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RESUMO 

COSTA, M. M. Estudo de viabilidade de um protótipo integrado para o 
diagnóstico e tratamento da acne por técnicas ópticas. 2015. 158 f. Tese 
(Doutorado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, 
São Carlos, 2015.  
 
A acne é a mais comum doença de pele encontrada pelos dermatologistas, 
representando cerca de 30% das consultas, onde esta é considerada crônica, pois 
apresenta alto grau de recidiva podendo acometer 50% da população na vida adulta. 
Diversos estudos evidenciam bons resultados para tratamento da acne através de 
fototerapias, entretanto, alguns trabalhos enfatizam que esta modalidade terapêutica 
é ainda recente e que estudos adicionais e mais detalhados devam ser realizados. 
Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é o estudo da viabilidade de um protótipo 
integrado para o diagnóstico e tratamento da acne por técnicas ópticas, visando o 
desenvolvimento de um equipamento para diagnóstico por imagens de fluorescência 
e um sistema de tratamento por fototerapia para a eliminação das bactérias 
causadoras da acne, assim, propondo novas soluções para o diagnóstico e 
tratamento da acne. Para isso foi realizado o desenvolvimento do protótipo-v1 que é 
constituído pelo sistema de diagnóstico por imagens de fluorescência composto por 
01 LED violeta em 405 nm para excitação das amostras (80 mW/cm2), um sistema 
de filtros e lentes para formação das imagens de fluorescência e uma câmera para a 
captura das imagens. O sistema de tratamento é composto por 01 LED UV em 405 
nm que proporciona uma intensidade de irradiação de 150 mW/cm2 com um 
diâmetro de 40 mm. Para validação do protótipo-v1 foram realizados seis 
experimentos distintos, sendo: 1 – Avaliou-se as configurações iniciais do protótipo 
eram adequadas para a visualização de bactérias presentes no rosto, foram 
adquiridas imagens de fluorescência na região do nariz; 2 – Avaliou-se a detecção 
de bactérias presentes em quatro diferentes regiões da face; 3 – Avaliou-se somente 
com uma lavagem simples é possível fazer a remoção e eliminação das bactérias 
presentes no rosto; 4 – Avaliou-se a detecção da presença de bactérias no couro 
cabeludo que são possíveis causadoras de caspa e se ocorre uma maior formação 
de bactérias no couro cabeludo ao longo do tempo. 5 – Avaliou-se in vivo, em um 
voluntário, o sistema de diagnóstico e tratamento da acne do protótipo-v1; 6 – 
Avaliou-se in vitro e in vivo, 40 voluntários, o sistema de diagnóstico e tratamento da 
acne do protótipo-v1. Como resultado foi possível realizar a detecção da bactéria P. 
acnes e fazer uma análise de sua presença, formação e declínio em seis 
experimentos, através de processamento de imagens e análises comparativas. 
Sendo que no experimento 1 a 4 avaliou-se a qualidade e as configurações do 
equipamento de diagnóstico por fluorescência e os experimento 5 e 6 avaliaram 
tanto o sistema de diagnóstico como o sistema de tratamento. Assim, através destes 
experimentos realizados foi possível demostrar uma viabilidade da utilização do 
protótipo-v1 como sistema de diagnóstico e tratamento da acne, demostrando que é 
possível se realizar o monitoramento das bactérias causadoras da acne através das 
imagens de fluorescência e o tratamento da acne utilizando técnicas ópticas. 
 

Palavras-chave: Acne, Tratamento, Diagnóstico, Protoporfirina IX, Imagem de 
fluorescência, Terapia fotodinâmica. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ABSTRACT 

COSTA, M. M. Viability study of an integrated prototype for acne diagnosis and 
treatment by optical techniques. 2015. 158 f. Tese (Doutorado) – Escola de 
Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2015. 

 

Acne is the most common skin disease found by dermatologists, representing about 
30% of the consultations, where it is considered chronic, because has a high degree 
of recurrence and can affect 50% of the population in adult life. Several studies have 
shown good results for treatment of acne via phototherapy, however, some studies 
emphasize that this type of treatment is still new and additional and more detailed 
studies should be conducted.In this context, the aim of this work is the viability study 
of an integrated prototype for acne diagnosis and treatment by optical techniques, 
aiming at the development of a system for diagnosis by fluorescence imaging and 
phototherapy for treatment and elimination of bacteria that cause the acne, therefore 
offering new solutions for the acne diagnosis and treatment. For this, the prototype 
v1 was developed, which is constituted for diagnostic system by fluorescence image 
composed of one violet LED at 405 nm for excitation of the samples (80 mW / cm2), 
a system of filters and lenses for the formation images of fluorescence and a CCD 
camera to capture the images. The treatment system is composed of one violet LED 
at 405 nm which provides an irradiation intensity of 150 mW/cm2 with a diameter of 
40 mm. For validation of prototype v1 were conducted six different experiments, as 
follows:1 - Were evaluated initial prototype settings for the visualization of bacteria in 
the face for that, were acquired fluorescence images in the nose;2 - Were evaluated 
detection of bacteria in four different regions of the face; 3 - Was evaluated only with 
simple washing can make removal and elimination of bacteria from the face;4 - Was 
evaluated detecting the presence of bacteria on the scalp which are possible cause 
of dandruff and there is a greater formation of bacteria in the scalp along of the time; 
5 - Was evaluated in vivo, in a voluntary, the prototype of the system of diagnosis 
and treatment of acne; 6 - Was evaluated in vitro and in vivo, 40 volunteers, the 
prototype of the system of diagnosis and treatment of acne. As a result, was possible 
to detect the P. acnes bacteria and do an analysis of their presence, formation and 
decline in six experiments, through image processing and comparative analysis. 
Where in experiment 1 to 4 was evaluated the quality and configurations of 
diagnostic fluorescence prototype and 5 to 6 experiments evaluating both the 
diagnostic and treatment system. Thus, through these experiments it was possible to 
demonstrate the viability of using one prototype v1 as diagnostic system and acne 
treatment, demonstrating that it is possible to perform the monitoring of acne causing 
bacteria via fluorescence imaging and treatment of acne using optical techniques. 
 

Keywords: Acne, Treatment, Diagnosis, Protoporphyrin IX, fluorescence image, 
photodynamic therapy. 
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1 OBJETIVOS 

O objetivo geral deste trabalho é o estudo da viabilidade de um protótipo 

integrado para o diagnóstico e tratamento da acne por técnicas ópticas. Para tanto, 

objetivou-se o desenvolvimento de um equipamento para diagnóstico por imagens 

de fluorescência e um sistema de tratamento, por terapia fotodinâmica, para a 

eliminação das bactérias causadoras da acne, assim, propondo novas soluções para 

o diagnóstico e tratamento da acne. 

Assim, os objetivos dividiram-se  em três etapas: 

 Desenvolvimento e validação do sistema de diagnóstico por imagens 

de fluorescência. 

 Desenvolvimento e validação do sistema de tratamento por fototerapia. 

 Teses clínicos com o sistema completo, como forma de validação. 

Os objetivos secundários envolvem o desenvolvimento de um equipamento 

de fácil utilização e que possua diversas aplicações na área dermatológica. 

2 MOTIVAÇÃO 

Apesar dos grandes avanços no diagnóstico e tratamento da acne, o 

diagnóstico da doença ainda é realizado, na maioria dos casos, por inspeção visual 

a olho nu, o que remete a subjetividade do ser humano na realização do diagnóstico 

e sua experiência profissional na definição do tratamento. Em relação ao tratamento, 

este ainda se dá na maioria dos casos pelo uso de medicamentos que possuem 

diversos efeitos colaterais e que promovem a resistência bacteriana devido ao mau 

uso de antibióticos. 

Na literatura e no dia-dia clínico ainda são encontrados diversos problemas 

relacionados ao diagnóstico e tratamento da acne que merecem atenção e estudo. 

Dentre eles, os principais e que serão objeto de estudo neste trabalho são: 

Problemas no diagnóstico 

 Inspeção visual 

 Subjetividade do clínico 
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Problemas no tratamento 

 Inexperiência profissional 

 Tratamento prioritário via medicamentos com efeitos colaterais diversos 

 Resistência das bactérias ao mau uso de antibióticos 

Problemas no diagnóstico e tratamento  

 Sistemas de diagnóstico e tratamento não integrados 

Oportunidade: Crescente procura por tratamentos estéticos 

 Crescimento das clínicas de estética 

 Aumento do número de esteticistas 

 Impossibilidade de prescrição de medicamentos 

 Falta de capacidade técnica / científica 

Oportunidade: Tratamento por luz 

 Possibilidade de sucessivas sessões de diagnóstico e tratamento 

 Possibilidade de uso para gestantes e lactantes 

 Uso de fitoterápicos para o tratamento 

o Curcumina (Açafrão da Índia) 

o Hipericina (Erva de São João)  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Dados da literatura apresentam grandes avanços na área de óptica para o 

diagnóstico e tratamento de várias doenças. Técnicas ópticas são extremamente 

atrativas, pois possibilitam uma análise não invasiva e não destrutiva do material 

analisado além de proporcionar um diagnóstico em tempo real, dependendo do tipo 

de técnica utilizada. Um destaque é dado às técnicas de diagnóstico que utilizam 

como princípio fundamental a fluorescência [1, 2], ou seja, a capacidade que o 

tecido possui em emitir luz quando este é excitado. Técnicas que utilizam 

fluorescência são utilizadas na detecção e delineamento de câncer na cavidade oral 

[3-14], detecção da desmineralização dental e de cáries [15-21], no monitoramento 

da isquemia e reperfusão renal ou outros órgãos a fim de avaliar sua viabilidade 

para transplante e procedimentos operatórios [22, 23], lesão de câncer de pele [24-

32] entre outras aplicações. 

Apesar dos grandes avanços na área de óptica em vários países do mundo, o 

Brasil ainda não está inserido neste cenário. Devido ao fato do País quase não 

possuir empresas que comercializem componentes ópticos, este avanço é 

prejudicado. Áreas de óptica no Brasil ainda estão, em sua maioria, concentradas 

nas oficinas de óptica das universidades. 

Dados do Ministério da Saúde têm revelado essa falta de equipamentos com 

tecnologia nacional, estes indicam o déficit da balança comercial brasileira que é 

bastante dependente de produtos importados para abastecer o Sistema Único de 

Saúde (SUS). Diante deste problema, o Ministério da Saúde em 2008 dispõe a 

portaria 978 que apresenta uma lista de produtos e equipamentos que são 

prioritários para o SUS [33], que visa o desenvolvimento do complexo industrial da 

saúde e em 2010 dispôs de uma nova portaria - no. 1284 - que altera o anexo da 

portaria 978, revisando a lista de produtos estratégicos [34]. Em Dezembro de 2013 

esta portaria foi novamente redefinida pela portaria N° 3.089 [35].  

Em ambas as portarias os principais equipamentos que envolvem óptica são: 

aparelho de endoscopia, em suas mais variadas aplicações; aparelho de raios-x; 

oxímetro de pulso: portátil ou de mesa; sensores de oxímetria; receptores/detectores 

digitais para geração de imagem e principalmente equipamentos para diagnóstico in 

vitro e in vivo. Apesar da lista de equipamentos prioritários para o SUS ser revisada 
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desde 2008 os equipamentos de óptica e diagnóstico continuam em falta, 

evidenciando ainda uma lacuna no desenvolvimento deste tipo de tecnologia no 

país. 

Outra área deficiente em equipamentos ópticos nacionais é a dermatológica, 

cuja mais frequente e comum patologia é a acne, doença de pele diagnosticada 

pelos esteticistas e dermatologistas que representa cerca de 30% das consultas em 

seus consultórios [36], e pode afetar cerca de 80% da população na faixa de idade 

entre 11 e 30 anos [37-39], onde esta é considerada crônica segundo a Global 

Alliance to Improve Outcomes in Acne (GAIOA) [40, 41]. A cronicidade da doença é 

devida ao grande padrão de recidiva, podendo acometer 50% da população na vida 

adulta [38]. A acne apresenta um grande impacto psicológico com sintomas de 

ansiedade, depressão e isolamento social [42-46], além de provocar muitas vezes 

cicatrizes físicas e hiperpigmentação persistente da pele. Tais sintomas possuem 

tratamentos geralmente caros e com pouca eficiência. 

3.1 PELE 

A pele é considerada o maior órgão do ser humano, possuindo uma área de 

aproximadamente 2 m2 e correspondendo a 15% de todo o peso corporal, onde 

possui como função principal a regulação da temperatura corporal, defesa contra 

agentes externos e de impermeabilização [47]. A pele é composta por 2 camadas 

principais: a epiderme e a derme, que podem ser observadas no desenho 

esquemático da Figura 1. 

 

Figura 1 – Desenho esquemático da estrutura da pele [48]. 



29 
    Revisão bibliográfica 

 

 

A epiderme é a camada mais externa da pele com espessura variável entre 

0,04 mm até 1,6 mm a qual é dividida em várias camadas como: a Basal (mais 

profunda), Espinhosa, Granulosa, Lúcida e Córnea (mais externa), ilustradas na 

Figura 2. A formação da epiderme inicia-se na camada basal que é constituída por 

ceratinócitos ou queratinócitos (síntese da queratina), onde ocorre uma divisão 

celular acelerada promovendo a renovação total da epiderme entre 52 a 75 dias [49].   

As sucessivas camadas da epiderme vão se formando através dos queratinócitos na 

camada basal, estes, conforme se deslocam para a superfície, transformam-se em 

corneócitos, formando a camada córnea (barreira física de proteção) cuja principal 

constituição é a queratina, uma proteína insolúvel e impermeável [47]. A epiderme 

sofre um processo de modificação na fase embrionária dando origem aos anexos 

cutâneos: folículo pilossebáceo, glândulas sudoríparas e unha. 

 

Figura 2 – Desenho esquemático da estrutura do folículo pilossebáceo. Adaptado de [48]. 

 

O folículo pilossebáceo, que pode ser observado na Figura 2, é constituído do 

folículo piloso, glândula sebácea e musculo eretor [50]. O folículo piloso é 

responsável pela produção do pelo, que possui como principais funções a de 

proteção aos raios UV, regulação térmica e sensorial; já a glândula sebácea é 

responsável pela produção do sebo (gordura), constituído principalmente por 

colesterol, ésteres graxos e triglicerídeos que sofrem a ação enzimática das 

bactérias do folículo dando origem aos ácidos graxos livres. A função principal do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Queratina
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sebo é a de lubrificação e impermeabilização da pele e dos pelos, a fim de que não 

haja o ressecamento desses componentes. 

O folículo sebáceo contém a glândula sebácea de grande tamanho e pelos 

finos e curtos, dificultando a drenagem do sebo. As glândulas sebáceas tem sua 

função controlada por aspectos genéticos e hormonais, que possui sua maior 

atividade na puberdade e diminui progressivamente na vida adulta. 

3.2 ACNE 

A acne é uma alteração do folículo pilossebáceo, que surge principalmente no 

rosto, colo, tronco e costas, sendo o tipo mais comum a acne vulgaris (acne vulgar). 

A acne é uma doença multifatorial que possui quatro fatores principais [51-55]: 

Fator 1 - Hiperplasia das glândulas sebáceas com grande produção de sebo; 

Fator 2 - Hiperqueratinização folicular; 

Fator 3 - Colonização microbiana da unidade pilossebácea pela bactéria 

Propionibacterium acnes (P. ances) [56];  

Fator 4 - Liberação de mediadores inflamatórios no folículo e derme. 

Em resumo, pode-se dizer que a acne caracteriza-se pelo aumento da 

secreção de sebo pelas glândulas sebáceas, em conjunto com o acúmulo de células 

mortas e bactérias no orifício do folículo pilossebáceo, levando a obstrução dos 

poros da pele. Esta obstrução do orifício causada pelo sebo na presença do P. 

acnes, desencadeia o processo inflamatório levando consequentemente à formação 

da acne na pele. 

Dentre as bactérias residentes na pele, as que apresentam influência direta e 

indireta na constituição da acne, são: Propionibacterium acnes, Propionibacterium 

avidum, Propionibacterium granulosum e Staphylococcus epidermidis. Uma 

micrografia da P. acnes é mostrada na Figura 3. Seguramente a principal causadora 

da acne é a bactéria P. acnes, que é uma bactéria gram-positiva, anaeróbica 

facultativa e representa cerca de 50% das bactérias totais da face. A P. acnes 

promove uma ação enzimática dos triglicerídeos transformando-os em ácidos graxos 

livres que irritam a pele promovendo reação inflamatória da derme [57].  
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Figura 3 – Imagem por microscopia eletrônica de varredura da bactéria P. Acnes. Adaptado 
de [58, 59]. 

3.2.1 Tipos de acne 

Existem diversos tipos de acne com diferentes características  [49], 

entretanto, neste trabalho, o objetivo será o estudo da acne vulgar (Acne vulgaris) 

que, como dito anteriormente, é a mais comum. Outros tipos de acne estão 

relacionados abaixo: 

 

- Acne Infantil ou Neonatal 

- Acne Escoriada  

- Acne Pré-menstrual 

- Acne ocupacional  

- Acne medicamentosa 

- Acne tropical 

- Acne oclusiva 

- Acne rosácea  

- Acne fulminans 

3.2.2 Tipos de lesões da acne vulgar 

Os tipos de lesões da acne são: comedão aberto, comedão fechado, pápula, 

pústula e nódulo/cístico, que podem ser observados no esquema da Figura 4. As 

lesões podem ser subdividas em dois grupos, lesões não inflamatórias e 

inflamatórias. 
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Figura 4 – Desenho esquemático dos tipos e estágios da acne. Adaptado de [60]. 

