecnologias de imagem, avanços rápidos 

estão sendo realizados. A tecnologia extremamente refinada para processamento e uso de 

imagens, assim como o aperfeiçoamento dos efetores terapêuticos, sem dúvida acelerou 

esse notável progresso. Ao mesmo tempo, os avanços na avaliação clínica e tecnologias 

complementares fornecerão a infraestrutura necessária através da qual a IGT pode ser 

aplicada em diversos cenários terapêuticos - desde as já bem estabelecidas aplicações 

neurocirúrgicas até a termoablação de tumores em outros órgãos além do cérebro. O fato 

de a IGT ser mais eficiente, eficaz e menos dispendiosa do que a cirurgia convencional 

foi confirmada tanto em estudos extensos de longo prazo quanto em aplicações 

revolucionárias e contínuas na sala de cirurgia. Lançamos bases críticas com essa 

tecnologia extraordinária e agora começamos a perceber benefícios quantificáveis em 

termos de melhores resultados cirúrgicos e para os pacientes. 
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