 

Na Figura 5 podemos observar imagens microscópicas do folículo 

pilossebáceo, onde na Figura 5 A, temos o folículo, pelo e as glândulas sebáceas 

com aparência normal, na Figura 5 B, temos uma lesão não inflamatória, ou seja, 

comedão e na Figura 5 C, temos uma lesão inflamatória da acne com ruptura da 

parede folicular. 

 

Figura 5 – A) Folículo sebáceo normal, B) Lesão não inflamatória - comedão e C) lesão 
inflamatória da acne com ruptura da parede folicular. Adaptado de [61]  

 

A) Lesões não-inflamatórias 

1. Comedão 

O comedão é formado pelo acúmulo de queratina e sebo no interior do 

folículo piloso que o caracteriza como uma lesão primária da acne não-inflamatória. 
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O comedão possui duas classificações o comedão fechado ou o aberto. O comedão 

fechado ou ponto branco ocorre através do fechamento do folículo piloso pelo sebo 

promovendo assim a elevação da pele que possui cor amarelada ou esbranquiçada. 

O comedão aberto ou ponto negro é conhecido popularmente como “cravo” devido 

ao folículo piloso possuir uma abertura maior, o sebo se acumula e ao entrar em 

contato com o ar sofre um processo de oxidação, ressecamento e endurecimento, 

que o deixa com a cor escurecida. 

 

B) Lesões Inflamatórias 

1. Pápulas 

Ocorre inicialmente com a inflamação do comedão fechado provocado 

principalmente pela liberação de ácidos graxos livres pela bactéria P. acnes. Essa 

inflamação é caracterizada por ainda não conter pus e possuir uma elevação da pele 

com menos de 1 cm de diâmetro, que se avermelha e pode ser dolorosa. Na acne a 

pápula pode evoluir para a lesão de pústula. 

2. Pústulas  

A pústula consiste na evolução inflamatória da pápula que, por sua vez, 

consiste no desencadeamento do processo de defesa do corpo, onde há a liberação 

de células de defesa (linfócitos e macrófagos) formando assim o conteúdo com pus. 

Neste processo, ocorre um grande inchamento do folículo que se rompe liberando 

este conteúdo de bactérias, provocando um processo maior de inflamação. 

3. Nódulos  

Na acne, os nódulos possuem características semelhantes à pápula, 

entretanto, seu tamanho é superior a 1 cm de diâmetro. 

4. Cistos  

Os cistos são uma evolução dos nódulos que ocorrem pelo processo 

inflamatório desencadeado pelas bactérias, essa inflamação afeta o colágeno da 

pele provocando as cicatrizes.  
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3.3 DIAGNÓSTICO DA ACNE 

3.3.1 Diagnóstico convencional 

O diagnóstico ou classificação da acne vulgar se dá principalmente por 

inspeção visual (preferido na prática clínica) e/ou registro por fotografia (preferido 

para investigações clínicas) segundo a gravidade e tipo de lesão. O diagnóstico 

clínico geralmente é dado por um médico dermatologista, por esteticistas (técnicos e 

graduados) e outros profissionais que trabalham com estética (fisioterapeutas).  

A classificação da acne não é bem definida na literatura [48, 62]. Lehman, H. 

P. et. al em seu artigo de revisão encontraram 25 métodos diferentes de avaliação 

da acne [63], assim, não há  um padrão-ouro ou sistema de classificação 

padronizado utilizado no diagnóstico na prática clínica [64, 65]. Entre as escalas 

encontradas na literatura, podemos citar: Burton scale [66], Cook’s scale [67]; 

European Guidelines for acne [68], ECCA grading scale [69], ECLA grading scale 

[70] e Global Acne Grading scale (GAGS) [71, 72]. As principais escalas que 

definem a gravidade da acne são descritas abaixo.  

 

A) Simple grading of acne  

 

A escala Simple grading of acne (Classificação simples da acne) foi 

proposta por Sinclair, W. e Jordaan, H. F. compilada através do consenso publicado 

por Global Alliance to Improve Outcomes in Acne [40, 41], onde a classificação de 

acne pode-se dar de maneira simples, baseada no tipo predominante da lesão, 

independentemente de sua quantidade, assim, classificada em quatro graus distintos 

[73]: 

 Grau 1: Somente comedões. 

 Grau 2: Comedões  e pápulas inflamatórias . 

 Grau 3: Pústulas em adição a qualquer lesão presente nos graus 1 e 2. 

 Grau 4: nódulos, cistos, lesões conglobata ou úlceras, além de alguma 

lesão citada nos outros graus. 
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B) Combined Acne Severity Classification 

 

A escala Combined Acne Severity Classification (Escala combinada de 

severidade da acne) emprega a contagem de lesões combinada com uma avaliação 

global da gravidade da acne [63]. Essa escala foi desenvolvida como tentativa de se 

patronizar as escalas de gravidades da acne reportadas na literatura, com o objetivo 

de realizar melhores comparações entre os estudos. A escala possui três categorias 

para gravidade da acne: leve, moderada e severa, cada uma definida pela contagem 

do número e tipo de lesões, descritas abaixo: 

 

• Acne leve: menos de 20 comedões, ou menos de 15 lesões inflamatórias ou 

um numero total de lesões inferior a 30. 

• Acne moderada: de 20 a 100 comedões, ou de 15 a 50 lesões inflamatórias 

ou um número total de lesões de 30 a 125. 

• Acne grave: mais de 5 cistos, ou um numero total de comedões maior que 

100, ou uma contagem de lesões inflamatória superior a 50, ou número total de 

lesões maior que 125. 

 

C) Investigator Global Assessment (IGA) - Avaliação Global do 

Pesquisador 

 

Em 2005 o órgão americano, Food and Drug Administration (FDA), 

responsável pelo controle dos alimentos,  medicamentos, cosméticos, equipamentos 

médicos, entre outros, recomendou uma escala para ser utilizada nos estudos de 

eficácia de produtos chamada de Investigator global assessment (IGA) [74]. Essa 

escala possui cinco graus de severidade da acne (0-4), onde cada classe é definida 

por uma descrição morfológica distinta e clinicamente relevante, que visa minimizar 

a variabilidade entre quem realiza a avaliação ou diagnóstico. As cinco categorias 

são descritas abaixo: 

 

 Grau 0 – Pele limpa; sem lesões não inflamatórias e inflamatórias. 

 Grau 1 - Quase limpa; lesões não inflamatórias raras, com não mais do que 

uma pequena lesão inflamatória. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Medicamento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cosm%C3%A9tico
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 Grau 2 - Gravidade leve; superior ao Grau 1; algumas lesões não 

inflamatórias com não mais do que algumas lesões inflamatórias (pápulas / 

pústulas somente, sem lesões nodulares). 

 Grau 3 - Gravidade moderada; superior ao Grau 2; até muitas lesões não 

inflamatórias e pode ter algumas lesões inflamatórias, mas não mais do que 

uma pequena lesão nodular. 

 Grau 4 - Severa; superior ao Grau 3; até muitas lesões não inflamatórias e 

inflamatórias, mas não mais do que algumas lesões nodulares. 

 

O FDA recomenda a não inclusão de pacientes com acne com gravidade 

superior a 4, os quais são reportados na literatura, (pacientes com acne 

nódulo/cística), recomendando ser descrito separadamente. 

 

D) Escala de Leeds  

 

A escala de Leeds é um sistema de classificação qualitativo por 

fotodocumentação da gravidade da acne, divididos em 12 graus para o rosto, 8 

graus para peito e 8 graus para as costas, onde 0 (zero) corresponde a pele  sem 

acne e 12 o grau mais severo da lesão [72, 75, 76].  

As lesões inflamatórias da acne são inspecionadas visualmente e por 

apalpação para detectar nódulos ou cistos. Em seguida, são comparados com um 

conjunto de fotografias padrão de pacientes com graus de acne variável de 0 a 12, 

onde os graus de 0 a 2 são subdivididas por incrementos de 0.25 e de 2 a 10 são 

subdivididos em incrementos de 0.50. Na Figura 6 podemos observar a escala de 

gravidade de Leeds, onde temos os graus menos severos das lesões de 1 a 4 e os 

graus mais severos de 9 a 12. 
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Figura 6 – Escala de gravidade de Leeds – Face e pescoço. Adaptado[76]. 

 

E) Graus da acne - Brasil 

 

No Brasil, a classificação da acne é baseada nas escalas encontradas na 

literatura internacional [49, 77, 78], podendo ser resumida no quadro da Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação da acne 

Acne não-inflamatória - Acne grau I Comedônica 

   
Acne inflamatória - Acne grau II Pápulo-pustulosa 

 - Acne grau III Nódulo-cística 

 - Acne grau IV Conglobata 

 - Acne grau V Fulminans 
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Acne grau I - (Acne Comedogênica): possui comedões abertos e fechados 

(cravos pretos e brancos) sem sinais inflamatórios; 

Acne grau II (Acne Pápulo-pustulosa): possui comedões, pápulas 

vermelhas e inflamadas e pústulas com pus. 

 Acne grau III (Acne Nódulo-cística): apresenta o aparecimento de cistos 

que são lesões mais profundas, dolorosas e inflamadas. 

Acne grau IV (Acne Conglobata): nódulos, abcessos e cistos purulentos, 

muito inflamados e intercomunicantes. 

Acne grau V (Acne Fulminante): Forma rara que possui surgimento súbito 

provocando lesões graves e cistos que deixam cicatrizes. Essa lesão vem 

acompanhada de dor no corpo e febre. 

3.3.2 Novas técnicas de diagnóstico 

Recentemente, novas técnicas fotográficas estão sendo utilizadas na 

dermatologia para auxiliar na classificação da acne [79], entretanto, na grande 

maioria dos casos clínicos ainda são utilizadas  escalas subjetivas de classificação 

da severidade da acne. 

Um dos interesses deste trabalho é a detecção da bactéria P. acnes que 

habita o ducto folicular e hidrolisa o sebo produzido no folículo, trazendo irritação na 

parede folicular [80]. A bactéria induz a formação de processos inflamatórios na pele 

devido à produção de porfirinas, que podem contribuir para a 

reação inflamatória folicular pelo seu efeito citotóxico [81, 82].  

O diagnóstico da acne ou a detecção da P. acnes pode ser realizado de 

maneira indireta, ou seja, através da fluorescência emitida pelas porfirinas 

produzidas por elas. Na Figura 7 é apresentado o espectro característico de 

absorção e emissão de fluorescência de uma porfirina, no caso a Protoporfirina IX 

(PpIX). A fluorescência das porfirinas produzida pela P. acnes é caracterizada pela 

alta absorção na região entre 375 – 425 nm e alta emissão na região do vermelho 

610 – 720 nm [40, 83],  
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Figura 7 – Espectro característico de absorção e emissão de fluorescência da PpIX 

  

Diversos trabalhos na literatura mostram a detecção desta porfirina (produzida 

pelo P. acnes) por diversas técnicas diferentes, podendo-se citar, por exemplo, a 

detecção por espectroscopia de fluorescência [84, 85], por técnicas cromatográficas 

e espectrometria de massa [86, 87], por hibridização in situ [88] e por câmeras 

digitais convencionais [89-94]. 

O diagnóstico da acne é feito, na grande maioria dos casos, na clínica por um 

esteticista ou médico dermatologista. O protocolo de diagnóstico envolve a avaliação 

visual clínica a olho nu, utilizando a luz ambiente ou a técnica de Wood [95-97], que 

consiste basicamente em iluminar a pele com luz ultravioleta (UV) e observar 

visualmente sua fluorescência, porém, independente da técnica, a avaliação visual 

depende da experiência prévia do clínico.  

No diagnóstico por luz ambiente, o clínico analisa os sintomas induzidos pelas 

dermatites, como mudanças na tonalidade da pele do paciente e a presença de 

secreção acumulada. A ausência do processo inflamatório induz o clínico a um falso 

diagnóstico, pois não significa a ausência de patógenos (colônias de bactérias e 

fungos). Um exemplo comum é a análise da acne em estados iniciais, quando ainda 

não há sintomas de inflamação, mas já há presença da bactéria nas primeiras 

camadas da pele. Nesses casos, a solução é aplicar a técnica de Wood, que é mais 

fiel no diagnóstico de fungos e bactérias. Seu protocolo envolve a aplicação de luz 
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violeta emitida por uma lâmpada sobre a pele do paciente em um ambiente escuro. 

A luz UV que atinge os patógenos é absorvida e induz os cromóforos (parte ou 

conjunto de átomos de uma molécula responsável por sua cor) presentes em fungos 

e bactérias a emitir luz visível de volta ao meio ambiente, ou seja, a fluorescência. 

Assim, o clínico faz sua análise de identificação do patógeno em função do tipo de 

luz visível (fluorescência) observada. Infelizmente esta técnica também induz falsos 

diagnósticos (falso positivo), em casos onde o patógeno emite fluorescência 

semelhante à da pele, quando existe a presença de mais de um tipo de patógeno na 

lesão (não especificidade/sensibilidade) ou quando a iluminação utilizada é 

insuficiente para induzir um sinal detectável a olho nu (sistema de iluminação 

ineficiente). 

Vale ainda ressaltar que as lâmpadas emissoras de radiação UV são 

tradicionalmente fabricadas utilizando vapor de mercúrio como elemento principal e, 

por isso, emitem UV em uma larga região do espectro eletromagnético, inclusive em 

regiões onde o UV é nocivo aos olhos e à pele humana, como o UVA e o UVB. Isso 

indica que o exame clínico com a técnica de Wood deve ser controlado, pois o 

clínico pode estar causando danos à pele do paciente na medida em que realiza o 

diagnóstico.  

O uso de óculos protetores de radiação UV durante o diagnóstico também 

deve ser recomendado ao paciente, pois em um exame na sua face, por exemplo, é 

provável que os seus olhos sejam submetidos à iluminação UV devido à divergência 

da emissão das lâmpadas. Além desses problemas, o descarte de lâmpadas, à base 

de compostos de mercúrio, indica a possibilidade de contaminação do meio 

ambiente, caso a coleta não seja realizada de forma segura. Outras desvantagens 

na utilização de lâmpadas de mercúrio para induzir a fluorescência de fungos e 

bactérias é a sua dimensão física, que impossibilita equipamentos pequenos e 

portáteis, além de seu alto consumo de energia elétrica, baixa eficiência de emissão 

de UV e baixo tempo de vida útil (cerca de 2.000 horas).  

Outra característica desvantajosa destes equipamentos é o fato de que 

utilizam lâmpadas que não possuem a possibilidade de alteração na intensidade de 

irradiação, e isso é um fator importante, pois cada paciente possui uma tonalidade 

de pele diferente, alterando assim a absorção da radiação UV, ou seja, pessoas com 

pele mais clara precisam de uma quantidade menor de irradiação para se tenha um 

bom sinal de fluorescência, enquanto que pessoas com a pele mais escura precisam 
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de uma quantidade de irradiação maior para que se tenha o mesmo sinal de 

fluorescência que o de uma pessoa com a pele mais clara. 

3.4 TRATAMENTO DA ACNE 

3.4.1 Terapia convencional 

O tratamento da acne, na maioria dos casos, pode ser realizado com o uso de 

retinóides tópicos (possui efeito anti-inflamatório e é uma alternativa ao uso de 

antibióticos), retinóides orais, bactericidas e bacteriostáticos tópicos (ácido azelaico, 

peróxido de benzoíla, clindamicina) e antibioticoterapia sistêmica (uso de antibióticos 

sistêmicos como tetraciclina e doxiciclina) [98]. 

Segundo GAIOA [40, 99] os casos de acne têm diferentes tratamentos 

dependendo do seu grau de intensidade, da seguinte maneira: 1 - Acne leve, o 

tratamento é realizado com retinóide tópico ou retinóide tópico + antimicrobiano 

tópico; 2 - Acne moderada, o tratamento é realizado com retinóide tópico + 

antimicrobiano oral +/- peróxido de benzoíla ou retinóide tópico + antimicrobiano oral 

+ peróxido de benzoíla; 3 – Acne grave, o tratamento é realizado a base de 

isotreinoína oral ou antibiótico oral em dose alta + retinóide tópico + peróxido de 

benzoíla [40, 99]. 

Os tratamentos convencionais para acne dividem-se em tratamentos 

dermatológicos (prática farmacêutica) e cosméticos. Os tratamentos dermatológicos 

consistem de terapia medicamentosa com vitamina A (retinóicos), administração 

tópica e oral de isotretinoína, antibióticos (tópicos e sistêmicos), anti-inflamatórios, 

terapia hormonal, tratamento cirúrgico (remoção de pústulas e cicatrizes) e 

tratamentos abrasivos que levam a descamação e renovação celular da pele 

decorrente da aplicação de “peelings” químicos (aplicação de compostos químicos e 

farmacêuticos) e físicos (aplicação de lasers ablativos e terapia fotodinâmica).  

Os tratamentos com antibióticos são os mais usuais na terapêutica clinica 

dermatológica. No entanto, a administração exacerbada é capaz de gerar resistência 

ao antibiótico (~40-60%) reduzindo a eficácia do tratamento [100]. Além disso, o uso 

combinado de antibióticos sistêmicos e tópico pode levar a morte da maioria das 



42 
                               Revisão bibliográfica 

 

 

bactérias da pele, o que resulta em um impacto negativo na homeostase da 

microflora benéfica da pele.  

A isotretinoína oral é um derivado de vitamina A que impede a formação do 

sebo, é um tratamento efetivo para acne e é bastante utilizado em um tipo muito 

grave de acne, chamada acne cística, porém, por inibir a formação do sebo, causa 

vários efeitos colaterais, como ressecamento nos olhos, boca e graves incômodos 

estomacais. Esse tratamento tem muitas restrições clínicas, podendo causar até má 

formação congênita no caso de gravidez. O uso de retinóicos tópicos também 

amplamente utilizados deve ser realizado não de forma contínua visto que dois a 

três meses pode causar irritação, eritema, queimação e secura da pele. 

Outro tipo de tratamento são os “peelings” químicos (aplicação de ácidos 

como ácidos glicólicos, salicílicos e retinóicos) e os “peelings” mecânicos 

(microdermoabrasão), sendo mais utilizados nos casos de acne grau I e II. Mais 

recentemente, os “peelings” têm sido mais utilizados para tratar cicatrizes deixadas 

pela acne. 

Os tratamentos cosméticos da acne consistem na utilização de formulações 

com diferentes funcionalidades, atuando em todas as causas que levam a formação 

da acne, apresentando as seguintes funções: ação de limpeza, esfoliante, 

antissépticos, ação queratolítica (renovação celular), cicatrizante, hidratante, 

esfoliante, de clareamento (despigmentante), sebonormalizante (normaliza a 

oleosidade da pele), agente calmante (anti-inflamatório), ação adstringente (reduz a 

oleosidade da pele), refrescantes e estimulantes, ação bactericida (morte das 

bactérias) e bacteriostática (inibe o crescimento bacteriano),  

Os tratamentos estéticos e dermatológicos caminham juntos na terapêutica da 

acne. Dependendo do tipo de grau da acne de I-V os tratamentos podem ser 

aplicados de forma independente ou então associados. O que difere os tratamentos 

dermatológicos dos estéticos refere-se à utilização de produtos ora cosméticos ora 

dermocosméticos. Os dermocosméticos, utilizados pelos médicos dermatologistas, 

são produtos farmacêuticos que possuem uma ação farmacológica tópica sistêmica, 

já os produtos cosméticos, podem ser utilizados pelos esteticistas e públicos em 

geral visto que apresentam efeito tópico de limpeza e tratamento local. Sendo assim,  

muitos ativos farmacêuticos podem ser utilizados como cosméticos quando 

utilizados em menores concentrações, o que diminui a penetração na pele e, 
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portanto, sua absorção sistêmica, seguindo a legislação vigente regulamentada pela 

ANVISA. 

Apesar das várias possibilidades de tratamentos utilizando medicamentos, 

existem casos onde há resistência de bactérias principalmente o P. acnes, devido ao 

uso excessivo de antibióticos [101-104]. Outro fator relevante são os efeitos 

colaterais provocados por estes medicamentos, bem como a restrição em gestantes 

e lactantes, dependendo do medicamento. Diante destes fatos, algumas terapias 

alternativas vêm surgindo para solucionar estes limitantes, como é o caso de 

terapias baseadas em luz (lâmpadas, LASER ou LEDs), ou seja, fototerapias, como 

por exemplo, a Terapia Fotodinâmica (TFD) [105-108].  

3.4.2 Novas terapias  

O tratamento com luz (Fototerapia) e o tratamento com luz associado a uma 

substância fotossensível (Terapia fotodinâmica - TFD) veem sendo amplamente 

utilizado no combate das bactérias causadoras da acne em clínicas estéticas e 

dermatológicas, já que visam diminuir os efeitos colaterais e melhorar a eficiência 

das terapias no combate à acne. A TFD quando utilizada no controle microbiológico 

é chamada de Terapia fotodinâmica antimicrobiana (TFDa), e também utiliza-se de  

fotossensibilizadores (FSs) e luz visível para promover uma resposta fototóxica, 

normalmente oxidativa, que é capaz de danificar todos os tipos de biomoléculas e 

estruturas celulares, provocando a morte dos microrganismos. 

A TFD consiste na combinação de luz visível, oxigênio molecular e um agente 

fotossensível, como por exemplo, o ácido 5-aminolevulínico (5 - ALA), precursor na 

biossíntese da Protoporfirina IX, que é o agente fotossensível [109]. Em resumo,  ou 

seja, Luz + oxigênio molecular + agente fotossensível leva a geração de espécies 

citotóxicas nas células, como é o caso do oxigênio singleto [110].  Diversos autores 

apresentam bons resultados na utilização TFD para o tratamento da acne [111-116]. 

A utilização do ALA na TFD em dermatologia foi introduzida por James 

Kennedy em 1990 [117], sendo o primeiro agente fotossensível aprovado pela 

agência americana Food and Drug Administration (FDA) em 1999, para aplicações 

no tratamento da queratose actínica (pré-cancer de pele) [118]. A técnica, na maioria 

dos casos, ainda é utilizada para tratamentos superficiais, devido a problemas na 

penetração da luz para ativar os fotossensibilizadores que, na sua maioria, possuem 
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baixa eficiência na região do infravermelho próximo, a qual seria mais desejável, 

pois, desta maneira poder-se-ia realizar tratamentos em lesões nas camadas mais 

profundas da pele.  

Outras técnicas de fototerapias também são utilizadas para o tratamento da 

acne como a utilização de irradiação com luz violeta, entre 400 – 420 nm, ou seja, 

na banda de absorção das porfirinas [119-123]; utilização de irradiação com 

combinação de luz violeta e vermelha, com o objetivo de se aumentar o eficácia do 

tratamento [124-126]; utilização de LASER em 532 nm [127-130], 585 nm ou 595 nm 

[131-134]; utilização de LASER na região do infravermelho 1450 nm [135-137] e 

1540 nm [138-140]. 

Vários trabalhos são encontrados na literatura evidenciando bons resultados 

no tratamento da acne utilizando fototerapias, entretanto, alguns autores enfatizam 

que esta modalidade terapêutica ainda é recente e estudos adicionais e mais 

detalhados devem ser realizados [40, 99].  Somente em 2009 a agência GAIO 

apresentou dados sobre aplicações das fototerapias aplicadas ao tratamento da 

ACNE [40]. 

A TFD utiliza, em princípio, um conceito simples, com apenas três parâmetros 

principais, ou seja, luz, agente fotossensível e oxigênio molecular, entretanto, vários 

parâmetros nela envolvidos tornam a terapia complexa, sendo que, mais pesquisas 

na área são necessárias para determinar os parâmetros ótimos no tratamento de 

cada doença. No caso das fototerapias, é necessário o aprimoramento dos 

equipamentos em relação à adequação  do comprimento de onda necessário para 

ativação do agente fotossensível, além de que, diversos parâmetros nos protocolos 

precisam ser estudados, tais como intensidade e tempo de irradiação. É essencial 

buscar equipamentos que possam monitorar a formação, concentração e a 

fotodegradação das porfirinas antes, durante e após a irradiação. Estes estudos são 

necessários para a comprovação da eficácia do tratamento e para dar embasamento 

para que os órgãos competentes como a ANVISA no Brasil e o FDA nos Estados 

Unidos possam aprovar sua utilização terapêutica.  

Diante do exposto, como a falta de estudos que comprovem a efetividade da 

TFD no tratamento da acne, sua recente aprovação como modalidade terapêutica, 

necessidade de adequação de diversos parâmetros da terapia e a não realização da 

visualização do P. acnes em tempo real, o presente projeto, propõe o estudo e o 

desenvolvimento de um equipamento que possa realizar o diagnóstico da acne em 
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tempo real e seu tratamento por fototerapia em um único equipamento (protótipo 

integrado), trazendo um ganho efetivo na qualidade de vida dos pacientes que 

possuem a acne. 
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4 METODOLOGIA 

Nesta tese foi desenvolvido e testado um protótipo que integra o sistema de 

diagnóstico e tratamento da acne, nomeado PROTÓTIPO-V1. Abaixo serão 

descritas suas características, desenvolvimento e os testes realizados com este 

protótipo. 

4.1 PROTÓTIPO-V1 

Um esquema geral do protótipo-v1 pode ser visualizado na Figura 8. Este é 

composto pelo sistema de diagnóstico, que tem a função de iluminar a região da 

pele e de alinhar opticamente a amostra e o visor a uma câmera digital; um 

computador, composto pela unidade de processamento e uma tela, que se comunica 

com uma câmera acoplada ao equipamento, e tem a função de capturar, armazenar 

e analisar as imagens; e um sistema de tratamento por LEDs para promover a 

irradiação. 

 

Figura 8 - Esquema geral do protótipo-v1. 
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O desafio no desenvolvimento deste protótipo está na configuração para o 

funcionamento dos componentes eletrônicos e optoeletrônicos; um alinhamento 

óptico eficiente e a dissipação do calor gerado pelos LEDs, associado a uma boa 

qualidade das imagens de fluorescência.  

A seguir serão descritos separadamente o sistema de diagnóstico, ao qual 

será dado uma maior atenção devido a sua complexidade, e o sistema de 

tratamento do protótipo-v1. 

4.1.1 Sistema de diagnóstico 

O conjunto de componentes mais complexo do equipamento é o sistema de 

diagnóstico. A dificuldade está na escolha de componentes adequados para captar o 

baixo sinal de fluorescência gerado pelos cromóforos da pele que esta se 

analisando, sendo assim, diversos fatores devem ser levados em consideração ao 

se projetar sistemas baseados em fluorescência, sendo os principais:   

conhecimento dos cromóforos que se deseja detectar, levando em consideração 

qual é sua região de absorção e emissão de fluorescência;  escolha adequada dos 

componentes ópticos, com o objetivo de se ter a melhor relação sinal/ruído no 

espectro de fluorescência;  escolha da fonte de excitação, onde se deve levar em 

conta a absorção dos cromóforos e a intensidade que estes serão iluminado e   

escolha adequada da câmera para captura do sinal de fluorescência.  Após a 

definição/escolha destes componentes e de teste em bancada, uma etapa crítica 

surge, o processo de adequação do protótipo em bancada para um protótipo com 

características de uso em trabalhos clínicos.  

A descrição do sistema de diagnóstico está dividida em: mecânica, eletrônica, 

óptica (filtros e lentes), caracterizações (teste de colimação, teste nos filtros ópticos 

e teste de excitação), aquisição e visualização das imagens. 

4.1.1.1 Mecânica 

Com o avanço das tecnologias, diversos sistemas que auxiliam no 

desenvolvimento de novos produtos são desenvolvidos, neste projeto foi utilizado o 

software SolidWorks (Dassault Systemes S.A., França) que visa facilitar o 

desenvolvimento do projeto mecânico, mostrado na Figura 9, que oferece um 
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sistema de simulação e projeção 3D, facilitando a visualização das peças mecânicas 

que serão desenvolvidas. Mesmo utilizando estes recursos de computação, várias 

versões do protótipo foram desenvolvidas, pois em cada versão um novo 

componente era introduzido e ajustes eram necessários. A versão apresentada aqui 

é a mais recente dos protótipos. 

Os materiais utilizados no projeto mecânico foram o PVC, utilizado na peça de 

mão; o poliacetal para o suporte dos filtros; e o alumínio que corresponde ao 

dissipador de calor do LED e ao elemento de fixação dos filtros. Todos esses 

materiais foram escolhidos pela sua facilidade de usinagem, preço e leveza, 

características importantes no desenvolvimento do protótipo. 

 

Figura 9 – Desenho esquemático dos componentes mecânicos do sistema de diagnóstico do 
protótipo-v1. 

4.1.1.2 Óptica 

O sistema de diagnóstico é o responsável tanto pela iluminação da pele, 

quanto pelo alinhamento óptico necessário para a formação de imagens no visor ou 

na câmera para captura das imagens de fluorescência. Na Figura 10 é apresentado 

um esquema geral do arranjo dos componentes ópticos do sistema de diagnóstico.  
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Figura 10 - Desenho esquemático dos componentes mecânicos e ópticos do sistema de 
diagnóstico do protótipo-v1. 

 

A óptica do sistema de diagnóstico é constituída por um LED de alta 

intensidade, uma lente biconvexa e cinco filtros ópticos, que serão descritos 

detalhadamente a seguir: 

A) LED 

O sistema de diagnóstico foi baseado em diodos emissores luz (Light Emitting 

Diode - LED) que emitem em uma banda estreita do espectro e com alta intensidade 

para de excitação dos cromóforos; consomem menos energia elétrica, podendo ser 

mantidos por pilhas ou baterias; permitem sistemas miniaturizados, devido às suas 

dimensões; são mais eficientes na emissão de luz violeta que as lâmpadas e 

possuem maior tempo de vida útil (cerca de 10.000 horas).  

Assim, com o objetivo de se obter boa uniformidade de iluminação e  

intensidade adequada foi utilizado um LED violeta de alta intensidade 

(Satisled,China), que pode ser visualizado na Figura 11. Este LED é composto por 

um arranjo de 9 pequenos LEDs que somados possuem potência elétrica de 10 W, 

ângulo de abertura de 110 graus, alimentação de 10 V, corrente máxima de 1 A e 

potência óptica de 400 mW. 
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Figura 11 – LED violeta com espectro de emissão em 405 nm. 

  

Na Figura 12 é apresentado o espectro de emissão do LED violeta centrado 

em 405 nm com largura de banda de 20 nm. Este espectro de emissão foi obtido 

utilizando um espectrômetro USB 2000 (Ocean Optics, USA). 
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Figura 12 - Espectro de emissão do LED violeta. 

 

Para que houvesse uma boa dissipação do calor gerado pelo LED violeta de 

10 W, este foi fixado (com cola) em um dissipador usinado em alumínio, conforme 

apresentado na Figura 13.  
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Figura 13 – LED violeta fixado no dissipador de alumínio. 

 

B)  Filtros e Lentes 

 

Na Figura 14 é mostrado um esquema da vista de seção transversal dos 

componentes ópticos do sistema de diagnóstico. O esquema apresenta o arranjo 

espacial dos componentes, cujo destaque é dado ao filtro antirreflexo, que está 

inclinado a 60° em relação ao LED. A inclinação é essencial, pois se não a 

houvesse, o filtro funcionaria como um espelho  e os componentes internos 

apareceriam nas imagens de fluorescência. 

 

Figura 14 – Desenho esquemático dos filtros ópticos do sistema de diagnóstico.  
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Para o desenvolvimento do protótipo-v1 foram utilizados uma lente e cinco 

filtros ópticos, que podem ser visualizados na Figura 15. A escolha destes 

componentes ópticos objetiva obter melhor visualização das imagens de 

fluorescência da região de interesse (com base no espectro de absorção e emissão 

de fluorescência do PpIX produzida pelo P.acnes, mostrada na  Figura 7), para isso 

foram selecionados os componentes ópticos enumerados de 1 a 6 (Figura 15). Os 

componentes ópticos são: 1 – filtro passa-banda, 2 – filtro rejeita-faixa, 3 – filtro 

passa-alta, 4 – espelho dicróico, 5 – filtro antirreflexo e 6 – lente biconvexa. 

 

Figura 15 – Conjunto óptico de filtros e lentes. 

 

Na Tabela 2 são apresentadas as especificações dos filtros ópticos utilizados 

no sistema de diagnóstico. Todos os filtros foram produzidos e customizados pela 

empresa PROTEON (Itatiba, São Paulo).  

 
Tabela 2 - Especificações dos filtros ópticos. 

Descrição 
Comprimento x 

largura (mm) 

Diâmetro 

(mm) 

Espessura 

(mm) 

filtro passa-alta GG 495 - 24,7±0,1 2,0 

filtro passa-banda 380/450 - 24,7±0,1 2,0 

filtro rejeita faixa 575 - 24,7±0,1 2,0 

filtro antirreflexo - 25,3±0,1 1,0 

filtro dicróico 495 35,6 x 25,2 (±0,1) - 1,0 

1 2 3 

4 5 6 
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4.1.1.3 Eletrônica 

O sistema eletrônico foi projetado para controlar a intensidade de emissão do 

LED violeta, para isso foi desenvolvida uma fonte que regula a corrente do LED, 

assim ajustando a intensidade de emissão do LED violeta. O desenho esquemático 

do circuito eletrônico pode ser visualizado na Figura 16, que foi desenvolvido no 

ambiente de simulação de circuitos eletrônicos e de desenho de circuitos impresso 

denominado Proteus (Labcenter Electronics, Reino Unido). 

   

Figura 16 – Desenho esquemático do circuito eletrônico para controle da intensidade de 
emissão do LED violeta 

 

O projeto eletrônico foi reduzido a fim de se ter uma eletrônica embarcada no 

sistema de diagnóstico. O principal componente que permitiu a miniaturização do 

circuito foi o CAT4101, que é um driver específico para controle de corrente dos 

LEDs. O ajuste da corrente máxima é feita através de uma resistência entre duas 

portas do CAT onde foi utilizado um trimpot para fazer um ajuste fino, em 700 mA, 

da corrente máxima, após a montagem da placa. O driver também permite um 

controle da intensidade de corrente, via modulação PWM (Modulação por Largura de 

Pulso), onde um microcontrolador PIC16F628  foi utilizado para gerar as 

modulações PWM com diferentes larguras de pulso, que é responsável pelo controle 

da intensidade de corrente fornecida pelo driver para o LED (0 – 700 mA); o controle 

dessa variação é feita pelo usuário através de um botão. O sistema foi projetado 

http://www.labcenter.co.uk/
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para ter seis níveis de operação, um em que o LED não é excitado e outros cinco 

com a possibilidade de variação da corrente até 700 mA, ou seja, permite uma 

variação de intensidade de 6 níveis de 0 ao valor máximo. 

4.1.1.4 Caracterizações 

A) Teste de colimação 

O objetivo deste teste foi avaliar a eficiência de colimação do refletor e da 

lente utilizada. Para isso foi montado o seguinte aparato, apresentado na  Figura 17, 

que consiste na utilização de um LED violeta a uma distância variável do anteparo, 

composto por uma folha de papel sulfite. No lado posterior do anteparo, onde era 

colimado o LED, foi posicionado uma WebCam USB acoplada a um computador 

para aquisição e processamento das imagens da colimação do refletor e da lente, 

onde todos os testes foram realizados sem nenhuma iluminação ambiente, para que 

esta não interferisse nos resultados dos testes. 

 

Figura 17 – Esquema para teste de colimação da óptica. 

 

Na  Figura 18 é possível observar a interface do software desenvolvido em 

Matlab 7.5 para a aquisição e processamento das imagens do perfil de colimação do 

refletor e da lente. O software possui cinco botões que são: botão iniciar, que inicia o 

processo de aquisição das imagens do spot de iluminação pela webcam e apresenta 

na tela (quadrante superior esquerdo); botão parar, que interrompe a aquisição; 

botão salvar, que salva os dados apresentados na tela; botão sair, que fecha o 
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programa e o botão processar, que realiza 3 processamentos, o primeiro apresenta 

o perfil tridimensional de intensidade do spot (quadrante inferior direito); o segundo 

traça o perfil de intensidade horizontal (quadrante superior direito) e o terceiro 

apresenta o perfil de intensidade vertical (quadrante inferior esquerdo). 

 

Figura 18 – Software para aquisição de imagens. 

 

Na sequência de figuras abaixo são apresentados os resultados comparativos 

entre a colimação da lente, imagens a esquerda e o refletor, imagens a direita.  As 

imagens foram obtidas posicionando o LED a uma distância de 0, 2, 4, 6, 8,10, 12, 

14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 e 30 cm do aparato. 

 

Distância = 0 cm 
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Distância = 2 cm 

  
 

Distância = 4 cm 

  
 

Distância =6 cm 

  
 

Distância = 8 cm 

  
 

Distância = 10 cm 
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Distância = 12 cm 

  
 

Distância = 14 cm 

  
 

Distância = 16 cm 

  
 

Distância = 18 cm 

  
 

Distância = 20 cm 
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Distância = 22 cm 

  
 

Distância =24 cm 

  
 

Distância = 26 cm 

  
 

Distância = 28 cm 

  
 

Distância = 30 cm 
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Na Figura 19 são apresentados os gráficos comparativos do perfil transversal 

do spot do refletor e da lente em função da distância. No gráfico é possível observar 

uma maior dispersão do refletor e uma melhor colimação da lente, onde quanto 

maior a dispersão resulta em uma menor potência óptica. 

 

 

Figura 19 – Gráficos comparativos do perfil transversal do spot.  

 

Outra caracterização realizada foi a medida da potência óptica, fornecida pelo 

LED violeta utilizando o refletor e a lente. Para esta caracterização foi utilizado o 

medidor de potência modelo PM100D (Thorlabs, USA) e o sensor térmico modelo 

S310C (Thorlabs, USA). 

Na Tabela 3 estão listados os valores de potência óptica, variando a distância 

da lente e do refletor do sensor do medidor de potência. É possível observar uma 

maior eficiência da lente em relação ao refletor. Os valores de potência foram  
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satisfatórios, pois proporcionaram boas imagens de fluorescência, como será 

mostrado nos experimentos a seguir.  

Tabela 3 – Comparação de potência óptica em função da distância 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 20 é apresentado um gráfico comparativo de potência óptica em 

função da distância do refletor e da lente. 
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Figura 20 – Gráfico comparativo de potência óptica entre refletor e lente. 

Distância (cm) 
Potência (mW) 

Lente Refletor 

0 250 150 
2 174 110 
4 121 77 
6 88 54 
8 65 40 

10 48 29 
12 38 22 
14 30 17 
16 24 14 
18 20 11 
20 17 9 
22 14 8 
24 11 7 
26 10 6 
28 9 5 

30 8 4 
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Na Tabela 4 é apresentada a análise comparativa do tamanho do spot, 

utilizando o refletor e a lente.  

Tabela 4 – Comparação entre o diâmetro do spot em função da distância 

Refletor Lente 

Distância 
(cm) 

Diâmetro 
(mm) 

Distância 
(cm) 

Diâmetro 
(mm) 

0 30 0 30 

2 43,5 2 46 

4 58 4 63 

6 67 6 74 

8 81,7 8 94 

10 96,2 10 101 

12 102 12 110 

14 108 14 120 

B) Testes nos filtros ópticos 

Os filtros foram caracterizados pela sua transmitância.  A Figura 21 apresenta 

os espectros de transmissão, na região do visível, dos filtros ópticos utilizados, com 

destaque para os filtros passa-banda, espelho dicróico e filtro antirreflexo. Estes 

espectros foram obtidos através de um espectrofotômetro modelo CARY 5000 UV-

VIS-NIR (Varian, USA). 
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Figura 21 - Espectro de transmissão dos filtros passa-banda, anti-reflexo e espelho dicróico.  
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Na Figura 22 são apresentados os espectros de transmissão dos filtros 

ópticos rejeita-faixa e passa-alta. Estes espectros também foram obtidos através do 

espectrofotômetro CARY 5000 UV-VIS-NIR. 
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Figura 22 - Espectro de transmissão dos filtros ópticos rejeita-faixa e passa-alta. 

 

C) Teste de excitação 

 

A princípio não seria necessário a utilização de um filtro passa-banda na 

excitação quando se utiliza o LED violeta, pois aparentemente não se observa 

nenhuma emissão do LED na região entre o verde e vermelho (500 a 750nm) como 

mostrado no gráfico da Figura 23. Porém, quando é realizada esta medida é 

necessário utilizar o LED com uma intensidade bastante reduzida, para que este não 

sature o detector do espectrofotômetro USB 2000. 
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Figura 23 – Espectro de emissão do LED violeta. 

 

Para verificar se o LED violeta está realmente emitindo na região do verde e 

vermelho, foi utilizado um filtro passa-banda GG 495, cujo gráfico de transmissão é 

apresentado na Figura 24, este espectro foi obtido através de um espectrofotômetro 

modelo CARY 50 UV-VIS. Este filtro foi utilizado na frente do LED violeta, 

bloqueando a emissão do LED na região entre 400 a 475 e deixado passar a 

emissão entre 500 a 750nm, possibilitando assim a utilização do espectrofotômetro, 

ou seja, não saturando o detector. 
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Figura 24 – Gráfico de transmissão de filtro passa-banda.  
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Para as medidas de verificação de emissão do LED violeta foram utilizados os 

5 níveis de potência do sistema de diagnóstico. Na Figura 25 é apresentado o 

gráfico resultante da variação dos níveis de potência. É possível observar que 

realmente o LED violeta emite na região entre 500 a 750 nm sendo necessária a 

utilização de um filtro passa-banda para bloquear esta emissão. 
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Figura 25 – Gráfico de emissão do LED violeta na região entre 500 a 800nm. 

 

Para exemplificar o problema da não utilização do filtro passa-banda foi feita 

algumas imagens do sistema de diagnóstico sem e com a utilização do filtro passa-

banda. Na sequência da Figura 26 são apresentadas as imagens do sistema 

variando a potência óptica sem a utilização do filtro passa-banda, onde é possível 

observar na região central das imagens uma mancha que é resultado da emissão do 

LED violeta na região entre 500 e 750 nm.  

O sistema de diagnóstico, desta versão, fornece 5 níveis de potência óptica 

que são de 50, 100, 150, 200 e 250 mW representadas pelos níveis 1, 2, 3, 4 e 5, 

respectivamente, nas imagens da Figura 26. 
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Sem iluminação                           Potência nível 1 

 

  
Potência nível 2                                Potência nível 3 

 

  
Potência nível 4                             Potência nível 5 

 

Figura 26 – Imagem do sistema de diagnóstico não utilizando o filtro passa-banda. 

 

Na sequência da Figura 27 são apresentadas as imagens do sistema 

variando a potência óptica com a utilização do filtro passa-banda, onde é possível 

observar que não ocorreu mancha nas imagens, demonstrando que o filtro passa-

banda foi eficiente para o bloqueio da emissão do LED na região entre 500 a 750nm. 

Assim, demonstra-se a necessidade de um cuidado especial na utilização de LEDs 

como fonte de excitação para a captura de sinais de fluorescência. 
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Sem iluminação                         Potência nível 1 

 

  
Potência nível 2                            Potência nível 3 

 

  
Potência nível 4                          Potência nível 5 

 
Figura 27 - Imagem do sistema de diagnóstico utilizando o filtro passa-banda. 

 

4.1.1.5 Aquisição e visualização das imagens 

Com o objetivo de se obter uma boa qualidade de imagens foi utilizado uma 

câmera semi-profissonal Sony HX100v ( Figura 28). Esta câmera possui algumas 

características que são importantes para este trabalho, tais como: sensor CMOS de 

7,75 mm (Tipo 1/2.3), resolução de 4608 x 3456 pixel (16,2 Megapixels) e Lente Carl 

Zeiss Vario-Sonnar com foco de 4,8 mm – 144 mm (27 mm – 810 mm (equivalente a 

filme de 35 mm), zoom óptico de 30x com grande angular de 27 mm. A câmera filma 
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em full HD (1920x1080) e pode ser conectada a um monitor, pois possui saída de 

vídeo em HDMI (High-Definition Multimedia Interface). Outra característica de 

extrema importância para aquisição de imagens de fluorescência é o controle de 

exposição que esta câmera possui, pois o sinal de fluorescência muitas vezes é 

muito baixo, sendo necessário controlar o tempo com que o sensor faz a coleta das 

informações. 

  

Figura 28 – Vista frontal e posterior da câmera fotográfica Sony cybershot HX100v. 
Adaptado [141]. 

 

Uma das propostas do projeto é a possibilidade do paciente participar do 

processo de visualização das imagens de fluorescência, assim, foi utilizado um 

monitor/TV (Sansung, Coréia do Sul) modelo TA550 de 21,5”, Desse modo, o 

paciente pode acompanhar todo o processo de visualização das imagens de 

fluorescência do seu rosto em tempo real, podendo sanar dúvidas e fazer 

questionamentos sobre a saúde de sua pele, tornando o procedimento mais 

transparente e efetivo ao paciente. 

Este monitor/TV foi escolhido, pois possui algumas características como, duas 

entradas de vídeo digital em HDMI, onde é acoplada a saída de vídeo da câmera 

digital, proporcionando que o vídeo da câmera seja apresentado no monitor. O 

monitor possui uma tela a LED de 21,5 polegadas e resolução 1920 x 1080 pixel. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
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4.1.2 Sistema de tratamento 

4.1.2.1 Mecânica 

O projeto mecânico também foi simulado no software SolidWorks, que 

consiste do dissipador do LED, fixador da lente de colimação e capa externa, que 

podem ser observados na Figura 29. Os materiais utilizados no projeto mecânico 

foram o PVC, que corresponde ao suporte externo e o alumínio que corresponde o 

dissipador de calor do LED e ao elemento de fixação da lente. Todos esses 

materiais foram escolhidos pela sua facilidade de usinagem, preço e leveza, 

características importantes ao desenvolvimento do protótipo. 

 

 

Figura 29 - Desenho esquemático dos componentes mecânicos do dispositivo de tratamento 

 

4.1.2.2 Óptica 

A óptica do sistema de tratamento pode ser visualizada na Figura 30, a qual é 

composta por 01 LED de potência em 405 nm, uma lente plano-convexa com foco 

de 50 mm e diâmetro de 25 mm e um delimitador, que padroniza o diâmetro de 

irradiação em 40 mm. 
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Figura 30 - Desenho esquemático dos componentes ópticos do dispositivo de tratamento. 

 

4.1.2.3 Eletrônica 

A eletrônica utilizada no sistema de tratamento é a mesma do sistema de 

diagnóstico, entretanto, possui algumas características diferentes como: 

 

 Alimentação bivolt (110V/220V @60Hz); 

 Regulagem da intensidade linear; 

 10 níveis de ajustes de intensidade; 

 01 LED em 405 nm; 

 Potência elétrica do LED = 10 W; 

 Diâmetro de irradiação: 40 mm; 

 Intensidade de irradiação máxima = 150 mW/cm2. 

 

4.1.3 Testes Clínicos 

Para avaliação geral do protótipo-v1, seis experimentos foram realizados e 

estão resumidamente descritos abaixo: 
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Experimento 1 – Este experimento avaliou se as configurações iniciais do 

protótipo 01 eram adequadas para a visualização de bactérias presentes no rosto, 

foram adquiridas diversas imagens de fluorescência na região do nariz.  

 

Experimento 2 - Este experimento avaliou a detecção de bactérias presentes 

em quatro diferentes regiões da face. 

 

Experimento 3 - Este experimento avaliou se somente com uma lavagem 

simples é possível fazer a remoção e eliminação das bactérias presentes no rosto. 

 

Experimento 4 - Este experimento teve por objetivo detectar a presença de 

bactérias no couro cabeludo que são possíveis causadoras de caspa e avaliar se 

ocorre uma maior formação de bactérias no couro cabeludo ao longo do tempo. 

 

Experimento 5 – Este experimento avaliou in vivo, em um voluntário, o 

sistema de diagnóstico e tratamento da acne do protótipo-v1. 

 

Experimento 6 – Este experimento avaliou in vitro e in vivo, 40 voluntários, o 

sistema de diagnóstico e tratamento da acne do protótipo-v1. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 PROTÓTIPO-V1 

5.1.1 Visão Geral  

A Figura 31 apresenta o protótipo-v1 integrado com o sistema de diagnóstico 

e tratamento da acne, onde é possível observar que o equipamento é compacto e de 

fácil manuseio, facilitando sua utilização em diversas áreas durante o procedimento 

clínico de diagnóstico e tratamento.  

 

Figura 31 - Imagem do protótipo-v1 integrando o sistema de diagnóstico e tratamento. 

 

O sistema de diagnóstico do protótipo-v1, mostrado ao lado direito da Figura 

31, foi desenvolvido de maneira que a eletrônica de controle fosse embarcada no 

sistema, tendo este somente um botão para incrementar a intensidade de iluminação 

na coleta das imagens de fluorescência.  

O sistema de tratamento é composto pela ponteira de aplicação da luz, ao 

lado esquerdo na Figura 31, um módulo de controle que é composto por um botão 

liga e desliga, um display que indica a intensidade, o tempo de irradiação e a dose 

de energia que será aplicada e dois botões para incrementar e decrementar o tempo 

e intensidade de irradiação.  



72 
                               Resultados e discussão 

 

 

Os resultados do desenvolvimento do sistema de diagnóstico e o de 

tratamento do protrótipo-V1, assim como os experimentos realizados com o mesmo 

estão descritos detalhadamente abaixo: 

5.1.2 Sistema de diagnóstico  

A Figura 32 apresenta o sistema de diagnóstico do protótipo-v1, onde é 

possível observar que é compacto, contendo toda a óptica e eletrônica embarcada 

no equipamento. O equipamento apresenta intensidade de iluminação de (80 

mW/cm2) e campo de visão de 25 mm de diâmetro, proporcionada pelos filtros 

ópticos. Nesta configuração é perfeitamente possível fazer a visualização da 

autofluorescência de toda a área do rosto, sem a necessidade de utilização da 

câmera, apenas observando através do visor. A visualização da autofluorescência 

de toda a área do rosto e do couro cabeludo é facilitada devido à portabilidade, fácil 

manuseio e leveza do equipamento.  

  

Figura 32 – Imagem do equipamento de diagnóstico. 
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O controle da intensidade de iluminação (6 posições) é feito pelo botão no 

corpo da peça de mão, sendo que a primeira intensidade é zero e as demais 

aumentam progressivamente até chegar ao seu máximo de 80 mW/cm2, conforme 

apresentado na Tabela 5.  

 
Tabela 5 – Tabela de intensidade de irradiação do sistema de diagnóstico. 

Nível Intensidade (mW/cm2) 

0 0 
1 16 
2 32 
3 48 
4 64 
5 80 

 

Na Figura 33 também é possível visualizar a fonte de alimentação que pode 

ser conectada a qualquer tomada, pois o equipamento é bivolt (85 - 260 V, AC – 

50/60 Hz), proporcionado por uma fonte de alimentação chaveada. 

 

Figura 33 - Imagem do equipamento de diagnóstico e sua eletrônica. 

 

Na Figura 34 é apresentado o sistema de diagnóstico acoplado a câmera 

fotográfica Sony cybershot HX100v. Esta configuração possibilita tanto o registro das 

imagens convencionais, ou seja, com iluminação branca, bem como o registro das 

imagens de fluorescência para posterior processamento. Neste caso a câmera está 

no modo manual, configurada especificamente para captura de imagens de 
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fluorescência, todos os parâmetros de autocorreção da câmera são desabilitados 

(auto ajuste de branco, modo de cor, ajuste de iluminação ambiente, filtros de 

densidade) e os valores de exposição, saturação, contraste, redução são fixos para 

que seja possível uma captura real das imagens de fluorescência.  

O objetivo de se utilizar uma câmera fotográfica é a sua portabilidade e seu 

fácil manuseio, pois todas as configurações já estão programadas, facilitando assim 

seu uso por qualquer pessoa. Outra vantagem é que na grande maioria dos casos 

os usuários do sistema já são familiarizados com este tipo de câmera, facilitando 

assim a utilização do equipamento de diagnóstico. 

 

Figura 34 – Equipamento de diagnóstico acoplada a uma câmera Sony cybershot HX100v. 

 

Um dos objetivos deste projeto era a possibilidade do paciente efetivamente 

participar do processo de diagnóstico, ou seja, que o paciente pudesse visualizar as 

bactérias do seu rosto durante o procedimento de diagnóstico, promovendo uma 

maior aderência do paciente ao tratamento da acne, pois este poderia entender 

melhor as causas de sua doença.  

Assim, um monitor foi acoplado à câmera fotográfica do sistema de 

diagnóstico, como apresentado na Figura 35. O acoplamento da câmera fotográfica 

ao monitor é possível, pois foi selecionada uma câmera com uma saída de vídeo 
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digital em full HD e um monitor/TV que possui entrada de vídeo em full HD também, 

possibilitando assim, que o vídeo produzido pela câmera digital seja transferido ao 

mesmo tempo para o monitor/TV. Desta maneira, tanto o clínico, que está avaliando 

o paciente pode observar as imagens de fluorescência do paciente pelo visor da 

câmera digital, como o paciente pode participar do processo de visualização de 

fluorescência de seu rosto através do monitor. 

 

Figura 35 – Sistema de diagnóstico completo. 

 

5.1.3 Sistema de tratamento  

A Figura 36 apresenta o sistema de tratamento do protótipo-v1, onde 

podemos observar o dispositivo de irradiação e seu controle eletrônico. O dispositivo 

de irradiação é composto por um delimitador de irradiação de 4 cm de diâmetro que 

padroniza a área de irradiação, e pode chegar facilmente em qualquer área do corpo 

para se efetuar a irradiação. O controle eletrônico é composto por um botão 

liga/desliga, que funciona como uma chave geral do equipamento; um display, que 

apresenta os níveis de intensidade de 0 a 10, tempo de 0 a 999.999 segundos, dose 

de irradiação instantânea, dose final de irradiação, além de dois botões que 
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incrementam e decrementam a intensidade e o tempo e intercalam as telas de 

visualização dos parâmetros. 

 

 Figura 36 - Imagem do sistema de tratamento do protótipo-v1. 

 

A intensidade de irradiação pode ser variada linearmente em 10 níveis, 

conforme a Tabela 6, variando entre 0 a 150 mW/cm2 

 

Tabela 6 – Tabela de intensidade de irradiação do sistema de tratamento. 

Nível Intensidade (mW/cm2) 

0 0 
1 15 
2 30 
3 45 
4 60 
5 75 
6 90 
7 105 
8 120 
9 135 
10 150 
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5.1.4 Experimento 1 

Este experimento avaliou se as configurações iniciais do sistema de 

diagnóstico do protótipo-v1 eram adequadas para a visualização de bactérias 

presentes no rosto, assim uma região da face foi estudada, mais precisamente na 

superfície do nariz, onde corriqueiramente há o acúmulo de bactérias causadoras da 

acne.  

Antes do procedimento de diagnóstico, a pele do paciente foi limpa com água 

destilada e uma gaze. O resultado é apresentado na Figura 37, onde duas imagens 

foram capturadas, uma imagem digital da superfície do nariz do paciente (Figura 

37A), a qual simula o diagnóstico visual realizado pelo clínico, utilizando iluminação 

branca e uma imagem da fluorescência da mesma região do nariz (Figura 37B).  

Comparando qualitativamente os resultados é possível notar que a imagem 

digital utilizando luz ambiente (luz branca), revela a saúde da pele do paciente, sem 

a aparente presença de bactérias na superfície. Na imagem de fluorescência é 

possível observar a presença de uma emissão de fluorescência verde que é uma 

característica de uma pele saudável e a presença das bactérias caracterizada pela 

fluorescência vermelha devido à produção de PpIX por estas bactérias, assim, neste 

primeiro momento, mostrando que os resultados viabilizam o princípio de 

funcionamento do equipamento e a sua aplicação. 

  

Figura 37 - Uso do sistema de diagnóstico com paciente voluntário. A) Imagem digital da 
região do nariz do paciente com iluminação ambiente. A coloração destaca a saúde da pele, 
sem a presença aparente de bactérias. B) Imagem da fluorescência emitida pela mesma 
região, destacando a autofluorescência da pele (cor verde) em contraste com a 
fluorescência emitida pelas bactérias presente na superfície da pele (cor vermelha).  

A B 
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5.1.5 Experimento 2 

Este experimento foi realizado para avaliar a detecção de bactérias presentes 

em 4 regiões da face de uma voluntária feminina e um masculino, utilizando o 

sistema de diagnóstico do protótipo-v1, com o objetivo posterior de se correlacionar 

a presença destas bactérias com a incidência da formação de acnes nestas regiões. 

Um esquema pode ser visualizado na Figura 38, que mostra as regiões de interesse, 

onde estas são enumeradas de 1 a 4 que são: 1 - região da testa; 2 - região da 

bochecha direita; 3 - região do nariz e 4 – região do queixo. 

 

Figura 38 – Desenho esquemático da captura de imagens de fluorescência das 

regiões rosto. 

Na Figura 39 (rosto feminino) e Figura 40 (rosto masculino) são mostradas as 

imagens de fluorescência de quatro regiões do rosto, com e sem processamento, a 

numeração corresponde à região analisada, segundo o esquema da Figura 38. As 

imagens (A1, A2, A3 e A4) da Figura 39 e Figura 40 correspondem a 

autofluorescência da pele sem processamento e as imagens (B1, B2, B3 e B4) da 

Figura 39 e Figura 40 correspondem a fluorescência com processamento, que 

consiste basicamente no isolamento da fluorescência na região do vermelho das 

imagens. 
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Figura 39 - Imagens de autofluorescência do rosto feminino: (A) sem processamento de 
imagem; e (B) com processamento. 
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Figura 40 - Imagens de autofluorescência do rosto masculino: (A) sem processamento de 
imagem; e (B) com processamento. 
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Em todos os experimentos o processamento das imagens foi realizado 

utilizando um algoritmo escrito no software Matlab (The MathWorks, USA) versão 

R2011a, onde o código do algoritmo, deste experimento, encontra-se no ANEXO A 

deste texto. Para o algoritmo de processamento uma imagem é formada por três 

matrizes de cores RGB (Red, Green, Blue) que são as matrizes vermelha, verde e 

azul, nesta primeira fase do processamento o algoritmo zera as matrizes verde e 

azul, restando apenas a matriz vermelha, de interesse e as salva em um arquivo 

separado conforme as imagens (B1, B2, B3 e B4) da Figura 39 e Figura 40. 

Na Figura 39 é possível observar que a região de maior presença de 

bactérias é a região do nariz (imagem A3) e da testa (imagem A1), sendo que na 

Figura 40 somente a região do nariz possui grande concentração de bactérias. Estes 

dados evidenciam que a região do nariz possui a maior concentração de bactérias 

no sexo masculino e feminino, entretanto mostra uma grande heterogeneidade nas 

concentrações e regiões, mostrando que há uma necessidade de avaliação 

individual para cada paciente. 

 

5.1.6 Experimento 3 

Este experimento, utilizando o sistema de diagnóstico do protótipo-v1, foi 

realizado com o objetivo de avaliar se somente com uma lavagem simples é possível 

realizar a remoção e eliminação das bactérias presentes no rosto. Para isso quatro 

regiões da face foram analisadas de uma voluntária e um voluntário, antes e após o 

rosto ser lavado com sabonete neutro. 

Na Figura 41 e Figura 42 são apresentadas as imagens de fluorescência de 

quatro regiões do rosto, onde a numeração corresponde a região analisada, 

segundo o esquema da Figura 38. As imagens (A1, A2, A3 e A4) da Figura 41 e 

Figura 42 correspondem às imagens de autofluorescência da pele, ou seja, sem 

lavar o rosto e as imagens (B1, B2, B3 e B5) da Figura 41 e Figura 42 correspondem 

às imagens de fluorescência após 12 horas, onde o rosto foi lavado 2x com 

sabonete neutro comum. 
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Figura 41 - Imagens de fluorescência do rosto feminino antes e após a limpeza. 
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Figura 42 – Imagens de fluorescência do rosto masculino antes e após a limpeza. 
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Figura 43 – Imagens processadas de fluorescência do rosto feminino antes e após a 
limpeza. 
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Figura 44 - Imagens processadas de fluorescência do rosto masculino antes e após a 
limpeza. 
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Na Figura 43 (Voluntária) e Figura 44 (Voluntário) são apresentados o 

processamento das imagens de fluorescência antes e após o rosto ser lavado com 

sabonete neutro. O algoritmo de processamento deste experimento encontra-se no 

ANEXO B, e tem por objetivo a quantificação da fluorescência da PpIX. O algoritmo 

faz o somatório das intensidades da matriz vermelha do conjunto de imagens antes 

e após o rosto ser lavado e as salva em um arquivo .dat que será posteriormente 

processado com o software OriginPro 8 (OriginLab, USA). 

Com os dados da quantificação da PpIX, através do processamento das 

imagens de fluorescência é realizado uma análise comparativa das intensidades de 

fluorescência, onde a fluorescência inicial, ou seja, antes do rosto ser lavado é 

considerado como 100% e a fluorescência após o rosto ser lavado um valor 

percentual do valor inicial. Estes dados são apresentados na Figura 45 (Voluntária) e 

Figura 46 (Voluntário), onde temos uma análise da quantificação relativa em 

porcentagem das intensidades de fluorescência de 4 regiões do rosto antes e após a 

lavagem com sabonete comum.  

 

Figura 45 - Gráfico de quantificação de PpIX da voluntária antes e após a lavagem. 
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Figura 46 - Gráfico de quantificação de PpIX da voluntário antes e após a lavagem. 

 

 

Através do gráfico da Figura 45 (redução de 1,4%; 3,7%; 6,1% e 4,4%) e 

Figura 46 (redução de 4,3%; 2,5%; 7,0 % e 5,6 %) é possível observar uma pequena 

diminuição da intensidade da fluorescência da PpIX, o que pode evidenciar uma 

diminuição da quantidade de bactérias, entretanto, essa diminuição será melhor 

avaliada e estudada em experimentos futuros com um maior número de pacientes. 

Caso os valores se mantenham, é possível dizer que apenas uma lavagem simples 

do rosto não é suficiente para a remoção das bactérias presentes nesta região, o 

que pode evidenciar que a maioria dos cosméticos e sabonetes que indicam a 

remoção das bactérias pode estar equivocada, fazendo somente uma limpeza da 

sujeira (partículas de poeira, fuligem, etc.) presentes no rosto e não uma remoção 

efetiva das bactérias presentes. 
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5.1.7 Experimento 4 

Este experimento, utilizando o sistema de diagnóstico do protótipo-v1, teve 

por objetivo detectar a presença de bactérias no couro cabeludo que são possíveis 

causadoras de caspa e avaliar se ocorre uma maior formação de bactérias no couro 

cabeludo ao longo do tempo. Para isto foi realizado um experimento com duração de 

24 horas, onde o paciente não lavou o cabelo durante este período. Durante o 

experimento foram realizadas três imagens da região central do couro cabeludo, 

uma no tempo zero e outras duas após 12 e 24 horas, o resultado destes testes são 

apresentados na Figura 47. 

A Figura 47 A1 representa à imagem de fluorescência inicial do couro 

cabeludo, ou seja, no tempo zero. A Figura 47 B1, corresponde à imagem de 

fluorescência após 12 horas e a Figura 47 C1 corresponde à imagem de 

fluorescência após 24 horas. Na Figura 47 A2, B2 e C2 são apresentados o 

processamento das imagens de fluorescência no tempo zero, 12 e 24 horas, 

respectivamente. 

 

   
 

   
 

Figura 47 – Imagens de autofluorescência e seu processamento após 24 horas. 
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A Figura 48 apresenta a quantificação das bactérias do couro cabeludo, no 

tempo inicial e após 12 e 24 horas. O processamento de imagem foi realizado da 

mesma maneira que no experimento número 3, ou seja, na quantificação da matriz 

vermelha das imagens de fluorescência. 

Através do processamento das imagens é possível observar, na Figura 48, 

que houve um aumento de 35% na concentração de bactérias presentes no couro 

cabeludo. Estes dados são importantes para se avaliar, em experimentos futuros, a 

correlação da presença destas bactérias e sua formação, com a formação da caspa 

presente no couro cabeludo. 

 

 

Figura 48 - Gráfico de quantificação de bactérias do couro cabeludo após 24 horas. 

 

5.1.8 Experimento 5 

O objetivo deste estudo foi avaliar o protótipo-v1, utilizando o sistema de 

diagnóstico e o sistema de tratamento da acne com um voluntário de 22 anos do 

sexo masculino, que apresenta acne vulgar facial. 
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Para a realização deste estudo, 3 regiões de interesse foram definidas, 

conforme a Figura 49, onde temos a região A – em cima da sobrancelha próxima a 

linha mediana; região B – ao lado do suco nasal próximo a asa do nariz; região C – 

no queixo abaixo do lábio inferior próximo a linha mediana. 

 

Figura 49 – Regiões de interesse para aplicação do diagnóstico e tratamento da acne. 

 

O estudo se iniciou com a higienização da pele do paciente com um 

demaquilante (Make B, O Boticário) para a remoção de qualquer tipo de resíduo e 

em seguida foi coletado uma imagem de fluorescência, com o sistema de 

diagnóstico, das três regiões de interesse e, posteriormente, foi aplicado o sistema 

de tratamento utilizando uma intensidade de 57 mW/cm2  por 17 minutos totalizando 

uma dose de 58 J/cm2 realizando oito sessões com uma frequência de duas vezes 

na semana por quatro semanas, sendo que após cada sessão foi utilizado filtro 

solar.  

Na Figura 50 são apresentados as imagens de fluorescência antes e após  as 

8 sessões de tratamento, onde A1, B1 e C1 representam as regiões antes do 

tratamento e A2, B2 e C2 representam as regiões após o tratamento, onde já é 

possível observar uma redução qualitativa de fluorescência na região do vermelho, 

que indica que ocorreu uma diminuição da PpIX produzida pelo P. acnes sugerindo 

que também ocorreu sua diminuição. 
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Na Figura 51 são apresentadas as mesmas regiões da Figura 50, entretanto, 

as imagens foram processadas utilizando o algoritmo de quantificação da PpIX 

utilizado no experimento número 3. 

 

   
 

   
 

   

 
Figura 50 – Imagens de fluorescência antes e após 8 sessões de irradiação em 405 nm – 

Região A, B, C. 
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Figura 51 – Imagens de fluorescência processadas antes e após 8 sessões de irradiação em 
405 nm – Região A, B, C. 
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Na Figura 52 é apresentado o resultado da quantificação da PpIX antes e 

após o tratamento, onde observa-se uma redução de PpIX de 80,6%, 48,1% e 

45,8%, respectivamente nas áreas A, B e C. 

 

Figura 52 – Gráfico de PpIX antes e após o tratamento da região A, B e C.  

 

Com a análise destes dados foi possível demostrar a viabilidade da utilização 

do protótipo-v1 como sistema de diagnóstico e tratamento da acne, demostrando 

que é possível se realizar o monitoramento das bactérias causadoras da acne 

através das imagens de fluorescência e o tratamento da acne utilizando técnicas 

ópticas. 

5.1.9 Experimento 6 

Este experimento teve como objetivo a avaliação da eficácia do sistema de 

diagnóstico por imagens de fluorescência e o tratamento da acne por luz associado 

a um cosmético. 

Para este experimento foram utilizados 4 grupos:  

 Grupo I: Bactérias (controle) 

 Grupo II: Bactérias + LED (405 nm) 

 Grupo III: Bactérias + cosmético 
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 Grupo IV: Bactérias + cosmético + LED (405 nm) 

Para todos os testes utilizou-se o sistema de tratamento com intensidade de 

40 mW/cm2  por 10 minutos totalizando uma dose de 24 J/cm2. 

 

Todos os grupos passaram pelos seguintes experimentos: 

 Testes in vitro do P. acnes padrão 

 Testes in vitro dos swabs coletados dos voluntários  

 Testes in vivo com voluntárias  

o Avaliação do tratamento da acne por imagens de fluorescência 

o Avaliação Subjetiva – Eficácia percebida pelos voluntários 

5.1.9.1 Teste de uma formulação anti acne 

Para os estudos foi utilizada uma formulação cosmética em forma de uma 

emulsão óleo/água contendo ativos cosméticos, cedida pela empresa grupo O 

Boticário. Por motivos de sigilo a descrição exata (quantitativa) da formulação não 

pôde ser apresentada. Os ativos cosméticos possuem diferentes tipos de atuação 

como: ação de limpeza, ação queratolítica (renovação celular), cicatrizante, de 

clareamento, sebonormalizante, agente calmante (anti-inflamatório), ação 

adstringente (reduz a oleosidade da pele), ação bactericida (morte das bactérias) e 

bacteriostática (inibe o crescimento bacteriano).  

5.1.9.2 Testes in vitro do P. acnes padrão 

Para avaliar a eficácia da formulação cosmética e ação da luz foram 

realizados uma sequencia de testes in vitro, que são detalhados no ANEXO D, 

seguindo as 4 condições experimentais dos grupos descritos acima. 

Na Figura 53 são apresentados os testes microbiológicos para os grupos G1 

e G2, onde é possível observar que ocorreu um crescimento normal do P. acnes 

para ambos os grupos evidenciando que o LED não teve nenhuma ação sobre o P. 

acnes. Os testes foram realizados em triplicata, mas apenas duas amostras são 

apresentadas. 
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Figura 53 - Teste microbiológico do P. acnes para os grupos GI e GII. 

 

Na Figura 54 são apresentados os testes microbiológicos do P. acnes para os 

grupos GIII e GIV, onde a combinação de ativos na formulação cosmética levou a 

formação do halo de inibição de forma satisfatória, ou seja, não ocorreu o 

crescimento da bactéria nesta região. Da mesma maneira, a formação do halo de 

inibição foi vista quando a cultura foi exposta à luz azul, evidenciando ação 

bacteriostática do procedimento.  . 

 

Figura 54 - Teste microbiológico do P. acnes para os grupos GIII e GIV. 
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5.1.9.3 Teste in vitro dos swabs coletados dos voluntários  

Este teste in vitro (microbiológico) dos swabs coletados dos voluntários, 

avaliou quantitativamente as bactérias da pele. Para este estudo coletou-se os 

swabs de 5 voluntários com acne, no tempo inicial (t0) e t30, ou seja, após 30 dias, 

nas seguintes condições experimentais descritas abaixo: 

 

 Grupo I: Bactérias (controle) 

 Grupo III: Bactérias + cosmético 

 Grupo IV: Bactérias + LED + cosmético 

 

No gráfico da  Figura 55 são apresentados os resultados  para as culturas em 

t0 e após os tratamentos GIII e GIV, realizados por 30 dias. Os resultados 

correspondem aos valores obtidos para os 5 voluntários.. Como podemos observar, 

para o Grupo III na presença do produto cosmético ocorre uma redução bacteriana 

na pele, no entanto, esta redução é maior no Grupo IV quando se associa luz com a 

formulação cosmética.  
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Figura 55 - Redução microbiológica das bactérias totais na pele dos voluntários.  
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5.1.9.4 Testes in vivo com voluntários 

A descrição detalhada dos testes in vivo é apresentada no ANEXO D, bem 

como sua aprovação no comitê de ética em pesquisa, presente no ANEXO E. 

Para este estudo in vivo 40 pacientes foram agrupados em 4 grupos de 10 

pacientes cada, sendo que cada um dos 4 grupos foi submetido a um procedimento 

diferente, descrito abaixo: 

 Grupo I: Bactérias (controle) 

 Grupo II: Bactérias + LED  

 Grupo III: Bactérias + cosmético 

 Grupo IV: Bactérias + LED + cosmético 

 

O protocolo utilizado para o tratamento cosmético + LED foi realizado da 

seguinte forma: 

 Aplicação do produto cosmético 1 x ao dia; 

 Aplicação do LED violeta 2 x por semana durante  4 semanas. 

 

Para avaliação dos resultados utilizamos os seguintes procedimentos: 

 Avaliação do tratamento da acne por imagens de fluorescência 

 Avaliação Subjetiva – Eficácia percebida pelos voluntários 

 

Para isso os critérios de inclusão dos voluntários nos testes de eficácia foram 

os seguintes: 

 Faixa de idade: 23-42 anos; 

 Perfil: voluntárias com acne; 

 Tempo de duração do estudo: 30 dias;  

 Instruções: as voluntárias não deveriam utilizar produtos de tratamento 

facial, mas utilizar protetor facial FPS 30 diariamente. 

A) Avaliação do tratamento da acne por imagens de fluorescência 

Nesta seção são apresentados os resultados para os testes in vivo com 

voluntárias em 4 grupos experimentais. Em todos os grupos foram capturadas uma 
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imagem de fluorescência antes de iniciar o procedimento, chamada de t0 e uma 

imagem de fluorescência após 30 dias, chamada de t30.  

As imagens de fluorescência foram processadas de 4 maneiras distintas, 

onde  este processamento foi chamado de ANÁLISE, com o objetivo de se extrair 

resultados satisfatórios das mesmas.  

 

a) ANÁLISE 1  

 

Nesta seção são detalhados os procedimentos realizados para a obtenção 

dos dados, tomando como base a ANÁLISE 1, onde foi realizada a quantificação da 

PpIX em uma região restrita da imagem, somente do nariz, porém, foi retirado o 

background da imagem, ou seja, a vermelhidão natural da pele. 

Na Figura 56 é possível observar uma imagem de fluorescência utilizada 

neste processamento. Todas as imagens deste grupo foram analisados com relação 

à região central da imagem, como mostrado na Figura 57. 

 

Figura 56 – Imagem de fluorescência de um paciente do grupo G1. 

 

 

Figura 57 – Imagem de fluorescência utilizando processamento de um paciente do grupo 
G1. 
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O algoritmo de processamento deste experimento encontra-se no ANEXO C, 

e tem por objetivo a quantificação da fluorescência da PpIX. O algoritmo faz a média 

do somatório das intensidades dos pontos vermelhos na região selecionada do 

conjunto de imagens no tempo t0 e t30 e as salva em um arquivo .dat que será 

posteriormente processado com o software OriginPro 8. O valor médio das 

intensidades dos pixels é dado por: 

 ̅   
          

 
  

 

 
∑  

 

   

 

Com a obtenção dos valores médios das intensidades, através do 

processamento das imagens de fluorescência é realizado uma análise comparativa 

das intensidades de fluorescência, onde a fluorescência inicial, ou seja, no tempo t0 

é considerado como 100% e a fluorescência no tempo t30 é um valor percentual do 

valor inicial, dado por: 

t30% = 
 ̅     

 ̅    
     

Como cada grupo (G1, G2, G3 e G4) possui 10 imagens é calculado 

novamente, no software OriginPro 8, a média e o desvio padrão percentual do 

aumento ou redução das intensidades de fluorescência na região do vermelho. 

Estes dados são mostrados no gráfico da Figura 58. 
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Figura 58 – Gráfico de intensidade média e desvio padrão da ANÁLISE 1. 
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No gráfico da Figura 58 é possível observar um aumento da intensidade 

média de fluorescência na região do vermelho do G1 de 12,6%.  Nos grupos G2, G3 

e G4 é possível observar uma redução de 39%, 2,5% e 21,5%, respectivamente. 

Para avaliar se as médias entre os grupos são estatisticamente diferentes foi 

realizado, no software OriginPro 8, uma análise de variância pelo método One-Way 

ANOVA com o teste de Tukey, entretanto, para uma variância de p<0.05 (menor que 

5%) nenhum grupo foi estatisticamente diferente, como pode ser observado na 

Tabela 7. Para uma variância de p<0,1(menor que 10%) o grupo G1 é 

estatisticamente diferente de G2, como pode ser observado na Tabela 8.  

 
Tabela 7 – ANÁLISE 1 - variância de p<0.05 (menor que 5%) 

 

 
Tabela 8 - ANÁLISE 1 - variância de p<0.1 (menor que 10%) 

 

 

Abaixo são apresentadas as imagens de fluorescência de todos os grupos e o 

processamento realizado para a ANÁLISE 1. 
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Figura 59 – Imagens de fluorescência, G1 - Grupo controle. 
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Figura 60 – Imagens de fluorescência, G1 - Grupo controle com processamento. 
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Figura 61 – Imagens de fluorescência, G2 - Grupo com cosmético.   
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Figura 62 - Imagens de fluorescência, G2 - Grupo com cosmético, com processamento. 
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Figura 63 – Imagens de fluorescência, G3 - Grupo com luz (LED). 
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Figura 64 – Imagens de fluorescência, G3 - Grupo com luz (LED), com processamento. 
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Figura 65 – Imagens de fluorescência, G4 - Grupo Cosmético + luz (LED). 
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Figura 66 – Imagens de fluorescência, G4 - Grupo Cosmético + luz (LED), com 

processamento. 
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b) ANÁLISE 2 

 

Os procedimentos para a quantificação e processamento das imagens, desta 

análise, foram similares ao da ANÁLISE 1, entretanto, para o processamento foi 

selecionada uma região maior da face, a região central da imagem de fluorescência, 

exemplificada pela Figura 67 e foi  retirado o background da imagem, ou seja, a 

vermelhidão natural da pele que pode ser observado na Figura 68, 

 

Figura 67 – Imagem de fluorescência utilizada na ANÁLISE 2 

 

 

Figura 68 – Imagem de fluorescência com processamento utilizado na ANÁLISE 2. 

 

No gráfico da Figura 69 é possível observar um aumento da intensidade 

média de fluorescência na região do vermelho do grupo G1 de 5%.  Nos grupos G2, 

G3 e G4 é possível observar uma redução de 8%, 18% e 21%, respectivamente. 
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Figura 69 – Gráfico de intensidade média e desvio padrão da ANÁLISE 2. 

 

Para se avaliar as médias entre os grupos são estatisticamente diferentes foi 

utilizado a análise de variância pelo método One-Way ANOVA com o teste de 

Tukey, entretanto, para uma variância de p<0.05 (menor que 5%), nenhum grupo foi 

estatisticamente diferente, como pode ser observado na  Tabela 9. Para uma 

variância de p<0,1(menor que 10%) nenhum grupo foi estatisticamente diferente, 

como pode ser observado na Tabela 10. 

.  
 

Tabela 9 - ANÁLISE 2 - variância de p<0.05 (menor que 5%). 
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Tabela 10 - ANÁLISE 2 - variância de p<0.1 (menor que 10%). 

 

 

c) ANÁLISE 3 

 

Os procedimentos para a quantificação e processamento das imagens, desta 

análise, foram similares a ANÁLISE 1, entretanto, para o processamento foi 

selecionada a  mesma região utilizada para a ANÁLISE 1, exemplificada pela Figura 

70, porém,  não foi realizado a retirada do background da imagem, ou seja, a 

vermelhidão natural da pele conforme  observado na  Figura 71. 

 

Figura 70 – Imagem de fluorescência utilizada na ANÁLISE 3. 

 

Figura 71 – Imagem de fluorescência com processamento utilizada na ANÁLISE 3. 



112 
                               Resultados e discussão 

 

 

No gráfico da Figura 72 é possível observar uma diminuição da intensidade 

média de fluorescência na região do vermelho de todos os grupos analisados. Nos 

grupos G1, G2, G3 e G4 é possível observar uma redução de 2%, 13% e 7% e 2%, 
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Figura 72 – Gráfico de intensidade média e desvio padrão da ANÁLISE 3 
 

Para avaliar se as médias entre os grupos são estatisticamente diferentes foi 

utilizado a análise de variância pelo método One-Way ANOVA com o teste de 

Tukey. Pode-se observar que tanto para uma variância de p<0.05 (menor que 5%), 

como pode ser observado na  Tabela 11, quanto para uma variância de p<0,1(menor 

que 10%), nenhum grupo foi estatisticamente diferente ( Tabela 12).  

 
Tabela 11 - ANÁLISE 3 - variância de p<0.05 (menor que 5%). 

 



113 
     Resultados e discussão 

 

 

Tabela 12 - ANÁLISE 3 - variância de p<0.1 (menor que 10%). 

 

 

d) ANÁLISE 4 

Os procedimentos para a quantificação e processamento das imagens, desta 

análise, foram similares a ANÁLISE 1, entretanto para o processamento foi 

selecionada toda a imagem de fluorescência, exemplificada pela Figura 73 e não foi 

realizado a retirada do background da imagem, ou seja, a vermelhidão natural da 

pele como mostrado na  Figura 74. 

 

Figura 73 – Imagem de fluorescência utilizada na ANÁLISE 4 
 

 

Figura 74 – Imagem de fluorescência com processamento utilizado na ANÁLISE 4. 
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No gráfico da Figura 75 é possível observar uma diminuição da intensidade 

média de fluorescência na região do vermelho de todos os grupos analisados. Nos 

grupos G1, G2, G3 e G4 a redução observada é de 2%, 11%, 7% e 0,2%, 
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Figura 75 – Gráfico de intensidade média e desvio padrão da ANÁLISE 4. 

 

Para avaliar se as médias entre os grupos são estatisticamente diferentes foi 

utilizado a análise de variância pelo método One-Way ANOVA com o teste de 

Tukey. Tanto para uma variância de p<0.05 (menor que 5%), como pode ser 

observado na  Tabela 13, quanto para variância de p<0,1(menor que 10%), como 

pode ser observado na Tabela 14, nenhum grupo foi estatisticamente diferente.  

 
Tabela 13 - ANÁLISE 4 - variância de p<0.05 (menor que 5%). 
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Tabela 14 - ANÁLISE 4 - variância de p<0.1 (menor que 10%) 

 

 

e) Conclusão 

 

Este experimento teve como objetivo a avaliação da eficácia do sistema de 

diagnóstico por imagens de fluorescência e o tratamento da acne por luz associado 

a um cosmético. Para isso 4 grupos foram testados, sendo: Grupo I: (controle); 

Grupo II: LED (405 nm); Grupo III: cosmético, Grupo IV: cosmético + LED (405 nm), 

onde todos os grupos passaram pelos seguintes experimentos: 1 - Testes in vitro 

com P. acnes; 2 - Testes in vitro dos swabs coletados dos voluntários; 3 - Testes in 

vivo com voluntárias. A conclusão de cada teste é descrita abaixo: 

1 - Testes in vitro com P. acnes 

Nos testes microbiológicos de cultura de P acnes, os grupos G3 e G4 inibiram 

o crescimento da bactéria, sendo que, ambos demonstraram a formação de halo de 

inibição. Qualitativamente o efeito da inibição para ambos os procedimentos foram 

semelhantes. 

2 - Testes in vitro dos swabs coletados dos voluntários; 

Para os testes dos swabs coletados dos voluntários, os grupos G3 (utilização 

cosmético) e G4 (cosmético e luz/LED associados) apresentaram  redução 

bacteriana na pele, no entanto, esta redução é maior no Grupo 4 quando se associa 

luz com a formulação cosmética. Isto pode ser devido a somatória dos efeitos de 

inibição. 

3 - Testes in vivo com voluntárias 

Os dados dos testes in vivo foram analisados de 4 maneiras distintas, 

entretanto, somente os resultados para a  ANÁLISE 2 refletiu o mesmo 

comportamento dos testes 1 e 2 (testes in vitro para P. Acnes e swabs dos 



116 
                               Resultados e discussão 

 

 

voluntários), onde para o grupo G1 ocorreu um aumento da intensidade média de 

fluorescência na região do vermelho e para os grupos G2, G3 e G4 foi possível 

observar uma redução média de 8%, 18% e 21%, respectivamente.  

De maneira geral é possível observar diferenças entre os grupos quando 

analisamos somente os valores médios, entretanto, é possível observar uma grande 

dispersão dos dados, que pode ser evidenciada pela análise estatística dos 

resultados, sendo que apenas na ANÁLISE 1 o grupo G1 foi estatisticamente 

diferente de G2.  

Analises utilizando fluorescência são reportadas na literatura científica como 

excelentes métodos de diagnóstico por apresentar grande facilidade na aquisição 

dos dados e por proporcionarem dados em tempo real, entretanto, é uma técnica 

que requer muitos cuidados na coleta dos dados, por ser uma técnica que é muito 

sensível os dados sofrem grandes interferências do meio externo.  

 

B) Avaliação Subjetiva – Eficácia percebida pelos voluntários 

 

Para este teste, realizou-se uma análise subjetiva, ou seja, eficácia percebida 

pelos voluntários da melhora do tratamento da acne aplicando-se um questionário, 

de acordo com a Tabela 15  

 
Tabela 15 – Questionário de análise subjetiva para o tratamento da acne. 

Pergunta 
Resposta 

Sim Não 

Você sentiu a sua pele menos oleosa após o uso do produto/luz? 83% 17% 

Você sentiu a sua pele mais uniforme com menos vermelhidão? 67% 33% 

Você sentiu que o tamanho dos poros do rosto diminuíram? 28% 72% 

Você sentiu que suas espinhas e/ou cravos diminuíram? 56% 44% 

O cosmético/luz causou alguma sensação de desconforto?               
(vermelhidão, coceira, ardência, etc.) 

0% 100% 

 

De acordo com os testes realizados acima, não se observou diferença 

significativa entre os tratamentos. No entanto, de acordo com a avaliação subjetiva, 

observou-se que os voluntários relataram melhora significativa.  
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6 CONCLUSÃO GERAL 

O presente trabalho visou solucionar problemas relacionados ao diagnóstico e 

o tratamento da acne. Com relação ao diagnóstico um dos principais problemas é a 

realização do diagnóstico por inspeção visual a olho nu, que é subjetivo e baseado 

na experiência do profissional, outro problema é a classificação da doença que não 

é bem definida na literatura, onde são encontrados mais de 25 métodos diferentes. 

Com relação ao tratamento, o problema principal são os diversos efeitos colaterais 

promovidos pelo uso de medicamentos e a resistência bacteriana devido ao uso de 

antibióticos e a contra indicação para gestantes e lactantes. Assim o objetivo deste 

trabalho foi o estudo da viabilidade de um protótipo integrado para o diagnóstico e 

tratamento da acne propondo uma nova solução para o diagnóstico e tratamento de 

uma das mais comuns doenças de pele, que possui alto grau de reincidência e que 

traz aos pacientes grandes transtornos psicológicos e sociais. 

O ineditismo deste trabalho situa-se na integração de um sistema que permite 

visualizar, por imagens de fluorescência, onde se localiza a principal bactéria da 

causadora da acne (P. acnes), proporcionando ao clinico uma ferramenta para 

otimizar o tratamento, pois permite detectar a formação, acumulo e declínio do P. 

acnes antes, durante e após os tratamentos. A integração se completa ao 

associarmos o sistema de tratamento por luz que permite o tratamento por 

fototerapia e terapia fotodinâmica. 

Para isso foi realizado o desenvolvimento do protótipo-v1 do sistema de 

diagnóstico e tratamento da acne que teve como resultado o desenvolvimento de um 

sistema integrado que é compacto, de fácil utilização e versátil devido aos seus 

diversos usos e tipos de configuração possíveis, dando destaque à possibilidade de 

se realizar a visualização de bactérias utilizando somente o equipamento, ou com os 

periféricos de registro de imagem e visualização adicionais. Outras características 

importantes também foram conseguidas, tais como leveza, praticidade na alteração 

da intensidade de iluminação, boa intensidade e uniformidade de iluminação e por 

fim uma boa qualidade e detecção das imagens de fluorescência na região do 

vermelho, proporcionada pela boa escolha e otimização dos filtros ópticos utilizados. 

Com relação os experimentos clínicos, foi possível realizar a detecção da 

bactéria P. acnes e fazer uma análise de sua presença, formação e declínio em seis 
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experimentos, através de processamento de imagens e análises comparativas. 

Sendo que no experimento 1 a 4 se avaliou a qualidade e configurações do 

equipamento de diagnóstico por fluorescência e os experimento 5 e 6 avaliaram 

tanto o sistema de diagnóstico como o sistema de tratamento. Assim, através destes 

experimentos realizados foi possível demostrar uma viabilidade da utilização do 

protótipo-v1 como sistema de diagnóstico e tratamento da acne, demostrando que é 

possível se realizar o monitoramento das bactérias causadoras da acne através das 

imagens de fluorescência e o tratamento da acne utilizando técnicas ópticas. 

A versão testada e validada do protótipo-v1 permitiu o inicio do 

desenvolvimento do protótipo-v2 que amplia a aplicação e efetividade no tratamento 

da acne. Essa nova versão permitirá a visualização das imagens de fluorescência da 

face toda, permitindo uma visão mais ampla da face em uma única imagem, não 

necessitando a realização de uma varredura como é realizado com protótipo-v1. O 

protótipo-v2 também permitirá a captura de imagens utilizando luz branca e 

infravermelha e possuirá um software de processamento integrado. Com relação ao 

tratamento o protótipo-v2 permitirá a aplicação da luz também em toda a face, 

permitindo um tratamento em uma sessão, o que diferencia do protótipo-v1 onde é 

realizada uma aplicação pontual. O protótipo-v2 possuirá como fonte de excitação o 

LED azul para a realização da terapia fotodinâmica utilizando-se o agente 

fotossensível que é a Curcumina.  

Assim o desenvolvimento do protótipo-v1 demostrou a viabilidade do 

diagnóstico e tratamento da acne por técnicas ópticas e permitiu o avanço neste 

estudo com o desenvolvimento do protótipo-v2 que é descrito na seção de 

perspectivas deste trabalho.  
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7 PERSPECTIVAS 

7.1 PROTÓTIPO-V1 

Por sua versatilidade o equipamento de visualização e tratamento de 

bactérias causadoras da acne possibilita 3 tipos de configurações que são: 1 - 

Sistema de diagnóstico + cosmético; 2 - Sistema de diagnóstico + Sistema de 

tratamento e 3 - Sistema de diagnóstico + Sistema de tratamento + 

cosmético/dermocosmético. Esta versatilidade de configurações são melhor 

detalhadas abaixo. 

 

7.1.1 Configuração 1: Sistema de diagnóstico + cosmético 

Nesta configuração, combina-se à solução do sistema de diagnóstico 

associado a um cosmético, onde, primeiramente seria realizada a visualização das 

bactérias no paciente e posteriormente seria oferecido o tratamento cosmético que 

possui a função bactericida e bacteriostática para a remoção efetiva das bactérias 

causadoras da acne.  

Na Figura 76 é apresentado o desenho esquemático do sistema de 

diagnóstico de bactérias associado ao cosmético. O sistema de diagnóstico é 

composto de sistema de visualização da fluorescência emitida pelas bactérias 

causadoras da acne e um monitor onde o paciente poderá visualizar a quantidade 

de bactéria presente em seu rosto. Após a visualização das bactérias seria proposto 

ao paciente o uso de um cosmético que tem a função da remoção das bactérias 

presentes em seu rosto. 
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Figura 76 - Desenho esquemático do sistema de diagnóstico da acne. 

  

7.1.2 Configuração 2: Sistema de diagnóstico + Sistema de tratamento  

 

Nesta configuração, combina-se à solução do sistema de diagnóstico e o 

sistema de tratamento por luz. Neste caso, primeiramente seria realizada a 

visualização das bactérias no paciente e posteriormente utilizaria o sistema de 

tratamento por luz associado ou não a um agente fotossensível.  Na Figura 77 é 

apresentado o desenho esquemático do sistema de diagnóstico e tratamento por luz 

das bactérias causadoras da acne. O sistema é composto de sistema de 

visualização da fluorescência emitida pelas bactérias, um sistema de tratamento 

composto por LEDs (violeta, amarelo, vermelho, entre outros), dependendo do tipo 

de tratamento que se deseja realizar.  
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Figura 77 - Desenho esquemático do sistema de diagnóstico e tratamento da Acne. 

 

7.1.3 Configuração 3: Sistema de diagnóstico + Sistema de tratamento + 

cosmético/dermocosmético. 

Nesta configuração, combina-se a solução do sistema de diagnóstico, o 

sistema de tratamento por luz (fototerapia ou terapia fotodinâmica) e um sistema de 

captura, processamento e analise das imagens do sistema de diagnóstico e o 

cosmético. Neste caso, primeiramente seria realizada a visualização das bactérias 

no paciente e posteriormente o profissional da área faria a captura, processamento e 

analise das imagens e utilizaria o sistema de tratamento por luz associado ao 

cosmético/dermocosmético ou outro tipo de tratamento recomendado ao seu 

paciente.   

Na Figura 78 é apresentado o desenho esquemático do sistema de 

diagnóstico e tratamento por luz das bactérias, a unidade de captura, 

processamento e analise das imagens do sistema de diagnóstico e o cosmético. O 
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sistema é composto de sistema de visualização da fluorescência emitida pelas 

bactérias, um sistema de tratamento composto por LEDs (violeta, amarelo, 

vermelho, entre outros) e um software para armazenamento e processamento das 

imagens e o cosmético.  

 

Figura 78 - Desenho esquemático do sistema de diagnóstico, tratamento da acne, unidade 
de processamento e cosmético. 

 

O equipamento de visualização, tratamento e unidade de processamento 

poderia ser utilizado em clínicas de estética, dermatológicas tendo a função de 

visualização de bactérias causadoras de acne, proporcionando ao profissional da 

área um diagnóstico mais preciso, pois este iria evidenciar as bactérias causadoras 

da acne na pele dos seus pacientes. Para essa aplicação poderia ser desenvolvidos 

produtos cosméticos e metodologias de tratamentos com os profissionais da área a 

fim de auxiliar de forma efetiva a prática clínica, em nível mais profundo, dos 

procedimentos dermatológicos (fototerapia e Terapia Fotodinâmica). 
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7.2 PROTÓTIPO-V2 

7.2.1 Visão geral 

 

O protótipo-v2 visa a integração completa do sistema de diagnóstico e 

tratamento da acne, trazendo avanços com relação ao protótipo-v1. Uma visão geral 

do protótipo-v2 pode ser observado na Figura 79. O equipamento é composto de um 

sistema de visualização da face e um sistema de tratamento da acne. 

 

Figura 79 – Vista do sistema completo de visualização e tratamento da acne 

 

O protótipo-v2 possuirá as seguintes características: 

 

Sistema de diagnóstico 

 Imagem branca (LED branco) 

 Imagem de fluorescência (LED em 405 nm) 

 Imagem de infravermelho próximo (LED em 850 nm) 
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Sistema de tratamento da acne 

 Irradiação com LEDs violeta (405 nm) 

 Irradiação com LEDs violeta (450 nm) 

 Irradiação com LEDs violeta (850 nm) 

 

Na Figura 80 é possível observar o equipamento posicionado em frente ao 

rosto de um paciente. É possível observar que os LEDs de diagnóstico e tratamento 

estão distribuídos por todo equipamento permitindo o diagnóstico e tratamento 

completo da face. A câmera para o diagnóstico se localiza na posição central do 

equipamento. 

 

Figura 80 - Vista do sistema de visualização e tratamento da acne e face feminina. 

 
 

7.2.2 Testes Clínicos 

Para a validação do sistema de diagnóstico e tratamento são propostos os 

seguintes experimentos detalhados abaixo: 

 

Sistema de mapeamento da face 

 Imagem branca (LED branco) 

 Imagem de fluorescência (LED em 405 nm) 

 Imagem de infravermelho próximo (LED em 850) 

 Iluminação/processamento de rugas 
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Tratamento da Acne por TFD 

 TFD com Curcumina ( Azul 440-450 nm) 

 

Protocolo piloto: 

 Grupo I: Curcumina (2,5%) + Luz azul (Intensidade 1) 

 Grupo I: Curcumina (2,5%) + Luz azul (Intensidade 2) 

 Grupo I: Curcumina (2,5%) + Luz azul (Intensidade 3) 

 

 Grupo II: Curcumina (5%) + Luz azul (Intensidade 1) 

 Grupo II: Curcumina (5%) + Luz azul (Intensidade 2) 

 Grupo II: Curcumina (5%) + Luz azul (Intensidade 3) 

 

 Grupo III: Curcumina (7,5%) + Luz azul (Intensidade 1) 

 Grupo III: Curcumina (7,5%) + Luz azul (Intensidade 2) 

 Grupo III: Curcumina (7,5%) + Luz azul (Intensidade 3) 

 

Protocolo final: 

 

Estudo clínico com 3 grupos de 10 pessoas por 8 sessões ao longo de 4 

semanas. 

 Captura de imagens com o sistema de mapeamento da face: 

o T0 - antes da TFD 

o T1 - imediatamente após a TFD 

 Grupo I: Luz azul 

 Grupo II: Curcumina  

 Grupo III: Curcumina + Luz azul 

 

7.2.3 Experimento 1 

 

A primeira versão do protótipo-v2 em bancada permitiu o teste do sistema de 

diagnóstico por fluorescência da face. Foram obtidas 3 imagens de fluorescência 

sendo: 1 - região central; 2- lateral direita e 3 - lateral esquerda da face. 
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A Figura 81 apresenta a imagem de fluorescência da região central da face, 

onde a fluorescência na região do vermelho indica a presença do P. acnes e por 

consequência uma região de maior oleosidade da pele. 

 

 

Figura 81 – Imagens de fluorescência região frontal da face. 

 

A Figura 82 apresenta a imagem de fluorescência da lateral direita e lateral 

esquerda da face, onde a fluorescência na região do vermelho indica a presença do 

P. acnes. 

 
 

Figura 82 – Imagens de fluorescência da lateral direita e lateral esquerda da face. 
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A  Figura 83 apresenta as imagens de fluorescência da região central, lateral 

direita e lateral esquerda da face em uma única imagem. Essa imagem permite ao 

clínico uma analise geral, rápida e fácil do estado da face que evidencia a 

localização do P. acnes, proporcionando ao tratamento uma maior efetividade 

devido ao diagnóstico mais efetivo. 

 

Figura 83 – Imagens de fluorescência da região central, lateral direita e lateral esquerda da 
face. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO A – ALGORITIMO PARA PROCESSAMENTO DAS IMAGENS 

%% 
clear all% limpa todas as variáveis; 
clc % limpa a tela; 
close all; 
disp(' '); 
disp('      ROTINA PARA O PROCESSAMENTO DE PpIX '); 
disp(' '); 
disp('      INFORME O DIRETÓRIO ONDE AS IMAGENS SE LOCALIZAM '); 
disp(' '); 
diret = input('      Aperte qualquer tecla para continuar '); 
endereco = uigetdir; % Exibe as caixas de diálogo do Windows onde Retorna nome do 
diretório onde se encontram os arquivos 
  
%% =======================Rotina 01============================== 
%=Rotina para selecionar o arquivo que se deseja executar 
cd(endereco); % Abre o diretório escolhido; 
dbmp=dir('*.jpg');    % Struct contendo os arquivos *.jpg 

arquivos={dbmp.name}; % Nomes dos arquivos 

[f,g] = size(arquivos); % informa o numero de arquivos que estão no diretório 
%% ====================Fim da Rotina 01============================ 
  
 %% =======================Rotina 02============================== 
disp('      Aguarde o processamento... '); 
disp(' '); 
s=0; 
soma=0; 
for arq = 1:g 
    disp(['      O nome do arquivo processado é: ' arquivos{arq} ]); 
    nome_arq = char(arquivos{arq});     
    image=imread(arquivos{arq}); 
             
    image_red = image; 
    image_red(:,:,2) = 0; % zera a matriz Verde 
    image_red(:,:,3) = 0; % zera a matriz Azul 
    figure, imshow(image_red); % mostra a imagem somente da PpIX 
    imwrite(image_red,['PpIX_',nome_arq]); % salva as imagens de fluorescência da PpIX 
      
end 
 %% =====================Fim da Rotina 02=========================== 
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9.2 ANEXO B – ALGORITIMO PARA PROCESSAMENTO DAS IMAGENS 

%% 
clear all% limpa todas as variáveis; 
clc % limpa a tela; 
close all; 
disp(' '); 
disp('      ROTINA PARA O PROCESSAMENTO DE PpIX COM A RETIRADA DE 
BACKGROUND '); 
disp(' '); 
disp('      INFORME O DIRETÓRIO ONDE AS IMAGENS SE LOCALIZAM '); 
disp(' '); 
diret = input('      Aperte qualquer tecla para continuar '); 
endereco = uigetdir; % Exibe as caixas de diálogo do Windows onde Retorna nome do 
diretório onde se encontram os arquivos 
  
%% =======================Rotina 01=================================== 
%=Rotina para selecionar o arquivo que se deseja executar 
cd(endereco); % Abre o diretório escolhido; 
dbmp=dir('*.jpg');    % Struct contendo os arquivos *.bmp 
arquivos={dbmp.name}; % Nomes dos arquivos 
[f,g] = size(arquivos); % informa o numero de arquivos que estão no diretório 
%% ====================Fim da Rotina 01=============================== 
  
%% =======================Rotina 02=================================== 
%=rotina para selecionar a imagem que será calculo da a intensidade na região 
[sel,ok] = listdlg ( ... 
    'ListString', arquivos, ... % Lista de opções 
    'ListSize',[250 200], ...      % Tamanho da lista 
    'InitialValue', 1, ...      % Primeira opção 
    'Name','Arquivos dat', ...  % Titulo da caixa de dialogo 
    'PromptString','Diretorio localizado em:  C:\MATLAB7\work', ... % Prompt 
    'OKString', 'Exibir', ...      % Tecla OK 
    'CancelString', 'Cancela', ... % Tecla Cancel 
    'SelectionMode', 'single');    % Modo de seleção 
%importa os dados para o matlab 
if ok == 1  % Verifica retorno OK 
    image=imread(arquivos{sel}); % Le o arquivo.bmp 
end 
%% ===================Fim da Rotina 02=============================== 
  
   
%% =======================Rotina 03================================= 
disp('      Aguarde o processamento... '); 
disp(' '); 
s=0; 
soma=0; 
i=0; 
for arq = 1:2:g 
     
    i= i+1; 
    soma(i,1)=i; 
    %---------------------------------------------------------------------- 
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    % rotina para tratar as imagens no T0 
    disp(['      O nome do arquivo processado é: ' arquivos{arq} ]); 
    nome_arq = char(arquivos{arq}); 
    image1=imread(arquivos{arq}); 
     
    %=Rotina que captura o valor do background 
    image_r1 = imresize(image1,0.15); 
    [AB, xi, yi] = roipoly(image_r1); % pega a posição x,y da imagem 
    lin = uint16(yi(1,1)); %linha 
    col = uint16(xi(1,1)); %coluna 
    background1 = image_r1(lin,col); 
       
    image_red1 = image_r1; %% sem a retirada de background 
    image_red1(:,:,2) = 0; 
    image_red1(:,:,3) = 0; 
    s1 = sum(sum(image_red1)); 
    soma(i,2) = s1(:,:,1); 
    imwrite(image_red1,['PpIX_',nome_arq]); 
     
    image_red2 = image_r1-background1; %% com a retirada de background 
    image_red2(:,:,2) = 0; 
    image_red2(:,:,3) = 0; 
    s2 = sum(sum(image_red2)); 
    soma(i,3) = s2(:,:,1); 
    imwrite(image_red2,['PpIX-backgroud-',nome_arq]); 
    %figure, imshow(image_red2); 
     
    %---------------------------------------------------------------------- 
    % rotina para tratar as imagens no T30 
    disp(['      O nome do arquivo processado é: ' arquivos{arq+1} ]); 
    nome_arq = char(arquivos{arq+1}); 
    image2=imread(arquivos{arq+1}); 
     
    %=Rotina que captura o valor do background 
    image_r2 = imresize(image2,0.15); 
    [AB, xi, yi] = roipoly(image_r2); % pega a posição x,y da imagem 
    lin = uint16(yi(1,1)); %linha 
    col = uint16(xi(1,1)); %coluna 
    background2 = image_r2(lin,col); 
        
    image_red3 = image_r2; %% sem a retirada de background 
    image_red3(:,:,2) = 0; 
    image_red3(:,:,3) = 0; 
    s3 = sum(sum(image_red3)); 
    soma(i,4) = s3(:,:,1); 
    imwrite(image_red3,['PpIX_',nome_arq]); 
     
    image_red4 = image_r2-background2; %% com a retirada de background 
    image_red4(:,:,2) = 0; 
    image_red4(:,:,3) = 0; 
    s4 = sum(sum(image_red4)); 
    soma(i,5) = s4(:,:,1); 
    imwrite(image_red4,['PpIX-backgroud-',nome_arq]); 
     
    disp(' '); 
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end 
  
figure, plot(soma) 
  
%% =====================Fim da Rotina 03============================= 
  
%% 
Endr=input('      Entre com o nome do arquivo a ser salvo e sua extencao: ','s'); 
disp(' ') 
End = char(Endr); 
dlmwrite(End,soma,'\t'); 
%% 
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9.3 ANEXO C – ALGORITIMO PARA PROCESSAMENTO DAS IMAGENS 

%% 
clear all% limpa todas as variáveis; 
clc % limpa a tela; 
close all; 
disp(' '); 
disp('      ROTINA PARA O PROCESSAMENTO DE PpIX COM A RETIRADA DE 
BACKGROUND '); 
disp(' '); 
disp('      INFORME O DIRETÓRIO ONDE AS IMAGENS SE LOCALIZAM '); 
disp(' '); 
diret = input('      Aperte qualquer tecla para continuar '); 
endereco = uigetdir; % Exibe as caixas de diálogo do Windows onde Retorna nome do 
diretório onde se encontram os arquivos 
  
%% =======================Rotina 01=================================== 
%=Rotina para selecionar o arquivo que se deseja executar 
cd(endereco); % Abre o diretório escolhido; 
dbmp=dir('*.jpg');    % Struct contendo os arquivos *.bmp 
arquivos={dbmp.name}; % Nomes dos arquivos 
[f,g] = size(arquivos); % informa o numero de arquivos que estão no diretório 
%% ====================Fim da Rotina 01=============================== 
  
%% =======================Rotina 02=================================== 
%=rotina para selecionar a imagem que será calculada a intensidade na região 
[sel,ok] = listdlg ( ... 
    'ListString', arquivos, ... % Lista de opções 
    'ListSize',[250 200], ...      % Tamanho da lista 
    'InitialValue', 1, ...      % Primeira opção 
    'Name','Arquivos dat', ...  % Titulo da caixa de dialogo 
    'PromptString','Diretorio localizado em:  C:\MATLAB7\work', ... % Prompt 
    'OKString', 'Exibir', ...      % Tecla OK 
    'CancelString', 'Cancela', ... % Tecla Cancel 
    'SelectionMode', 'single');    % Modo de seleção 
%importa os dados para o matlab 
if ok == 1  % Verifica retorno OK 
    image=imread(arquivos{sel}); % Le o arquivo.bmp 
end 
%% ===================Fim da Rotina 02=============================== 
  
  
%% ======================Rotina 03=================================== 
%=Rotina que pega a posição X,Y das imagens 
image_r = imresize(image,0.15); 
[BW, xi, yi] = roipoly(image_r); % pega a posição x,y da imagem 
lin = uint16(yi); %linha 
col = uint16(xi); %coluna 
delta_lin = (max(lin)-min(lin))/2; 
delta_col = (max(col)-min(col))/2; 
%====================Fim da Rotina 03=============================== 
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 %% =======================Rotina 04================================= 
disp('      Aguarde o processamento... '); 
disp(' '); 
s=0; 
soma=0; 
i=0; 
for arq = 1:2:g 
     
    i= i+1; 
    soma(i,1)=i; 
    %---------------------------------------------------------------------- 
    % rotina para tratar as imagens no T0 
    disp(['      O nome do arquivo processado é: ' arquivos{arq} ]); 
    nome_arq = char(arquivos{arq}); 
    image1=imread(arquivos{arq}); 
     
    %=Rotina que captura o valor do background 
    image_r1 = imresize(image1,0.15); 
    [AB, xi, yi] = roipoly(image_r1); % pega a posição x,y da imagem 
    lin = uint16(yi(1,1)); %linha 
    col = uint16(xi(1,1)); %coluna 
    background1 = image_r1(lin,col); 
     
    % Rotina que pega a posição x,y da imagem 
    [BW, xi, yi] = roipoly(image_r1);  
    lin_2 = uint16(yi(1,1)); %linha 
    col_2 = uint16(xi(1,1)); %coluna 
    lin_in = lin_2 - delta_lin; 
    lin_fim = lin_2 + delta_lin; 
    col_in = col_2 - delta_col; 
    col_fim = col_2 + delta_col; 
    new_image1 = image_r1(lin_in:lin_fim,col_in:col_fim,:); 
     
    image_red1 = new_image1; %% sem a retirada de background 
    image_red1(:,:,2) = 0; 
    image_red1(:,:,3) = 0; 
    s1 = sum(sum(image_red1)); 
    soma(i,2) = s1(:,:,1); 
    imwrite(image_red1,['PpIX_',nome_arq]); 
     
    image_red2 = new_image1-background1; %% com a retirada de background 
    image_red2(:,:,2) = 0; 
    image_red2(:,:,3) = 0; 
    s2 = sum(sum(image_red2)); 
    soma(i,3) = s2(:,:,1); 
    imwrite(image_red2,['PpIX-backgroud-',nome_arq]); 
    %figure, imshow(image_red2); 
     
    %---------------------------------------------------------------------- 
    % rotina para tratar as imagens no T30 
    disp(['      O nome do arquivo processado é: ' arquivos{arq+1} ]); 
    nome_arq = char(arquivos{arq+1}); 
    image2=imread(arquivos{arq+1}); 
     
    %=Rotina que captura o valor do background 
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    image_r2 = imresize(image2,0.15); 
    [AB, xi, yi] = roipoly(image_r2); % pega a posição x,y da imagem 
    lin = uint16(yi(1,1)); %linha 
    col = uint16(xi(1,1)); %coluna 
    background2 = image_r2(lin,col); 
     
    % Rotina que pega a posição x,y da imagem 
    [BW, xi, yi] = roipoly(image_r2);  
    lin_2 = uint16(yi(1,1)); %linha 
    col_2 = uint16(xi(1,1)); %coluna 
    lin_in = lin_2 - delta_lin; 
    lin_fim = lin_2 + delta_lin; 
    col_in = col_2 - delta_col; 
    col_fim = col_2 + delta_col; 
    new_image2 = image_r2(lin_in:lin_fim,col_in:col_fim); 
     
    image_red3 = new_image2; %% sem a retirada de background 
    image_red3(:,:,2) = 0; 
    image_red3(:,:,3) = 0; 
    s3 = sum(sum(image_red3)); 
    soma(i,4) = s3(:,:,1); 
    imwrite(image_red3,['PpIX_',nome_arq]); 
     
    image_red4 = new_image2-background2; %% com a retirada de background 
    image_red4(:,:,2) = 0; 
    image_red4(:,:,3) = 0; 
    s4 = sum(sum(image_red4)); 
    soma(i,5) = s4(:,:,1); 
    imwrite(image_red4,['PpIX-backgroud-',nome_arq]); 
     
    disp(' '); 
end 
  
figure, plot(soma) 
  
%% =====================Fim da Rotina 04============================= 
  
%% 
Endr=input('      Entre com o nome do arquivo a ser salvo e sua extencao: ','s'); 
disp(' ') 
End = char(Endr); 
dlmwrite(End,soma,'\t'); 
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9.4 ANEXO D – DESCRIÇÃO DETALHADA DOS TESTES DE VALIDAÇÃO 

A) Testes de avaliação da eficácia do tratamento da acne 

 

Avaliação da eficácia no tratamento da acne para produtos cosméticos é 

realizada por técnico treinado através da contagem das seguintes lesões acnéicas:  

1) Comedão aberto: Massas córneo sebáceas com superfície visível em 

pontos escuros, sem sinais inflamatórios,  

2) Comedão fechado: Massas córneo sebáceas levemente papulosas, com 

superfície da coloração normal da pele ou esbranquiçada,  

3) Pápula: Elevações da pele de coloração rosada ou avermelhada, podendo 

ser dolorosas e  

4) Pústula: Elevações da pele com secreção purulenta no centro. Estes 

estudos são realizados comparando-se antes e após o uso do produto após algum 

tempo de uso (14, 28 dias) onde a comparação é realizada em relação ao tempo 

inicial (antes do uso do produto).  

A contagem das lesões é feita em cinco regiões na face (malar direita e 

esquerda, frontal direita e esquerda e mento). Durante a pesquisa, o voluntário 

aplica a quantidade de produto que julgar suficiente/adequada conforme o modo de 

uso do produto. Quando o produto avaliado apresenta diminuição na quantidade de 

lesões, pode-se sustentar os seguintes claims, de acordo com o desenho do estudo: 

1) Melhora da acne, 2) Eficaz do tratamento da acne e 3) Diminuição da acne.  

Outros testes realizados também para a acne são os de Pesquisa de 

Comedogenicidade, que avalia o potencial comedogênico, ou seja, a capacidade do 

produto em desenvolver “cravos”, através de avaliações clínica e laboratorial. 

Através da avaliação clínica das lesões acnéicas durante o período de exposição e 

da avaliação laboratorial baseada na avaliação geral qualitativa da forma, tamanho, 

estrutura dos comedões, da extensão do envolvimento folicular em relação à área 

controle, o produto poderá apresentar potencial comedogênico ou não. 

A avaliação da eficácia no tratamento da acne será realizada através da 

avaliação clínica antes e após o uso do produto e através da avaliação qualitativa e 

quantitativa de microrganismos utilizando o sistema óptico de detecção por 

fluorescência. Neste caso serão utilizados 24 voluntários com idade entre 15 e 35 
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anos, com consentimento prévio do comitê de ética em pesquisa, com histórico de 

acne. As avaliações da pele serão feitas através do equipamento de diagnóstico 

óptico de fluorescência no setor de Tecnologia de Produtos.  

Estudos para avaliação da eficácia no tratamento da acne são realizados 

comparando-se antes e após o uso do produto. Pode-se avaliar a eficácia do 

produto após algum tempo de uso (14, 28 dias) onde a comparação é realizada em 

relação ao tempo inicial (antes do uso do produto). Com essa avaliação podemos 

também realizar a análise comparativa entre diversos produtos. Neste caso os 

estudos para avaliação da eficácia no tratamento da acne são realizados 

comparando-se antes e após o uso do produto, avaliando a eficácia do produto após 

algum tempo de uso (14, 28 dias) onde a comparação é realizada em relação ao 

tempo inicial (antes do uso do produto). Deste modo avaliaremos com o uso a 

diminuição do número de microrganismos, evidenciados pela fluorescência no 

vermelho, que evidencia a porfirina oriunda da bactéria da acne. Além desta 

avaliação, realizaremos a avaliação de eficácia percebida, onde as voluntárias 

responderão a um questionário sobre os resultados dos produtos. 

Os testes serão realizados com funcionários da empresa de ambos os sexos. 

Será realizada uma triagem dos voluntários selecionados, analisando-se os critérios 

de inclusão e exclusão. Os voluntários selecionados receberão o Termo de 

Consentimento Livre e esclarecido. Se concordarem com a participação no estudo, 

será dado continuidade: 

 Os voluntários lavarão o rosto com sabonete padronizado neutro; 

 Será realizada avaliação clínica visualmente por avaliadores treinados; 

 Os voluntários receberão a amostra/ as amostras para a utilização 

diária durante 28 dias, bem como as instruções de aplicação do 

produto; 

 Após 28 dias os voluntários retornarão e lavarão o rosto o rosto com 

sabonete padronizado neutro; 

 Será realizada avaliação clínica visualmente por avaliadores treinados. 

As voluntárias serão avaliadas antes do estudo, segundo os critérios de 

inclusão e exclusão, a fim de analisar se as mesmas estão aptas a participar da 

pesquisa. 

 



153 
     Anexos 

 

 

Critérios de Exclusão 

 

Não participarão do teste voluntárias grávidas e lactantes, voluntários que 

apresentem irritação na pele, histórico de irritação ou sensibilidade a cosméticos, 

psoríase, eczema, câncer de pele ou demais condições dermatológicas que 

exponham a saúde do voluntário a risco, além de interferir na condução do estudo.  

 

Critérios de Inclusão 

 Idade acima de 18; 

 Assinar termo de consentimento livre e esclarecido; 

 Voluntários que tenham plena autonomia para aceitar participar do 

teste; 

 Voluntários que apresentem pele acneica 

 

Riscos e benefícios dos testes  

 

Os riscos compreendem irritação e sensibilização, que podem ocorrer se 

houverem fatores predisponentes. A constituição genética do indivíduo influencia a 

susceptibilidade à reações cutâneas. Na presença de efeitos indesejados do 

produto, a voluntária será encaminhada para avaliação clínica por dermatologista, 

que tomará as providências necessárias. O uso do produto deverá então ser 

descontinuado. Todas as voluntárias receberão como benefício o produto em teste. 

As que fizerem parte do grupo controle receberão o produto no final do estudo.  

 

Informações às voluntárias 

 

As voluntárias receberão esclarecimentos a respeito da pesquisa no Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. A suspensão ou encerramento da pesquisa 

seguirá critérios, como a presença de reações adversas nas voluntárias, ou a não 

conformidade com os critérios de inclusão (por exemplo, mudança na medicação).  
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B) Testes de contagem de microrganismos em culturas 

 

Quanto ao diagnóstico da redução bacteriana, o mesmo será realizado in 

vitro, pelo setor de microbiologia do Boticário. Para avaliar o desempenho do 

equipamento no diagnóstico proposto serão realizados testes in vitro em culturas 

microbianas com microrganismos coletados dos voluntários dos testes in vivo de 

caspa e acne mencionados acima. Coletaremos o material com swab estéril e 

manteremos em condições controladas de temperatura para posterior envio ao setor 

de microbiologia. Os testes in vitro têm a finalidade de identificar e quantificar a 

redução microbiana (bactérias e fungos) presentes na caspa e acne. A coletada da 

amostra in vivo será realizada com o uso de SWAB e caldo neutralizante. Para a 

contagem dos microrganismos seguiremos o protocolo descrito abaixo: 

Contagem de Microrganismos Aeróbios viáveis totais: Nesta técnica faremos 

a pesquisa de microrganismos existentes antes e após aplicação dos produtos 

cosméticos voltados para acne e caspa.  A técnica utilizada será a de semeadura 

em profundidade (pour plate), que é baseada na premissa de que cada célula 

microbiana presente em uma amostra forma, quando fixada em um meio de cultura 

sólido adequado, colônias visíveis e isoladas, após período de incubação a 

temperatura adequada. 

Pesquisa de bactérias aeróbias, bolores e leveduras: para esta análise, 

pipetaremos 1,0ml da diluição do produto (em água peptonada) para uma placa de 

petri estéril previamente identificada (número da amostra e meio utilizado). O meio 

utilizado será o TSA morno este que após homogeneização adionaremoa a amostra 

e incubaremos por 48 horas a 35°C ± 2°C. Para pesquisa de fungos o procedimento 

será repetido, porém o meio de cultura utilizado será o SAB e a incubação será por 5 

dias a 26°C ± 2°C. 

Metodologia para teste de P. acnes: Os microrganismos utilizados no teste 

serão da espécie Propionibacterium acnes ATCC – 6919. O procedimento 

experimental conta com o preparo das suspensões microbianas, onde a massa 

celular utilizada no teste será preparada a partir de estria em ágar inclinado e 

incubada em estufa a 35°C±2ºC por 48 horas, em uma jarra de anaerobiose e um 

envelope de AnaerogenTM. Após isso serão feitas estrias de P. acnes na superfície 

da placa de petri formando uma camada de bactérias, sobre estas, onde serão 

adicionados os discos embebidos com a amostra a ser testada. As placas serão 
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incubadas em estufa a 35°C ±2ºC por 48 horas em jarra de anaerobiose e na 

presença de um envelope de AnaerogenTM. Este procedimento será realizado em 

duplicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
                                Anexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



157 
     Anexos 

 

 

9.5 ANEXO E – COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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